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αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο συγκεντρώνοντας  έντονα αρνητικές κριτικές, μιας 

και λόγω των αδυναμιών που παρουσιάζουν, θεωρούνται ως μέρος του προβλήματος και όχι 

της λύσης. 

 

    Η παρούσα Διπλωματική Εργασία, έχει ως στόχο αρχικά την ανάδειξη των κύριων 

διαχρονικών παθογενειών της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό στην συνέχεια, να επικεντρωθεί 

στο να προτείνει όλες εκείνες τις μεθόδους οργάνωσης του έργου της, διαχείρισης των πόρων 

της, αλλά και διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού της, που μπορούν να τη καταστίσουν 

παραγωγική άρα και αποτελεσματική, σύμμαχο και  αρωγό της συνολικής εθνικής 

προσπάθειας υπερκερασμού της κρίσης. 
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Abstract. 

    We live in an era of explosive changes, both globally and at European and national level, where 

the challenge of institutional, economic and cultural convergence, necessitate the 

administrative as well.  They presuppose the existence of a modern Public Administration, which 

can follow the necessary directions, to produce the envisaged results, to implement the 

necessary policies, to adapt its structures, to allocate resources, and all this within a dynamically 

changing environment. 

 

     But the economic crisis that besetting our country in the last years, softened Public’s 

Administration given weaknesses, which is characterized as inefficient, because of a series of 

chronic pathogenic problems.  Unfortunately, for a series of decades, there were not given 

particular emphasis in dealing with them, although the State received a fairly high number of 

resources, staff and infrastructure, because at the same time there is for one care for the 

rational distribution.  Result? Wasted resources, disproportionate debt, reduced efficiency, 

irrationality.  Now days the Public Administration and the public sector in general, are challenged 

by intensely negative reviews, due to the weaknesses that they appear, considered as part of 

the problem rather than the solution. 

 

    This Master’s thesis, aims to initially illustrate the main long-term pathogenic problems in 

Public Administration, in order then to focus on and propose all those methods of organizing its 

work, the management of its resources, and administration of its human resources, which can 

get it productive and effective, helper of the overall national effort overcoming the crisis.  

 

 

Important terms:  Public Administration, Bureaucracy, Quality and Performance of Public 

Sector, New Public Management, Total Quality Management, Human Recourses Management, 

E- Government,  Administrative modernization. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 

 

Εισαγωγή. 

 

    Το παρόν κεφάλαιο, έχει ως αποστολή την εισαγωγική λειτουργικότητα της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας, σκοπός για τον οποίο και θέτει τις βάσεις για τη λεπτομερέστερη 

καταγραφή των κυρίων ζητημάτων που θα την απασχολήσουν στα κεφάλαια που θα 

ακολουθήσουν. Κύριος σκοπός του δεν είναι άλλος από το να  σκιαγραφηθούν οι βασικές 

έννοιες των όρων «Κράτος» και «Δημόσια Διοίκηση», να αποτυπωθεί το περιεχόμενο τους, 

καθώς και να καταγραφούν οι βασικοί μηχανισμοί, διοικητικοί ή μη στους οποίους βασίζουν 

τη λειτουργία τους. 

 

    Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου η αρχή θα γίνει  με το Κράτος, το οποίο θα προσεγγισθεί 

σε πρώτη φάση εννοιολογικά, σε μια προσπάθεια να συνεχεία θα δοθούν τα συστατικά 

στοιχεία που το αποτελούν και το προσδιορίζουν, καθώς και οι λειτουργίες που το 

χαρακτηρίζουν.  

 

    Θα ακολουθήσει στη δεύτερη ενότητα η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «Δημόσια 

Διοίκηση». Στο σημείο αυτό εξηγούνται οι κυριότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ  των 

Διοικήσεων Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα, ενώ δεν λείπει η ανάλυση της στελέχωσης της 

Δημόσιας Διοίκησης,  με τη συνδρομή σχετικών αριθμητικών δεδομένων.  

 

    Στην τρίτη ενότητα θα καταγραφεί ο έλεγχος και οι τρόποι που αυτός ασκείται στη Δημόσια 

Διοίκηση, καθώς και η σημασία του. Τέλος θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι πιο διαδεδομένοι 

και καίριοι φορείς Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Έννοιες κλειδιά: Κράτος, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Δημόσιος Υπάλληλος, 

Επιθεώρηση και Έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης. 
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1.1 Κράτος. 

 

1.1.1 Έννοια 

 

    Το Σύνταγμα της χώρας  καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του Κράτους της Ελλάδος. 

Για τον λόγο αυτό,  μια αναφορά στην έννοια και τα στοιχεία του Κράτους  θεωρείται χρήσιμη. 

Το Κράτος αποτελεί τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας.  Η ύπαρξη του 

προϋποθέτει τη συγκέντρωση ορισμένων σημαντικών στοιχείων,  προκειμένου να επιτελέσει 

τις συγκεκριμένες λειτουργίες που απορρέουν από την αποστολή του.  Την ίδια στιγμή 

υφίστανται διάφορες μορφές άσκησης τόσο της πολιτικής όσο και της διοικητικής εξουσίας 

(Παγκάκης, 1991).  

 

    Στο πέρασμα του χρόνου,  έχουν διατυπωθεί μια σειρά από θεωρίες, προκειμένου να 

ορίσουν την έννοια του Κράτους, με τις κυριότερες απ’ αυτές να είναι οι ακόλουθες 

(Μανιτάκης, 2007): 

 

i. Σοσιαλιστική Θεωρία:  Το Κράτος αποτελεί την εξωτερική μορφή και έκφραση των 

οικονομικών σχέσεων της κοινωνίας, λόγω του οικονομικού υπόβαθρου που 

εμπεριέχεται στην ιστορική εξέλιξη κάθε κοινωνικού φαινομένου. Κύριοι εκφραστές 

της συγκεκριμένης θεωρίας υπήρξαν οι Karl Heinrich Marx (1818-1883) και ο 

Friedrich Engels (1820-1895). 

ii. Θετική Θεωρία: Το Κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό πραγματικό 

γεγονός,  με τακτή διαφοροποίηση των προσώπων που είτε ασκούν την εξουσία είτε 

υπόκεινται σ’ αυτή. Κύριος εκφραστής ο Leon Duguit (1859-1928). 

iii. Θεωρία του Δικαίου: Το Κράτος ταυτίζεται με το σύνολο των νομικών κανόνων, 

δηλαδή το Δίκαιο,  που ισχύει κάθε φορά σ’ έναν ορισμένο λαό. Εκφραστής ο Hans 

Kelsen (1881-1973). 

iv. Θεωρία της νομικής προσωπικότητας: Αποτελεί σήμερα την κρατούσα θεωρία. 

Σύμφωνα μ’ αυτή το Κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα νομικό πρόσωπο, το 

οποίο έχει δική του βούληση, δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

 

 

 

 



 
 

3 
 

1.1.2 Συστατικά στοιχεία. 

 

    Σύμφωνα με την νομική θεωρεία, η ύπαρξη Κράτους προϋποθέτει την συνύπαρξη μιας 

σειράς σημαντικών στοιχείων (Τσούντας, 2009): 

i. Λαός. Το σύνολο των ατόμων που υπόκεινται στην εξουσία του Κράτους, μέσω ενός 

ιδιαίτερου δεσμού, της ιθαγένειας1.  Η άσκηση της εξουσίας πηγάζει από αυτόν και 

ασκείται στο όνομα του, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στην άσκηση της.  Ο βαθμός 

συμμετοχής του στην άσκηση εξουσίας προσδιορίζει και το είδος του πολιτεύματος. 

ii. Χώρα.  Αποτελεί την γεωγραφική έκταση προσδιορισμού ενός  Κράτους. Πρόκειται για 

τον γεωγραφικό χώρο εντός του οποίου ασκείται η κρατική εξουσία. 

iii. Εξουσία.  Το Κράτος αποτελεί την θεσμοθετημένη  μορφή της εξουσίας  με τα στοιχεία 

που την χαρακτηρίζουν να είναι:  α) η νομική ικανότητα, μιας και το Κράτος διακρίνεται 

από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εξουσία, δηλαδή τους φορείς της εξουσίας, 

που λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν αποφάσεις του Κράτους ως νομικού 

προσώπου, β) η άσκηση πρωτογενούς κυριαρχικής εξουσίας, μιας και το Κράτος δεν 

υπάγεται σε άλλη εξωτερική εξουσία,  και γ) η απόλυτη εξουσία αυτοοργάνωσης  σε 

εσωτερικό επίπεδο, μιας και σε εσωτερικό επίπεδο το Κράτος έχει την σχετική απόλυτη 

εξουσία. 

 

1.1.3 Λειτουργίες. 

 

    Το κράτος όπως ρητά διατυπώνεται  στο άρθρο 26 του Συντάγματος ασκεί τις εξής 

λειτουργίες (Δημητρόπουλος, 2004): 

i. Νομοθετική λειτουργία. Ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι 

αρμοδιότητες που προκύπτουν για το Κράτος βάση της είναι:  α) ο καταρτισμός και η 

ψήφιση των νόμων, β) η ανάδειξη του εκτελεστικού οργάνου, γ) ο έλεγχος της 

εκτελεστικής εξουσίας, δ) η δημοσιονομική δράση, και ε) οι δικαστικές αρμοδιότητες 

σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία. 

ii. Εκτελεστική λειτουργία. Ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 

Κυβέρνηση.  Περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται στην τήρηση των 

                                                             
1 Ιθαγένεια (ή υπηκοότητα): νομικός όρος που προσδιορίζει την ιδιότητα του πολίτη, ο νομικός δεσμός 
του ατόμου με το Κράτος  στο οποίο ανήκει. Σύνταγμα: Άρθρο 4 παρ. 3. 
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κανόνων δικαίου, οι οποίοι θεσπίζονται από το νομοθετικό όργανο, καθώς και την 

διεύθυνση της Δημόσιας Διοίκησης.   

iii. Δικαστική λειτουργία. Ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις των οποίων 

εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.  Μεταξύ άλλων ελέγχουν την εφαρμογή 

των νόμων και επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις όταν αυτοί παραβιάζονται. 

 

    Τα τρία είδη κρατικής δράσης, Νομοθετική, Εκτελεστική, και Δικαστική  αποτελούν 

υποσύνολα της ενιαίας και αδιαίρετης κρατικής εξουσίας (βλ. σχετικά Διάγραμμα 1.1).  

Θεωρητικώς όμως η διάκριση τριών εξουσιών  δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την 

κατανομή της άσκησης της εξουσίας στα διάφορα όργανα. Πρόκειται για  κάτι περισσότερο από 

την απλή κατάτμηση της άσκησης της κρατικής εξουσίας, καθώς οροθετείται η κατανομή της 

εξουσίας μεταξύ περισσοτέρων και ανεξαρτήτων κρατικών οργάνων, έτσι ώστε να μετέχουν 

όλα ισότιμα.  Βασική συλλογιστική του διαχωρισμού, είναι το εκάστοτε αντιπροσωπευτικό 

όργανο να μην αποκτήσει όλη την κρατική εξουσία ούτως ώστε να οδηγηθεί σε κατάχρηση της 

(Δημητρόπουλος, 2004). 

 

 

                              Πηγή: Δημητρόπουλος (2004), Γενική Συνταγματική Θεωρία. 

Διάγραμμα  1.1     Κράτος. 
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1.2  Δημόσια Διοίκηση. 
 

 

1.2.1 Έννοια. 

 

    Το πρόβλημα ορισμού της Δημόσιας Διοίκησης, έχει απασχολήσει και  απασχολεί μια σειρά 

από ακαδημαϊκούς και διοικητικούς παράγοντες που εντάσσονται στην δράση της. 

Ετυμολογικά η έννοια Διοίκηση δημιουργείται από την ένωση της  πρόθεσης «δια» και του 

ουσιαστικού «οίκηση»,  και σημαίνει την μέριμνα για τον οίκο,  τις δράσεις για την συντήρηση 

της οικογένειας,  και τη διαχείριση των κοινών (Liddell, Scott, 2007).  Το τι ακριβώς συνεπάγεται 

στην πράξη ο όρος δεν μπορεί να αποτυπωθεί πάντοτε με σαφήνεια.  Ιστορία, θεωρεία και 

εμπειρία, αποδίδουν πολυποίκιλες ερμηνείες,  οι οποίες δεν είναι πάντα συμβατές μεταξύ τους  

(Φλογαΐτης, 1987). 

 

    Η επιστήμη της Διοίκησης (βλ. σχετικά Εικόνα 1.1)  γενικότερα, ασχολείται με τις δράσεις που 

πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τους αντικειμενικά καθορισμένους σκοπούς. Ως επιστήμη 

αποτελείται από ένα σύστημα γνώσεων, μέσω των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να 

κατανοήσουν σχέσεις,  να προβλέψουν αποτελέσματα,  να επηρεάσουν τις εκροές κάτω από 

κάθε κατάσταση,  ενώ οριοθετεί και το σημείο όπου άνθρωποι και εργασία οργανώνονται 

συστηματικά προκειμένου να επιτύχουν ένα κοινό σκοπό. Βιβλιογραφικά η Διοίκηση 

περιγράφεται απλά και γραφικά ως εξής: «Όταν δύο άνθρωποι συνεργάζονται για να 

μετακινήσουν μια πέτρα, που κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να μετακινήσει μόνος του, 

εμφανίζονται οι αρχές της Διοίκησης».  Η Διοίκηση δηλαδή είναι πρώτα απ’ όλα άνθρωποι, 

έπειτα είναι ομαδική δράση και αλληλεπίδραση, και τέλος είναι συνεργατική δραστηριότητα  

(Παγκάκης, 1991). 

 

     Ένας ευρύτερος ορισμός της Δημόσιας Διοίκησης μπορεί κάλλιστα να αναφέρεται στη  

σύννομη λειτουργία που ασκείται από το Κράτος,  το οποίο μέσω του κρατικού μηχανισμού 

αποβλέπει στην πραγμάτωση των σκοπών του, καθώς και στην ικανοποίηση του δημοσίου 

συμφέροντος, ενώ χαρακτηρίζεται από το σύνολο των μέσων και ενεργειών που αποσκοπούν 

στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος (Κυριακόπουλος, 1961).  Η Δημόσια Διοίκηση 

υπάγεται ιεραρχικά στην Κυβέρνηση,  η οποία τη χρησιμοποιεί ως όχημα προκειμένου να 

εφαρμόζει τις πολιτικές της,  και για να υλοποιεί τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει.  Τα 

κυβερνητικά μέλη θέτουν τους στόχους της διοικητικής δράσης με βάση πολιτικούς σκοπούς 

και πολιτικές αξιολογήσεις, αντίθετα όμως τα μέλη της Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούνται να 
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δρουν αμερόληπτα. Μία αμεροληψία, που πηγάζει από τη συνταγματική υποχρέωση της 

πολιτικής τους ουδετερότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Σύνταγμα άρθρο 29 § 

3).  Ειδικότερα τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Δημόσια Διοίκηση, εκτός από την εκτέλεση των 

κανόνων Δικαίου, έχουν και τη δυνατότητα να θέτουν κανόνες,  εκδίδοντας κανονιστικές 

πράξεις ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση τυπικού νόμου (Σύνταγμα άρθρο 43 § 2). Η 

κυβέρνηση αποτελείται από το Υπουργικό Συμβούλιο (Σύνταγμα άρθρο 81 § 1 ), ενώ τη 

Δημόσια Διοίκηση  αποτελούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

(Τσούντας, 2009). 

 

 

 

Εικόνα 1.1  Διοίκηση. 

 

    Είναι επίσης φανερό,  ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τη Διοίκηση είναι έργο 

δύσκολο, μιας και η χάραξη και εκτέλεση πολιτικής αποτελούν  παράλληλα δυο διακεκριμένες  
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και αλληλεξαρτώμενες  λειτουργίες της τρίτης λειτουργίας του Κράτους, της Εκτελεστικής.  Η 

Εκτελεστική λειτουργία αποτελεί δηλαδή την συνύπαρξη και τον συνδυασμό Κυβέρνησης και 

Διοίκησης. Η πρώτη χαράσσει την γενική πολιτική και δίνει τις γενικές κατευθύνσεις 

υλοποίησης των προγραμμάτων της, και η δεύτερη τα εφαρμόζει και υλοποιεί στην πράξη. 

Αποτελεί σαφέστατα λοιπόν μια υποδιαίρεση της πολιτικής επιστήμης, και αναμφισβήτητα ένα 

σημαντικό κλάδο των κοινωνικών επιστημών (Παγκάκης, 1991).   

 

    Παρατηρούμε λοιπόν ότι η  Δημόσια Διοίκηση  είναι επιφορτισμένη με την Κυβέρνηση,  και 

πρωταρχικό της έργο είναι η Εκτελεστική λειτουργία μέσω της οποίας υλοποιείται το 

κυβερνητικό έργο.   Φυσικά υφίστανται διαφόρων ειδών αλληλεπιδράσεις με τη Νομοθετική 

και Δικαστική λειτουργία, γενεσιουργό γεγονός εκατέρωθεν  θετικών και αρνητικών 

επιπτώσεων,  που ήδη έχουν καταγραφεί εκτενώς από τα μέσα περίπου του προηγούμενου 

αιώνα (1937) από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Columbia και πολιτικό επιστήμονα Gulick 

Luther(1892-1993).  Η παρατήρηση  αυτή αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο μια 

εννοιολογική προσέγγιση από οργανωτική και λειτουργική άποψη θα είναι πιο παραγωγική.  

Μ’ αυτό  τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτή μια σύνδεση της  Δημόσιας Διοίκησης με 

τα όργανα της, όπως αυτά προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους (Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Κυβέρνηση, κλπ.).  Απόρροια της σύνδεσης αυτής είναι το 

συμπέρασμα ότι η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι τίποτε άλλο από την καθημερινή Εκτελεστική 

δράση.  Τη λήψη δηλαδή των αποφάσεων, τον προγραμματισμός των εργασιών,  τη διατύπωση 

των αντικειμενικών σκοπών, τη διοίκηση και η εποπτεία του Ανθρωπίνου Δυναμικού, την 

άσκηση πάσης φύσεως ελέγχων, και μια σειρά άλλων κυβερνητικών δραστηριοτήτων.  Ως 

ακαδημαϊκό θέμα τέλος μελετά τον τρόπο εκείνο μέσω του οποίου οργανώνεται και λειτουργεί 

το διοικητικό σύστημα μιας  χώρας.  Θεωρείται ότι εκπαιδεύει τους πολίτες για τα δικαιώματα 

αλλά και τα καθήκοντα τους, τους διδάσκει την Δημοκρατία στην πράξη, και γενικότερα οδηγεί 

σε μια πιο οργανωμένη, δικαιότερη και καλύτερη κοινωνία (Παγκάκης, 1991).    

 

    Ο Δημόσιος Τομέας (βλ. σχετικά Διάγραμμα 1.2) περιλαμβάνει: τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, την Κεντρική Διοίκηση, τους  Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται μέσα 

από τις δημόσιες επιχειρήσεις που διαθέτουν αγαθά και υπηρεσίες στους πολίτες, 

ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό (Τσούντας, 2009). 
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Πηγή: Τσούντας (2009), Η Οργάνωση και οι Λειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησης & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Διάγραμμα  1.2   Δημόσιος Τομέας. 
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1.2.2 Διαφοροποίηση του ρόλου των υπηρεσιών Δημοσίου - Ιδιωτικού 

Τομέα. 

 

     Η Δημόσια Διοίκηση διακρίνεται από την Ιδιωτική τόσο ως προς τα μέσα που μεταχειρίζεται, 

όσο και ως προς τους σκοπούς που αυτή υπηρετεί. Η Ιδιωτική Διοίκηση εξυπηρετεί το ιδιωτικό 

συμφέρον και ιδιωτικούς καθαρά σκοπούς και για να τους επιτύχει χρησιμοποιεί τη 

συνδιαλλαγή, στο πλαίσιο της συμβατικής ελευθερίας.  Αντίθετα, η Δημόσια Διοίκηση είναι 

προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των δημόσιων αναγκών και των αναγκών του 

κοινωνικού συνόλου, καθώς και των  σκοπών του δημόσιου ή γενικού συμφέροντος.  

Παράλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων αυτών,  χρησιμοποιεί κυρίως τη 

Δημόσια Εξουσία και τον καταναγκασμό.  Η Δημόσια Διοίκηση υπό την έννοια αυτή, 

αποκαλείται και Κυριαρχική ή Εξουσιαστική Διοίκηση και βασίζεται σε κανόνες  Δημοσίου 

Δικαίου,  ενώ αντίθετα η Ιδιωτική Διοίκηση αποκαλείται συναλλακτική και λειτουργεί στο 

πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής οικονομίας, στη βάση δηλαδή των κανόνων 

του Ιδιωτικού Δικαίου (Πατρίκιος, 2010). 

 

    Οι Οργανισμοί του Δημόσιου τομέα,  με βάση το καταστατικό τους αλλά και την νομική τους 

μορφή,  είναι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  μιας και αποβλέπουν κυρίως στην 

παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη χωρίς να προσδοκούν στο οικονομικό αποτέλεσμα αυτής. 

Αντίθετα οι επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα που σύμφωνα με την οικονομική θεωρία 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες αποβλέποντας  στην μεγιστοποίηση των κερδών τους 

(Φαναριώτης, 1999).  Αυτός είναι και ο λόγος που οι Οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα κινούνται 

σ’ ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο μάλιστα 

επιβάλλει μια πιο τυποποιημένη και διάφανη λειτουργία. Αυτό το διαφορετικό πλαίσιο 

συνίσταται  κυρίως (Φαναριώτης, 1999): 

 

➢ Στην ίδια την φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Δημοσίους 

Οργανισμούς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές παρέχονται κατά τρόπο 

μονοπωλιακό.  

➢ Στον προαναφερθέντα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους,  σε αντίθεση με εκείνο των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

➢ Στο συλλογικό χαρακτήρα τους, που έρχεται σε αντίθεση με τον εξατομικευμένο 

χαρακτήρα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
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➢ Στο μεταβλητό χαρακτήρα τους,  τόσο ως προς την φύση τους όσο και προς τους 

σκοπούς τους, που εξαρτάται μεν από τις εξελίξεις αλλά και την φιλοσοφία των 

εκάστοτε κυβερνήσεων (πχ κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία). 

➢ Στην ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των χρηστών των Δημόσιων Υπηρεσιών και 

των καταναλωτών των ιδιωτικών υπηρεσιών, μιας και στο χώρο του Δημοσίου υπάρχει 

πληθώρα υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στο κοινό, στις οποίες το κοινό που τις 

χρησιμοποιεί έχει ελλιπή ενημέρωση, σε αντίθεση με τον Ιδιωτικό Τομέα, όπου ο 

πελάτης είναι γνώστης των χαρακτηριστικών-δυνατοτήτων του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που επιλέγει,  εφ’ όσον αυτό καλύπτει τις προσωπικές του ανάγκες. 

➢ Στον μεταβλητό χαρακτήρα των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες ως γνωστόν 

μεταβάλλονται ως προς την φύση και τους σκοπούς τους, αναλόγως των εκάστοτε 

κεντρικών κυβερνητικών επιλογών. 

➢ Στην διαφορετικότητα των σκοπών, του τρόπου λειτουργίας και των συνθηκών που 

επικρατούν στις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με το ότι ισχύει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

 

 

1.2.3  Στελέχωση Δημόσιας Διοίκησης. 

   

1.2.3.1 Δημόσιοι Υπάλληλοι.   

 

     Σύμφωνα με την Διδάκτωρ κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κα Μυλωνοπούλου 

(1998), οι Δημόσιοι Υπάλληλοι όπως ορίζει και η σχετική συνταγματική διάταξη του άρθρου 

103 § 1, είναι «οι εκτελεστές της Θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό». Το γεγονός αυτό 

προκύπτει, διότι η πραγμάτωση των σκοπών των Δημόσιων Υπηρεσιών και η εκτέλεση της 

αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης εν γένει,  δεν μπορεί να συντελεστεί παρά μόνο μέσω του 

κατάλληλου ανθρώπινού δυναμικού, που θα καλύψει τις διάφορες θέσεις εργασίας στις 

δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς.   

 

     Η έννοια του Δημοσίου Υπαλλήλου είναι πολυσύνθετη καθότι προκύπτει από τρία (3) 

διαφορετικά κανονιστικά κείμενα, ήτοι το Σύνταγμα, τον Ποινικό Κώδικα (Π.Κ.) και τον 

Υπαλληλικό Κώδικα (Υ.Κ.).  Οι κανόνες που διέπουν τη νομική κατάσταση των διαφόρων 

υποδιαιρέσεων των πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων έχουν κοινές βάσεις, προβλέπουν 

όμοιους ή παρεμφερείς θεσμούς, ενώ ταυτόχρονα περιέχουν παρεμφερείς ρυθμίσεις για κάθε 
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κατηγορία, ώστε να αποτελούν μία ιδιαίτερη συστηματική ενότητα μελέτης και ερμηνείας,  που 

ονομάζεται «Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο» και αποτελεί κλάδο του Διοικητικού Δικαίου.  Οι 

κανόνες του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου προέρχονται από τις ίδιες πηγές από τις οποίες 

απορρέουν και οι κανόνες του γενικού μέρους του Διοικητικού Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, 

προβλέπονται από συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, διατάξεις διοικητικών 

κανονιστικών πράξεων, διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου ή διεθνών συμβάσεων, 

διατάξεις που έχουν διαμορφωθεί σε γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου ή σε κανόνες από 

τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ναυπλιώτης, 2003). 

 

    Ο ορισμός όμως του Δημοσίου Υπαλλήλου υπήρξε κατά το παρελθόν αντικείμενο σύνθετων 

συζητήσεων και αμφισβητήσεων.   Ένας πρώτος ορισμός, διατυπώθηκε το 1923 από τον 

καθηγητή Θ. Αγγελόπουλο : «Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι τα έμμεσα όργανα του Κράτους τα 

διατελέσαντα εν αμέσω υπηρεσιακή, προαιρετική και πειθαρχική προς αυτό σχέσει».  Ο Υ.Κ. 

του 1951, όρισε τον Δημόσιο Υπάλληλο υιοθετώντας τον θεωρητικό ορισμό του καθηγητή. Ο 

εν λόγω νόμος, ο οποίος αποτελεί τη βασική Νομοθετική Πράξη αποτύπωσης σε ενιαίο κείμενο 

των διατάξεων που διέπουν το προσωπικό του Δημοσίου, έθεσε τα εννοιολογικά και 

ουσιαστικά θεμέλια για τον ορισμό της έννοιας του Δημοσίου Υπαλλήλου με την προσθήκη του 

οικονομικού στοιχείου του μισθού,  το οποίο περιόριζε την έκταση της έννοιας του Δημοσίου 

Υπαλλήλου2 (Ναυπλιώτης, 2003). 

 

    Όπως προκύπτει από τα παραπάνω με τον όρο «Δημόσιος Υπάλληλος» νοείται καταρχήν 

εκείνη η κατηγορία υπαλλήλων που υπάγονται στη Διοίκηση (Εκτελεστική εξουσία), όχι όμως 

και οι αντίστοιχες κατηγορίες υπαλλήλων που υπάγονται στη Νομοθετική ή/και στη Δικαστική 

εξουσία.  Το Σύνταγμα ορίζει αυστηρά την έννοια του Δημοσίου Υπαλλήλου,  σύμφωνα με το 

οποίο δημόσιοι υπάλληλοι είναι:  Τα έμμεσα όργανα του κράτους, τα φυσικά εκείνα πρόσωπα, 

τα οποία παρέχουν τις  έμμισθες υπηρεσίες τους στα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα, και 

συνδέονται προς αυτά με ειδική νομική σχέση, που συνήφθη προαιρετικά και συνεπάγεται 

ιεραρχική εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη, ενώ διέπεται αποκλειστικά ή εν μέρει από ειδικούς 

κανόνες διοικητικού δικαίου.  Με τον τρόπο αυτό καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε η έννοια 

του δημοσίου υπαλλήλου. Οι διατάξεις του Υ.Κ. καταλαμβάνουν τόσο τους πολιτικούς και 

διοικητικούς υπάλληλους του κράτους όσο και εκείνους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, όπως τούτο υπαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1. Η υπαλληλική ιδιότητα 

                                                             
2 Αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 3180/1967, η λήψη 
μισθού δεν συνιστά αναγκαίο στοιχείο της έννοιας του δημοσίου υπαλλήλου, διότι υπάρχουν 
περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους δε χορηγείται μισθός. 
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σύμφωνα με τον Υ.Κ. σε συνδυασμό με τις συνταγματικές προϋποθέσεις,  αποκτάται όταν 

διορίζεται κάποιος σε θέση υπαρκτή, ακολουθώντας την διαδικασία των άρθρων  11-19, στο 

οποίο αναφέρεται η κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης με τον διορισμό και την αποδοχή,  η 

οποία δηλώνεται με την ορκωμοσία.  Υπάλληλοι με ιδιαίτερο νομικό καθεστώς, όπως επίσης 

και υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού εμπίπτουν και στις ειδικές για αυτούς διατάξεις, του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) (Μυλωνοπούλου, 1998). 

 

    Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  εκτός 

από τον συνταγματικό χάρτη,  τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του σώματος των 

Δημόσιων Υπαλλήλων ρυθμίζονται από ειδικότερα νομοθετήματα, με τα κυριότερα να είναι: ο 

Ν.3528/2007, που θέσπισε το νέο «Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», το Π.Δ. 410 /1988 και ο Ν. 3801/2008 για την «Κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ο Ν. 4057/2012 για το «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,  ο Ν. 4369/2016 για το «Εθνικό 

μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων»,  και ο Ν. 4440/2016 για το 

«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση»,  καθώς 

και από άλλα ακόμα ειδικότερα νομοθετήματα (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

2018). 

 

    Συνοψίζοντας, ο Δημόσιος Υπάλληλος αποτελεί όργανο του Κράτους που τελεί σε ιεραρχική 

σχέση προς αυτό,  παρέχει τις υπηρεσίες του και εκτελεί τα καθήκοντα του με βάση την 

προσωπική αξία και τις ικανότητες του,  κατά τρόπο σταθερό και έμμισθο στη διάρκεια της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Αποστολή του να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να 

πραγματώνει τη βούληση του Κράτους,  με αποτελεσματικότητα και αμεροληψία στο πλαίσιο 

των νόμων και των αρχών της χρηστής διοίκησης.  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να μεριμνά διαρκώς και να φροντίζει για την έντιμη και 

αποδοτική διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ενώ συμπεριφέρεται προς τους πολίτες με 

σεβασμό και αντικειμενικότητα, ώστε να εξυπηρετούνται και να μην ταλαιπωρούνται από τη 

Δημόσια Διοίκηση (Μυλωνοπούλου, 1998). 
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1.2.3.2 Αριθμητικά δεδομένα. 

 

    Το αριθμητικό μέγεθος του Δημοσίου Τομέα,  αποτελεί ένα από τα πλέον αμφισβητούμενα 

όσο και ανελαστικά μεγέθη της δημόσιας ζωής της χώρας μας.  Ήδη από τις απαρχές του 

Νεοελληνικού Κράτους έως ακόμη και τις μέρες μας, το λεγόμενο «Δημόσιο», αποτέλεσε το 

μεγαλύτερο και πιο προνομιακό χώρο απασχόλησης για μεγάλες κατηγορίες συμπολιτών μας. 

Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να γίνεται συχνά λόγος για μια κραταιά δημοσιοϋπαλληλική 

τάξη,  που  συχνά δημιουργήθηκε (και για τον λόγο αυτό κλήθηκε κιόλας),  προκειμένου να 

διαδραματίσει τον ρόλο της βάσης των πολιτικών παρατάξεων που κυβερνούσαν 

(Μακρυδημήτρης, 1999).   

 

    Η μέτρηση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων  σε γενικές γραμμές ενέχει πολλές 

δυσκολίες, οι οποίες πηγάζουν από την πολυπλοκότητα αλλά και τη μοναδικότητα των 

υπηρεσιών του Κράτους.  Τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζονται από κρατικούς και διεθνείς 

στατιστικούς φορείς,  τείνουν κατά του φορείς έκδοσης να είναι πλήρη, και κατά άλλους φορείς 

να είναι ελλιπή,  καθώς σύμφωνα με την κριτική των δεύτερων,  στον συνολικό αριθμό δεν 

συγκαταλέγονται οι εποχικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου και οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου(Μακρυδημήτρης, 1999).  

 

    Ευτυχώς για εμάς και την έρευνα μας,  διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2011 το Μητρώο 

Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Κράτους ή Μ.Μ.Ε.Δ.,  το οποίο συνεργάζεται με την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή ή ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη συλλογή πάσης φύσεως πληροφοριών εργασίας.  Διαμέσου 

του, διευκολύνθηκε στην πράξη η καλύτερη αξιολόγηση και παρατήρηση των γεγονότων και 

καταστάσεων του Δημοσίου. Πλέον  μέσω των στατιστικών στοιχείων που δημοσιεύει,  

μπορούμε να εξετάσουμε τις αλλαγές στους εργαζόμενους και συνεργαζόμενους του Δημοσίου 

Τομέα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα οποία 

παρατίθενται στον πίνακα 1.1, το Τακτικό Προσωπικό (εκτός Ν.Π.Ι.Δ.), μόνιμο και αορίστου 

χρόνου,  που υπηρετεί κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 είναι 567.318 υπάλληλοι.  Το Έκτακτο 

Προσωπικό (εκτός Ν.Π.Ι.Δ.),  δηλαδή ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις έργου, ωρομίσθιο και 

μετακλητοί, που υπηρετεί κατά το ίδιο διάστημα είναι 67.911 υπάλληλοι.   Στην κατηγορία αυτή 

έρχονται να προστεθούν οι  Αιρετοί, καθώς και οι Πρόεδροι, τα μέλη των Δ.Σ. και τα λοιπά 

Όργανα Διοίκησης που απαριθμούν συνολικά 9.841 πρόσωπα.  Τέλος στην κατηγορία του 

Έκτακτου Προσωπικού, έρχεται να προστεθεί μια ακόμη, οι Λοιπές Κατηγορίες Υπαλλήλων, που 

αν και δεν αποτελούν μέρος του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, παρόλα 
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αυτά υπολογίζονται  για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της 

υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.  Στην κατηγορία αυτή 

υπολογίζονται 15.673  πρόσωπα,  μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα σε 

μαθητεία ή πρακτική άσκηση,  αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με 

δικαστικές αποφάσεις, υπότροφοι, σχολικοί τροχονόμοι κ.ά.  Προσθέτοντας τα αριθμητικά 

δεδομένα των παραπάνω κατηγοριών, θα διαπιστώσουμε ότι κατά τον μήνα Ιούλιο του έτους 

2018, μήνας που λήφθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των  μισθοδοτούμενων 

μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών είναι 660.743 πρόσωπα (Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, 2018).  Τα αντίστοιχα σύνολα από το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

απογραφής,  παρατίθενται στο διάγραμμα 1.3. 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Διάγραμμα  1.3  Αριθμητικά Δεδομένα Τακτικού &  Έκτακτου προσωπικού Δημόσιας 

Διοίκησης 2013-2018 *(στοιχεία μέχρι 6/2018). 
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Πίνακας 1.1   Αριθμητικά Δεδομένα Τακτικού & Έκτακτου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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1.3 Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

     Η ελληνική πραγματικότητα,  έχει καταστήσει την πρόβλεψη της δυνατότητας ελέγχου των 

οργάνων της Διοίκησης αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και τα 

δικαιώματα των πολιτών.  Ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ του ελέγχου από το γεγονός ότι η 

Δημόσια Εξουσία έχει συχνά υπερβεί τα όρια της νομιμότητας,  καθιστάμενη έτσι απειλητική 

για τα ατομικά δικαιώματα όλων μας, δεν μπορεί να υπάρξει.  Φαινόμενα αυθαιρεσίας, 

διαφθοράς και ιδιοτέλειας έχουν συχνά εκδηλωθεί σ’ όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, 

σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  Η ελληνική έννομη τάξη, προβλέπει τις εξής 

μορφές ελέγχου της συμμόρφωσης των Δημόσιας Διοίκησης στους κανόνες δικαίου που 

διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία και γενικά τη δράση της:  Τον Πολιτικό ή 

Κοινοβουλευτικό, το Δικαστικό, και το Διοικητικό. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει ο 

δημοσιονομικός έλεγχος, καθώς και ο ενδιάμεσος έλεγχος, ο επονομαζόμενος και ως «τέταρτη 

μορφή ελέγχου» της Εκτελεστικής εξουσίας, που ασκείται από τις Ανεξάρτητες Διοικητικές 

Αρχές (Τσούντας, 2009).  Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια και πιο γνωστά όργανα 

επιθεώρησης και ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

 

 

1.3.1  Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.). 

 

    Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της 

εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, την παρακολούθηση  και 

αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων 

των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, καθώς  και τον εντοπισμό 

των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. Εκλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ διορίζεται όπως και παύεται με 

προεδρικό διάταγμα. Επικουρείται στο έργο του από 4 βοηθούς με πενταετή θητεία, που 

διορίζονται και παύονται κατ’ ανάλογο τρόπο με τον Γ.Ε.Δ.Δ., έπειτα από πρόταση του ίδιου 

και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για την υποστήριξη του έργου του λειτουργεί το 

γραφείο Γ.Ε.Δ.Δ., το οποίο στελεχώνεται από τους Ειδικούς Επιθεωρητές. Σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του Ν.3074/2002 ο Γ.Ε.Δ.Δ (Τσούντας, 2009): 
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➢ Διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το 

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,  τα ιδιαίτερα Σώματα και τις 

Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου (Υπουργείων, Περιφερειών, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κλπ). 

➢ Παρακολουθεί τη δράση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της § 2β' του ίδιου 

άρθρου. 

➢ Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανωτέρω Σώματα 

και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά, 

οποτεδήποτε το ζητήσει. 

➢ Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

➢ Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο Τομέα, στις 

επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική 

πράξη ή ως μέτοχος. 

➢ Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») 

όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου. 

➢ Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα 

κακοδιοίκησης στους φορείς του άρθρου 1 § 2α΄ του Ν.3074/2002 και στα Σώματα 

Ελέγχου αυτών. 

➢ Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) το οποίο 

έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων των 

ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου. 

 

    Ο ρόλος του Γ.Ε.Δ.Δ. ενισχύθηκε σημαντικά με το άρθρο 26 του Ν. 3200/2003 με την 

πειθαρχική δικαιοδοσία του. Ειδικότερα μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει 

υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο 

πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. 

 

    Τέλος με το άρθρο 12 του Ν.3320/2005 ο Γ.Ε.Δ.Δ.  απέκτησε τη δυνατότητα να ενημερώνεται 

για την πορεία των ποινικών διώξεων που ασκούνται  κατά  υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων 

δημόσιων φορέων, για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή 

αθωωτικές αποφάσεις.  Ειδικότερα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του 

Δικαστηρίου ή του Δικαστικού Συμβουλίου υποχρεούνται του ανακοινώνουν, ο μεν πρώτος την 

ποινική δίωξη  που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή 

οργάνου των φορέων της,  του άρθρου 1 § 2α΄ του Ν. 3074/2002  για εγκλήματα περί την 
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υπηρεσία (άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216,217,218,220,222 Π.Κ.), κατά 

της ιδιοκτησίας (άρθρα 372,375,381,382 Π.Κ.)  και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 

386,386Α,389,390,394), που στρέφονται κατά του Δημόσιου και των ως άνω φορέων, ο δε 

δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας 

καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες 

αυτές πράξεις (Τσούντας, 2009). 

 

 

 

1.3.2  Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). 

 

     Το Σ.Ε.Ε.Δ. έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και 

ερευνών, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

Διοίκησης και ιδίως την επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης,  αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας,  χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας παραγομένων υπηρεσιών. 

Διενεργεί τον έλεγχο των Δημόσιων Υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α.  α ΄ και  β ΄ βαθμού, και των 

επιχειρήσεων τους καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ.  Το Σ.Ε.Ε.Δ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) και του Σώματος 

Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.  Υπάγεται στον Υπουργό 

Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Τσούντας, 2009). 

 

 

 

1.3.3  Συνήγορος του Πολίτη (Σ.Π.). 

 

     Ο Συνήγορος του  Πολίτη (Σ.Π.).,  έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών 

και των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α.  α ΄ και  β ΄ βαθμού  και των επιχειρήσεων τους,  των 

Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.,  των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των 

οποίων η διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος (εκτός 

των Τραπεζών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών).  Σκοπός του η προστασία των  δικαιωμάτων 

των πολιτών, η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, η τήρηση της νομιμότητας, καθώς και η 

προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού,  σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο 

Ν. 3471/2006 για τα θέματα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

προσβάλλουν τα δικαιώματα αυτά (Τσούντας, 2009). 
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1.3.4 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 

 

    Το δικαίωμα προς εργασία στο Δημόσιο Τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, 

δημοσιότητας,  αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας,  επιβάλλει την ουδετερότητα της 

Διοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.   Θεσμικό εγγυητή της 

τήρησης των αρχών αυτών, αποτελεί το Α.Σ.Ε.Π.,  το οποίο συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 

(νόμος Πεπονή),  ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των 

διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα (Τσούντας, 2009).   

 

    Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από 28 μέλη (Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, 24 Συμβούλους), τα οποία 

επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.  Η Ολομέλεια, η Ελάσσων Ολομέλεια 

και τα 5 Τμήματα λειτουργούν ως συλλογικά όργανα,  με συγκεκριμένες ιεραρχημένες 

αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων.  Πρόκειται για πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και 

επαγγελματικής επάρκειας που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή 

ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ανώτατα στελέχη Δημοσίων 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα.   Το έργο του 

Συμβουλίου επικουρείται από  τη  Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Π., η οποία αποτελείται από 213 

υψηλού επιπέδου υπαλλήλους, που υποστηρίζονται ενεργά και  από 11 υπάλληλους  υπό την  

ιδιότητα του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού (Τσούντας, 2009).  

 

    Στις κύριες αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνονται:  η επιλογή του τακτικού προσωπικού 

του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με 

σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα,  η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης - 

ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού,  καθώς και ο έλεγχος παράνομων 

προσλήψεων,  από Συμβούλους-Επιθεωρητές του Α.Σ.Ε.Π. με την ιδιότητα του ανακριτικού 

υπαλλήλου. Τέλος  για την επιλογή του τακτικού προσωπικού οργανώνει γραπτούς 

διαγωνισμούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων 

προκαθορισμένων με νόμο,  ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική 

δοκιμασία ή test (Τσούντας, 2009). 
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1.3.5 Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.). 

 

    Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το αρχαιότερο από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδος 

μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας (λειτουργεί από το 1833 μέχρι και 

σήμερα χωρίς καμία διακοπή). Ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου/ 9ης 

Οκτωβρίου του 1833 επί της Κυβέρνησης Σπυρίδωνα Τρικούπη(1788-1873),  στον πρώτο χρόνο 

της διακυβέρνησης της χώρας από την Αντιβασιλεία του Όθωνα(1815-1867) με το ρόλο της 

ανώτατης Ελεγκτικής αρχής, κατά μίμηση του γαλλικού Cour de Comptes Είναι κοινώς 

αποδεκτό, ότι έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην δημοσιονομική εξυγίανση του 

Δημοσίου Τομέα,  ασκώντας με ιδιαίτερη συνέπεια και επιτυχία εκτός των άλλων 

αρμοδιοτήτων του: Τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών 

προσώπων που ανήκουν στην δικαιοδοσία του. Ταυτόχρονα έχει και διοικητικές αρμοδιότητες,  

πράγμα που το κάνει διφυές όργανο. Αρμοδιότητά του είναι επίσης είναι ο καταλογισμός των 

"δημοσίων υπόλογων" (έλεγχος και απόδοση ευθύνης σε διαχειριστές του Δημοσίου),  ενώ έχει 

δικαστικές αρμοδιότητες και σε ορισμένες μισθολογικές υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων 

(Τσούντας, 2009).    Το Ε.Σ. είναι αρμόδιο για την άσκηση του δικαστικού ελέγχου, ο οποίος 

διακρίνεται σε προληπτικό και σε κατασταλτικό.  Οι ελεγκτικές του αρμοδιότητες μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν (Παγκάκης ,1991): 

 

➢ Τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. 

➢ Τον έλεγχο των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες 

αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το 

Δημόσιο. 

➢ Τη σύνταξη και την υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και τον 

ισολογισμό του Κράτους. 

➢ Την επιτήρηση των δημοσίων υπόλογων και τον έλεγχο των λογαριασμών τους. 

 

 

1.3.6 Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  (Ν.Σ.Κ.). 

 

    Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ιδρύθηκε το 1882 και αποτελεί ενιαία, ανώτατη 

Αρχή του Κράτους υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002). 

Σύμφωνα  με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Ν.Σ.Κ. ως μεγάλο σώμα της Διοίκησης, 

καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός(Παγκάκης, 1991).  Η 



 
 

21 
 

οργάνωση και η λειτουργία του, ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον Ν.  3086/2002 και το 

Π.Δ.  238/2003. Η μορφή που έχει σήμερα,  αποτελεί προϊόν μακράς εξέλιξης, κατά τη διάρκεια 

της οποίας διήλθε διάφορα στάδια μέχρι την τελική διαμόρφωση του. 

 

         Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι οι εξής (Παγκάκης ,1991):   

➢ Η υπεράσπιση των συμφερόντων του Κράτους ενώπιον των Δικαστηρίων. 

➢ Η αναγνώριση των απαιτήσεων που στρέφονται κατά του Κράτους. 

➢ Η καθοδήγηση των πράξεων των κρατικών οργάνων με την παροχή πάσης φύσεως 

νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων. 

➢ Η επεξεργασία σχεδίων νόμων και διαταγμάτων κανονιστικού περιεχομένου,  εφόσον  

υποβάλλονται σ’ αυτό για επεξεργασία. 

➢ Η γνωμοδότηση σε κάθε ερώτημα νομικού περιεχομένου που υποβάλλεται σ’ αυτό από 

την Δημόσια Διοίκηση. Όλες οι γνωμοδοτήσεις του έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα 

και όχι δεσμευτικό για τη Διοίκηση. 
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Συμπεράσματα.  

 

    Το Κράτος αποτελεί τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας.  Η Δημόσια 

Διοίκηση ορίζεται ως όλες εκείνες τις δράσεις του Κράτους,  η οποιουδήποτε εντεταλμένου 

οργανισμού εντός αυτού.   Αποτελεί  δηλαδή την κυβερνητική δράση και τα μέσα,  μέσω των 

οποίων  γίνονται πράξη οι σκοποί και οι στόχοι της εκάστοτε κυβέρνησης.  Είναι εκείνη που 

υλοποιεί την στρατηγική και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των δράσεων  

για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.  Έχει την αρμοδιότητα της εφαρμογής  των νόμων 

και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής, που αποβλέπουν στο να ικανοποιηθεί το 

γενικότερο  συμφέρον  των πολιτών ενός Κράτους όπως αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε 

Κυβέρνηση. 

 

    Η νέα τάση, αυτή του ολοένα και λιγότερο διακριτού Δημοσίου Τομέα  που λειτουργεί σε όλα 

του τα επίπεδα με κριτήρια, κανόνες και αρχές, που ελάχιστα διαφοροποιούνται από αυτές 

που διέπουν τις ιδιωτικές σχέσεις, συνέπλευσε με την ευρύτερη δυναμική που ανέπτυξε η 

παγκοσμιοποίηση, στην οικονομία, στην κοινωνία,  στο Δίκαιο.   Μία δυναμική που δεν άφησε 

ανεπηρέαστη ούτε την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ούτε το Δημόσιο Δίκαιο. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά της τάσης αυτής,  είναι όπως παρατηρήσαμε ο πληθωρισμός νέων 

Ανεξαρτήτων Αρχών,  αυτή τη φορά διαφορετικών από τις παραδοσιακές αρχές,  που στόχο 

είχαν την ενίσχυση του ελέγχου της δημοκρατικής και δικαϊικής  λειτουργίας του Κράτους και 

της Διοίκησης και συνεπώς την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικούμενων. 

Γ.Ε.Δ.Δ., Σ.Ε.Ε.Δ., Α.Σ.Ε.Π., Σ.Π., Ν.Σ.Κ. και πόσοι άλλοι φορείς έχουν συσταθεί με ιδρυτικές 

εξαγγελίες που στηρίχθηκαν στα παραπάνω; 

 

    Πλέον, στην χώρα μας οι νέες αρχές είναι ελεγκτικές και ρυθμιστικές τμημάτων ουσιωδών 

τομέων της Δημόσιας και Ιδιωτικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα  υπήρξε και θέσπιση 

αρχών που λόγο ύπαρξης κατ’ ουσία έχουν την αμφισβήτηση της τήρησης θεμελιωδών αρχών 

από τις υφιστάμενες διοικήσεις,  δηλαδή της διαφάνειας,  της αξιοκρατίας,  ακόμη και της 

νομιμότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

 

Εισαγωγή. 

 

    Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται οι κύριες αδυναμίες, συστημικές δυσλειτουργίες και 

χρόνιες παθογένειες  που παρουσιάζονται στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 

διαχρονικά, με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν όσο και στις 

αρνητικές συνέπειες που έχουν. 

 

    Για τα  προβλήματα του ελληνικού διοικητικού συστήματος, υφίστανται πληθώρα 

αναφορών, άρθρων και μελετών, η πλειονότητα των οποίων εκφράζουν υποκειμενικές 

απόψεις,  υπό την μορφή μάλιστα  ιδεολογημάτων.  Οι περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται μια 

ανάλυση των προβλημάτων βάσει μιας συγκεκριμένης μεθόδου και ποσοτικών/ποιοτικών 

δεδομένων, που να συμβαδίζουν με τα κριτήρια και τις παραδοχές της διεθνούς διοικητικής 

επιστήμης και πρακτικής,  όπου μάλιστα να τίθενται εντός ευρύτερου θεωρητικού ή κοινωνικού 

πλαισίου είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να 

υποστηρίξουμε με επιστημονικό άρα και ασφαλή/ πειστικό τρόπο,  τις όποιες καταγραφές και 

διαπιστώσεις αναπτύξουμε στο παρόν κεφάλαιο, θα στηριχθούμε σημαντικά στη μοναδική 

μέχρι στιγμής «λειτουργική αξιολόγηση» της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία διεξήχθη 

από τον Ο.Ο.Σ.Α.,  κατά παραγγελία της τότε ελληνικής κυβέρνησης το πρώτο εξάμηνο του 

2011.  

        

 

Έννοιες κλειδιά:  Πολυνομία, Γραφειοκρατία, διοικητικές διαδικασίες, Ανθρώπινο Δυναμικό, 

Δομές, Διοικητική Μεταρρύθμιση, αδυναμίες Δημόσιας Διοίκησης, προτάσεις 

εμπειρογνωμόνων, μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αξιολόγηση μεταρρυθμίσεων. 
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2.1 .  Οι κύριες παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

2.1.1 Πολυνομία. 

 

    «Όπου φαυλότατη πολιτεία εκεί και νόμων πληθώρα». Η συγκεκριμένη ρήση του 

Κικέρωνα(106-43 π.Χ.), καταδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο,  την «πρόοδο» που έχει 

επιτύχει η ελληνική πολιτεία τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας απίστευτος πληθωρισμός 

διατάξεων και ρυθμίσεων, αντιστρόφως ανάλογος των πολύ φτωχών αποτελεσμάτων που έχει 

επιτύχει στην πράξη. «Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εν τω ευ το πολύ», πίστευαν οι αρχαίοι 

Έλληνες, σε αντίθεση με τους  νεοέλληνες που πράττουν το ακριβώς αντίθετο. Τα νούμερα είναι 

ενδεικτικά. Μόνο στην 20ετία μεταξύ 1995 και 2005 οι τυπικοί και μόνο νόμοι στην χώρα μας 

ξεπέρασαν τους 2.500. Παράλληλα το σύνολο των κανονιστικών πράξεων (περιλαμβανομένων 

των Π.Δ. και των Υ.Α.) έφθασαν την ίδια περίοδο τις 40.000 περίπου (Μακρυδημήτρης, 1999).  

 

    Η νομική τυπολατρία που υφίσταται,  έχει δημιουργήσει με την σειρά του μια κουλτούρα 

που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα της Δημόσιας Διοίκησης.  Απώτερος σκοπός η 

προστασία από τις κάθε είδους πολιτικές παρεμβάσεις. Το αποτέλεσμα;  Σύμφωνα με την 

έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α., Δημόσιοι υπάλληλοι ακόμη και Υπουργοί αποκλείονται από τη λήψη 

ακόμη και ήσσονος σημασίας μέτρων, εάν ο νόμος δεν περιέχει σαφή πρόβλεψη. Οι υπάλληλοι 

περιορίζονται στην εφαρμογή των νόμων και των εγκυκλίων. Μια αναποτελεσματικότητα 

ευρείας κλίμακας δηλαδή,  μιας και το νομικό πλαίσιο δεν παρέχει κίνητρα για λήψη 

πρωτοβουλιών από την πλευρά των υπαλλήλων, ενθαρρύνοντας την τήρηση των διοικητικών 

διαδικασιών που συνήθως παράγουν γραφειοκρατία, και όχι την εστίαση στην ουσία του έργου 

των υπηρεσιών (Organization for Economic Co-operation and Development, 2011).   

 

    Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν , το γεγονός ότι η  λειτουργική αξιολόγηση του Ο.Ο.Σ.Α. 

ανέδειξε ως μείζον πρόβλημα του ελληνικού ρυθμιστικού συστήματος την πολυνομία.  Τις 

εκατοντάδες χιλιάδες συνωθούμενες ρυθμίσεις δηλαδή, οι οποίες δεν οδηγούν απλώς τους 

συναλλασσόμενους πολίτες σε απώλεια χρόνου, αλλά και την απονομή της Δικαιοσύνης σε 

οριακή κατάσταση, άρα και την ίδια την  λειτουργία των θεσμών,  και εν τέλει την ίδια την 

οικονομία.  Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. κατά το διάστημα 1975 – 2005, εκδόθηκαν πάνω από 

170.000 αποφάσεις διαφόρων τύπων, Π.Δ.,  και νόμοι (βλ. σχετικά διάγραμμα 2.1) 

(Organization for Economic Co-operation and Development, 2011).   
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Πηγή: Organization for Economic Co-operation and Development. 

Διάγραμμα  2.1  Ελληνική Ρυθμιστική Παραγωγή 1975 – 2005. 

 

    Η έρευνα με τίτλο «Πολυνομία, Κακονομία και Γραφειοκρατία στην Ελλάδα», που 

πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις» τον Μάιο του 2016 

(βλ. σχετικά Διάγραμμα 2.2),  καταγράφηκε το περιεχόμενο και ο αριθμός των Τευχών Α΄ και Β΄ 

της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για την περίοδο 2001 – 2015, μαρτυρά το μέγεθος του προβλήματος. 

Το σύνολο των τευχών Α΄ για το εν λόγω διάστημα είναι 4.168.  Αναλυτικά ψηφίστηκαν: 1.478 

νόμοι που περιείχαν  22.800 άρθρα, ενώ παράλληλα υπογράφηκαν και 3.452 Π.Δ. Κατά τα 

τελευταία χρόνια της κρίσης εκτοξεύθηκε ο αριθμός των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.), που μετά το 2010 έφθασαν τις 67, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έφθασαν μετά βίας τις 

13, καθώς και των πολυνομοσχεδίων (Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις», 2016). 
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Πηγή:  Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις». 

Διάγραμμα 2.2  Π.Ν.Π. περιόδου 2001-2015. 

 

    Η επικρατούσα διοικητική κουλτούρα μάλιστα αφήνει ελάχιστα περιθώρια για συνεργασία 

μεταξύ των υπουργείων. Επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των τυπικών 

«αποστολών».  Είναι χαρακτηριστική η σχετική δήλωση κορυφαίου Υπουργού με μεγάλη 

εμπειρία σε διαφορετικά υπουργεία, ο οποίος σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, 

δήλωσε ότι κάθε φορά που ανελάμβανε ένα νέο χαρτοφυλάκιο, χρειαζόταν τουλάχιστον ένα 

έτος προκειμένου να ενημερωθεί επακριβώς για τις νέες του αρμοδιότητες.  Η ελληνική 

περίπτωση διαφοροποιείται σημαντικά σε μία σειρά από σημαντικούς παράγοντες από τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές.  Για παράδειγμα η  διασπορά των ρυθμίσεων στην Ελλάδα είναι 

μοναδική, όπως επίσης και η έλλειψη μηχανισμών συστηματοποίησης και ξεκαθαρίσματος  της 

νομοθετικής ύλης.  Παράλληλα είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο συνταγματικός νομοθέτης 

επιμένει σε μια ιδιαιτέρως «σφιχτή» εννοιολόγηση, τροφοδοτώντας ουσιαστικά εκείνο το 

οποίο η πολιτική μιας αντιπληθωριστικής νομοθέτησης θέλει να πολεμήσει: τη λεπτομερή, 

πλήρως και επαρκώς, τεκμηριωμένη βάση για την έκδοση μιας ρύθμισης. Ρυθμιστικά πλαίσια 
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και κανονιστικές αποφάσεις που δεν στηρίζονται επί μιας τελείως συγκεκριμένης νομικής 

βάσης καταλήγουν να απορρίπτονται στο όνομα μιας αφηρημένης περιφρούρησης του 

Κράτους Δικαίου, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην εκ των έσω κατάλυσή του 

(Καρκατσούλης, 2017). 

 

    Το Κράτος Δικαίου επιβαρύνεται  σημαντικά επίσης από μια σειρά άλλων ελληνικών 

ιδιαιτεροτήτων,   ανάμεσα στις οποίες είναι εκείνες που αναφέρονται στους νόμους «με άλλες 

διατάξεις»,   το ποσοστό των οποίων φθάνει το 26% του συνόλου.  Σημαντικό ρόλο παίζει ακόμη 

και ο τρόπος ενσωμάτωσης των διεθνών συνθηκών και συμβάσεων στο Εθνικό Δίκαιο, ο οποίος 

επιτρέπει την παρείσφρηση σχετικών Εθνικών Διατάξεων,  δημιουργώντας έτσι  σημαντικό 

πρόβλημα ασφάλειας Δικαίου.  Η μη αντιμετώπιση των χρόνιων παθολογιών στη νομοθετική 

παραγωγή οδήγησε σ' ένα σταδιακό «νομοθετικό μιθριδατισμό».  Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι κατά την γνώμη μας ισχνές αντιδράσεις τόσο του πολιτικού προσωπικού όσο και 

της κοινής γνώμης έναντι της οριακά νόμιμης νομοθέτησης μέσω  «Πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου»,  που συνόδευαν τη θεσμοθέτηση δράσεων των Μνημονίων (Καρκατσούλης, 

2011). 

 

    Η μόνη πρόσφατη αξιόλογη προσπάθεια για την ανάσχεση της πολυνομίας και της 

κακονομίας,  ήταν η ψήφιση του Ν.  4048/2012 για την βελτίωση των κανόνων παραγωγής του 

νομοθετικού έργου και της ποιότητας των παραγομένων νομοθετικών ρυθμίσεων.  Δυστυχώς 

όμως ο νόμος αυτός παραμένει ανενεργός, ενώ παράλληλα πρόσφατα αναθεωρήθηκαν  

σημαντικές διατάξεις του.  Την ίδια στιγμή η κωδικοποίηση που αποτελεί ένα δοκιμασμένο 

μέσο για την ανάσχεση της πολυνομίας, έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί. Οι υφιστάμενες 

κωδικοποιήσεις δεν μπορούν να ισοσταθμίσουν τη βλάβη που προκαλεί στο Κράτος Δικαίου η 

πολυνομία και η κακονομία (Καρκατσούλης, 2017). 

 

    Είναι σημαντικό να σημειωθεί,  ότι η πολιτική νωθρότητα του πολιτικού προσωπικού όσον 

αφορά την ένταση των ελέγχων και την εφαρμογή των νόμων, είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

κοινωνικές αντιλήψεις περί μη προτεραιότητας του κανόνα δικαίου στις κοινωνικές σχέσεις, 

αλλά και με το γεγονός ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα παρεισφρέουν στο πολιτικό σύστημα και 

τον κρατικό μηχανισμό.   Άρα, η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς, την οποία θα 

εξετάσουμε παρακάτω, απαιτεί συνδυασμό πολλών παράλληλων μεταρρυθμίσεων σε 

διαφορετικά πεδία από τις Δημόσιες Συμβάσεις μέχρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση      

(Lambropoulou, 2012).     
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    Προκειμένου να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της πολυνομίας, πολλές υπηρεσίες κωδικοποιούν 

με δικά τους μέσα και για εσωτερική τους χρήση τις διατάξεις που τις αφορούν.  Τα δίκτυα 

συνεργασίας που αναπτύσσονται σιγά-σιγά μεταξύ των υπηρεσιών,  καθώς και μεταξύ αυτών 

και των Δικαστών που μετέχουν σε νομοτεχνικά όργανα, επιτρέπουν την αποφυγή 

επαναλήψεων, επικαλύψεων ή λαθών.  Τα  ελληνικά Δικαστήρια που παρουσιάζουν ένα 

εξαιρετικό επίπεδο Δικαστών, είναι γεγονός ότι υπερβάλλουν εαυτόν στην προσπάθεια τους 

για απονομή Δικαιοσύνης (Καρκατσούλης, 2011). 

 

 

2.1.2  Αρμοδιότητες. 

 

    Τα Υπουργεία και οι  χιλιάδες λεπτομερείς αρμοδιότητες τους καθώς και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από αυτές, συχνά έχουν χρήση χιουμοριστική μέσω των ανεκδότων. Η 

λειτουργική αξιολόγηση μας βοήθησε ωστόσο, να αποκτήσουμε για πρώτη φορά μια 

τεκμηριωμένη εικόνα γι’ αυτά. Η εικόνα που προκύπτει είναι αποθαρρυντική: Οι χιλιάδες 

αρμοδιότητες, ατάκτως διανεμημένες, δημιουργούν έναν ετερόκλητο καμβά, μάλλον 

κουρελού, που οδηγεί την ήδη παραπαίουσα Δημόσια Διοίκηση στους λαβυρίνθους της 

γραφειοκρατίας, σε «σιλό», σε νομικίστικα κελύφη που επιτρέπουν την περιχαράκωσή της, σε 

βάρος της αποτελεσματικότητας, της χρηστής διοίκησης και της οικονομικότητας 

(Καρκατσούλης, 2017). 

 

    Μελετώντας τα Διαγράμματα  2.3 και 2.4, παρατηρούμε  ότι το ελληνικό Κεντρικό Κράτος 

εξακολουθεί να σπαταλά τη διοικητική του δραστηριότητα  κατά πολύ μεγάλο ποσοστό σε 

αρμοδιότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να  την στρέψει σε 

αρμοδιότητες αμιγώς επιτελικού χαρακτήρα.  Ο νομικός φορμαλισμός και η παράδοση του,  σε 

συνδυασμό με τις συντεχνιακές πιέσεις και τα πελατειακά δίκτυα,  οδήγησαν σ' αυτή την 

κατάσταση.  Το μεγαλύτερο κακό όμως ακόμη και απ’ αυτό, είναι η εδραίωση μιας αντίληψης 

σ’ όλα τα επίπεδα διοίκησης, ότι προκειμένου να είναι κάποιος αποδοτικός θα πρέπει να του 

παραχωρηθούν «κι άλλες αρμοδιότητες».  Το παράδοξο της υπόθεσης βέβαια είναι το γεγονός 

ότι χιλιάδες αρμοδιότητες εξισώνονται στην πραγματικότητα  με μηδενικές αρμοδιότητες, και 

η υποκατάστασή τους από άτυπες πρακτικές, οδηγεί σε μια ανεξέλεγκτη πραγματικότητα, όπου 

κάθε έννοια έλλογης διοικητικής δράσης είναι περιττή. (Καρκατσούλης, 2017). 
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Πηγή: Καρκατσούλης (2017), Διοικώντας την κρίση. 

Διάγραμμα  2.3   Κατανομή αρμοδιοτήτων. 
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Πηγή: Καρκατσούλης (2017), Διοικώντας την κρίση. 

Διάγραμμα  2.4  Κατανομή Επιτελικών αρμοδιοτήτων. 

 

 

    Παρά λοιπόν τις χιλιάδες αρμοδιότητες,  ελάχιστες από αυτές οδηγούν σε πρακτικά 

αποτελέσματα. Ενώ δηλαδή  θα περίμενε κανείς ότι με τόσες αρμοδιότητες ο κρατικός 

μηχανισμός θα είχε να επιδείξει αντίστοιχα αποτελέσματα,  καλής ή κακής ποιότητας δεν μας 

αφορά στο παρόν στάδιο,  ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη.  Δυστυχώς όμως η Δημόσια 

Διοίκηση συνεχίζει να  ακολουθεί πιστά την πεποίθηση ότι  «είμαι αρμόδιος»  σημαίνει μπορώ 

να χειριστώ το αντίστοιχο θέμα, όχι όμως να αποφασίσω και να κυρίως να πράξω. Έτσι 

συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητες ως μια εσωτερική προϋπόθεση δικαιολόγησης της 

ύπαρξής της.   Ένα είδος «αυτασφάλισης» της (Καρκατσούλης, 2017).   

 

    Εξάλλου για  τον γραφειοκράτη  ένα πρακτικό αποτέλεσμα έχει η αρμοδιότητα,  και αυτό δεν 

είναι άλλο από το να εισηγηθεί ο ίδιος σε κάποιον άλλο να πάρει την απόφαση.  Φυσικά το 

ποιος τελικά θα εφαρμόσει την απόφαση είναι μια άλλη υπόθεση, η οποία δεν αφορά τις 
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κανονιστικά προσδιορισμένες αρμοδιότητες.  Αναρωτιόμαστε όμως το εξής:  Θεωρητικά  η 

Δημόσια Διοίκηση ως εκτελεστικός βραχίονας του κράτους,  δεν θα έπρεπε να υλοποιεί τις 

εκάστοτε πολιτικές και να μην εισηγείται σε άλλους να το κάνουν;   Η απάντηση εύλογη αλλά 

στην πράξη ισχύουν άλλα, τα οποία μάλιστα ανέδειξε η λειτουργική αξιολόγηση του Ο.Ο.Σ.Α. 

Ένα εύρημα της που επιβεβαιώνει τις προηγούμενες διαπιστώσεις είναι το παρακάτω:  Η 

ελληνική Δημόσια Διοίκηση είναι παραγωγός σημειωμάτων και υπομνημάτων προς την 

πολιτική της ηγεσία να αποφασίζει, και απ' όσα εισηγείται  τελικά εφαρμόζει ελάχιστα, γεγονός 

που και η Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής, συμπέρανε 

ήδη από το 1998  σε σχετική της μελέτη της  (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1998). 

 

    Είναι επιτακτική η αντικατάσταση των χιλιάδων λεπτομερειακών, αποσπασματικών και 

επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων,  από ευρύτερες κατηγορίες και πεδία πολιτικής,  μέσω των 

οποίων μπορεί να επιταχυνθεί ο περιορισμός της διασποράς και να επιτευχθεί ο συντονισμός 

των επιπέδων διοίκησης που ασκούν συναφείς αρμοδιότητες. Η ανασυγκρότηση των 

υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, η εκκαθάρισή τους και η μεταφορά τους στα οικεία επίπεδα 

διοίκησης πρέπει να αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα.  Όπως παρατηρήσαμε στο Διάγραμμα 

2.3,  μόνον οι μισές από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες είναι επιτελικές.  Οι υποστηρικτικές που 

αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών θα μπορούσαν να εκχωρηθούν στον Ιδιωτικό Τομέα, 

μια πρακτική που έχει εφαρμοστεί σε πολλές άλλες χώρες με θετικά αποτελέσματα 

αποσυμφόρησης του Δημοσίου Τομέα και παράλληλης ενδυνάμωσης της απασχόλησης.  Ένα 

ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να αποτελεί η μεταφορά των 1.000 

περίπου αρμοδιοτήτων, με αμιγώς εκτελεστικό χαρακτήρα μαζί με τις αρμοδιότητες 

επικοινωνίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

    Εξαιρετικό παράδειγμα «συνωστισμού άνευ αποτελεσματικότητας» αποτελούν οι ελεγκτικές 

αρμοδιότητες. Υφίστανται χιλιάδες αρμοδιότητες που χαρακτηρίζονται ως  ελεγκτικές, και 

έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες από μια σειρά κυβερνήσεων που ήθελαν να δώσουν την 

εντύπωση ότι το «τέρας της διαφθοράς» είναι υπό έλεγχο.  Τα τελευταία 20 χρόνια,  κάθε 

Υπουργός αρμόδιος για τη Δημόσια Διοίκηση θεωρούσε υποχρέωσή του να προσθέτει τη δική 

του τροποποίηση στο μωσαϊκό των ρυθμίσεων που ορίζουν τους ελέγχους. Θεωρητικώς, με 

περισσότερες από 1.500 ελεγκτικές αρμοδιότητες και δεκάδες σώματα ελέγχου, θα έπρεπε η 

ελληνική Δημόσια Διοίκηση να προσομοιάζει με τη νορβηγική(Καρκατσούλης, 2017). 

Αντιθέτως, με βάση τα στοιχεία των Διεθνών Οργανισμών (Global Anti-corruption Organization, 

2018)  προσομοιάζει περισσότερο προς χώρες του τρίτου κόσμου παρά προς ευρωπαϊκή χώρα. 
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    Αντίβαρο στην αρνητική αυτή κατάσταση, αποτελούν οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων, που ευτυχώς αρκετά συχνά αντισταθμίζουν, την έλλειψη μιας θεσμικής 

επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.  Αρκετές από τις συγχύσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες, 

επιλύονται ατύπως έπειτα από χρονοβόρες πολλές φορές συνεννοήσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων διαφορετικών υπηρεσιών,  οι οποίοι αναπτύσσουν ad hoc πρακτικές προκειμένου 

να επιλύσουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η μέχρι τώρα προσωπική εμπειρία ως Δημόσιος 

Υπάλληλος,  δείχνει ότι στις περιπτώσεις όπου ενεργοποιούνται δίκτυα υπαλλήλων ή ακόμη 

και πολιτών, που αναπτύσσουν μια δυναμική δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών, 

εφευρίσκονται σχεδόν πάντα «έξυπνες», γρήγορες και «φθηνές»  ad hoc λύσεις. 

 

 

 

2.1.3  Γραφειοκρατία.  

 

   Το υφιστάμενο σύστημα διάρθρωσης της δημόσιας εξουσίας, το σύνολο των υπηρεσιών που 

απαρτίζουν τον κρατικό μηχανισμό, το πλήθος των διαδικασιών, των μεθόδων, των Δημοσίων 

Υπαλλήλων, τους οποίους χρησιμοποιεί η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να διεκπεραιώσει τα 

κυβερνητικά προγράμματα, συνδυαζόμενα με τη φύση της εκτελούμενης εργασίας στο χώρο 

των Δημοσίων Υπηρεσιών,  αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο γνωστό υπό τον όρο 

“γραφειοκρατία”. Η ανεξέλεγκτη διόγκωση των πάσης φύσεως πράξεων και των συναφών 

διαδικασιών που ακολουθούνται, καταλήγουν σ’ ένα περίπλοκο, δύσκαμπτο, χρονοβόρο και 

αντιοικονομικό σύστημα λειτουργίας της Διοίκησης, το οποίο προκαλεί μια σειρά σοβαρών 

επιπλοκών και αγκυλώσεων στο έργο των οργανισμών, με σοβαρές και άμεσες συνέπειες στην 

καθημερινότητα των πολιτών (Φαναριώτης, 1999). 
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Πηγή: Φαναριώτης (1999),Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. 

Διάγραμμα 2.5   Βασικά στοιχεία σύνθεσης της γραφειοκρατίας. 

 

    Παρόλο που ως όρος, η γραφειοκρατία χρησιμοποιείται συνήθως κυνικά, με σκοπό να 

περιγράψει τις κακές πλευρές της Δημόσιας Διοίκησης, ως όρος στην πράξη αναφέρεται σ’ ένα 

περίπλοκο οργανωτικό και λειτουργικό σύστημα, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από ένα 

τεράστιο αριθμό συσχετίσεων, δραστηριοτήτων, ιεραρχικών εξαρτήσεων και ρόλων, 

ταυτιζόμενη ουσιαστικά με την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση και τις διοικητικές διαδικασίες της.  

Η γραφειοκρατία χρονολογείται εξ αρχαιοτάτων χρόνων και στην ιδανική της μορφή απαιτεί 
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από τα μέλη της συνέπεια, πίστη και προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον και τις τυχόν 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια συνέχεια η οποία θα 

διευκολύνει να αποφεύγεται η απότομη διακοπή της διοικητικής λειτουργίας με την 

αποχώρηση των εκπροσώπων των εκάστοτε υπουργών. Το γεγονός αυτό συνέτεινε ώστε το 

στοιχείο της μονιμότητας να καταστεί από τα βασικά χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας,  σε 

αντίθεση με το στοιχείο της προσωρινότητας που διακρίνει τα μέλη της πολιτικής εξουσίας. 

Υπό την έννοια αυτή οι μόνιμοι υπάλληλοι-υφιστάμενοι,  λόγω κυρίως της συνέχειας αλλά και 

της εξειδίκευσης, της γνώσης, της εμπειρίας και του επαγγελματισμού τους, γίνονται 

απαραίτητοι στους πολιτικούς προϊσταμένους τους οποίους υπηρετούν, αποκτώντας έτσι 

μεγάλη ισχύ.   Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας πέρα από τη μονιμότητα είναι  

η ιεραρχική δομή της εξουσίας, το σταθερό διαδικαστικό πλαίσιο, και φυσικά η έγγραφη 

διατύπωση των πάσης φύσεως ενεργειών και αποφάσεων (Φαναριώτης, 1999).  

 

    Την σημερινή εποχή, η αληθής έννοια μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, 

οφείλει να ταυτίζεται με την ικανότητα της εκάστοτε Κυβέρνησης να προωθεί την οικονομική 

ανάπτυξη με δίκαιους όρους, να προσαρμόζει την χώρα στις απαιτήσεις της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης, και να μπορεί να ενσωματώνει  

στο εσωτερικό σύστημα τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.  Με λίγα λόγια ο σημερινός ρόλος 

του Κράτους δεν εξαντλείται  αποκλειστικά στην τήρηση της νομιμότητας της τάξης ή της 

ασφάλειας των συνόρων,  αλλά εκτείνεται και σε μια σειρά από ευρύτερους τομείς  που 

σχετίζονται με την ευημερία και την πρόοδο του πολίτη.  Φυσικά η γραφειοκρατία έχει κομβικό 

ρόλο στην όλη διαδικασία, μιας και ως όργανο της πολιτικής εξουσίας,  αποτελεί τον δέκτη των 

διαφόρων κοινωνικών αιτημάτων,  και σε κάποιο βαθμό οι ενέργειες της προσδιορίζονται από 

τα συμφέροντα των ομάδων πίεσης.  Είναι αυτονόητο ότι τα συμφέροντα αυτά για να τύχουν 

μιας ευρύτερης ικανοποίησης, πρέπει να εναρμονίζονται με το δημόσιο συμφέρον.  Παρόλο 

που η διαρκής σύγκρουση των πολιτικών κομμάτων σε θέματα πολιτικής, συνέπεια της 

διαφορετικής φιλοσοφίας που ακολουθούν,  θα έπρεπε να αφήνει τη γραφειοκρατία 

ανεπηρέαστη,  εντούτοις στην πράξη ισχύει το αντίθετο, σε σημείο μάλιστα που διακυβεύεται 

η από το Σύνταγμα προβλεπόμενη ανεξαρτησία της,   απαραίτητο συστατικό για την 

απρόσκοπτη προσήλωση της στην αποστολή της (Φαναριώτης, 1999).  Ποια μορφή έχει όμως 

στην ελληνική πραγματικότητα η γραφειοκρατία;  Θα μας επιτραπεί να πούμε την θετική 

θεωρητική όπως αναπτύχθηκε παραπάνω,  ή την κυνική που ως πολίτες έχουμε συνηθίσει; 
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Πηγή: Φαναριώτης (1999),Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. 

Διάγραμμα 2.6  Η γραφειοκρατία ως ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ Πολιτικής 

Εξουσίας και Πολιτών. 

 

 

    Δυστυχώς όπως ως πολίτες βιώνουμε στην πράξη καθημερινά,  η γραφειοκρατία αντί να 

αποτελεί ένα αναντικατάστατο παράγοντα επίλυσης των εκάστοτε προβλημάτων και βασικό 

συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,  αποτελεί εξίσου μεγάλο πρόβλημα με 

την πολυνομία,  λόγω των δεκάδων χιλιάδων αρμοδιοτήτων και του γενικότερου ρυθμιστικού 

πλαισίου που δημιουργεί.  To 2012 η είδηση ότι η ελληνική γραφειοκρατία απαιτεί για τη 

διατήρησή της 14 δισεκατομμύρια ευρώ, υπό την έννοια των επιβαρύνσεων που προκαλεί στην 

οικονομία και την κοινωνία, φάνηκε να μην σοκάρει κανέναν, γεγονός που έχει την ιδιαίτερη 

σημασία του (Ημερησία, 2012).  Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η σύγχρονη κοινωνία μας,  

παρακολουθεί επί δεκαετίες με δέος το φαινόμενο της διόγκωσης της γραφειοκρατίας, το 

οποίο συνεχώς θέτει φραγμούς στην άσκηση της ελευθερίας του ατόμου, ενώ την ίδια στιγμή 

αποτελεί το επίκεντρο της κριτικής για την δημιουργία σημαντικών προβλημάτων που 

οδήγησαν την χώρα στην κρίση των τελευταίων ετών αλλά και των καθυστερήσεων που δεν της 

επιτρέπουν να εξέλθει από αυτή σύντομα, σύμφωνα με τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών (Φαναριώτης, 1999). 

 

    Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση παρουσιάζει μια έντονη παθολογία και γραφειοκρατική 

δυσλειτουργία, τα χαρακτηριστικά της οποίας μπορούν να αναλυθούν σε δυο βασικές 

κατηγορίες:  α) την τάση συγκέντρωσης δύναμης και επιρροής εντός του πολιτικού συστήματος 

και  β) τη  διαρθρωτική ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα ή μειωμένη ικανότητα του διοικητικού 

μηχανισμού της χώρας.   
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     Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία  της διοικητικής παθολογίας, παρατηρείται ότι η τάση 

συγκέντρωσης αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα (Παπούλιας, 2007):  

 

➢ στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, εντός της Εκτελεστικής εξουσίας  

➢ στην πολιτική ηγεσία, εντός της Δημόσιας Διοίκησης, και τέλος  

➢ στις ηγετικές διευθυντικές βαθμίδες, εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών.  

 

    Η συγκεντρωτική αυτή τάση έχει σοβαρές και άμεσες συνέπειες για τη Δημόσια Διοίκηση και 

κατ’ επέκταση για τη χώρα.  Περιορίζεται η εκχώρηση και η αποκέντρωση ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων, πολιτικοποιείται το σύνολο σχεδόν των διοικητικών αποφάσεων και ενεργειών,  

και τέλος  περιστέλλεται η λειτουργική διαφοροποίηση και η σχετική αυτονόμηση του 

διοικητικού συστήματος.  Η συγκέντρωση εξάλλου της αποφασιστικής δύναμης και επιρροής  

στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας και της εκτελεστικής εξουσίας,  συνδέεται θετικά με 

αυξανόμενες τάσεις πολιτικοποίησης των ανώτερων βαθμίδων της Διοίκησης 

(Μακρυδημήτρης, 1991). 

 

    Η εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε με την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό 

των διοικητικών βαρών,  προσαρμοσμένης στην ελληνική πραγματικότητα,  θα πρέπει να 

συνεχιστεί (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2018).  Δεν μπορούμε να μιλάμε για 

δραστική μείωση της γραφειοκρατίας δίχως να υπάρξουν μελέτες και προγράμματα,  πρώτον 

εκτίμησης και δεύτερον ελάφρυνσης του ενδοδιοικητικού φόρτου.  Έχοντας ήδη ολοκληρώσει 

τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, δύο εκ των οποίων περιλάμβαναν πολλές δράσεις για την 

ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διοίκησης,  η ελληνική Δημόσια Διοίκηση δεν έχει παρά να 

επιδείξει διάσπαρτες απόπειρες τυποποίησης εγγράφων και διαδικασιών,  οι οποίες όμως 

ουδεμία προστιθέμενη αξία έχουν και δεν ανατρέπουν το γεγονός της μεγαλύτερης 

γραφειοκρατίας στην Ε.Ε. 

 

     Συχνά οι υπηρεσίες, προκειμένου να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της γραφειοκρατίας, 

προβαίνουν αυτοβούλως σε συστηματοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και 

των ενεργειών που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. 

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που διαμεσολαβούν μεταξύ αυτών και των πολιτών, είτε για 

ερμηνείες του ρυθμιστικού πλαισίου είτε και για την αναγκαιότητα προσκόμισης 

δικαιολογητικών. Είναι όμως αρκετές αυτές οι πρωτοβουλίες. 
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2.1.4  Δομές. 

 

    Οι χιλιάδες αρμοδιότητες και οι διαδικασίες δίχως τέλος,  προϋποθέτουν πολυάριθμες  και 

δαιδαλώδεις δομές για την άσκησή τους. Κατά την λειτουργική αξιολόγηση καταγράφηκαν 

μόνο στα 15 Υπουργεία:  149 Γενικές Διευθύνσεις, 886 Διευθύνσεις και 3.720 Τμήματα, με το 

εύρος της εποπτείας τους διαχρονικά να είναι μικρό  διαχρονικά, ενώ υφίστανται και  

επικαλύψεις μεταξύ των δομών (Μακρυδημήτρης, 1992).  Χαρακτηριστικό της χαώδους 

κατάστασης που δημιουργείται είναι το Διάγραμμα  2.7.  Όσο και να προσπαθήσει να 

ακολουθήσει κανείς τις  οι γραμμές εντολών μεταξύ των δομών που αποτυπώνονται σ’ αυτό 

και που απεικονίζουν γλαφυρά μια πραγματικότητα δεκαετιών, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

τα καταφέρει.  Οι επικαλύψεις και η σύγχυση των αρμοδιοτήτων έχουν πολύ σοβαρότερες 

συνέπειες πέραν της αναμενόμενης αναποτελεσματικότητας,  και σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών για παράδειγμα συχνά καταλήγουν να έχουν τραγικές συνέπειες, με τα 

παραδείγματα να είναι πολυάριθμα ιδιαίτερα από τη μεταπολίτευση και έπειτα 

(Μακρυδημήτρης, 1992). 

 

 

Πηγή: Μακρυδημήτρης (1991),Διοικητικές Μελέτες.  

Διάγραμμα  2.7   Συντονισμός Δημοσίων Πολιτικών 1986. 
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    Πως μπορεί κανείς να προσδοκά μια ορθολογική δομή υπό ένα τόσο ανεξέλεγκτο διοικητικό 

πληθωρισμό; Η κατάσταση  στην Ελλάδα ξεπερνά ακόμη και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές 

των χωρών του πρώην ανατολικού και σοσιαλιστικού μπλοκ.  Μόνο οι σύμβουλοι των 

Υπουργών,  Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων καταμετρήθηκαν κατά την αξιολόγηση 

στους 1.211, ενώ την ίδια στιγμή τα μέλη των Δ.Σ. των Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ., που ελέγχονται από το 

Δημόσιο ανέρχονται σε 7.400, οι  οποίοι σημειωτέων έρχονται και απέρχονται μαζί με τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις που τους τοποθετούν στις θέσεις τους, επιβαρύνοντας την ήδη 

βραδυκίνητη γραφειοκρατία (Καρκατσούλης, 2017).   

 

    Η  λειτουργική αξιολόγηση προέβλεπε την αντιμετώπιση του οργανωτικού πληθωρισμού 

μέσα από τον επανασχεδιασμό των αρμοδιοτήτων, τη συνακόλουθη περιγραφή καθηκόντων 

και θέσεων, και ως  βάση το παραγόμενο έργο/αποτέλεσμα για τον επαναϋπολογισμό των 

μεγεθών. Τελικά αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει στην πράξη,  ήταν μια άνευ σοβαρού 

σχεδιασμού, ευμετάβλητη και άτακτη περιστολή δομών με μόνο κριτήριο άκουσον-άκουσον 

την ονομαστική σύγκλισή τους.  Η «μη» μεταρρύθμιση αυτή όπως είναι εύκολα αντιληπτό, δεν 

είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πράξη.  Η ανασυγκρότηση των δομών έχει ως 

απαραίτητο συστατικό την εκ των προτέρων άμεση διάκριση και εκκαθάριση των 

αρμοδιοτήτων.    Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο πως τα υπουργεία πρέπει να περιοριστούν στις 

επιτελικές αρμοδιότητες τους, εκχωρώντας τις μεν υποστηρικτικές στον Ιδιωτικό Τομέα, τις δε 

εκτελεστικές στα άλλα επίπεδα διοίκησης.    

  

     Απαιτείται, επίσης, η δημιουργία σχεδιαστικών και συντονιστικών μηχανισμών, οι οποίοι θα 

έχουν ως αποστολή την εκπόνηση «Σχεδίων Δράσης» όπου και θα αποτυπώνονται  οι ενέργειες 

εφαρμογής των πολιτικών,  ο ρυθμιστικός προγραμματισμός που αυτές απαιτούν και η 

συσχέτισή τους με τον προϋπολογισμό. Είναι αυτονόητο, απολύτως αναγκαίο και κρίσιμο θα 

τολμούσαμε να πούμε,  για το πρώτο διάστημα εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης, να υπάρξει 

συντονισμός της μεθοδολογίας και των διοικητικών πρακτικών μεταξύ τουλάχιστον των 

υπουργείων, όπως και η λειτουργία ενός Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου. Τα Σχέδια Δράσης 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό μηχανισμό εξορθολογισμού της διοικητικής πρακτικής 

καθώς και της ανάσχεσης της πελατειακής πολιτικής. Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι παρά 

την πρόβλεψη (και) του Ν.  4109/2013,  σύμφωνα με τον οποίο όλα τα υπουργεία οφείλουν να 

εκπονήσουν Σχέδια Δράσης, έπειτα από μια 5ετία έχουν γίνει ελάχιστα ουσιαστικά βήματα 

προς αυτή την κατεύθυνση.  Ακόμη αναμένουμε  μέτρα για την περιστολή του υπερτροφικού 

πολιτικού τμήματος της Διοίκησης.  Μέτρα για παράδειγμα όπως  η επιλογή Γενικών  και 
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Ειδικών Γραμματέων από μη πολιτικά στελέχη, η κατάργηση όλων των μετακλητών υπαλλήλων 

και συμβούλων, η δραστική μείωση των Υφυπουργών και αναπληρωτών Υπουργών και η από 

μηδενική βάση επανεξέταση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ελεγχόμενων από το Κράτος,  με 

κύριο στόχο τη δραστική αναδιοργάνωσή τους. 

 

 

 

2.1.5  Υποδομές. 

 

    Η διασπορά και η μη διασύνδεση δεν αποτελούν αποκλειστικό «προνόμιο» δομών και 

αρμοδιοτήτων,  αλλά εκτείνονται και στις υποδομές της Δημόσιας Διοίκησης.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της λειτουργικής αξιολόγησης,  το 2012 είχαμε στη διάθεση μας 263 μισθωμένα, 

271 ιδιόκτητα και 70 παραχωρημένα κτίρια τα οποία  στην πλειονότητά τους, στερούνται των 

βασικών προϋποθέσεων  χωροταξίας, ασφάλειας και ποιότητας εργασίας. Μπορούν για 

παράδειγμα υπό αυτές τις συνθήκες,  με κτίρια ηλικίας πολλών δεκαετιών μ’ ότι αυτό 

συνεπάγεται, να λειτουργήσουν και να προσφέρουν οι συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών;   Κάλλιστα όμως μπορούν, να διασφαλίσουν το εύκολο κέρδος 

στους μεταπράτες της τεχνολογίας,  αφού ο εξοπλισμός των υπηρεσιών φέρνει εύκολο και 

δίχως κόπο κέρδος:  54.927 τερματικά, 2.983 servers αλλά μόνο 332 βάσεις δεδομένων και 

(ακόμα λιγότερα) 13.343 υπηρεσιακά email , ποσοστό δηλαδή 25% (O.E.C.D. 2011).  Μα τα 

δεδομένα αυτά δεν συνθέτουν μια αντιφατική εικόνα;  Ενώ υπάρχει πληθώρα κτιρίων και 

ψηφιακών υποδομών, την ίδια στιγμή παρουσιάζεται έλλειμμα χωροταξικού ορθολογισμού και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Η εικόνα μπορεί να γίνει κατανοητή, εάν ανατρέξει  κανείς στο 

ευρύτερο πλαίσιο που στηρίζεται σε δύο κεντρικά ζητούμενα  της μεταπολιτευτικής 

διακυβέρνησης:  Τον εύκολο πλουτισμό και την πολιτική ηγεμονία των πελατειακών δικτύων, 

την καθολική επικράτηση του «εγώ» έναντι του «εμείς» (Σπανού, 2010). 

 

    Οι οραματισμοί του Γεωργίου Κανδύλη (1913-1995) για τη δημιουργία «κυβερνητικού 

πάρκου» δεν έχουν βρει ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο των πρόσφατων 

«μεταρρυθμίσεων», το ζήτημα της στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών  αντιμετωπίζεται 

«ανάγκη β΄ κατηγορίας» με μόνο σκοπό την εγκατάλειψη κτιρίων και το στοίβαγμα ανθρώπων 

και εξαρτημάτων, με άμεσο φυσικά αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.   Η περίφημη χωροθέτηση των υπηρεσιών, αποτελεί μία από τις 

δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις που συνεχώς παραπέμπονται στο μέλλον.  Θεωρούμε ωστόσο, 



 
 

41 
 

ότι επείγει η άμεση ανάληψη μιας σχετικής μελέτης, η οποία θα λάβει υπόψη της συναφείς 

εργασίες και προτάσεις  (Σπανού, 2010). 

 

 

 

Εικόνα 2.1  Κτίριο ΕΦΚΑ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης εν έτη 2018. 

 

    Φυσικά το πρόβλημα δεν έχει επιπτώσεις μόνο  στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το θέμα της 

ασφάλειας των κτιρίων  (βλ. σχετικά Εικόνα 2.1)  βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο μιας και ζούμε 

σε μια σεισμογενή χώρα.   Δεν έχουν περάσει παρά μόλις μερικοί μήνες, από όταν κατά τη 

διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, ο καθηγητής 

σεισμολογίας και πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής  Κωνσταντίνος Μακρόπουλος,  τόνισε ότι 

πρέπει να ελεγχθούν όλα τα δημόσια κτίρια,  τα οποία ανέρχονται περίπου στις 87.000  από 

την αρχή. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του,  μέχρι το 2010 πού ήταν ο ίδιος πρόεδρος του 

Ο.Α.Σ.Π. είχαν ελεγχθεί περίπου 10.000 και τα επόμενα χρόνια έφτασαν στις 15.000.  Αυτό 

σημαίνει ότι δεν έχουν ποτέ ελεγχθεί,  παρ’ ότι έχουν γίνει κατά καιρούς σεισμοί,  πάνω από 

70 χιλιάδες κτίρια.  Η ανάγκη ελέγχου γίνεται πιο επιτακτική για τα συγκεκριμένα κτίρια 

(σχολεία, ικαστήρια, υπουργεία, λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κ.λπ.) διότι εκεί 

συναθροίζονται καθημερινά εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολίτες και βεβαίως παιδιά.   Έλλειψη 

πόρων τα τελευταία χρόνια (αν και τα ευρωπαϊκά ταμεία ήταν ανοιχτά) αλλά και απουσία ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των πάσης 

φύσεως υποδομών της χώρας,  μας οδηγούν στην απαξίωση συγκριτικά με τους Ευρωπαίους 
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εταίρους μας.  Όπως και σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ σε όρους δυνητικής ανάπτυξης 

(Μπέλλος, 2018).   

 

    Μια ανάλογη κατάσταση υφίσταται και όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υποδομές και 

εφαρμογές. Είκοσι  χρόνια έπειτα από τη δημιουργία της «Υπηρεσίας Ανάπτυξης 

Πληροφορικής», αλλά και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε»,  βρισκόμαστε (τι έκπληξη) 

άνευ στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ταχύτερα αναπτυσσόμενου τομέα παγκοσμίως.  Με 

πληθώρα ακριβοπληρωμένων έργων, που όμως συντηρούνται μετά βίας,  και παρόλη την  

αναβαθμισμένη συνείδηση ότι πολλά από τα προβλήματά μας μπορούν να επιλυθούν με τη 

χρήση της τεχνολογίας,  κοπιάζουμε να πραγματοποιήσουμε τα αυτονόητα.  Εξακολουθούμε 

να αντιμετωπίζουμε την πληροφορική ευκαιριακά, το σχετικά επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο 

παραμένει αναξιοποίητο και οι τρέχουσες εφαρμογές έχουν διάσπαρτο χαρακτήρα χωρίς 

προστιθέμενη αξία στη διοικητική μεταρρύθμιση.  Κάπως  έτσι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, 

προσπαθούν σε κάποιες περιπτώσεις να αναπτύσσουν εφαρμογές «εκ των  έσω» προκειμένου 

να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε πιεστικές ανάγκες.  

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και σχετικών πιστώσεων, συχνά απαιτεί  υπέρ-

προσπάθεια από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους για να υποστηρίξουν  τη συντήρηση 

των μηχανημάτων μέχρι την ανάπτυξη λογισμικού. 

 

 

 

2.1.6  Προϋπολογισμός.  

     

    Το διοικητικό σύστημα που «καταφέραμε» να δημιουργήσουμε, δεν θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί παρά μόνο μέσα από έναν προϋπολογισμό ο οποίος παρουσιάζει ακριβώς τα 

ίδια χαρακτηριστικά μ’ αυτό.   Μεγάλη διασπορά κωδικών,  μη σύνδεση τους με συγκεκριμένα 

αποτελέσματα  μιας και αυτά με τη σειρά τους, είναι αδύνατον να υπολογιστούν λόγω της 

μεγάλης κατάτμησης των δομών και των πολύμορφων σχέσεων εργασίας,  που δεν επιτρέπουν 

ομαδοποιήσεις ούτε συγκρίσεις,  αδυναμία ουσιαστικού εποπτικού ρόλου του Υπουργείου 

Οικονομικών.   Οι οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων, πόσο μάλλον των Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. 

υπολειτουργούν ή λειτουργούν με εντελώς απαρχαιωμένο τρόπο,  δίχως φυσικά  σύγχρονα 

πρότυπα λογιστικής διαχείρισης.   Η πολιτική των απολύσεων και της κατεδάφισης του 

Δημοσίου που ακολουθήθηκε την τριετία 2012-2015, επιδείνωσε περαιτέρω την ήδη 
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αμφιλεγόμενη  ικανότητα των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν 

ακόμη και στα τρέχοντα. 

 

    Παρά τις «έξωθεν»  επιβληθείς προσπάθειες των μνημονιακών χρόνων για την εφαρμογή 

ενός «προϋπολογισμού προγραμμάτων», ο ισχύων προϋπολογισμός ενώ παρεκκλίνει από τον 

γνωστό τυφλό δρόμο της μη πρόβλεψης επιδιωκόμενων στόχων, της μη συσχέτισης των 

δαπανών με τις εκροές των δημοσίων οργανώσεων και, εν τέλει  των ανεξέλεγκτων 

ελλειμμάτων, απέχει πολύ από το να συγκροτήσει υπόδειγμα ενός νέου, αναπτυξιακού 

προϋπολογισμού, αν και υπό την τεχνική άποψη του, ο ισχύων προϋπολογισμός συνεχίζει  

κινείται  σε μια λογική αποτελεσμάτων, στην γραμμή που ακολουθείται από το 2012 και έπειτα.   

Ωστόσο τόσο ο τρόπος,  όσο  και  η μη συνδρομή των δημιουργικών τμημάτων της ελληνικής 

κοινωνίας στην κατάρτιση και στην εφαρμογή του, τον έχουν οδηγήσει σε ανυποληψία.  

Επιπλέον, η μνημονιακή επικράτηση της πολιτικής της λιτότητας  εις  βάρος ενός αναπτυξιακού 

σχεδιασμού,   οδήγησε στη μονόπλευρη προσπάθεια ελέγχου των δημοσίων δαπανών μέσω 

της οριζόντιας μείωσης της μισθολογικής δαπάνης, των κοινωνικών δαπανών, καθώς και των 

δημοσίων επενδύσεων.  Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να μην εξετάζεται η σκοπιμότητα 

ύπαρξης  διαφόρων αναιτιολόγητων δαπανών που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς 

των υπουργείων. Κυρίως όμως, δεν θεραπεύονται οι διαρθρωτικές και δομικές αδυναμίες του 

διοικητικού συστήματος οι οποίες αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία της κακής δημοσιονομικής 

διαχείρισης (Καρκατσούλης, 2017).  

 

    Ο στόχος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και 

ελέγχου, το οποίο θα στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της οικονομικότητας, της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, είναι επιτεύξιμος  μόνον εάν η δημοσιονομική 

πειθαρχία συνδυαστεί με τη μέγιστη απόδοση των δαπανών σε κάθε δομή εφαρμογής των 

δημοσίων πολιτικών. Παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού που ήδη αναφέρθηκαν, 

εξακολουθεί να υπάρχει πολυμορφία των χρηματοδοτικών μέσων όπως για παράδειγμα οι απ’ 

ευθείας χρηματοδοτήσεις και οι μεταβιβαστικές πληρωμές, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες 

δικλείδες ελέγχου. Το παράδειγμα των μεταβιβαστικών πληρωμών είναι ενδεικτικό. Αφού η 

διοίκηση του προϋπολογισμού παραμένει συγκεντρωτική και δεν εφαρμόζονται οι αρχές της 

αποκέντρωσης,  υπευθυνότητας και συνεκτικότητας,  δεν υπάρχει λογοδοσία και ευθύνη  για 

τα αποκεντρωμένα όργανα διοίκησης  όσον αφορά την κανονικότητα και την ορθότητα της 

εκτέλεσης των δαπανών (Καρκατσούλης, 2017).     Βλέπετε σε  επίπεδο δομών διοίκησης και 

αρχών οικονομικής διαχείρισης, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες να οργανωθούν ως 
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σύγχρονα λογιστήρια,  με τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα και το κατάλληλο 

στελεχιακό δυναμικό,  ώστε το σύνολο των διαδικασιών, νομικών ή διοικητικών  να 

διεκπεραιώνεται εκεί.   Γενικότερα, θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του 

δημοσιονομικού συστήματος, όσον αφορά τη λογιστική αποτύπωση,  τη δημοσιότητα και τον 

έλεγχο των δημοσίων δαπανών.  Όχημα η  εισαγωγή κατάλληλων λογιστικών προτύπων και 

πληροφοριακών μέσων όπως για παράδειγμα  η διπλογραφική λογιστική, ή ακόμη η 

ενσωμάτωση σχετικών προτύπων και μεθόδων από άλλα κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς 

τυποποίησης.  Ειδικότερα στον τομέα του ελέγχου θα πρέπει να υπάρξει τυποποίηση και 

ενσωμάτωση μεθόδων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου,  στη βάση σύγχρονων ελεγκτικών 

μεθόδων,  που θα εστιάζουν εκτός από τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

δαπανών στην επίτευξη της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας. 

 

 

 

2.2 Το Ανθρώπινο Δυναμικό και ο ρόλος του. 

 

    Οι εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι, με τις πολυποίκιλες σχέσεις εργασίας,  αποτελούν ένα 

ακόμη σύμπτωμα του ανορθολογικού και πελατειακού Δημοσίου Τομέα,  παρά τις όποιες 

θετικές πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί.  Η στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων από τη 

δεκαετία του  ’80  και έπειτα, ήταν η συστηματική στελέχωση του δημοσίου με πάσης φύσεως 

ανθρώπους, εκ των οποίων ελάχιστοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις του δημοσίου λειτουργού.  

Ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών επιλογών,  ο «πληθυσμός» του Δημοσίου άγγιξε τις 

800.000, συμπεριλαμβανόμενου και του δυναμικού των Ν.Π.Δ.Δ.  Απ’ αυτούς,  και παρόλα τα 

κύματα φυγής,  διαθεσιμοτήτων,  απολύσεων αλλά και επιταγών για προσλήψεις υψηλού σε 

τυπικά προσόντα προσωπικού, που επέφεραν τα Μνημόνια, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 

39% εξακολουθεί να είναι προσωπικό δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ 

εξακολουθεί να υφίσταται ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 14% υπαλλήλων «άνευ 

κατηγορίας εκπαίδευσης».  Οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης 

ανέρχονται σε ποσοστό 47% επί του συνόλου (βλ. Διάγραμμα 2.8).  Την ίδια στιγμή οι 

καταγεγραμμένοι κλάδοι στους οποίους είναι τοποθετημένοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, 

ανέρχονται σε 1.447  (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2018) . 
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Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Διάγραμμα 2.8   Ποσοστιαία κατανομή προσωπικού Δημοσίου Τομέα ανά κατηγορία 

εκπαίδευσης . 

 

    Και κάπως έτσι καταλήξαμε στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας των τεχνολογιών, η 

Δημόσια Διοίκηση να εξακολουθεί να στελεχώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ από υπαλλήλους που 

έχουν τελειώσει το Λύκειο ή ακόμη και το Γυμνάσιο.  Είναι προφανές ότι οι ανάγκες του 

πελατειακού συστήματος διαφέρουν από ότι προτάσσει η σύγχρονη εποχή.  Πως είναι άραγε 

εφικτό με τα φαινόμενα περιχαράκωσης μεταξύ του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών 

που φυσιολογικά αναπτύσσονται υπό αυτές τις συνθήκες,  να μην δημιουργηθούν ταυτόχρονα 

σοβαρά εμπόδια στην όποια προσπάθεια για την δημιουργία ενός συστήματος περιγραφής 

θέσεων και καθηκόντων, που προσπαθεί να αναπτυχθεί την τελευταία πενταετία;  Πως μπορεί 

να εφαρμοστεί ο Ν. 4369/2016 που αφορά την σύσταση του Εθνικού Μητρώου Στελεχών 
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Δημόσιας Διοίκησης, την βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων της, τα συστήματα 

αξιολόγησης,  προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων;  

 

    Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η  γενικευμένη πολιτική λιτότητας των τελευταίων ετών 

είχε δραματικές επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης.   Ικανά και άξια 

στελέχη της ωθήθηκαν στην έξοδο, και ταυτόχρονα αφαιρέθηκε κάθε κίνητρο από τα έμπειρα 

για   περαιτέρω προσπάθεια.  Την ίδια στιγμή οι νέοι υπάλληλοι αποθαρρύνθηκαν πλήρως σε 

σχέση με μια πιθανή  προοπτική καριέρας εντός του Δημοσίου.  Την τελευταία οκταετία 

μεταρρυθμίσεις έμειναν ημιτελείς όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση, άλλες «κόλλησαν» ήδη 

στην πρώτη τους εφαρμογή και εγκαταλείφθηκαν, ενώ άλλες απολύτως αναγκαίες και 

χρήσιμες όπως τα περιγράμματα θέσεων  ούτε καν ξεκίνησαν.  Στη θέση τους ανακοινώθηκαν 

πρωτοβουλίες υπό την μορφή «σταυροφοριών ηθικής» με σκοπό τάχα την πάταξη της 

διαφθοράς,  με πρόσχημα τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους και απόλυτα επικοινωνιακές 

στοχεύσεις.  Πρωτοβουλίες πολιτικών για να αλλάξουν μια κατάσταση που οι ίδιοι είχαν 

προσφέρει τα μέγιστα προκειμένου να δημιουργηθεί. Δεν αποτελεί πλέον απορία το πως  

φθάσαμε στο σημείου όπου καταστράφηκαν οριστικά οι σχέσεις εμπιστοσύνης του διοικητικού 

προσωπικού με το πολιτικό σύστημα.  

 

    Ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich W. Nietzsche (1844-1900)   έλεγε ότι   “αυτοί που έχουν ένα 

«γιατί» για να ζουν, μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε «πως»”.   Έχουμε την βαθιά 

πεποίθηση πως δημιουργώντας το κατάλληλο όραμα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, που να 

εμπεριέχει όλες εκείνες τις αξίες που επί δεκαετίες κακοποιήθηκαν συστηματικά, όπως η 

αφοσίωση στο καθήκον, η αλληλεγγύη στο κοινωνικό σύνολο, ο σεβασμός στον πολίτη κλπ,  σε 

συνδυασμό με μια σειρά πρωτοβουλιών και μεταρρυθμίσεων που ως στόχο θα τη διασφάλιση 

του επαγγελματισμού τους και τη δημιουργία αξιοκρατικού κλίματος,  μπορεί να οδηγήσει 

σταδιακά στην ανάταξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού.  Υπηρετώντας εκ των έσω τη Δημόσια 

Διοίκηση για σχεδόν δύο δεκαετίες,  είμαστε παραπάνω από βέβαιοι για τη διαθεσιμότητα και 

την ικανότητα των Ελλήνων δημοσίων λειτουργών. Προς ενίσχυση της παραπάνω πεποίθησης 

παρατίθενται τα σχετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της λειτουργικής αξιολόγησης του 

Ο.Ο.Σ.Α (βλ. σχετικά Διάγραμμα 2.9):  «Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι υποστηρίζουν σθεναρά τις 

μεταρρυθμίσεις και πιστεύουν ότι, μόνον αυτές μπορούν να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του 

δημοσίου τομέα.  Σημειωτέον, ότι η στάση τους αυτή που καταγράφεται ευκρινώς δεν 

αποτυπώνεται στα προγράμματα (και ιδίως, στην πρακτική) των πολιτικών κομμάτων.».   

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι αυτοπεριγράφονται  ως εργατικοί 
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και φιλότιμοι,  παραμένουν συχνά εκτός ωραρίου για να τελειώσουν τη δουλειά τους (62%),  

παρακολουθούν τα τεκταινόμενα (42%) και έχουν διάθεση προσφοράς (O.E.C.D,2011). 

 

    Η ανάγκη για μια ευρύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης 

είναι δεδομένη, και δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα ως προς τον χειρισμό του 

εξειδικευμένου προσωπικού, τα οποία με τη σειρά τους απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές 

λύσεις. Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν κυρίως από την ανάγκη μεταχείρισης του 

προσωπικού αυτού, τόσο από πλευράς ιεραρχικών εξαρτήσεων, μιας και είναι γνωστό ότι το 

προσωπικό αυτό δύσκολα εντάσσεται σε καθιερωμένα πρότυπα ιεραρχικής εξάρτησης,  

γεγονός που επιβάλει την υιοθέτηση νέων μορφών συνεργασίας στα πλαίσια της διοίκησης και 

των οικονομικών απολαβών.  Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση όπως είναι φυσικό θα 

δημιουργήσει αντιδράσεις εκ μέρους του λοιπού προσωπικού, οι οποίες θα προσθέσουν νέα 

προβλήματα στη Δημόσια Διοίκηση.  Παρόλα αυτά όμως, η όλο και ευρύτερη χρησιμοποίηση 

του προσωπικού με τις εξειδικευμένες γνώσεις καθίσταται αναπόφευκτη, εάν το Κράτος θέλει 

να ανταποκριθεί στις πολυσχιδείς υποχρεώσεις του (Φαναριώτης, 1999). 
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     Πηγή: O.E.C.D. 

Διάγραμμα 2.9  Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τη Διοικητική 

Μεταρρύθμιση; 

 

 Είμαι  διατεθειμένος να υποστηρίξω τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη Δημόσια Διοίκηση 

πιο αποδοτική; 
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2.2.1  Συνδικαλισμός. 

 

    Ο συνδικαλισμός οφείλει να συμμετάσχει στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης, 

εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της Δημόσιας Διοίκησης, ως θετικός φορέας βελτίωσης 

των συνθηκών,  των δομών, των εργασιακών σχέσεων,  της λειτουργίας των υπηρεσιών, της 

αύξησης της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.  Σύμφωνα 

με τον Γάλλο-Αμερικανό καθηγητή Guy Sorman, οι εργαζόμενοι αποτελούν το ανθρώπινο 

κεφάλαιο μιας επιχείρησης, και υπό αυτή την έννοια την κινητήρια δύναμη της (Παγκάκης, 

1991).  Και η Δημόσια Διοίκηση,  όπως θα εξετάσουμε στο Β΄ μέρος της παρούσης διπλωματικής 

εργασίας,  πρέπει να αντιμετωπισθεί στο σύνολο  της ως μια ενιαία επιχείρηση.    

 

    Στο  πλαίσιο υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής,  το Σύνταγμα και η ισχύουσα 

νομοθεσία συμπεριλαμβάνει και τον συνδικαλισμό, ως βασικό φορέα της δημοκρατικής 

λειτουργίας του Κράτους.  Σ’ αυτές τις συνταγματικές και νομοθετικές προβλέψεις, είναι βέβαιο 

ότι δεν εντάσσεται ο φίλα προσκείμενος στα πολιτικά κόμματα ή στην εκάστοτε πολιτική 

εξουσία συνδικαλισμός,  που όχι απλώς ανήκει σ’ ένα κόμμα αλλά δέχεται ανά πάσα στιγμή 

εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις απ’ αυτό.  Ωφέλιμες μπορούν να είναι μονάχα οι 

συνδικαλιστικές εκείνες κινήσεις,  που μπορεί να έχουν μια σαφή ιδεολογική τοποθέτηση,  

αλλά δεν υποτάσσονται και δεν κατευθύνονται σε κανένα πολιτικό φορέα ή άλλο συμφέρον, 

πέρα από την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους (Παγκάκης, 1991).  

 

    Στην χώρα μας δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα τόσο στο 

Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα λειτουργεί αδέσμευτα, ανεξάρτητα και ελευθέρα.  Το 

πόσο έκταση έχει αυτή η θέση στην πραγματικότητα, μπορεί να διαπιστωθεί με μια απλή 

περιήγηση ή αναφορά στους τίτλους των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.   Αλλά μια 

τέτοια περιήγηση θα αποκαλύψει μόνο το εξωτερικό περίβλημα του προβλήματος.  Η ουσία, η 

οποία βρίσκεται στο εσωτερικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στον ίδιο τον πυρήνα τους,  

μπορεί να γίνει αντιληπτή από τις θέσεις που παίρνουν οι οργανώσεις αυτές.  Μια απλή ματιά 

στο ιστορικό του συνδικαλισμού στην χώρα μας είναι αρκετή,  για να συνειδητοποιήσει κανείς 

ότι με την γέννηση κάθε συνδικαλιστικού φορέα.  «Αόρατες» κομματικές δυνάμεις φροντίζουν 

να απομονώσουν αρχικά τους φορείς αυτούς και έπειτα εάν δεν «συμμορφώνονται» με τις 

υποδείξεις τους, να τους οδηγήσουν στην διάσπαση. Δεν μπορούν να δοθούν 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα,  από το τι επικρατεί διαχρονικά στους δύο  μεγαλύτερους 

συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας, την Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.Δ.ΕΔ.Υ.  Επίσης η απάντηση στην 
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ερώτηση «πόσοι συνδικαλιστές έχουν γίνει Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Βουλευτές, 

Ευρωβουλευτές, ή Υπουργοί τις τελευταίες δεκαετίες;» καταδεικνύει την πρακτική που 

ακολουθείται  (βλ. σχετικά Εικόνα 2.2).  Τα πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές 

τους διακηρύξεις, εξακολουθούν να υιοθετούν τη συνταγή του Βλαντίμιρ Λένιν (1870-1924) ότι 

«τα συνδικάτα είναι χρήσιμα μόνο για να πραγματοποιούνται οι σκοποί του κόμματος».  Κάπως 

έτσι στη δεκαετία του ’80 ο συνδικαλισμός καλύφθηκε με σοσιαλιστικό μανδύα, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν ήταν τίποτε παραπάνω από όργανο του κόμματος που ασκούσε την 

εξουσία, την πολιτική του οποίου ακολουθούσε τυφλά.  Για να είμαστε δίκαιοι, όλα τα πολιτικά 

κόμματα, εντός ή εκτός Βουλής, χωρίς καμία εξαίρεση, το μόνο που επιδίωξαν και επιδιώκουν 

είναι να θέσουν τους συνδικαλιστές υπό τον έλεγχο τους (Γκιζέλης, 2009).  

 

    Κανείς δυστυχώς  δεν φαίνεται σ’ αυτή την χώρα  να λαμβάνει δεκαετίες τώρα σοβαρά 

υπόψη το γεγονός, ότι όταν σε μια κοινωνία οι επιδιώξεις των εργαζομένων υποτιμώνται 

βάναυσα,  και μάλιστα με συστηματικό τρόπο και επί μακρόν,  είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η 

κοινωνία αυτή δεν θα ευημερήσει,  διότι θα οδηγηθεί σε μείωση της παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας,  σε έλλειμμα της συμμετοχικής δημοκρατίας,  και σε αύξηση των κοινωνικών 

ανισοτήτων, γεγονός που σύντομα θα την οδηγήσει σε εσωτερική ρήξη με απρόβλεπτες 

συνέπειες.  

 

 

Εικόνα 2.2   Χαρακτηριστική γελοιογραφία από τον Τύπο. 
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2.2.2 Διαφθορά. 

 

    Η διαφθορά είναι το σημαντικότερο διαχρονικό πρόβλημα της χώρας, και σ’ αυτήν 

οφείλονται αρκετά από τα δεινά της, ειδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

μεταπολιτευτικών δεκαετιών.  Στην διαπίστωση αυτή καταλήγουμε όλοι αρκετά συχνά. Το 

πλέον ανησυχητικό όμως είναι,  ότι ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα,  οι 

περισσότεροι Έλληνες δεν πιστεύουν ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση είναι πραγματικά διατεθειμένη 

να καταπολεμήσει το πρόβλημα της διαφθοράς.   Οι ίδιοι άλλωστε θεωρούν ότι το φαινόμενο 

της διαφθοράς στους βουλευτές είναι διαδεδομένο. Τι προτείνουν;  Βαριές ποινές για τους 

διεφθαρμένους υπαλλήλους.  Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που 

πραγματοποίησε το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αττική 

και την Κεντρική Μακεδονία το 2011,  με θέμα τη διαφθορά στην Ελλάδα.   Ειδικότερα από την 

έρευνα, επιστημονικός υπεύθυνος της οποίας είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής κ. 

Επαμεινώνδας Πανάς,  προέκυψαν τα ακόλουθα (Λακασάς, 2011): 

➢ Ένας στους τρεις, το 33,5% στην Αττική και το 36,3% στην Κεντρική Μακεδονία,  θεωρεί 

τη διαφθορά το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας.  Ακολουθεί η ανεργία. 

➢ Οι 8 στους 10 όταν σκέφτονται τη λέξη «διαφθορά» τα τελευταία χρόνια,  δήλωσαν ότι 

τους έρχονται στο νου υποθέσεις όπως του Βατοπεδίου, της Siemens και του 

Χρηματιστηρίου. 

➢ Περισσότεροι από 8 στους 10 δεν πιστεύουν ότι τελικά θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι 

για τα σκάνδαλα. 

➢ Το 53% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι δεν είναι ηθικά λάθος να δίνει κάποιος χρήματα 

ή δώρα σε δημόσιους λειτουργούς για να καταφέρει να βρει το δίκιο του,  εάν είναι 

αυτός ο μόνος τρόπος να πετύχει αυτό που θέλει. 

➢ Το  45% άλλωστε, πιστεύει ότι μόνος σίγουρος τρόπος να διευθετήσει θέματα σε σχέση 

με το Κράτος είναι να πληρώσει κάποια επιπλέον χρήματα. 

➢ Η πλειονότητα θεωρεί ότι υπεύθυνοι για τη διαφθορά είναι εξίσου η κυβέρνηση και οι 

πολίτες.  Επίσης, περίπου οι 8 στους 10 πιστεύουν ότι το φαινόμενο της διαφθοράς 

στους βουλευτές είναι διαδεδομένο. 

➢ Περίπου οι 8 στους 10 θεωρούν ότι βαρύτερες ποινές στους διεφθαρμένους 

υπαλλήλους θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς. 

➢ Περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες αισθάνονται ότι το πρόβλημα της 

διαφθοράς επηρεάζει τη ζωή τους. 
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➢ Το 46% του δείγματος θεωρεί ότι το επίπεδο της διαφθοράς στην Ελλάδα θα μειωθεί 

μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 35% θεωρεί ότι θα 

παραμείνει το ίδιο. 

 

    Τα παραπάνω κατέδειξε η εν λόγω δειγματοληπτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 

1.609 πολίτες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα σκήπτρα της διαφθοράς κρατάνε 

οι πολεοδομίες, ενώ ακολουθούν οι Βουλευτές, τα Μ.Μ.Ε., οι εφορίες,  οι συνδικαλιστές,  οι 

Ο.Τ.Α.,  οι γιατροί,  η Δικαιοσύνη, η αστυνομία και στην τελευταία θέση, η Εκκλησία. 

 

    Στις 24 Οκτωβρίου 2016, το Ελληνικό ‘Ίδρυμα  Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.),  με αφορμή την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Πολιτικές για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς: Παγκόσμιες τάσεις και ευρωπαϊκές απαντήσεις στη μεγάλη 

αυτή πρόκληση»,  διοργάνωσε μια ανοικτή συζήτηση στην Αίγλη του Ζάππειου με θέμα  «Η 

αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». Για τις ανάγκες του 

προγράμματος ANTICORRP3, το ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π. εκπόνησε μια μελέτη που εξετάζει την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ελλάδα,  πριν και μετά την εκδήλωση της οικονομικής 

κρίσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπόνησε ο  αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α. κος Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι τα εξής (Ελληνικό 

Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής, 2016): 

➢ Ενώ ως αιτίες αποτυχιών καταπολέμησης της διαφθοράς αναφέρονται συχνά η 

έλλειψη δεξιοτήτων, εμπειρίας, εξειδικευμένων ανακριτικών υπαλλήλων, 

προσωπικού, τεχνολογιών κλπ,  η κυριότερη αιτία αντιμετώπισης του προβλήματος 

υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η έλλειψη βούλησης για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. 

➢ Ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

διέρρηξε την παλαιότερη κοινωνική ανοχή προς τη διαφθορά. 

➢ Με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, υπήρξε κύμα πιέσεων για αντιμετώπιση του 

προβλήματος της διαφθοράς από τους δανειστές της χώρας, από Διεθνείς 

Οργανισμούς και από την κοινή γνώμη. 

                                                             
3 Ερευνητικό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας, που χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα/πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012 και έχει πενταετή διάρκεια, και ως 
ζητούμενο της έρευνας είναι η διαφθορά και οι επιπτώσεις της στις χώρες της ΕΕ. Συμμετέχουν 21 
ερευνητικές ομάδες από 16 χώρες. 
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➢ 'Έως το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η πολιτεία είχε θεσμοθετήσει μερικούς 

νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά η σοβαρότερη νομοθετική 

προσπάθεια για το πρόβλημα της διαφθοράς έγινε από το 2011 έως το 2016. 

➢ Στο ίδιο χρονικό διάστημα εκδικάστηκαν πολλές εκκρεμούσες υποθέσεις 

διαφθοράς, οι οποίες παρά τις καθυστερήσεις, κατέληξαν σε καταδίκη μελών του 

πολιτικού προσωπικού, όπως π.χ. πρώην υπουργών, περιφερειαρχών και δημάρχων 

για ευρύ φάσμα ποινικών αδικημάτων. Ολοκληρώθηκαν επίσης ποινικές δίκες κατά 

Δημοσίων Υπαλλήλων. 

➢ Από το 2011 έως το 2016 υπάρχει μια κυμαινόμενη αλλά μεγαλύτερη από το 

παρελθόν βούληση καταπολέμησης της διαφθοράς.  Η διακύμανση αυτή οφείλεται στη 

μη επίλυση ή την αναβίωση παλαιότερων προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα,  διατηρούνται  τα παλαιότερα προβλήματα συνταγματικής επιείκειας ως 

προς τη ρύθμιση κρίσιμων θεμάτων πολιτικής διαφθοράς,  όπως για παράδειγμα οι 

προθεσμίες παραγραφής αδικημάτων πολιτικών προσώπων.  Ωστόσο το κυριότερο 

από τα παλαιότερα προβλήματα, το οποίο έχει αναβιώσει σήμερα, είναι η κατά 

βούληση χρήση του νομοθετικού οπλοστασίου και η άσκηση πίεσης από τους 

πολιτικούς προϊσταμένους προς τα αρμόδια όργανα, ώστε η καταπολέμηση της 

διαφθοράς να εξυπηρετεί περιστασιακές ανάγκες του κομματικού ανταγωνισμού. 

    Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τέλος, δύο ξεχωριστών εκθέσεων συμμόρφωσης της Ομάδας 

κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GR.E.C.O.), που δόθηκαν στη δημοσιότητα 

στις 1 Μαρτίου 2018,  η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες για την πρόληψη της 

διαφθοράς και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των Βουλευτών και των Δικαστικών,  καθώς 

και να βελτιώσει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων.  Στην πρώτη έκθεση  που 

αφορά την αποτροπή της διαφθοράς Βουλευτών, Δικαστών και Εισαγγελέων, τονίζεται πως 

μόνον οι έξι από τις 19 προηγούμενες συστάσεις «έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά».  

Μεταξύ άλλων, η GR.E.C.O. είχε συστήσει να εκπονηθούν επαρκείς και συνεπείς κανόνες 

σχετικά με την αποδοχή από τους Βουλευτές δωρεών, φιλοξενίας και άλλων παροχών, και να 

αναπτυχθούν εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, αναφοράς και επιστροφής των 

απαράδεκτων παροχών (NEWS247, 2018). 

 

    Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της Βουλής που υιοθετήθηκε τον 

Απρίλιο του 2016,  παρέχει μόνον ένα γενικό κανόνα κατά της παραλαβής δώρων, μιας και  

θέτει τα 200 ευρώ ως το όριο πάνω από το οποίο,  το δώρο προς τον Βουλευτή θεωρείται 

πιθανή σύγκρουση συμφερόντων,   ο οποίος μάλιστα δεν εφαρμόζεται στην πράξη,  αφού δεν 
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έχει δηλωθεί έως σήμερα κανένα δώρο, κάτω ή πάνω από 200 ευρώ, και δεν έχει υποβληθεί 

καμία σχετική αναφορά.  Πολλά άλλα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει την πλήρη απαγόρευση 

τέτοιων παροχών.  Η GR.E.C.O. εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμόρφωση της Ελλάδας 

στο θέμα της δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων των Βουλευτών,  με το «πόθεν έσχες» να 

παραμένει online για έως και τρία χρόνια από τη λήξη της θητείας του δηλούντος.   Σχετικά με 

το θέμα της βουλευτικής ασυλίας, η GR.E.C.O είχε συστήσει να ληφθούν μέτρα, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών, δεν παρεμποδίζουν 

ή αποτρέπουν ποινικές διαδικασίες κατά των Βουλευτών που θεωρείται ότι διέπραξαν 

αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά.  Στην έκθεση σημειώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί 

μέτρα για την εφαρμογή αυτής της σύστασης, καθώς ο αριθμός των αρνήσεων άρσης της 

βουλευτικής ασυλίας εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των εγκεκριμένων 

αιτημάτων (NEWS247, 2018). 
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Συμπεράσματα. 

 

    Οι σημαντικότερες παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης που καταγράφηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο, ανεδείχθησαν με σφοδρότητα σχεδόν στο σύνολο τους,  λόγω της  βαθύτατης 

οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.  Λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν επέτρεψαν 

και επιτρέπουν στη Δημόσια Διοίκηση  να ανταποκριθεί με επιτυχία, στις εσωτερικές και 

εξωτερικές προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Πολυνομία, δομές, Ανθρώπινο Δυναμικό, Διαφθορά, και 

Γραφειοκρατία βρίσκονται ανάμεσα τους. Επιμείναμε επί  σειρά δεκαετιών, να μην 

λαμβάνουμε καμία ουσιαστική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία  που να θεραπεύει το 

έλλειμμα εφαρμογής πάσης φύσεως  ρυθμίσεων.  H εφαρμογή των νόμων θα μπορούσε  

ωστόσο να αποτελέσει τμήμα της πολιτικής καλής νομοθέτησης, αφού ο ex post έλεγχος 

εφαρμογής τους θα μας έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εστίες της πολυνομίας της 

ανομίας και της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. 

 

    Η λειτουργική αξιολόγηση έδειξε ότι όλα τα μέρη του διοικητικού συστήματος πάσχουν 

από τις ίδιες ασθένειες:  Νομικός φορμαλισμός,  απουσία μεθόδων και συστημάτων 

Management,  διασπορά δομών,  ανθρώπων και κρίσιμων πόρων,  έλλειμμα συντονισμού,  

ενδημική διαφθορά.   Όλα αυτά δημιουργούνται,  συντηρούνται και αναπαράγονται,  λόγω 

του πελατειακού πολιτικού συστήματος το οποίο προσαρμόζει κάθε θεσμική, οργανωτική ή 

διοικητική λογική οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους στις ιδιαιτερότητες του.  17.000 

νόμοι σε 15 χρόνια για….27.318 αρμοδιότητες.  Πολυδαίδαλες διαδικασίες, υπηρεσίες με 

επικάλυψη  αρμοδιοτήτων,  έλλειψη συντονισμού, αποσπασματική επικοινωνία υπηρεσιών, 

ακόμη και μεταξύ των υπουργών, αποτελούν τα βασικότερα συμπεράσματα που εξάγει η 

Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α.  Η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ρυθμίζεται από σειρά 

κανονιστικών πράξεων που κατανέμουν αρμοδιότητες σε πληθώρα φορέων. Η εμπλοκή 

μεγάλου αριθμού οργάνων στη διαδικασία ολοκλήρωσης διοικητικών πράξεων οδηγεί σε 

πολυδιάσπαση, σύγχυση και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αδυναμία συνεργασίας, 

παρεμπόδιση στην άσκηση ουσιαστικής διοικητικής εποπτείας και αναιτιολόγητη 

καθυστέρηση στην ανάληψη θεσμοθετημένων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα τελικά να 

καθίσταται δύσκαμπτη η λειτουργία της διοίκησης και να αποδυναμώνεται ο επιτελικός της 

ρόλος.   Όλες αυτές οι παθολογίες  εξυπηρετούν πλήρως την αναπαραγωγή του πελατειακού 

συστήματος,  συνιστούν δε  την ίδια τη προϋπόθεση της ύπαρξης του.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MANAGEMENT. 

 

 

Εισαγωγή. 

 

    Αφού κατά το Πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με τις εισαγωγικές έννοιες  «Δημόσια Διοίκηση» 

και «Κράτος», και εφόσον  αναλύσαμε συνοπτικά τις κύριες παθογένειες που τις ταλανίζουν 

δεκαετίες τώρα, μπορούμε πλέον μέσω του τρίτου κεφαλαίου να εισέλθουμε στο Δεύτερο και 

κύριο μέρος,  που πραγματεύεται την υιοθέτηση των σύγχρονων εκείνων μεθόδων 

Management,  που κατά την άποψη μας μπορούν να αποτελέσουν το εκσυγχρονιστικό μέσον 

προς μια αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. 

 

    Η βασική έννοια γύρω από την οποία θα κινηθούμε  είναι το «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» 

(Ν.Δ.Μ.) ή New Public Management (N.P.M.),  το οποίο και θα αποτελέσει το αντικείμενο της 

πρώτης ενότητας του παρόντος κεφαλαίου, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν και να 

καταγραφούν οι αρχές και η λειτουργία του, μιας και συχνά η όποια δημόσια συζήτηση 

περιστρέφεται γύρω του,  προκαλεί σύγχυση ικανή να ματαιώσει την όποια προσπάθεια 

μεταρρύθμισης επιχειρεί να επιτύχει. 

 

    Στην δεύτερη ενότητα θα μας απασχολήσει η «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» (Δ.Ο.Π.) ή Total 

Quality Management (T.Q.M.) ως εξίσου σημαντική παράμετρος, μαζί με την «Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων» (Δ.Α.Π.) ή Human Recourses Management (H.R.M.), και την «Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση» ή  E-Government (e-Gov.)  που θα ακολουθούσουν αντίστοιχα στην τρίτη και 

τέταρτη ενότητα.  

 

 

Έννοιες κλειδιά:  Management, New Public Management, Human Recourses Management, 

Total Quality Management, Αποτελεσματικότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
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           New Public Management. 

3.1 Το  Management ως όρος. 

 

    Ο καθηγητής του Harvard Business School και  σημαντική ακαδημαϊκή προσωπικότητα των 

Η.Π.Α.  Alfred D.  Chandler (1918-2007), διέβλεψε από πολύ νωρίς την κοινωνική, οικονομική 

και διοικητική δυναμική του Management, οριοθετώντας παράλληλα τα όρια της 

εννοιολογικής προσέγγισης του όρου.  Στο περίφημο βιβλίο του ‘The visible hand: the 

managerial revolution in America’,   που του χάρισε το Pulitzer Prize for History4 το 1978,  

ανέφερε ότι σπάνια στην ιστορία του κόσμου έχει εμφανιστεί ένας θεσμός που να καθίσταται 

τόσο σημαντικός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κατατάσσοντας παράλληλα το 

Management ως μια στρατηγικού χαρακτήρα κοινωνική διαδικασία,  αλλά και ως ένα κυρίαρχο 

θεσμό για τις σύγχρονες κοινωνίες  (Chandler, 1997).   

 

    Ο όρος «Management» καθώς και οι συστατικές του λειτουργίες, έχουν αποτελέσει κατά την 

εξέλιξη της διοικητικής σκέψης  το αντικείμενο έρευνας και ανάλυσης διαφόρων έγκυρων 

αναλυτών και μελετητών.  Στις  διοικητικές σπουδές οι περισσότερες από τις αναλυτικές 

προσεγγίσεις που καταγράφονται, είναι συνήθως αντικρουόμενες  μεταξύ τους, και φυσικά  

βασίζονται σε διαφορετικές υποθέσεις εργασίας και μεθοδολογικές αναφορές.  Η 

πραγματικότητα αυτή έχει δημιουργήσει όρους αμοιβαίας αμφισβήτησης μεταξύ των 

αναλυτών του διοικητικού αυτού φαινομένου,  γεγονός που έχει ως συνέπεια την απουσία ενός 

καθολικά ισχύοντος ορισμού,  τόσο για την έννοια του όρου «Management» όσο και για τις 

συστατικές του λειτουργίες.  Η κατάσταση αυτή, πιθανότατα να μπορεί να αποδοθεί στην 

«βρεφική»  ηλικία του Management ως πεδίου επιστημονικής δράσης,  αλλά και στην ίδια την 

φύση του ως αντικειμένου μελέτης (Μιχαλόπουλος, 2003). 

 

    Στην γλώσσα μας ο όρος «Management»  αποδίδεται μερικώς από την έννοια  «Οργάνωση 

και Διοίκηση Επιχειρήσεων».   Επειδή όμως ο αρχικός (αγγλικός) όρος έχει ευρύτερη σημασία 

από τον ελληνικό,  μεταγραμματίστηκε σε «Μάνατζμεντ»  και καθιερώθηκε υπ’  αυτή κυρίως 

τη μορφή στη σχετική οικονομική και επιστημονική ορολογία.  Μόλις πριν λίγα χρόνια,  ο 

καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,  απέδωσε  μ’  έναν 

νέο ελληνικό όρο το  Management,   την «Διοικητική»,   ο οποίος φαίνεται να αποδίδει 

                                                             
4 Απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1917. Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Columbia, και είναι ένα από 
τα επτά αμερικανικά βραβεία  , που απονέμονται κάθε χρόνο για Άρθρα, Δράμα και Μουσική.   
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καλύτερα την έννοια του αγγλικού όρου (Μπαμπινιώτης, 1998).  Παρόλα αυτά και παρά τις 

μακρόχρονες προσπάθειες απόδοσης του όρου,  η  πλήρης εννοιολογική απόδοση του δεν έγινε  

δυνατό να αποδοθεί επαρκώς με έναν όρο στην γλώσσα μας.  Απόδειξη αυτής της αδυναμίας,  

αποτελεί το γεγονός ότι στη σύγχρονη ελληνική ειδική βιβλιογραφία, ο όρος αποδίδεται άλλοτε 

ως ‘Διοίκηση’ και άλλοτε ως ‘Διαχείριση’ και ας  αποτελούν έννοιες διακριτές,  καθώς  Διοίκηση 

σημαίνει να «πετυχαίνεις αντικειμενικούς στόχους μέσα από άλλους», ενώ Διαχείριση  «να 

διευθύνεις τις λεπτομέρειες της εκτελεστικής εργασίας».  Η αδυναμία απόδοσης του όρου με 

σαφήνεια και πληρότητα οδηγεί πολύ συχνά στην ταυτόχρονη επιστράτευση και των δύο 

αυτών όρων με σκοπό να αποδώσουν από κοινού, ως συμπληρωματικές έννοιες, το 

περιεχόμενο του Management.  Έτσι ο όρος  πλέον περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που 

είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση  των πάσης φύσεως 

διαδικασιών απόδοσης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.  Η περιφραστική όμως διατύπωση 

της έννοιας,  πέραν του ότι είναι μακροσκελής, αποδεικνύεται στην πράξη και ανεπαρκής,  

καθώς αδυνατεί να εκφράσει τις ποικίλες διαστάσεις του όρου στο σύνολό τους.  Σήμερα ο 

όρος έχει διεθνοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες και αυτό που προκύπτει είναι 

ότι το Μάνατζμεντ ή Management  είναι και τέχνη και επιστήμη.  

 

    Συνοψίζοντας, και για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του Management, θα λέγαμε ότι 

συνίσταται (βλ. σχετικά Διάγραμμα 3.1) από τις λειτουργίες του Προγραμματισμού (Planning),  

της Οργάνωσης (Organizing),  της Στελέχωσης (Staffing),  της Διοίκησης, ή Διεύθυνσης των 

ανθρώπων (Leading), του Συντονισμού (Coordination), των Αναφορών (References) και του 

Προϋπολογισμού (Budget). Είναι ευρύτερα γνωστό με το ακρωνύμιο  P.O.S.D.CO.R.B, από τα 

αρχικά των λειτουργιών δηλαδή που το χαρακτηρίζουν, και αποτελεί πέραν κάθε 

αμφισβήτησης έναν από τους θεμέλιους λίθους της διοικητικής επιστήμης.   Επίσης αποτελεί 

και μια κοινωνική διαδικασία.  ‘’Κοινωνική’’  γιατί λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των 

ατόμων και ‘’διαδικασία’’ γιατί αποτελείται από το παραπάνω σύνολο των συγκεκριμένων 

λειτουργιών που πραγματοποιούνται προκειμένου να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι 

(Τερζίδης, 2004).    
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3.2 Το Νέο Δημόσιο Management (N.Δ.M.). 

 

3.2.1 Ιστορική αναδρομή.  

 

    Το Δημόσιο Management, εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970, εκφράζοντας την εποχή εκείνη 

περισσότερο μια θεσμική εξέλιξη παρά μια θεωρητική ανάπτυξη. Από τότε άρχισε με 

γεωμετρικό ρυθμό η ανάπτυξη του, η οποία αποτυπώνεται στα προγράμματα σπουδών των 

πανεπιστημίων, σε διάφορες έρευνες Διεθνών Οργανισμών, και σε πλειάδα επιστημονικών 

συνεδρίων και περιοδικών.  Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που από εκείνη την εποχή παρατηρείται 

μια ραγδαία μετάβαση από τη Δημόσια Διοίκηση στο Δημόσιο Management.  Παρατηρείται 

επίσης μια σαφής διάκριση και οριοθέτηση της Δημόσιας Διοίκησης από την πολιτική επιστήμη  

με έμφαση στις διαδικασίες, καθώς και μια αλλαγή στον τρόπο δόμησης των υπηρεσιών προς 

αποκεντρωτικά συστήματα οργάνωσης  (Μιχαλόπουλος, 2003). 

 

    Την δεκαετία του ’70 οι συντηρητικοί οικονομολόγοι διεθνώς, υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση 

ήταν το εμπόδιο της οικονομικής ανάπτυξης και ελευθερίας. Οι θεωρητικοί υποστήριζαν ότι 

υπήρχαν αποδείξεις και μοντέλα τα οποία επιβεβαίωναν τα επιχειρήματά τους. Υποστήριζαν 

δηλαδή, ότι αν βελτιωνόταν η οικονομική αποδοτικότητα μέσω φυσικά της λιγότερης 

κυβερνητικής παρέμβασης, θα υπήρχε βέβαιη βελτίωση της συνολικής ευημερίας των λαών. 

Οι αγορές εθεωρούντο ανώτερες από κάθε άποψη,  και παράλληλα προτείνονταν έναντι των 

κυβερνητικών επιταγών που υποχρέωναν τους πολίτες να περάσουν μέσα από τα 

γραφειοκρατικά κανάλια (Βαϊτσος, 1994).  

 

    Καθώς πολλές χώρες προσπάθησαν να επιβιώσουν με τον στασιμοπληθωρισμό και τα άλλα 

οικονομικά προβλήματα που ακολούθησαν την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, εμφανίστηκε η 

“νεοκλασική οικονομία” ή αλλιώς ο “οικονομικός ορθολογισμός”.  Μια ομολογουμένως 

σκληρότερη μορφή οικονομικής θεωρίας,  που παραλληλίστηκε με την απομάκρυνση από την 

κεϋνσιανή5  οικονομική σκέψη και τον σημαντικό ρόλο που έδινε στην κυβέρνηση. Όσο η 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση χειροτέρευε, οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις τους, 

                                                             
5 Στο κεϋνσιανό μοντέλο του John M Keynes (1883-1946), προβλέπεται η αναδιανομή του πλούτου, 
δηλαδή η διάθεση μέρους των κερδών του κεφαλαίου στις κατώτερες τάξεις με την μορφή κοινωνικών 
και άλλων παροχών, προκειμένου να αμβλυνθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι αναταραχές. Ο Keynes 
είχε προτείνει την αύξηση των δημοσίων δαπανών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, προκειμένου να 
καλύπτεται μέρος του ελλείμματος. Ωστόσο, οι δημόσιες δαπάνες σύμφωνα με τον Άγγλο οικονομολόγο, 
έπρεπε να διατεθούν με την μορφή κοινωνικών παροχών στους αδύναμους όπως π.χ. το επίδομα 
ανεργίας, με κύριο στόχο την επανόρθωση της οικονομίας. 
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έστρεψαν την προσοχή τους στην οικονομική διάσταση του προβλήματος.  Μια  πληθώρα 

πολιτικών, σύμβουλων, και κυβερνήσεων, αποδέχθηκαν μέσω της δημόσιας γραφειοκρατίας 

το νεοκλασικό οικονομικό μοντέλο, και το αξιοποίησαν ανάλογα προς τα συμφέροντα τους 

(Βαϊτσος, 1994).  

 

    Παράλληλα η έννοια των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και η απελευθέρωση των αγορών, 

υποστηριζόταν σθεναρά από την Σχολή του Σικάγο, η οποία έχει ως κύριο εκπρόσωπό της τον 

νομπελίστα οικονομολόγο και καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σικάγο Milton Friedman 

(1912-2006).  Σύμφωνα με τη θεωρία του Friedman, οι κυβερνήσεις πρέπει να ιδιωτικοποιούν 

τη δημόσια περιουσία, καταργώντας όλους τους φορολογικούς και εργασιακούς κανόνες,  προς 

όφελος των ιδιωτικών επιχειρήσεων και σε βάρος της ύπαρξης κρατικών μονοπωλιακών 

επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.  Στην οικονομία που οραματιζόταν ο Friedman δεν είχαν θέση 

κοινωνικά προγράμματα, όπως τα ταμεία ανεργίας και τα κοινωνικά επιδόματα σε ασθενείς 

πληθυσμιακές ομάδες.  Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και η 

παιδεία  πρέπει να είναι αποκλειστικά ιδιωτικής φύσης.  Οι τιμές και οι μισθοί οφείλουν να 

καθορίζονται από το «αόρατο χέρι» της αγοράς και το κράτος δεν παρεμβαίνει καθόλου στη 

διαμόρφωσή τους. Ακόμα και τα δάση, οι παραλίες και τα εθνικά πάρκα πρέπει να 

ιδιωτικοποιηθούν,  εάν μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις από ιδιωτικές εταιρίες.  Ο ρόλος 

του Κράτους περιορίζεται στη διαφύλαξη της Δημόσιας Τάξης και την προστασία από τους 

εξωτερικούς εχθρούς, δηλαδή το κράτος πρέπει μόνο να διατηρεί την Αστυνομία και τον 

Στρατό. Οτιδήποτε άλλο «είναι μια άδικη παρέμβαση εναντίον της ελεύθερης αγοράς».  Ο 

Friedman επιχείρησε να εφαρμόσει τις παραπάνω θεωρίες υπό πραγματικές συνθήκες.  

«Σύμμαχοι» του μεταξύ άλλων η Margaret Thatcher (1925-2013), ο Ronald Reagan (1911-2004), 

και ο Augusto Pinochet  (1915-2006).  Η οικονομική πολιτική που ακολούθησαν το Ηνωμένο 

Βασίλειο,  οι Η.Π.Α, η Χιλή αλλά και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής την περίοδο μετά την 

δεκαετία του 1970,  καθώς και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τη δεκαετία του 

1990,  στηρίζονται στην εφαρμογή της θεωρίας του Friedman και του νεοφιλελευθερισμού 

(Βαϊτσος, 1994). 

 

     Η αλλαγή αυτή της οικονομικής φιλοσοφίας και πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα οι απόψεις 

περί φυσικού μονοπωλίου να αμφισβητηθούν έντονα, δημιουργώντας έτσι μια γενικότερη 

αντίληψη για τροποποίηση του παραδοσιακού κανονιστικού πλαισίου.  Η τάση αυτή έγινε 

παγκοσμίως γνωστή ως «απορρύθμιση» (Deregulation), η οποία εισάγοντας τις απαραίτητες 

θεσμικές αλλαγές,  επιδιώκει την αναβάθμιση των δυνάμεων της αγοράς,  μέσω μέτρων 
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απελευθέρωσής της, καθώς και με την εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισμού. Οι αλλαγές αυτές 

μετέβαλαν σταδιακά τον ρόλο του Κράτους, ο οποίος μετατοπίστηκε από την ευθύνη της 

ιδιοκτησίας και διαχείρισης προς την άσκηση της αναγκαίας ρυθμιστικής πολιτικής. Η 

παραπάνω εξέλιξη δημιούργησε μια σαφή τάση προς την ολοένα και  αυξανόμενη συμμετοχή 

του Ιδιωτικού Τομέα στις δραστηριότητες της αγοράς, κυρίως μέσω της εισόδου νέων 

επιχειρήσεων ή της ιδιωτικοποίησης των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 

(Πολέμης, 2016). 

 

    Τα τελευταία χρόνια όμως η οικονομική σκέψη εξελίχθηκε σημαντικά.  Σήμερα υπάρχουν 

περισσότεροι οικονομολόγοι στις κυβερνήσεις, και το επάγγελμα του οικονομολόγου ασκεί 

μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική επιρροή σε σχέση με το παρελθόν.  Οι οικονομολόγοι οι 

οποίοι υπηρετούν την εκάστοτε κυβέρνηση επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, και από 

διάφορες ομάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν για την στρατηγική σκέψη (think-tanks). 

Εφοδιάζονται με νέες θεωρίες,  οι οποίες τουλάχιστον επί της αρχής τους φαίνεται να παρέχουν 

μεγαλύτερη ακρίβεια, περισσότερη χρησιμότητα και μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με την 

παραδοσιακές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης. Οι οικονομολόγοι και η οικονομική σκέψη,  

αντικαθιστούν πλέον τους υποστηρικτές του παλιού μοντέλου Διοίκησης στα υψηλότερα 

επίπεδα της πολιτικής, ενώ οι οικονομικές θεωρίες διεισδύουν όλο και περισσότερο μέσα της 

(Αστρακάς, 1999). 

 

    Οι λόγοι που συνέβαλαν καταλυτικά στην εμφάνιση και εδραίωση του Ν.Δ.Μ. διεθνώς,   θα 

μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και 

πολιτισμικούς. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν οι 

Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ.  Αν επιθυμούσαμε να 

κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση τους, θα λέγαμε ότι είναι οι εξής (Μιχαλόπουλος, 2003): 

➢ Η λειτουργική ανεπάρκεια των μεγάλων γραφειοκρατικών οργανώσεων σε συνθήκες 

οικονομικής κρίσης. 

➢ Η έκρηξη της πληροφορικής. 

➢ Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

➢ Οι αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών, για πιο ποιοτικές υπηρεσίες. 

➢ Η αναζήτηση για προοπτικές εξέλιξης μέσω της εργασίας από το ποιοτικό προσωπικό, 

και όχι απλώς μιας αμοιβής. 

    Οι σχετικές εξελίξεις έφθασαν και στην χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως 

μέσω της εφαρμογής μιας σειράς προγραμμάτων μείωσης της κρατικής συμμετοχής σε 
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δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνταν σ’ ένα εύρη φάσμα της 

οικονομίας, όπως τράπεζες, μεταφορές, επικοινωνίες, τσιμεντοβιομηχανία κ.ά.  Η πρακτική 

αυτή,  προέκυψε ως επακόλουθο της στροφής των χωρών της Ε.Ε. στον διεθνή ανταγωνισμό, 

και τη μεταβίβαση νευραλγικών κρατικών τομέων της οικονομίας (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, 

δίκτυα υποδομών) σε ιδιώτες επενδυτές.  Ήρθε ως επιστέγασμα της παραδοχής της αποτυχίας 

του Κράτους στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα.  Παρόλα αυτά, μια 

σειρά από φιλόδοξα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων δεν προχώρησαν σύμφωνα με τον αρχικό 

τους σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό 

διερεύνηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία (Πολέμης, 2016). 

 

 

 

3.2.2 Έννοια και περιεχόμενο. 

` 

    Το Νέο Δημόσιο Management ως σύστημα λειτουργίας, σύστημα δραστηριοτήτων και 

τεχνικών,  έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει τέτοιο εύρος,  ικανό να καλύψει όλο το φάσμα 

των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. 

Ταυτόχρονα έχει υψηλή  εξειδίκευση,  λόγος για τον οποίο μπορεί να παράγει αποτελέσματα 

μόνο διαμέσου της εφαρμογής απολύτως εξειδικευμένων μεθόδων.  Πρωταρχικός του στόχος 

είναι απλά να δείξει πως «οι Διοικούντες διοικούν» στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.  Το 

κύριο χαρακτηριστικό του N.P.M., είναι  ο διττός του χαρακτήρας, διότι  πρόκειται μεν για μία 

κατά βάση ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία επισκιάζει τις υπόλοιπες πιο ειδικές 

παραμέτρους, αλλά και για επάγγελμα το οποίο προϋποθέτει πολύ υψηλά τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  Δεν πρέπει να επίσης παραβλέψουμε το γεγονός, ότι οι συνθήκες μέσα στις 

οποίες ασκείται το Management σπανίως (για αν μην πούμε ποτέ) αντιγράφονται 

(Φαναριώτης, 1999).  

 

    Αυτοί είναι και οι λόγοι που παρά το ότι N.Δ.M.  ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις αρχές και 

τις τεχνικές του Management, εντούτοις προσαρμόζεται πάντα στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.  Δεν αποτελεί  τον τυφλό μιμητή των αρχών 

διοίκησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ούτε φυσικά εξισούται απόλυτα με το κλασσικό 

διοικητικό προσωνύμιο P.O.S.D.CO.R.B που καταγράψαμε παραπάνω.  Άλλωστε η 

διαφορετικότητα των συνθηκών μέσα στις οποίες ασκείται αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά 

μεταξύ του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Management (Μιχαλόπουλος, 2003). 
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    Παρατηρούμε καθημερινά το πόσο πιο ανοικτή είναι σήμερα η κοινωνία που ζούμε, το πως 

οι κανόνες που την ρυθμίζουν διαφοροποιούνται, το πως το internet, τα social media, η κινητή 

τηλεφωνία και τα άλλα συστήματα επικοινωνιών αναπτύσσονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, 

γεγονός που επηρεάζει καταλυτικά την ίδια την κοινωνία.  Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από το εάν έχουν Ιδιωτική ή Δημόσια μορφή, επηρεάζονται στο μέγιστο βαθμό, 

υποχρεούμενες να λειτουργούν σ’ ένα τόσο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον και 

αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις και προβλήματα. Ως εκ τούτου το Management 

ασχολείται μ’ αντικείμενα των οποίων η φύση είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, και ειδικότερα 

το N.Δ.M., υποδηλώνει την ανάγκη της Δημόσιας Διοίκησης για προσαρμογή στις εξελίξεις. 

Παρόλη την διαφορετικότητα την οποία παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται 

το Management σε Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, οι προκλήσεις, η γενική μεθοδολογία, και τα 

συστήματα που ακολουθεί είναι κατά βάση κοινά (Φαναριώτης, 1999). 

 

    Σύμφωνα με τα παραπάνω, και προκειμένου να δώσουμε έναν ορισμό του N.P.M., θα 

αναφέραμε ότι «αποτελεί ένα σύστημα Διοίκησης, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Κράτους σε συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητας του, μέσω της προσαρμογής 

των κανόνων και των διαδικασιών του σύγχρονου επιστημονικού management στην οργάνωση 

και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα» (Φαναριώτης, 1999).  

 

 

 

3.2.3 Κύρια συστατικά στοιχεία. 

 

    Σε γενικές γραμμές, τα βασικά στοιχεία του N.Δ.M., όπως άλλωστε και του Management, 

είναι τα εξής (Φαναριώτης, 1999): 

 

➢ Οι αντικειμενικοί σκοποί (objectives), 

➢ Οι βασικές λειτουργίες ή δραστηριότητες του Management, και 

➢ Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών. 

 

     Τα μέσα είναι απαραίτητα για την αποδοτική άσκηση του Management σε οποιοδήποτε 

Δημόσιο Οργανισμό, αναφέρονται δε σε κάθε είδους μηχανικά, τεχνικά, οικονομικά ή 

ανθρώπινα μέσα τα οποία μπορούν να διευκολύνουν το έργο του.  Τα μέσα αυτά αναφέρονται 

σύμφωνα με την αμερικανική βιβλιογραφία με το γενικό τίτλο “the six M’s”, που προέρχεται 
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από το αρχικό γράμμα των λέξεων που απαρτίζουν τα μέσα που χρησιμοποιεί το Management 

(βλ. σχετικά Διάγραμμα 3.1).  Σε γενικές γραμμές είναι τα εξής (Φαναριώτης, 1999): 

 

➢ Άνθρωποι (Men).  Αποτελούν το έμψυχο και το πλέον ευέλικτο και ευπαθές στοιχείο 

των δημόσιων οργανισμών. Αντιπροσωπεύουν την εργασία, και μάλιστα όχι μόνο στην 

χειρωνακτική μορφή της, μιας και περιλαμβάνουν τις δεξιότητες, την εμπειρία και 

κυρίως την εξειδικευμένη γνώση, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

παραγωγικούς συντελεστές στη σύγχρονη οικονομία που χαρακτηρίζεται από τις 

ραγδαίες εξελίξεις.  

➢ Μηχανικά μέσα (Machines). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται  τα πάσης φύσεως 

μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Δημόσιος Τομέας για την λειτουργία των 

υπηρεσιών του, όπως είναι για παράδειγμα οι υπολογιστές. 

➢ Υλικά (Material).  Περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως μόνιμα και αναλώσιμα υλικά όπως 

για παράδειγμα ο εξοπλισμός των γραφείων ή η γραφική ύλη. 

➢ Μέθοδοι  (Methods).  Είναι προφανές ότι για να παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ορισμένοι τρόποι και διαδικασίες. Οι τρόποι αυτοί 

πέρα από δοκιμασμένοι, θα πρέπει να οδηγούν στην επίτευξη του αποτελέσματος στο 

μικρότερο δυνατό χρόνο, στην καλύτερη ποιότητα και ποσότητα και με την μικρότερη 

δυνατή καταπόνηση του ανθρωπίνου δυναμικού. 

➢  Χρήμα (Money).  Όπως και να τα ορίσει κανείς  κεφάλαια, χρηματικές ροές ή 

πιστώσεις,   έχουν προφανή αξία για την λειτουργία κάθε δημόσιου οργανισμού, μιας 

και διαμέσου τους γίνεται δυνατή η προμήθεια όλων των προαναφερθέντων μέσων, 

δηλαδή η πληρωμή του προσωπικού, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ή η 

προμήθεια των απαραίτητων μηχανικών μέσων και υλικών. 

➢ Αγορές (Markets).  Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στην έννοια του κοινού 

στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα ή η υπηρεσίες που παράγουν οι δημόσιοι 

οργανισμοί.  Όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν και παράγουν για την 

πελατεία τους, ομοίως και ο Δημόσιος Τομέας οφείλει να λειτουργεί με σκοπό την 

αρτιότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

     

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τη φύση του N.P.M. είναι απαραίτητο να 

αναφερθούμε στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, τα οποία από πολλές πλευρές ταυτίζονται 

με εκείνα του ιδιωτικού Management και τα οποία έχουν ως εξής (Φαναριώτης, 1999):  

 



 
 

67 
 

➢ Επιδιώκονται σκοποί: Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες του Δημόσιου Management, 

οφείλουν να προσβλέπουν σε κάποιους σκοπούς (objectives), που μακροπρόθεσμα 

πρέπει να εξυπηρετούν τις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ανάγκες του 

κοινωνικού συνόλου, σε συνδυασμό πάντα με το καλώς εννοούμενο Δημόσιο 

συμφέρον. 

➢ Επιτυγχάνονται αποτελέσματα: Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία αποτελεσμάτων και 

αντικειμενικών σκοπών. 

➢ Ολοκλήρωση αποτελεσμάτων διαμέσου της προσπάθειας των υφισταμένων. Η 

αποτελεσματική άσκηση του Management προϋποθέτει την απομάκρυνση από την 

ιδέα ότι ο manager  σε οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο του οργανισμού και αν 

βρίσκεται θα επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα μόνος του, μιας και πέραν του 

ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον ως άτομο, να φέρει εις πέρας όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες μόνος του, αποστολή του είναι να διοικεί και όχι να εκτελεί ο ίδιος την 

εργασία του τμήματος του. Με τα δεδομένα αυτά ο Manager που αναλαμβάνει τη 

Διεύθυνση ενός τμήματος, παύει να ασχολείται με τα ειδικά αντικείμενα της 

ειδικότητας του και ασχολείται αποκλειστικά με την μέριμνα της αποτελεσματικής 

διεξαγωγής των λειτουργιών του management. 

➢ Χρησιμοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και προσόντων, καθώς επίσης και ειδικών 

ενεργειών: Οι αυξημένες απαιτήσεις ενός manager στην ιδιαίτερα απαιτητική 

σύγχρονη εποχή, προϋποθέτει βαθιά γνώση των μεθόδων και των τεχνικών του 

σύγχρονου Management.  Η ανάγκη αυτή έχει αναγάγει το Management σε επιστήμη 

και το κατέστησε ως ένα από τα δυσκολότερα αλλά και πιο προσοδοφόρα 

επαγγέλματα. 

➢ Το Management δεν είναι πρόσωπο, αλλά επιστημονική δραστηριότητα: Τα 

πρόσωπα εκφράζουν το Management διαμέσου των μεθόδων και των τεχνικών του. 

➢ Οι  Η.Υ υποβοηθούν αλλά δεν υποκαθιστούν το δημόσιο Management: Οι Η.Υ 

αποτελούν άκρως απαραίτητα βοηθήματα του σύγχρονου Management, δεν έχουν 

όμως την ικανότητα να το υποκαταστήσουν, μιας και στερούνται της πρωτότυπης 

διανοητικής λειτουργίας με την οποία είναι προικισμένος ο άνθρωπος. 

➢ Το Management συνδυάζεται συνήθως μέσω των προσπαθειών μιας συγκεκριμένης 

ομάδας ανθρώπων:  Οι άνθρωποι αυτοί καταμερίζονται σε Διευθύνσεις, τμήματα ή 

γραφεία, οι οποίες λειτουργούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και ιεραρχία. 

➢ Το Δημόσιο Management αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο για την άσκηση πραγματικής 

επιρροής πάνω στην ζωή τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των πολιτών:  
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Διαμέσου της επίτευξης των αποτελεσμάτων εξασφαλίζεται η αρτιότερη προσφορά 

υπηρεσιών προς το κοινό, μειώνεται το κόστος των υπηρεσιών αυτών γεγονός που με 

τη σειρά του βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τελικά την ποιότητα ζωής των 

πολιτών ενός Κράτους. 

 

 

 

Πηγή: Φαναριώτης (1999), Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών – Εισαγωγή στο Σύγχρονο Δημόσιο Management. 

Διάγραμμα 3.1  Στοιχεία του Management και η μεταξύ τους σχέση. 

 

    Οι δράσεις που συνθέτουν το N.Δ.M.  (βλ. σχετικά Πίνακα 3.1) δεν αποτελούν μια αυστηρά 

ορισμένη ατζέντα.  Περιλαμβάνονται σ’ αυτό δράσεις του κλασικού επιχειρηματικού 

Management και της Public Administration οι οποίες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των χωρών 

που εφαρμόζονται, δίνουν στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων τον αντίστοιχο (περισσότερο 
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προγραμματικό, οργανωτικό ή ελεγκτικό) τόνο.   (Μιχαλόπουλος, 2007). Οι πιο γνωστές από τις 

εφαρμογές του, τις κύριες εκ των οποίων θεωρούμε ως ικανά μεταρρυθμιστικά οχήματα στο 

δρόμο για μια σύγχρονη ελληνική Δημόσια Διοίκηση, θα αποτελέσουν αντικείμενο του 

επόμενου κεφαλαίου της παρούσας Διπλωματικής εργασίας. 

 

 

Πίνακας 3.1   New Public Management’s main actions. 

 

Πηγή: Φαναριώτης (1999), Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών – Εισαγωγή στο Σύγχρονο Δημόσιο Management. 
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3.3 Το Διοικητικό Management στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

    Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) στο περίφημο σύγγραμμα του “Πολιτικά”, όπου καταγράφει το 

πρότυπο της ευνομούμενης Πολιτείας, ορίζει ως Πολίτευμα την επιλογή του τρόπου 

οργάνωσης των εξουσιών της Πόλης, δηλαδή με ποιόν τρόπο κατανέμονται, ποιο είναι το 

κυρίαρχο όργανο της Πόλης, καθώς και ποιος είναι ο σκοπός της κοινωνίας. Στο εκάστοτε 

Πολίτευμα με δεδομένη την ορθή κατανομή των εξουσιών, ο αρχαίος φιλόσοφος θεωρούσε ότι 

μέριμνα της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η προσφορά των υπηρεσιών με εγκυρότητα, 

πληρότητα, κύρος και εμπιστοσύνη προς τους διοικουμένους, χωρίς να διερευνάται: α) η 

χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί στη διαδικασία των υποβαλλομένων αιτημάτων, και β) το 

κόστος των διοικητικών πράξεων (Αριστοτέλης, 1993). 

 

    Το παραπάνω συνέβαινε ουσιαστικά όπως παρατηρήσαμε και στο Α΄ μέρος και στη 

παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση. Στη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα τα πράγματα έχουν 

αλλάξει άρδην. Πλέον βασική μέριμνα αποτελεί η ικανοποίηση παραγόντων όπως η 

παραγωγικότητα, η χρονική διάρκεια καθώς και το κόστος των παρεχόμενων διοικητικών 

υπηρεσιών.   Η σύγχρονη έννοια του Δημόσιου Management, αν και ταυτίζεται σε γενικές 

γραμμές με την έννοια της Δημόσιας Διοίκησης (Public Administration)  εν τούτοις διαφέρει,  

καθ’ όσον η Δημόσια Διοίκηση εκφράζει την παραδοσιακή αντίληψη ως προς την Διοίκηση των 

δημόσιων οργανισμών,  ενώ υποδηλώνει πιο συγκεκριμένα τη μορφή της Διοίκησης που 

ασκείται στα ανώτατα επίπεδα της ιεραρχίας και συνδυάζεται κυρίως με τον συντονισμό των 

διαφόρων λειτουργιών και την προσπάθεια εξασφάλισης της ενότητας της Διοίκησης.  Αντίθετα 

η έννοια του Δημοσίου Management δίχως να αποκλείει την άσκηση εξουσίας, χαρακτηρίζεται 

από το στοιχείο της ευελιξίας και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεργασία και στην 

υποκίνηση των εργαζομένων για την επίτευξη των σκοπών του Κράτους σε συγκεκριμένους 

τομείς αρμοδιότητας, ενώ συνδέεται περισσότερο με την καθημερινή λειτουργία των 

οργανισμών, χωρίς να αποκλείεται ο ουσιαστικός ρόλος του στον καθορισμό και την εφαρμογή 

της στρατηγικής τους (Φαναριώτης, 1999).   

    

    Το Δημόσιο Διοικητικό Management αποτελεί μια εξιδεικευμένη λειτουργία η οποία 

διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες μορφές του Management όπως για παράδειγμα το 

εμπορικό Management στο εξής:  Ενώ οι άλλες μορφές του Management ασχολούνται με την 

οργάνωση και διεξαγωγή κάθε μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, το Διοικητικό Management 

ασχολείται με τις διοικητικές πλευρές όλων των λειτουργιών των οργανισμών. Στην 



 
 

71 
 

αμερικανική βιβλιογραφία είναι γνωστό και ως public operative ή administrative Management 

και αφορά κυρίως την άσκηση της διοικητικής λειτουργίας από τις διοικητικές υπηρεσίες μέσα 

στους Δημόσιους Οργανισμούς. Όπως είναι φυσικό όλες οι λειτουργίες ενός οργανισμού, 

δηλαδή η τεχνική, η εμπορική, η οικονομική κλπ., για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά, πρέπει να οργανωθούν ορθά και να διοικηθούν αποτελεσματικά σύμφωνα 

με τις αρχές και τις κατευθύνσεις του σύγχρονου Διοικητικού Management. Υπό την έννοια 

αυτή ο όρος Δημόσιο Διοικητικό Management έχει ευρύτατη εφαρμογή και διαπερνά όλους 

τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις λειτουργίες τους, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις 

διαδικασίες και  τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά για την 

αποτελεσματική διεξαγωγή της καθημερινής εργασίας των οργανισμών. Το ειδικότερο 

ενδιαφέρον του πέρα από τις γενικές λειτουργίες του,  εστιάζεται στους τρόπους χειρισμού και 

αξιοποίησης των μέσων, στη μελέτη και οργάνωση της εργασίας, στα συστήματα υποκίνησης 

του προσωπικού, στα συστήματα προσδιορισμού και αξιολόγησης των αποδόσεων, στην 

αξιολόγηση των έργων και του προσωπικού και σ’ όλες γενικά τις πλευρές της διοίκησης των 

Δημοσίων Οργανισμών (Φαναριώτης, 1999).  Το Ανθρώπινο Δυναμικό μιας Δημόσιας Διοίκησης 

που θέλει να καλείται σύγχρονη, οφείλει ειδικότερα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την 

πληροφορική και όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας προς όφελος της καθημερινότητας των 

πολιτών, προς όφελος της Δημοκρατίας. Ο  Αριστοτέλης κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη για 

«οικονομική διαχείριση του οίκου και οικονομία των προσόδων», τα οποία θεωρεί κρίσιμα για 

την ευημερία και τη χρηστή διαχείριση του οίκου (Αριστοτέλης, 1993).     

 

    Το Δημόσιο Management ασκείται γενικώς από τρεις διαφορετικές ομάδες προσωπικού. Την  

κατώτερη, η οποία αποτελείται από τους προϊσταμένους πρώτης γραμμής, τη μεσαία, η οποία 

αποτελείται από τους προϊσταμένους ενδιάμεσων βαθμίδων και την Ανώτατη Διοίκηση την 

οποία αποτελούν οι άνθρωποι οι οποίοι διευθύνουν και συντονίζουν όλες τις λειτουργίες, ενώ 

χαράσσουν και την πολιτική ολόκληρου του οργανισμού, οι διεθνώς γνωστοί ως 

αdministrators. Προκύπτει ότι το περιεχόμενο του όρου Management είναι ευρύτερο από το 

περιεχόμενο του όρου Διοίκηση (Administration), πράγμα που καθιερώνει και μια σαφή 

διάκριση μεταξύ των όρων Administration και Administrator και των όρων μεταξύ Management 

και Manager. Από την πλευρά αυτή ο όρος Administrator υποδηλώνει γενικά τους επικεφαλής 

και τα ανώτατα στελέχη των οργανισμών, ενώ ο όρος Manager περικλείει όλους, όσοι ασκούν 

καθήκοντα προϊσταμένου μέσα στην Διοικητική ιεραρχία. (Φαναριώτης, 1999). 
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     Επειδή ως όρος το Management καλύπτει πλέον όλο το φάσμα των λειτουργιών και των 

δραστηριοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και του Ιδιωτικού τομέα, και επειδή οι όροι 

Management και Manager έχουν διεθνοποιηθεί, υποδηλώνοντας αφενός μεν τη διοικητική 

λειτουργία που ασκείται εντός των οργανισμών, αφετέρου δε τα διοικητικά στελέχη που 

ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου σε διάφορα επίπεδα των οργανισμών, στα κεφάλαια που θα 

ακολουθήσουν χρησιμοποιούνται με τη διεθνώς καθιερωμένη ονομασία και σημασία τους.  Στο 

πλαίσιο αυτό οι προϊστάμενοι των δημοσίων υπηρεσιών ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου θα 

αναφέρονται ως managers, διότι με τα σύγχρονα δεδομένα πρέπει ή οφείλουν να λειτουργούν 

όπως και οι managers του Ιδιωτικού Τομέα. 

 

 

 

3.4 Διαφορές Δημόσιας Γραφειοκρατίας και  Δημόσιου Management. 

 

    Η ανάδυση και εδραίωση του Δημόσιου Management επανάφερε στο επιστημονικό 

προσκήνιο τη διάκριση μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Management. Ο συνεχής 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Κράτους στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα,  καθιστά δύσκολη μια ασφαλή σχετική οριοθέτηση, η οποία θα απολαμβάνει 

μια καθολική αποδοχή.  Το γεγονός αυτό απορρέει από τη θεωρητική και πρακτική τάση 

εξομοίωσης των Δημοσίων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών με τις Ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Υποστηρίζεται ότι οι ομοιότητες είναι πολύ περισσότερες από τις διαφορές.  Σύμφωνα με αυτή 

την άποψη για παράδειγμα, οτιδήποτε είναι γνωστό για την υποκίνηση, για την συμπεριφορά 

των ομάδων και γενικά για το οργανωτικό φαινόμενο, έχει εφαρμογή τόσο για τις Δημόσιες 

όσο και για τις Ιδιωτικές οργανώσεις, οπότε οι όποιες διαφορές Δημοσίων οργανώσεων και 

Ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι μυθεύματα και δεν ανταποκρίνονται στη διοικητική 

πραγματικότητα.   Έτσι η επιστήμη του Management, όπως τουλάχιστον αυτή εκφράζεται μέσω 

της συγκεκριμένης δέσμης υποθέσεων εργασίας, αρχών, κανονιστικών προτάσεων ή τεχνικών, 

είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε κάθε δημόσιο οργανωτικό τύπο, σ’ ένα υπουργείο, ένα 

νοσοκομείο, ή ένα Ν.Π.Δ.Δ.  (Μιχαλόπουλος, 2003). 

 

     Ως γνωστόν όμως, σχεδόν στο σύνολο των έγκυρων εγχειριδίων που αφορούν τη Δημόσια 

Διοίκηση, υπάρχουν σαφής αναφορές, που πολλές φορές καταλαμβάνουν και ολόκληρα 

κεφάλαια, σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές Δημόσιων και Ιδιωτικών επιχειρήσεων 

και οργανώσεων.  Μάλιστα η ύπαρξη σημαντικών διαφορών αποτελεί την αξιωματική θέση 
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των αναλύσεων αυτών, γεγονός που μας βρίσκει φυσικά απόλυτα σύμφωνους.  Διότι παρόλο 

που οι οργανισμοί τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα ακολουθούν σχεδόν τους 

ίδιους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, εντούτοις οι δημόσιοι οργανισμοί, κινούνται σ’ ένα 

τελείως διαφορετικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει μια πιο τυποποιημένη και διάφανη 

λειτουργία (Φαναριώτης, 1999). 

 

     Άρα και οι βασικές έννοιες, αρχές και στόχοι που διέπουν την δημόσια γραφειοκρατία θα 

είναι  με βεβαιότητα πολύ διαφορετικές με εκείνες του N.Δ.M.  Επομένως, μια συγκριτική 

ανάλυση (βλ. σχετικά Πίνακα 3.2)  μεταξύ των δύο αυτών ξεχωριστών διοικητικών 

προσεγγίσεων είναι απαραίτητη,  και έχει μάλιστα ιδιαίτερη αξία, με σκοπό  να μπορέσουμε 

στην συνέχεια να προτείνουμε  εκείνα τα εργαλεία του Management, τα οποία θεωρούμε 

κατάλληλα για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.   

 

Πίνακας 3.2  Αναλυτικές διαφορές μεταξύ δημόσιας γραφειοκρατίας & New Public 

Management.  

 
Πηγή: Μιχαλόπουλος (2003), Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management. 

 

     Όπως υποστηρίζει ο  βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 2008 Αμερικανός 

οικονομολόγος Paul Krugman (1994), το Δημόσιο Management αποτελεί πεδίο άνθησης και 

πηγή έμπνευσης λύσεων για προβλήματα που δημιουργήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια και 

που η γραφειοκρατία, ως σύστημα οργάνωσης και αξιών νομιμοποίησης διοικητικών 

συμπεριφορών, αδυνατεί να επιλύσει αποδοτικά και ποιοτικά. Το N.Δ.M. που συνιστά πλέον 
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ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι ένα πολιτιστικό προϊόν που εκφράζει μια νέα, διαφορετική 

από τη γραφειοκρατική, προοπτική θεμελίωσης της διοικητικής δράσης.  Στον πυρήνα της νέας 

αυτής αντίληψης τοποθετείται από κανονιστική άποψη η ανάγκη ενδυνάμωσης της 

επιχειρησιακής δράσης των υπηρεσιών του Κράτους, οι οποίες οφείλουν πλέον να μάθουν να 

προσαρμόζονται στις ραγδαίες και συνήθως απρόβλεπτες για τη γραφειοκρατική λογική 

αλλαγές που συντελούνται.  Η ποιοτική διαφορά του με τη Δημόσια γραφειοκρατία είναι ο 

εξωστρεφής του χαρακτήρας και προσανατολισμός, έναντι της εσωστρέφειας που χαρακτηρίζει 

κάθε γραφειοκρατική οργάνωση.  Το N.Δ.M. διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά μοντέλα 

Διοίκησης (και διοικητικής μεταρρύθμισης) κυρίως λόγω του εξωστρεφή προσανατολισμού του 

προς τους πολίτες/πελάτες του Δημοσίου, με σκοπό βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Διαφοροποιείται επίσης λόγω της έμφασης που δίνει στην αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα και την οικονομικότητα των διοικητικών δράσεων που προτείνει. Οργανώνει τις 

πάσης φύσεως δράσεις του, με κύριο μέλημα την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων 

των πολιτών, και η επιτυχία ή αποτυχία του κρίνεται με κριτήριο τα αποτελέσματα που 

επιφέρει ως προς τον στόχο αυτό. Αντίθετα, η παραδοσιακή γραφειοκρατία και η κλασσική 

“Public Administration” έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες διαδικασίες παραγωγής των 

αποτελεσμάτων καθώς και στην ορθή χρήση των κανόνων δικαίου βάσει των οποίων 

οργανώνονται (Μιχαλόπουλος, 2003). 

 

     Το N.Δ.M. ξεχωρίζει μεταξύ των εργαλείων που χρησιμοποιεί την οικονομικότητα. Η 

αξιολόγηση του οικονομικού κόστους σε σχέση με το όφελος, καθώς επίσης και η εκτίμηση του 

κόστους σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, αποτελούν τα βασικά εργαλεία του N.Δ.M. Η 

επίδραση που του έχουν ασκήσει το επιχειρησιακό Management καθώς και το marketing είναι 

παραπάνω από σαφής. Η οικονομικότητα της διοικητικής δράσης αποτυπώνεται κυρίως στη 

σύνταξη των δημοσίων προϋπολογισμών. Είναι γεγονός ότι τόσο η έννοια της οικονομικότητας 

όσο και οι εφαρμογές της στη Δημόσια Διοίκηση, αντανακλούν φιλελεύθερες οικονομικές 

στρατηγικές.  Για παράδειγμα, οι συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών έπειτα από 

διαπραγματεύσεις και όχι με βάση προκαθορισμένους κανόνες Δημοσίου Δικαίου, ο 

προγραμματισμός και η παρακολούθηση της διοικητικής δράσης με βάση στόχους και 

αποτελέσματα, οι δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των πολιτικών, η συγκριτική αξιολόγηση 

και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών κλπ. 

 

     Όλα τα μέτρα και οι δράσεις του N.Δ.M., βρίσκονται στον αντίποδα όλων των 

γραφειοκρατικών παραδοσιακών αντιλήψεων περί αξιοποίησης των Ανθρωπίνων Πόρων, 
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σύμφωνα με τις οποίες οι κρατικοί υπάλληλοι αποτελούν απλά εργαλεία υλοποίησης της 

εκάστοτε πολιτικής βούλησης. Σύμφωνα με το N.Δ.M., υφίσταται και προσωπική ευθύνη του 

υπαλλήλου πέραν της συλλογικής διοικητικής ευθύνης, με βάση πάντοτε το εκάστοτε ατομικό 

καθηκοντολόγιο. Παράλληλα η ατομική επίδοση του κάθε υπάλληλου μετράται και 

αξιολογείται   πάντα σε σύγκριση με τις επιδόσεις άλλων υπαλλήλων. Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

αποτελεί μια αυτοτελή συνιστώσα της εκάστοτε οργάνωσης, και ενδεικτική της νέας αντίληψης 

καθώς και της βαρύτητας που του αποδίδεται είναι η έκφραση «εσωτερικοί πελάτες».  Το 

N.P.M. αρνείται επίσης την έννοια της κάθετης ιεραρχίας. Την οργανωτική δομή δηλαδή που 

λειτουργεί ως μια ζώνη μεταφοράς εντολών από την κορυφή προς τη βάση της Δημόσιας 

Διοίκησης. Τα οργανωτικά σχήματα που προκρίνονται είναι είτε η «δικτυακή» οργάνωση 

μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων, είτε η  δικτύωση των πολιτικών και η μεταφορά της λήψης 

απόφασης σ’ ένα σημείο. 

 

 

 

3.5 Η μέχρι στιγμής αξιολόγηση της διεθνούς εφαρμογής του N.Δ.M. 

 

     Οι αξιολογήσεις διίστανται. Κατά τη δεκαετία του ’80, με πρωτοστατούσες τις Η.Π.Α., τον 

Καναδά, τη Μ. Βρετανία ακόμη και την Ολλανδία, θεωρήθηκε ότι οι προτάσεις του N.Δ.M. 

αποτελούν την θεωρητική, την πρακτική αλλά και τη πολιτική πανάκεια, ιδιαίτερα για τα 

προβλήματα ορθολογικής κατανομής των πόρων. Η προσέγγιση τους αυτή στηρίχθηκε στην 

ουσιώδη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και κατ’ επέκταση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων τους, που ήρθε κυρίως ως αποτέλεσμα της λογικής του «ιδιωτικοποιημένου 

δημόσιου αγαθού».  Οι ρυθμοί λειτουργίας του Κράτους άλλαξαν, οι υπάλληλοι απέκτησαν 

κίνητρα εργασίας και ενθουσιασμό και πολλές δημόσιες οργανώσεις έσπευσαν να 

ακολουθήσουν τα νέα για την εποχή δεδομένα.   Όμως, κατά τα τέλη της δεκαετίας του  ’90, 

άρχισαν να γίνονται μια σειρά από επισημάνσεις, όπως για παράδειγμα ότι οι πολίτες δεν είναι 

απλώς πελάτες και ότι ο ρόλος των κρατικών υπηρεσιών δεν μπορεί να εξαντλείται στην 

παροχή υπηρεσιών.  Η πολιτική φάνηκε να επανακάμπτει μαζί με την κοινωνική απαίτηση ενός 

πιο καθοδηγητικού ρόλου για το Κράτος (Καρκατσούλης, 2004). 

 

    Κατά την πρώτη πενταετία του 21ου αι. το N.Δ.M.  ενσωμάτωσε δύο νέα και σημαντικά 

στοιχεία στην εργαλειοθήκη του:  Το πρώτο ήταν η μαζική χρήση δημοψηφισμάτων στις τοπικές 

κοινωνίες. Σ’ αυτό το επίπεδο διακυβέρνησης,  η άμεση Δημοκρατία είναι περισσότερο εφικτή 
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απ’ ότι στο επίπεδο της κεντρικής Κυβέρνησης. Στην προσπάθεια των τοπικών κυβερνήσεων να 

πείσουν τους πολίτες ότι οι μεταρρυθμίσεις τους αφορούν άμεσα, προχώρησαν σε μαζικά 

δημοψηφίσματα για την ρύθμιση θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος. Παραμένει βέβαια 

αβέβαιο, το κατά πόσον αυτή η μορφή διακυβέρνησης μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική του 

αντιπροσωπευτικού συστήματος, το οποίο τουλάχιστον στην Ε.Ε. έχει μεγάλη και ισχυρή 

παράδοση. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι κατά την άποψη μας τα δύο συστήματα είναι 

περισσότερο συμπληρωματικά παρά αντίπαλα μεταξύ τους, στην βάση της σχέσης 

αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης με την κοινωνία των πολιτών, και ας φαίνεται εκ πρώτης 

όψεως αντιθετική. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων. Ολοένα και περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια «ανοίγουν» τις 

διαδικασίες τους προς τους πολίτες, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε 

αυξανόμενο ρυθμό συλλογικά.  Πρόκειται για το Interactive Management, το οποίο μετατρέπει 

τον Δήμο σε εγγυητή μιας διαδικασίας αντιπαράθεσης και διαλόγου μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών, το οποίο πλέον απαντάται όλο και περισσότερο.  

 

 

 

3.6 Η ελληνική εμπειρία εφαρμογής του N.Δ.M. και οι προοπτικές του. 

 

3.6.1 Νομοθετική κατοχύρωση των αρχών του N.Δ.M. στην ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση. 

 

    Οι αρχές του N.Δ.M. οι οποίες πρέπει να διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση, δεν αποτελούν ένα 

απλώς θεωρητικό αντικείμενο μελέτης, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να κατοχυρώνονται 

νομοθετικά στην χώρα μέσω ρητών διατάξεων επίσημων Νομοθετικών κειμένων, από τα τέλη 

του 20ου αιώνα.  Σκοπός των όποιων νομοθετικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων η ρύθμιση 

μιας γενικής στρατηγικής  και των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων 

οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, καθώς και των κανόνων χειρισμού του ανθρωπίνου 

δυναμικού του, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κράτος. Οι 

ρυθμίσεις αυτές αφορούν επίσης τη σύσταση, την αποστολή και τη βασική οργανωτική 

διάρθρωση των δημοσίων οργανισμών, και προβλέπουν τη δημιουργία οργανογραμμάτων, 

δηλαδή των απαραιτήτων θέσεων προσωπικού, που κρίνονται απαραίτητες για την 

αποτελεσματική διεκπεραίωση της αποστολής των οργανωτικών μονάδων της Δημόσιας 
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Διοίκησης, δηλαδή των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Δημοσίων Οργανισμών και των Ο.Τ.Α. 

(Φαναριώτης, 1999).  

 

    Τα πιο γνωστά μεταρρυθμιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά  με 

την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης είναι η «Ποιότητα για τον Πολίτη», ο 

«Καλλικράτης»6, η «Πολιτεία» και η «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»7. Οι κυριότερες 

δράσεις των προγραμμάτων αυτών είναι (Ρωσσίδης, 2014): 

 

➢ Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών (fax, email, 

ιστοσελίδες δημοσίων υπηρεσιών στο internet). 

➢ Η απλούστευση των διαδικασιών με κατάργηση δικαιολογητικών και φορέων. 

➢ Η απογευματινή λειτουργία των υπηρεσιών. 

➢ Η ενοποίηση και ψηφιοποίηση των διοικητικών εντύπων. 

➢ Η δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης. 

➢ Οι τηλεφωνικές αιτήσεις. 

➢ Η  έκδοση χαρτών δικαιωμάτων του Πολίτη. 

➢ Οι κωδικοποιήσεις και η βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων. 

➢ Η εισαγωγή συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών και 

Υπαλλήλων. 

 

    Η πρώτη απόπειρα ενσωμάτωσης των μεθόδων που πρεσβεύει το N.Δ.M., έγινε με την 

ψήφιση του Ν. 1943/1991 περί  του «Εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμισης του προσωπικού της και άλλων συναφών διατάξεων». Ο 

συγκεκριμένος νόμος υπήρξε αρκετά πρωτοποριακός μιας και επιχείρησε για πρώτη φορά την 

εφαρμογή πρακτικών του επιχειρησιακού Management στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  

Προέβλεπε την κατάρτιση ενός τριετούς προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού, το οποίο 

θα κατατίθετο στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, με στόχο την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της 

                                                             
6 Ν. 3582/2010, πρόγραμμα «Καλλικράτης» με το οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της 
χώρας και επανακαθορίστηκαν τα όργανα των διοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής και οι 
αρμοδιότητες τους.  
7 Πρόγραμμα πλήρως εναρμονισμένο με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, το οποίο 
συνιστούσε μια πλήρη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων που αποσκοπούσαν στην 
αντιμετώπιση βασικών δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, σ’ ότι αφορά τους βασικούς 
συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα), 
καθώς και τα επίπεδα της διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών και της εφαρμογής τους από τις 
υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. 
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παραγωγικότητας, την αναβάθμιση του προσωπικού κλπ. Προέβλεπε επίσης και τη σύσταση 

διακομματικής επιτροπής που ως αποστολή θα είχε μεταξύ άλλων την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των μέτρων. Στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου προτείνονταν οι παρακάτω 

ρυθμίσεις (Ρωσσίδης, 2014):  

 

➢ Καθορισμός προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών. 

➢ Διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης της διοικητικής δράσης. 

➢ Περιορισμός συναρμοδιοτήτων. 

➢ Επιτροπές κοινωνικού ελέγχου σε κάθε υπουργείο. 

➢ Περιγραφή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων όλων των οργανικών θέσεων. 

➢ Αξιοκρατία και αμεροληψία μέσω της αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων. 

➢ Ενίσχυση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας  δημοσίων υπαλλήλων μέσω της 

εκπαίδευσης και  της κατάρτισης τους. 

 

    Ο Ν. 1943/1991, παρά την αναμφίβολη συμβολή του στη βελτίωση της  ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης, στην πράξη αποδείχθηκε ανεπαρκής κατά την εφαρμογή του, αδυνατώντας να 

επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους του.  Μια σειρά από κοινές υπουργικές 

αποφάσεις, οδήγησαν δυστυχώς σε παραβιάσεις μέσω «παραθύρων» και εξαιρέσεων από τον 

κανόνα, με αποτέλεσμα πολλές από τις πρωτοβουλίες του νόμου να μην εφαρμοστούν ενώ 

άλλες παρήγαγαν ελάχιστα αποτελέσματα σε σχέση με τις προσδοκίες. 

 

    Ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα ο Ν. 2683/1999 περί του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ο οποίος κατοχύρωνε με ρητές διατάξεις, 

όλες τις βασικές αρχές οι οποίες είχαν την εποχή εκείνη διαμορφωθεί μέσω της επιστημονικής 

έρευνας και των συμπερασμάτων που προκύπταν από την καθημερινή λειτουργία των 

οργανισμών του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα.  Οι βασικές αρχές που οι οποίες 

κατοχυρώθηκαν με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Υ. υπήρξαν οι εξής (Φαναριώτης, 1999): 

 

➢ Αρχή της εξειδίκευσης των οργανωτικών διαρθρώσεων και του καταμερισμού των 

έργων. 

➢ Αρχή της ενότητας της Διοίκησης και της Ιεραρχικής δομής της εξουσίας. 

➢ Αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης εξουσίας και ευθύνης. 

➢ Αρχή της αξιοκρατίας. 

➢ Αρχή της επιστημονικής Διοίκησης. 
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➢ Αρχή της αποτελεσματικής Ηγεσίας. 

➢ Αρχή του προσανατολισμού της Διοίκησης στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

    Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες 

αναπτύσσουν τις αρχές του N.Δ.M. έχει παίξει η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ε.Ε της χώρας 

μας, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτή, ιδιαίτερα στα μνημονιακά χρόνια της 

οικονομικής κρίσης . Με την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης οι περισσότεροι τομείς των 

δημοσίων πολιτικών επηρεάζονται από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, καλώντας τη Δημόσια 

Διοίκηση να μετασχηματισθεί, ενσωματώνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Κοινοτικό 

Δίκαιο ως όφειλε, προκειμένου να αναδείξει ένα αποτελεσματικό προφίλ.  Αυτή η συμμετοχή 

της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τόσο κατά την 

επεξεργασία των ευρωπαϊκών πολιτικών, όσο και κατά την υλοποίηση τους, δοκιμάζει την 

ελαστικότητα της διοικητικής οργάνωσης και την προσαρμοστικότητα της με τις κοινοτικές 

οδηγίες (Ραμματά, 2011). 

 

    Ενδεχομένως, η ουσιαστικότερη προσπάθεια ενσωμάτωσης αρχών του N.Δ.M. στο ελληνικό 

διοικητικό σύστημα προήλθε από το Ν.2880/2001 για το «Πρόγραμμα ‘Πολιτεία’ για τη 

μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Ο 

συγκεκριμένος νόμος αφορά το Πρόγραμμα Πολιτεία, το οποίο  συμπεριλαμβάνεται στα 

σημαντικότερα όπως προαναφέραμε μεταρρυθμιστικά προγράμματα αναβάθμισης της 

Δημόσιας Διοίκησης. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις διατάξεις του εν λόγο νόμου, θα 

διαπιστώσει την έκδηλη προσπάθεια εισαγωγής αρχών του Total Quality Management ή 

αλλιώς Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), ιδιαίτερη αναφορά της οποίας θα γίνει στο 

επόμενο Κεφάλαιο. Σύμφωνα με το τι προβλέπει ο Ν.2880/2001, αναπτύσσονται 5 επιμέρους 

υποπρογράμματα ως εξής (Ρωσσίδης, 2014): 

 

➢ Καλύτερη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, μέσω διαφόρων μεθόδων όπως η 

υποκίνηση και η περιγραφή θέσεων αυξημένων προσόντων. 

➢ Επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

➢ Η αναπροσαρμογή των διοικητικών λειτουργιών μέσω του ελέγχου των παραγομένων 

αποτελεσμάτων, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κλπ. 

➢ Η βελτίωση των σχέσεων διοίκησης και πολιτών, με προαγωγή της διαφάνειας κλπ. 

➢ Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους φορείς, με εκπόνηση μελετών, ανάθεση 

αξιολόγησης ή διαχείρισης έργων κλπ. 
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    Ανάλογη προσπάθεια επιχειρείται μέσω της σύστασης της Κεντρικής Επιτροπής 

Απλούστευσης Διαδικασιών (Κ.Ε.Α.Δ.) το 2004, της οποίας αποστολή είναι η μείωση της 

γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση τυχών δυσλειτουργιών, μέσω της απλούστευσης των 

διαδικασιών.  Η σύσταση της αποτέλεσε ένα σημαντικό μετρό περιορισμού της 

γραφειοκρατίας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει κατορθώσει να ανταποκριθεί πλήρως στο 

ρόλο της. Στον πίνακα 3.3 παρατίθενται οι διοικητικές δράσεις της Κ.Ε.Α.Δ., όπως έχουν 

πραγματοποιηθεί από τη μέχρι τώρα λειτουργία της: 

 

     Στο παραπάνω πλαίσιο εντάχθηκαν διάφορες δράσεις, προγράμματα και νομοθετικές 

πρωτοβουλίες.  Χαρακτηριστικό είναι το «Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,  το οποίο 

μάλιστα εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. 2007 -20013. Το εν λόγω Ε.Π. συνιστούσε μια ολοκληρωμένη 

δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων με τις οποίες υπήρχε η προσδοκία ότι θα 

αντιμετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, σε ότι αφορά τους 

βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (Ανθρώπινο Δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, 

δομές και συστήματα),  στο επίπεδο της διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών, αλλά και στο 

επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Το εν λόγω 

πρόγραμμα συνεχίζεται και στις ημέρες μας και μάλιστα είναι και αυτό ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. 

της περιόδου 2014-2020.  Στο πλαίσιο των εν λόγω Ε.Π. όπου μάλιστα εντάχθηκαν και διάφορες 

 

Πίνακας 3.3  Δράσεις Κ.Ε.Α.Δ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Α.Δ.                    ΕΤΟΣ 

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών. 2009 
Απλούστευση διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α για εξαγωγική 

Δραστηριότητα. 

 

2009 

Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης μικροπωλητών. 2008 
Απλούστευση διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 2008 
Απλούστευση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς αλλοδαπούς. 2008 
Επιχορήγηση νέων ελευθέρων επαγγελματιών από Ο.Α.Ε.Δ. 2007 
Απλούστευση διαδικασίας αδειοδότησης Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτηρίων. 

2007 

Απλούστευση διαδικασίας απονομής σύνταξης. 2007 
Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ελέγχου. 2007 
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2006 
Αναγνώριση τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 

2006 

Πηγή: Ρωσσίδης, 2014. 
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«συμβουλευτικού» ή «αναγκαστικού» τύπου παρεμβάσεις Διεθνών Οργανισμών όπως του 

Ο.Ο.Σ.Α., της Ε.Ε.  ή του Δ.Ν.Τ., υπήρξαν σωρεία νομοθετήσεων που αφορούσαν τη Δημόσια 

Διοίκηση, με την μορφή Νόμων, Π.Δ., Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου,  αλλά και σωρεία 

άρθρων που την αφορούσαν και εντάσσονταν σε άσχετους με τη Δημόσια Διοίκηση Νόμους.  

Οι βασικοί στόχοι των Ε.Π. είναι οι εξής τέσσερις: 

 

➢ Η αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτικών του Δημοσίου με εκσυγχρονισμό του 

ρυθμιστικού πλαισίου και ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών. 

➢ Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. 

➢ Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της Δημόσιας 

Διοίκησης, τομέας στον οποίο η χώρα μας υστερεί διαχρονικά. 

➢ Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, μέσω δράσεων που εξασφαλίζουν τις 

πολιτικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του. 

 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κυριότερα νομοθετήματα από το 2007 και έπειτα, που εμπεριέχουν 

διάφορες αρχές του N.P.M., και τα οποία εντάχθηκαν στις νομοθετήσεις των Ε.Π.: 

 

➢ Ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

➢ Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου, και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης.». 

➢ Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του 

Δημοσίου Τομέα.». 

➢ N. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις.». 

➢ Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.». 

➢ Ν. 4210/2013 με αναφορές σε ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούσαν το Α.Σ.Ε.Π., τις 

άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, τα Πειθαρχικά Συμβούλια κλπ. «Ρυθμίσεις 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και άλλες 

διατάξεις.». 

➢ Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
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προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

➢ Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 

και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων, και λοιπές διατάξεις.». 

 

    Το έργο παρακολούθησης του πολυδαίδαλου αυτού νομοθετικού πλέγματος που 

καταγράψαμε, που περιέχει μάλιστα αναρίθμητες καταργήσεις ή τροποποιήσεις άρθρων των 

σχετικών νόμων, χαμένες μέσα στην νομοθέτηση των τελευταίων δέκα και πλέον ετών, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο μ’ ότι αυτό συνεπάγεται για την οποιαδήποτε εκσυγχρονιστική 

προσπάθεια.  Ο Αριστοτέλης στο κεφάλαιο του περί «ενότητας Νόμων και θεσμικής μνήμης», 

αναφέρθηκε στην προετοιμασία της κοινωνίας προκειμένου πρώτον να μάθει και να 

κατανοήσει, και δεύτερον να δεχθεί νέες κατευθύνσεις (στην περίπτωση μας κοινοτικές 

προερχόμενες από την Ε.Ε., αλλά και από Διεθνείς Οργανισμούς όπως το Δ.Ν.Τ. και ο Ο.Ο.Σ.Α. 

ελέω Μνημονίων). Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η μεταβολή του νόμου απαιτεί μεγάλη 

προσοχή, γιατί όταν η βελτίωση δεν είναι σημαντική, η εύκολη κατάργηση των νόμων είναι 

κακή συνήθεια….ο πολίτης δεν θα ωφεληθεί τόσο από την αλλαγή, όσο θα ζημιωθεί από τη 

συνήθεια της απείθειας προς τους άρχοντες…..Μοναδικός τρόπος να μάθει κανείς να πειθαρχεί 

στο νόμο είναι η συνήθεια και η συνήθεια αποκτιέται μετά από πολλά χρόνια. Κι αν εύκολα 

καταργούμε τους ισχύοντες νόμους και θεσμοθετούμε νέους, τότε εξασθενίζουμε ακόμα 

περισσότερο το νόμο» (Αριστοτέλης, 1993).  Η πρόταση αυτή βρίσκει δίχως υπερβολή απόλυτη 

εφαρμογή στο σήμερα, ιδιαίτερα σ’ όσον αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, όπου μέσα σε σύντομα 

χρονικά διαστήματα αναθεωρούνται οι κώδικες που αφορούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους, 

αλλά και τα θεμελιώδη νομοθετήματα για τη λειτουργία του Κράτους, όπως για παράδειγμα το 

Ασφαλιστικό ή το Φορολογικό. 

 

 

3.6.2 Προοπτικές. 

 

    Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στην χώρα μας την τελευταία 30ετία περίπου, 

λαμβάνουν χώρα μια σειρά από μεταρρυθμιστικά προγράμματα τα οποία διακατέχονται από 

το πνεύμα του N.Δ.M., που ως στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό της  Δημόσιας Διοίκησης. Η 

πρόθεση βέβαια προφανής, αλλά κατά το στάδιο της υλοποίησης εμφανίζονται μια σειρά 
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ανυπέρβλητων προβλημάτων, τα οποία δημιουργούν σημαντικά ζητήματα και δεν θα ήταν 

υπερβολή να αναφέρουμε ότι φθάνουν στο σημείο να ακυρώνουν οποιαδήποτε 

μεταρρυθμιστική διάθεση. Βασική αιτία των εν λόγω προβλημάτων αποτελεί κατά τη άποψη 

μας η ασθενής πολιτική βούληση για μια πραγματική μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση, 

συνεπικουρούμενη βέβαια από την μια κοινωνία που μέχρι πρότινος ουσιαστικά δεν 

διεκδικούσε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Φυσικά μια σειρά  αλλά ειδικών 

παραγόντων όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας, ή η έλλειψη καταρτισμένων διοικητικών στελεχών 

ικανών να αναλάβουν την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, παίζουν εξίσου σημαντικό 

ρόλο.  

      

    Οφείλουμε να ομολογήσουμε βέβαια, ότι η ελληνική εμπειρία από τις μέχρι τώρα εφαρμογές 

του N.Δ.M. δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από την εμπειρία των άλλων κρατών.  Έχουμε την 

βεβαιότητα όμως ότι η περαιτέρω εφαρμογή των αρχών του N.P.M.,  όπως το T.Q.M., η ορθή 

διοίκηση και διαχείριση των H.R., οι πρακτική απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών υπό 

το πρίσμα της εμπειρίας των χωρών της Ε.Ε., η συνακόλουθη αλλαγή του νομοθετικού 

πλαισίου, η απλοποίηση και η κωδικοποίηση του θα μπορούσαν να βοηθήσουν μετάβαση προς 

ένα σύγχρονο διοικητικό καθεστώς, η οποία ομολογουμένως είναι δύσκολη αλλά όχι 

ακατόρθωτη.  Παράλληλα η χρήση των επιτελικών στελεχών  από τον Ιδιωτικό Τομέα, των 

εξειδικευμένων  managers, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη λόγω της πολύτιμης εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας τους στην εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης κατά τα πρότυπα του 

N.P.M., προκειμένου να οδηγηθεί τελικά η Δημόσια Διοίκηση στα προσδοκόμενα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

 

    Δεν είναι μόνο το N.Δ.M. και οι αρχές του, ή η διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή τους που 

μας οδηγούν στην πεποίθηση ότι οι προοπτικές επιτυχίας του στην Ελλάδα είναι παραπάνω 

από θετικές.  Συνεπικουρούν η θετική πλέον πορεία της οικονομίας, η γνώση και η εμπειρία 

που προέρχεται από τη διοίκηση και τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων και των 

χρηματοδοτήσεων που απευθύνονται σε επιλεγμένους τομείς της διοικητικής δράσης, καθώς 

και η έστω με αργούς ρυθμούς συνεχώς βελτιούμενη ενσωμάτωση της Ελλάδας στους διεθνείς 

οργανισμούς.  Εξάλλου όταν η θέση της χώρας μας στις σχετικές λίστες έστω και βελτιουμένη 

παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, μια ενδεχόμενη εφαρμογή των αρχών του N.Δ.M. θα μπορούσε 

πραγματικά να έχει θεαματικά αποτελέσματα. 
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    Ο ισχυρότερος παράγοντας όμως που μας οδηγεί σ’ αυτή τη θετική άποψη για τις προοπτικές 

του N.Δ.M.,  αποτελεί το γεγονός ότι ως κοινωνία έπειτα από μια περίπου δεκαετία οικονομικής 

και κοινωνικής κρίσης, φαίνεται να μετατρέπουμε την ανάγκη για ρηξικέλευθες αλλαγές στη 

Δημόσια Διοίκηση σε απαίτηση.  Η οργάνωση της κοινωνίας για την εξασφάλιση του 

μακροπρόθεσμου συμφέροντος των μελών της ίσως τελικά να μην είναι και τόσο μακριά. 

Εξάλλου όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης «μια κοινωνία δημιουργήθηκε για να γίνει 

ευκολότερη η εξασφάλιση των αναγκαίων για τα μέλη της και διατηρείται για να ζουν καλύτερα 

οι πολίτες.  Γι’ αυτό κάθε Πόλη υπάρχει εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνίες, η 

Πόλη είναι ο τελικός σκοπός» (Αριστοτέλης, 1993).  Ο πολίτης πλέον γίνεται ο επισπεύδων της 

διοικητικής δράσης, όντας ο τελικός αποδέκτης των ενεργειών της. Η κρίση των τελευταίων 

ετών τον ανέδειξε ως τον βασικό πρωταγωνιστή, καθοδηγητή και κριτή της δημόσιας δράσης.  

Η ανάγκη πλέον για αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Οργανισμών αποτελεί κοινό 

τόπο. 

 

    Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η πρόοδος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που 

επηρεάζει την πλειονότητα των δημοσίων πολιτικών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, καλώντας τη 

Δημόσια Διοίκηση όπου και εάν δραστηριοποιείται, να μετασχηματισθεί, να ενσωματώσει ανά 

τακτά χρονικά το κοινοτικό δίκαιο στο εθνικό, και να αναδείξει ένα αποτελεσματικό και 

σύγχρονο πρόσωπο.  Στην περίπτωση της χωράς μας ο βαθμός αλλαγών που θα χρειαστεί να 

πραγματοποιηθούν στην έννομη τάξη μας λόγω του κοινοτικού κεκτημένου, είναι ως ένα 

βαθμό και δείκτης της αποτελεσματικής συμμετοχής των εκπροσώπων μας στις ευρωπαϊκές 

διαπραγματεύσεις. Όσο δηλαδή περισσότερες υποχωρήσεις γίνονται κατά τις πολιτικές 

διαπραγματεύσεις, τόσο περισσότερες πρέπει να είναι και οι αλλαγές στην έννομη τάξη, 

μεταβάλλοντας κάθε φορά τα αντίστοιχα δεδομένα της καθημερινής ζωής των πολιτών, όχι 

πάντα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, γεγονός που βιώσαμε ως 

κοινωνία με τον χειρότερο τρόπο τα λεγόμενα «μνημονιακά χρόνια». 
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Συμπεράσματα. 

    Η αποτελεσματική αξιοποίηση των κάθε είδους πόρων,  δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

χωρίς την άσκηση αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης ή Management  όπως έχει πλέον 

καθιερωθεί ο όρος και στην ελληνική γλώσσα.  Στην ιδιαίτερη από πλευράς οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών εποχή που ζούμε, το New Public Management ή Νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ, μπορεί να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης λύσεων, για μια σειρά από 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν πριν πολλές δεκαετίες, και που η δημόσια γραφειοκρατία 

ως σύστημα οργάνωσης και αξιών νομιμοποίησης διοικητικών συμπεριφορών, αδυνατεί να 

επιλύσει αποδοτικά και ποιοτικά.  

 

    Η ανάδυση και εδραίωση του N.Δ.M. επανάφερε στο προσκήνιο του επιστημονικού 

προβληματισμού τη διάκριση μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.  Ο συνεχής και διαρκής 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Κράτους στη σύγχρονη οικονομία, καθιστά μάλλον 

αδύνατη μια διαχρονικής ισχύος οριοθέτηση η οποία να απολαμβάνει και μια ανάλογη 

αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα.  Έτσι η διάκριση μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού 

είναι ενδιαφέρουσα, η αξία της όμως είναι μάλλον σχετική παρά απόλυτη.  Ο κύριος λόγος 

επαναφοράς του συγκεκριμένου ζητήματος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απορρέει από 

τη θεωρητική και εμπειρική πρακτική-τάση εξομοίωσης των Δημοσίων οργανώσεων με τις 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν, 

Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., ο Ο.Η.Ε. η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ.  Οι 

οργανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν ως απλοί μεταφορείς πληροφοριών, αλλά και ως σχεδιαστές 

πολιτικών και υποκινητές των χωρών μελών στην υλοποίηση τους. Παράλληλα με τον 

παραδοσιακό ελεγκτικό τους ρόλο, λειτουργούν και ως προθάλαμοι των αντίστοιχων εθνικών 

πολιτικών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η 

προσπάθεια των χρησιμοποίησης ως άλλοθι των Διεθνών Οργανισμών για την 

πραγματοποίηση - υποστήριξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο εσωτερικό των χωρών τους εκ 

μέρους των εθνικών κυβερνήσεων, προκειμένου να κάμψουν τις αντιστάσεις των διαφόρων 

ομάδων πολιτών που αντιδρούν σ’ αυτές.  Χαρακτηριστική περίπτωση της προσπάθειας αυτής 

η Ελλάδα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των Μνημονίων.  

 

 

 

    Είναι αυτονόητο κατά την άποψη μας ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το N.Δ.M., το οποίο 

φυσικά δεν αναφέρεται στα όρια της κρατικής δράσης, ούτε στους σκοπούς της.  Εκφράζει 
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κωδικοποιημένα μια δέσμη μέτρων αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, ανάμεσα στα 

οποία είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η Διοίκηση Αποτελεσμάτων, το Total Quality 

Management, kai το Human Recourses Administration.  Στόχος των δράσεων αυτών δεν είναι 

άλλος από την Δημόσια Διοίκηση και την ενδυνάμωση της διοικητικής της ικανότητας και 

αποτελεσματικότητας, τη λειτουργικότητα της σε ζητήματα προϋπολογισμού και απολογισμού 

των διοικητικών δράσεων, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της. Με απώτερο σκοπό 

την ωφέλεια του πολίτη, της ίδιας της κοινωνίας.  

  

    Με δυσκολία λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την  άποψη, ότι το N.Δ.M. προτείνει 

ένα νέο αποκλειστικά διοικητικό όραμα για τη Δημόσια Διοίκηση, με αποκλειστικά διοικητικές 

παραμέτρους, δίχως να λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα  όπως αυτό παρουσιάζεται 

στις φαρισαϊκού τύπου θεωρητικές προσεγγίσεις που το αφορούν. Ως ανθρώπινη 

δραστηριότητα εξάλλου, επηρεάζεται από τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, λόγος για τον οποίο απουσιάζουν οι «χρυσοί κανόνες» κατά την 

ανάλυση των πρακτικών του που μπορούν αν εφαρμοστούν ανά περίπτωση.  Ένα είναι βέβαιο.  

Ότι η παράμετρος της Ηγεσίας και διαμέσου της η υποκίνηση του προσωπικού για την 

συμμετοχή του στην επίτευξη των σκοπών της Διοίκησης αναδεικνύονται ως πρωταρχικής 

σημασίας παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας του. Ο ανθρώπινος παράγοντας πρωταγωνιστεί 

δηλαδή και πάλι στο όραμα που το N.Δ.M. πρεσβεύει, το οποίο δεν αποτελεί μια νέα ουτοπία 

ανάμεσα στις τόσες ανεκπλήρωτες στην ανθρώπινη ιστορία.  Αντίθετα διαμέσου του 

προτείνονται ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μέσω της διαδραστικής σχέσης τους με την 

Δημόσια Διοίκηση.  Λύσεις που αφορούν τις κύριες παθογένειες που ταλανίζουν για δεκαετίες 

τώρα την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, και που είμαστε βέβαιοι ότι εάν εφαρμοστούν θα 

ωφελήσουν πολυδιάστατα την χώρα μας. Και ναι, με βεβαιότητα δεν πρόκειται για μια νέα 

πολιτική θεωρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

Εκσυγχρονιστικό πλαίσιο του New Public Management: 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων (Human Recourses Management) και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση (e- Government) στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

 

 

Εισαγωγή. 

 

    Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία διαθέτει το New 

Public Management, μέσω των οποίων μπορεί να μεταρρυθμιστεί η ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση, με σκοπό να καταστεί σύγχρονη και αποτελεσματική.  

 

   Κατά την πρώτη ενότητα θα μας απασχολήσει το Total Quality Management. Ακολούθως στη 

δεύτερη το περίφημο Human Recourses Management, ενώ τέλος στην τρίτη έπεται το εργαλείο 

του Open Government.  

 

    Τα παραπάνω επιλεγμένα εργαλεία του New Public Management θα προσεγγισθούν αρχικά 

εννοιολογικά, στην συνέχεια θα παρουσιαστούν ως πλαίσιο αναφοράς οι βασικές αρχές από 

τις οποίες διέπονται, οι λειτουργίες τους, το τυχόν υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που τα 

διέπει, οι τυχόν καινοτομίες που μπορούν να εισάγουν στη Δημόσια Διοίκηση,  καθώς και οι 

προοπτικές τους. 

 

 

 

Έννοιες κλειδιά:  Total Quality Management,  Human Recourses Management, Open 

Government, Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
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4.1 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) 

 

    Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) ή  Total Quality Management (T.Q.M.), ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται στην πράξη ως ένας νέος τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων ήδη από το 1949,  

από την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων οι οποίοι είχαν σαν άμεσο στόχο τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Το εν λόγω εγχείρημα επιχειρήθηκε με χρονική υστέρηση 30 περίπου 

χρόνων και στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980, ενώ λίγο αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται και 

στην Ευρώπη. Σήμερα η Διοίκηση Επιχειρήσεων  αποδεσμεύτηκε από τις παραδοσιακές 

θεωρίες και ενστερνίζεται τις θέσεις του T.Q.M.  «Total» καλείται διότι προτείνει την εμπλοκή 

όλων των συντελεστών της επιχείρησης και ιδιαίτερα των εργαζομένων στην παραγωγική 

διαδικασία. «Quality», διότι θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης, όχι το 

κέρδος με τη στενή έννοια του όρου, αλλά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, σεβόμενη ως εκ τούτου τον πελάτη. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

ένα σύγχρονο «μοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του εξαρτάται από την 

αποτελεσματικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασμού όλων των συντελεστών της 

παραγωγής που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση.  Ως μια σύγχρονη και διαφορετική φιλοσοφία 

σε σχέση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις, το T.Q.M.  εισάγει καινοτομίες οι οποίες 

αναφέρονται τόσο στο ρόλο της διοίκησης, όσο και στον συντονισμό και την ολοκλήρωση των 

λειτουργιών μιας επιχείρησης (Ραμματά, 2011). 

 

   Ο Διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της T.Q.M. HELLAS AE, πρώην καθηγητής του London 

School of Economics από το 1980 έως το 1985 κος Λογοθέτης Νικόλαος αναφέρει ότι: «Το 

Management Ολικής Ποιότητας είναι μια κουλτούρα. Εγγενές συστατικό αυτής της κουλτούρας 

είναι η ολοκληρωτική δέσμευση ως προς την ποιότητα και μια συγκεκριμένη νοοτροπία η οποία 

εκδηλώνεται με την ανάμειξη όλων στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και 

των υπηρεσιών, μέσα από τη χρήση καινοτομικών επιστημονικών μεθόδων.» (Λογοθέτης, 

1993). 

 

    Ένας από τους πιο ευρέως αποδεκτούς ορισμούς για το T.Q.M., είναι αυτός που διατυπώθηκε 

από τους συμμετέχοντες στο ετήσιο Forum Ολικής Ποιότητας, όπου συγκεντρώνονται 

εξέχοντες ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες.  Στο Forum του 1992 μια ομάδα μελέτης την όρισε 

ως εξής: «ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης που στοχεύει στη συνεχή αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς μικρότερο πραγματικό κόστος.  Η Ολική Ποιότητα είναι 
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μια προσέγγιση ολικού συστήματος (όχι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα) και αναπόσπαστο μέρος 

στρατηγικής υψηλού επιπέδου. Εκτείνεται οριζόντια ανάμεσα στα τμήματα και στις 

διευθύνσεις  εμπλέκοντας όλους τους εργαζόμενους, από πάνω προς τα κάτω, κι εκτείνεται 

πίσω και μπροστά για να συμπεριλάβει την αλυσίδα των προμηθευτών και την αλυσίδα των 

πελατών.»  Ίσως ο πιο ενδιαφέρον και πιο περιεκτικός ορισμός για το τι είναι το T.Q.M.,  έχει 

διατυπωθεί από την Ένωση Ιαπώνων Μηχανολόγων  που διοργανώνει το βραβείο Deming. 

Σύμφωνα μ’ αυτήν «είναι ένα σύνολο από συστηματικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται 

από ολόκληρο τον οργανισμό με στόχο την αποδοτική και αποτελεσματική επίτευξη των 

στόχων της εταιρείας, ώστε να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες μ’ ένα επίπεδο ποιότητας 

που ικανοποιεί τους πελάτες, στον κατάλληλο χρόνο και τιμή.» (Ρωσσίδης, 2014). 

 

 

4.1.1 Αρχές. 

 

    Οι αρχές που διέπουν το T.Q.M., αποτελούν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που 

αφορούν την εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας. Οι αρχές αυτές δεν προσδιορίζουν 

ένα διαφορετικό τύπο Διοίκησης Ποιότητας, αλλά είναι ένα σύνολο συστάσεων, οι οποίες 

προτείνονται προς ενσωμάτωση στα Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας.  Έχουν διατυπωθεί 

αρκετές και διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ποιες είναι οι αρχές του, και στη σχετική 

βιβλιογραφία είναι πολλές εκείνες που αναφέρονται στα συστατικά της (βλ. σχετικά 

Διάγραμμα 4.1). Οι κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής και υλοποίησης αυτής, διαφέρουν από 

συγγραφέα σε συγγραφέα. Ακόμη και οι προσεγγίσεις των «ειδικών» της Ποιότητας όπως 

χαρακτηρίζονται, παρουσιάζουν διαφορές και έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία.  Στην 

πραγματικότητα καμία προσέγγιση απ’ αυτές δεν προσφέρει λύσεις σ’ όλο το φάσμα των 

προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, αντίθετα όταν ένας οργανισμός 

αποσκοπεί στην υλοποίηση του T.Q.M., οφείλει να αναπτύξει συστηματικά κάποια 

χαρακτηριστικά προσαρμόζοντας τα στη δική του ξεχωριστή οντότητα. 

 

    Το σημαντικότερο ίσως είναι να γίνει κατανοητό, ότι το Total Quality Management αποτελεί 

ένα κομμάτι της λειτουργίας ενός οργανισμού. Κύριο συστατικό της είναι η εξ’ ολοκλήρου 

δέσμευση για πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και για την απόκτηση της σωστής νοοτροπίας, η 

οποία εκδηλώνεται με την ανάμιξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία και 
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στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών/προϊόντων μέσα από την ορθή 

διαχείριση της γνώσης. Οι βασικότερες αρχές του είναι (Μάντζαρης, 2008): 

➢ Εστίαση στους πελάτες και στις ομάδες ενδιαφερομένων. 

    Η εστίαση στον πελάτη κρίνεται αναγκαία, αφού αυτός αποτελεί στην ουσία τον αποδέκτη 

καθώς και τον κριτή της ποιότητας ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. 

 

➢ Συμμετοχή και ομαδικότητα. 

    Μέσα σε μία επιχείρηση ή ένα οργανισμό, αυτός που είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα 

από τον καθένα και να βελτιώσει το περιεχόμενο της εργασίας είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο 

εκτελών την εργασία. Η Διοίκηση μιας επιχείρησης οφείλει να επιζητεί τη καθολική συμμετοχή, 

δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις εκείνες που θα εξασφαλίζουν τη 

συμμετοχικότητα σ’ όλες τις βαθμίδες, από την κατώτερη έως την ανώτερη και από τους 

προμηθευτές έως τους πελάτες. Το πνεύμα ομαδικότητας σε μια επιχείρηση ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει προβλήματα που ενδεχομένως να αποτελούν εμπόδια 

της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού.   

 

➢ Εστίαση στη διαδικασία και στη συνεχή βελτίωση. 

    Ως διαδικασία ορίζεται μια σειρά δραστηριοτήτων μέσω της οποίας επιδιώκεται κάποιο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι διαδικασίες αναφέρονται στις λειτουργίες ενός οργανισμού. 

Παραδοσιακά η βελτίωση της ποιότητας ήταν αποκλειστική ευθύνη του τμήματος ποιότητας. 

Με τις σύγχρονες μεθόδους Διοίκησης γίνεται εστίαση στη διαδικασία και η βελτίωση της 

ποιότητας διαμέσου της βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά μήκος όλης της 

αλυσίδας πελάτη -  προμηθευτή. 
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Πηγή : Μάντζαρης (2008). Management Επιχειρήσεων & Οργανισμών. 

Διάγραμμα 4.1 Συστατικά στοιχεία Δ.Ο.Π. 
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Τα τρία αξιώματα του T.Q.M. πάνω στα οποία θεμελιώνεται ολόκληρη η φιλοσοφία του είναι 

τα ακόλουθα τρία: 

 

I. Δέσμευση: Ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης, από τα ανώτερα 

στελέχη της μέχρι και τους εργαζόμενους, στοχεύει στην διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων είτε είναι αγαθά είτε είναι υπηρεσίες.  Αυτό 

βέβαια είναι απόρροια των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών προς την 

επιχείρηση κάτι το οποίο δεσμεύει τον ίδιο τον οργανισμό ούτως ώστε να βελτιώνει 

διαρκώς την ποιότητα των παρεχόμενων αγαθών προς τον καταναλωτή. 

II. Γνώση: Κανείς δεν µμπορεί να αμφισβητήσει ότι η γνώση και δη η επιστημονική 

γνώση, αποτελεί το εφαλτήριο εκείνο για την δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών 

έτσι ώστε να μπορέσουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η διοίκηση να καταστούν πιο 

υπεύθυνοι.  Η υπευθυνότητα βέβαια δεν αφορά µόνο την ποιότητα των προϊόντων 

αλλά και την ετοιμότητα των ατόμων να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα τα οποία 

μπορεί να προκύψουν στην επιχείρηση.  Κατά συνέπεια, όταν κάποιος έχει τα 

απαραίτητα επιστημονικά εργαλεία μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία εμφανιστεί. Επιπροσθέτως, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της 

επιστημονικής γνώσης είναι ότι αποτελεί έναν κοινό κώδικα μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της επιχείρησης.  Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για συνεχή 

εκπαίδευση, γνώση και κατάρτιση για την ανάπτυξη καινοτόμων µμεθόδων 

προκειμένου η πρόληψη και όχι η θεραπεία να είναι η φιλοσοφία μίας επιχείρησης η 

οποία έχει ως σκοπό να δρα πλήρως αποδοτικά και αποτελεσματικά.  

III.  Συμμετοχή: Έχει να κάνει σχέση µε την έννοια της συμμετοχής  καθώς η ολική 

ποιότητα σχετίζεται µε ολόκληρη την επιχείρηση και όχι µόνο µε ένα τμήμα της. 

Αφορά όλους τους εργαζομένους ανεξαιρέτως.  Βέβαια, η συμμετοχή σχετίζεται 

άμεσα και µε την έννοια της ομαδικότητας. Βασική προϋπόθεση όμως, είναι απουσία 

εμποδίων επικοινωνίας, ανταγωνισμού και η προτροπή για απελευθέρωση της 

δυναμικότητας των εργαζομένων προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και της ίδιας της 

επιχείρησης συνολικά. 
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4.1.2 Βασικές διαφορές μεταξύ κλασικού Management και T.Q.M. 

 

Πίνακας 4.1  Διαφορές Management – Total Quality Management. 

 

Πηγή : Δερβιτσιώτης (1993), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
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4.1.3 Το T.Q.M. στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

   Η υπεραξία που προκύπτει από την εφαρμογή του T.Q.M. υπήρξε γρήγορα αντιληπτή και από 

τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Πολλές χώρες με πρωτοπόρες την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α., 

υιοθέτησαν διάφορες αρχές του T.Q.M. στη διοικητική διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων 

τους.  Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Δημόσια Διοίκηση στις περισσότερες 

ανεπτυγμένες χώρες, έστρεψε το ενδιαφέρον για την εφαρμογή των πρακτικών αυτών, με 

στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της. Η παραπάνω τάση, βασίστηκε στην 

παραδοχή ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών οδηγεί στην ικανοποίηση των πολιτών, 

διασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη στην εκάστοτε κυβέρνηση. Οι πολιτικές δυνάμεις λοιπόν 

είναι αυτές που ωθούν τη Δημόσια Διοίκηση ολοένα και περισσότερο προς την εφαρμογή των 

αρχών του T.Q.M. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στη Δημόσια 

Διοίκηση οδηγεί στην αναβάθμιση των σχέσεων Κράτους – πολίτη και στην ενίσχυση της 

αξιοπιστίας της διοικητικής δράσης (Ρωσσίδης, 2014).  

 

    Ακολούθησαν διάφορες χώρες, που επιχείρησαν να εφαρμόσουν τις αρχές του T.Q.M. στον 

Δημόσιο Τομέα τους, υπό τις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιομορφίες. Ως εκ τούτου 

υπήρξαν πληθώρα μελετών και διοικητικών ρευμάτων, που παρουσιάζουν τα αμφιλεγόμενα 

αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, τα αποτελέσματα 

υπήρξαν αρκετά ελπιδοφόρα. Η χρήση των αρχών (βλ. Διάγραμμα 4.2) του Αμερικανού 

καθηγητή και οικονομολόγου Edwards Deming (1900-1993), σε συνδυασμό με την ισχυρή 

πολιτική βούληση για αποδοτικές μεταρρυθμίσεις, οδήγησε στη σταδιακή επίτευξη 

σημαντικών αποτελεσμάτων μέσω της έμφασης στις ανάγκες των πολιτών, της προαγωγής της 

ομαδικότητας, της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της χρήσης μεθόδων υποκίνησης 

κλπ. (Ρωσσίδης, 2014).  

 

    Το T.Q.M. θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στην αναδιοργάνωση του Δημόσιου 

Τομέα, εστιάζοντας στο τρίπτυχο της αποτελεσματικότητας, της οικονομικότητας και της 

αποδοτικότητας. Η συμβολή του στην εξέλιξη των επιδόσεων της Δημόσιας Διοίκησης θα 

μπορούσε να ήταν καταλυτική, δίχως να προσθέτει κάτι το ιδιαίτερο ή καινοτόμο (Ραμματά, 

2011): 

➢ Συνδυάζει δημιουργικά το «σκληρό» Management με την ανθρώπινη παράμετρο (soft 

policy).   
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➢ Επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των δημοσίων οργανωτικών επιδόσεων. 

➢ Δίνει έμφαση στην ποιότητα σ’ όλα τα στάδια της διοικητικής παραγωγής. 

➢ Αντιμετωπίζει τις επιμέρους λειτουργικές περιοχές ενός Δημοσίου Οργανισμού ως 

αυτόνομες, καθιερώνοντας την έννοια των εσωτερικών πελατών – προμηθευτών.  Οι 

έννοιες αυτές είναι  έμμεσα εξαρτώμενες η μία από την άλλη για την επίτευξη του 

τελικού αποτελέσματος, το οποίο απαιτεί την άρτια λειτουργία όλων των 

Διευθύνσεων, ακόμη και των λιγότερο αναμεμειγμένων στην εκάστοτε διαδικασία. 

➢ Υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση των παραγομένων υπηρεσιών. 

➢  Είναι πολιτικοκεντρική και μεριμνά για την εμπλοκή των κατάλληλων υπαλλήλων, που 

μπορούν να προσφέρουν για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

➢ Στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη. 

 

 

Πηγή : Δερβιτσιώτης (1993), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Διάγραμμα 4.2 Ο κύκλος του Deming. 
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    Συνεπικουρώντας στα παραπάνω ο τέως αντιπρόεδρος των Η.Π.Α. Al Gore, μιλώντας στο 3ο 

συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση στην Ε.Ε. (Rotterdam 2004), ανέφερε ότι η 

ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση οφείλει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη βέλτιστων διοικητικών 

πρακτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν και να εξελίξουν το υφιστάμενο 

μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, λειτουργώντας ως εξής  (Ρωσσίδης, 2014): 

I. Προσανατολισμός στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, με απαραίτητη προϋπόθεση τη 

χρήση σύγχρονων διοικητικών εργαλείων από τα στελέχη του Δημοσίου Τομέα, 

εστιάζοντας στην εφαρμογή δεικτών επιδόσεων και προϋπολογισμών, στον έλεγχο 

λειτουργιών και στην οικονομικότερη διαχείριση των πόρων. 

II. Βελτίωση του προσανατολισμού προς τον πολίτη με παράλληλη ελάφρυνση της 

γραφειοκρατίας. Η εν λόγω δράση αναφέρεται στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων 

απαιτήσεων των πολιτών μέσω της προσήλωσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση των 

δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και μέσω της απλούστευσης  των τύπων και των 

διαδικασιών.  

III. Επίτευξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών, έτσι ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να 

επισκέπτονται πολλές διαφορετικές υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα 

τους.  

 

    Σε συνάρτηση με την τροποποίηση του υφιστάμενου μεταρρυθμιστικού πλαισίου, 

αναδεικνύεται ο προσδιορισμός νέων ενεργειών και διαδικασιών, που θα εμπλουτίσουν την 

ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό ως εξής (Ρωσσίδης, 2014): 

 

I. Βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού των  δημοσίων υπηρεσιών. 

II. Υιοθέτηση εργαλείων ποιότητας που αναπτύχθηκαν στον Iδιωτικό Tομέα, 

εφαρμοσμένα στη Δημόσια Διοίκηση. 

III. Μέτρηση της ανάγκης βελτίωσης της ποιότητας αλλά και των συνεπειών της. Η 

συγκεκριμένη δράση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ποικίλων συστημάτων μέτρησης της 

ικανοποίησης των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της 

Γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, η οποία απασχολεί έναν ανεξάρτητο 

οργανισμό δημοσκοπήσεων για να πραγματοποιεί ετήσιες έρευνες ικανοποίησης των 

φορολογουμένων.  
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4.1.4 Η εφαρμογή του T.Q.M. στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα. 

 

    Βήμα – βήμα η υιοθέτηση των αρχών του T.Q.M. έχει αναχθεί ως ένας από τους πιο βασικούς 

μεταρρυθμιστικούς στόχους, για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην χώρα μας. 

Θεμελιακός στόχος της εφαρμογής αυτής είναι η αντικατάσταση των παρωχημένων μεθόδων 

διοίκησης με σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές που στοχεύουν στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας. Η αυξανόμενη απήχηση των μεταρρυθμιστικών T.Q.M. προγραμμάτων, 

όπως εξελίχθηκε στην πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε 

παράδειγμα προς μίμηση και για την χώρα μας. Μέσω επιμέρους προσπαθειών, η ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση επιχείρησε να ενσωματώσει πρακτικές του T.Q.M. με ποικίλα αποτελέσματα 

(Πολιτεία, Ποιότητα για τον Πολίτη κ.α.).  

 

    Παρά όμως τις αξιόλογες προσπάθειες μεταρρύθμισης μέσω πρακτικών του T.Q.M., το 

αποτέλεσμα είναι μάλλον χαμηλού επιπέδου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ελλιπής, η 

πολιτική βούληση ανεπαρκής, η εφαρμογή των μέτρων πλημμελής, και τελικά όπως φαίνεται 

εκ του αποτελέσματος, το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών παραμένει χαμηλό. 

Οι αρχές του T.Q.M. οφείλουν να εισαχθούν δυναμικότερα στη διοικητική πρακτική ενός 

Κράτους, που επιζητά εναγωνίως ουσιαστικότερες τομές προκειμένου να καταστεί πιο 

αποτελεσματικό και σύγχρονο. Στο σημείο αυτό θα είχαν ενδιαφέρον να αναφερθούμε στα 

εικοσαετίας αποτελέσματα της σχετικής έκθεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία 

εστιάζει στην εφαρμογή του T.Q.M. στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Στην έκθεση αυτή το 

T.Q.M. παρουσιάζεται ως ο βασικός άξονας αναμόρφωσης του ελληνικού Δημόσιου Τομέα, 

συσχετίζοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες υπεβλήθη η οικονομία και 

αναδεικνύοντας την αλληλεξάρτηση του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και την αλλαγή των κοινωνικών αναγκών. Η έκθεση αυτή προτείνει 

λοιπόν προς υιοθέτηση (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1998): 

I. Ο επανασχεδιασμός των θέσεων εργασίας ως βασική συνιστώσα του ριζικού οργανωτικού 

επανασχεδιασμού. 

II. Η βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων προς όφελος της γενικότερης 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. 

III. Η ίδρυση Σώματος Οικονομολόγων Διοίκησης με σκοπό την προαγωγή της οικονομικότητας 

και της αποτελεσματικότητας. 
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IV. Η δημιουργία κλάδου ανωτάτων στελεχών Διοίκησης, που θα τροφοδοτεί τον Δημόσιο 

Τομέα με εξιδεικευμένα στελέχη υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας. 

     Η εφαρμογή του T.Q.M. στη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί να προσφέρει ως όφελος στο 

κοινωνικό σύνολο τη μακροπρόθεσμη συρρίκνωση του κόστους, χάρη στην ποιοτική βελτίωση 

της παραγωγικής διαδικασίας. Χρήσιμα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογών του T.Q.M. στον 

Δημόσιο Τομέα θα μπορούσαν να καταστούν οι πρακτικές του benchmarking reengineering.  

Σύμφωνα με την πρακτική του benchmarking , μια επιτυχημένη υπηρεσία προτυποποιείται και 

συγκρίνεται με ομοειδής της υπηρεσίες, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Πολύτιμες 

πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από τη συγκριτική προτυποποίηση Ιδιωτικού και 

Δημόσιου Τομέα. Αντίστοιχα χρήσιμη θα μπορούσε να είναι η πρακτική του reengineering  ή 

αλλιώς ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών. Σύμφωνα με το reengineering  

επιχειρείται η θεμελιώδης αναθεώρηση των επιχειρησιακών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας (Μπουραντάς, 2002). 

 

    Βασικοί στόχοι που καλείται να επιτύχει το T.Q.M. στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση είναι οι 

εξής: 

➢ Η αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω σχεδιασμού και 

εφαρμογής μιας αποτελεσματικής πολιτικής κινήτρων. 

➢ Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής με σκοπό την αποτροπή της 

ασυνέχειας των δημοσίων πολιτικών. 

➢ Η συνολική αναδιάρθρωση του οργανωτικού σχεδιασμού του Δημοσίου Τομέα, με 

επίκεντρο την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. 

➢ Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών κέντρων που θα αναλαμβάνουν την κατάρτιση και 

επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, με εστίαση στα αντικείμενα εργασίας 

τους. Εμπλουτισμός της αποκλειστικής μορφής του “on the job training”. 

Καλλιέργεια των στοιχείων της οργανωτικής συμπεριφοράς (ηγεσία, υποκίνηση, 

δυναμική των ομάδων, επικοινωνία). 

➢ Η εξέλιξη των μηχανισμών αξιολόγησης/μέτρησης της ποιότητας. 
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4.2 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) 

 

    Οι ραγδαίες αλλαγές στο πεδίο της εργασίας δεν μετατόπισαν μόνο το ενδιαφέρον από την 

ποσότητα στην ποιότητα, αλλά έστρεψαν επίσης το ενδιαφέρον των οργανισμών προς την 

ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα,  ως μια σημαντική πτυχή για την ομαλή και επιτυχημένη 

λειτουργία τους.  Ο νέος αυτός προσανατολισμός, από το κόστος και το προϊόν στην ποιότητα 

και στο ανθρώπινο δυναμικό ως χαρακτηριστικά μέγιστης απόδοσης, διαφοροποίησε ριζικά τη 

Διοίκηση Προσωπικού.  Ανέκυψε πλέον ένα νέο πεδίο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, 

που προώθησε την γενικευμένη αναδιάρθρωση και τη ριζική τροποποίηση των 

χαρακτηριστικών του παλαιού τρόπου διοίκησης των οργανισμών και επιχειρήσεων. 

Εισήχθησαν διαφορετικές μέθοδοι διοίκησης συγκριτικά με τους παραδοσιακούς, ανάμεσα 

στους οποίους είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον η νέα 

τάση περιλαμβάνει την πολιτική μείωσης των ιεραρχικών επιπέδων καθώς και την εισαγωγή 

του θεσμού της μερικής απασχόλησης (Ξηροτύρη, 2010).  

 

   Η ριζική αυτή αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας της επιχείρησης, περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη μορφών ηγεσίας και διοίκησης που προωθούν την αφοσίωση από την πλευρά των 

εργαζομένων.  Σήμερα οι απαιτήσεις που διαμορφώνονται αποτελούν πρόκληση αναφορικά 

με τον παραδοσιακό τρόπο Διοίκησης Προσωπικού.  Οι όροι που χρησιμοποιούταν πριν λίγα 

χρόνια υποδήλωναν ουσιαστικά μια βραχυχρόνια προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το 

προσωπικό ενός οργανισμού. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη Διεύθυνση Προσωπικού ήταν ο 

ρόλος του μεσολαβητή μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Η μετάβαση από τη Διοίκηση 

Προσωπικού στη Δ.Α.Π. σηματοδοτεί μια συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Πλέον σχεδιάζονται μια σειρά από σημαντικές πολιτικές διοίκησης σε 

σχέση με τις μακροχρόνιες ανάγκες ενός οργανισμού, διαδικασία που προϋποθέτει στρατηγικό 

σχεδιασμό, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία και τη διατήρηση της οργανωτικής κουλτούρας 

δηλαδή των αρχών και της φιλοσοφίας της οργάνωσης. Ο ρόλος του Human Recourses Manager 

είναι περισσότερο συμβουλευτικός και θεωρείται καθοριστικός για τη στελέχωση με το 

κατάλληλο κατά περίπτωση εργατικό δυναμικό, την εκπαίδευσή του και την εξασφάλιση ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αφοσίωση για τη επίτευξη των στόχων σε 

μακροχρόνιο επίπεδο (Ξηροτύρη, 2010). 
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4.2.1 Έννοια – Aρχές. 

 

    Η προσπάθεια ενός συνολικού ορισμού σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή Human 

Resources Management (H.R.M.) φαίνεται να μην έχει επιτευχθεί,  καθώς σύμφωνα με 

κάποιους ερευνητές το H.R.M.  μπορεί να θεωρείται ταυτόσημο με τη Διοίκηση Προσωπικού.  

Άλλοι  το  θεωρούν ως ένα επιμέρους όρο της διοίκησης ο οποίος ενσωματώνει την οργάνωση 

του οργανισμού, τη διοίκηση και τις σχέσεις του προσωπικού, ενώ άλλοι θεωρούν πως είναι 

ένα σύνολο αρχών που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων της. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο όροι, 

Διοίκηση Προσωπικού και H.R.M. συχνά συγχέονται, παρόλα αυτά όμως πρόκειται για δύο 

διαφορετικές λειτουργίες (βλ. σχετικά πίνακα 4.2).  Ουσιαστικά, η διαφοροποίηση της 

Διοίκησης Προσωπικού και της Διοίκησης Ανθρώπινου  Δυναμικού έγκειται στη διαπίστωση 

πως ενώ κάποιες λειτουργίες αποτελούν χωριστό καθήκον για την πρώτη, εντάσσονται μέσα 

στη  βασική λειτουργία της δεύτερης.  

 

   Αν θέλαμε να ορίσουμε συνοπτικά το H.R.M. θα λέγαμε πως πρόκειται για την εξέλιξη της  

κλασικής διοίκησης,  η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση του προσωπικού ενός  οργανισμού, 

έχοντας όμως παράλληλα ως στόχο την ανάπτυξη τόσο του προσωπικού αυτού, όσο και της 

εργασίας υπό ομαδικό πνεύμα,  της αμοιβής που στηρίζεται στην απόδοση,  της επιβράβευσης 

των εργαζομένων όταν αυτό  απαιτείται,  της  καθιέρωσης κινήτρων και τέλος, της παρακίνησής 

και της ενδυνάμωσής τους. Ωστόσο ο βασικότερος στόχος του  H.R.M. είναι μέσω των 

παραπάνω,  να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον, το  οποίο να  ωθεί 

τους υπαλλήλους στη μεγιστοποίηση της  απόδοσης τους.  Ανεξάρτητα όμως από το πως θα 

προσεγγίσει κανείς εννοιολογικά το H.R.M.,  οφείλει να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για μια πολύ 

σημαντική συνισταμένη για τις επιχειρήσεις, καθώς οι αρχές της και οι πρακτικές του επιδρούν 

τόσο στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, όσο και στην οικονομική της ανάπτυξη.  

Αποτελεί ίσως την σημαντικότερη λειτουργία του επιχειρησιακού Μanagement, καθώς 

πραγματεύεται την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη 

υψηλής και διαχρονικής παραγωγικότητας. Πρόκειται παράλληλα για  έναν διαρκώς 

εξελισσόμενο επιστημονικό κλάδο,  ο οποίος αποτελείται από ένα ευρύ κράμα επιστημών με 

βασικό αντικείμενο τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων είναι η 

ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, και η ανθρωπολογία (Ρωσσίδης, 2014). 
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    Ως H.R.M. ορίζονται οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό, προκειμένου 

να αυξηθεί η οργανωτική απόδοση και να αναπτυχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκ 

μέρους του οργανισμού αυτού. Οι πρακτικές αυτές που εφαρμόζονται στα πλαίσια ενός 

συστήματος διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων μιας  επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

παρατίθενται ως εξής (Φαναριώτης, 1999): 

 

➢ Προγραμματισμός προσωπικού. 

➢ Εκπαίδευση και ανάπτυξη υπαλλήλων. 

➢ Ασφάλεια απασχόλησης. 

➢ Ανταμοιβές εργασίας. 

➢ Προώθηση ομαδικότητας και αποκέντρωση λήψης αποφάσεων. 

➢ Ενεργοποίηση των υπαλλήλων. 

➢ Εκτεταμένη επικοινωνία σχετικά με τις λειτουργίες του οργανισμού. 

 

    Το H.R.M. αποτελείται από κάποιες αρχές, οι οποίες οδηγούν σε πολιτικές και πρακτικές 

κατάλληλα προσανατολισμένες στη βέλτιστη λειτουργία του κάθε συγκεκριμένου τμήματος.  Οι 

πολιτικές και πρακτικές αυτές είναι απαραίτητες για να επιτυγχάνει ένας οργανισμός τους 

ανωτέρω στόχους και να διατηρεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Ως πολιτικές του H.R.M. 

μπορούν να οριστούν οι διαρκείς κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί μια επιχείρηση 

προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι σχετικές πρακτικές που το αφορούν.  

Ουσιαστικά, οι πολιτικές της Διοίκησης εξασφαλίζουν ότι  το  κλίμα εργασίας σε έναν 

οργανισμό θα είναι τέτοιο, ώστε οι εργαζόμενοι να αποδίδουν τα μέγιστα και, συνεπακόλουθα,  

οι εργοδότες να λαμβάνουν το μέγιστο κέρδος.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ζητήματα μιας  

επιχείρησης  στα  οποία αναφέρονται οι πολιτικές του H.R.M.  είναι τα εξής (Φαναριώτης, 

1999): 

 

➢ Ίσες ευκαιρίες. 

➢ Διαχείριση της πολυμορφίας. 

➢ Ανταμοιβή των εργαζομένων. 

➢ Ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού. 
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➢ Εργασιακές σχέσεις. 

➢ Εκμηδενισμός των διακρίσεων. 

➢ Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. 

➢ Διαχείριση παραπόνων και παρενοχλήσεων. 

        Ειδικότερα το H.R.M. πραγματεύεται μεταξύ άλλων (βλ. σχετικά Πίνακα 4.2):  τον 

σχεδιασμό των απαιτούμενων θέσεων εργασίας, τον προσδιορισμό των αναμενομένων 

μεταβολών, αποχωρήσεων και προσελεύσεων, την αποτύπωση του συστήματος κινητικότητας 

του ανθρωπίνου δυναμικού, την αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας με τους υποψηφίους για 

εργασία, τη διαμόρφωση κλιμάκων αξιολόγησης, την επιλογή των προτύπων, την επιλογή της 

κατάλληλης διαδικασίας και προγράμματος εκπαιδεύσεως, τη διαμόρφωση κριτηρίων 

καθορισμού των αμοιβών,  την πολιτική και τις αρχές αποδοχών, τις συνθήκες εργασίας, ή τις 

προοπτικές εξέλιξης (Ρωσσίδης, 2014). 

 

Πίνακας 4.2  Human Recourses Management. 

ΣΤΑΔΙΑ HUMAN RECOURSES MANAGEMENT 

Προγραμματισμός & Σχεδιασμός. 

Επιλογή & Πρόσληψη προσωπικού. 

Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού. 

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη υπαλλήλων. 

Προαγωγές & Υποβιβασμοί 

Αποχωρήσεις & Απολύσεις 

  Πηγή: Ρωσσίδης (2014), Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 
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4.2.2 Βασικές διαφορές μεταξύ Διοίκησης Προσωπικού και H.R.M. 

 

Πίνακας 4.3  Διαφορές Διοίκησης Προσωπικού –  Human Recourses Management. 

 

Πηγή: Δερβιτσιώτης (1993), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
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4.2.3 Το H.R.M. στη Δημόσια Διοίκηση 

    Η πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις που επικράτησαν σχετικά με την αύξησης της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας και απόδοσης, ήταν των μηχανικών Frederic Taylor (1856-1915) και 

Henry Fayol (1841-1925), οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα Κλασική Σχολή της 

Επιστημονικής Διοίκησης (Scientific Management).  Ήταν οι πρώτοι που έθεσαν την αρχή της 

ύπαρξης μιας, μοναδικής και καλύτερης επιλογής (one best way), υπό την προϋπόθεση της 

γνώσης των χαρακτηριστικών των οργανισμών και των φυσικών ικανοτήτων των ανθρώπων. 

Έτσι για πρώτη μετρήθηκαν οι μισθοί με βάση την παραγωγικότητα. Κατά την κλασική αυτή 

θεώρηση της Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να  δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό των συστημάτων,  

των διαδικασιών και των πολιτικών καθώς και στην εξειδίκευση από τους managers, έτσι ώστε 

μέσω της συμμόρφωσης της δράσης όλων σύμφωνα μ’ αυτές, να επιτυγχάνεται το μέγιστο 

αποτέλεσμα (Ραμματά, 2011).     

 

    Η Σχολή των Ανθρωπίνων σχέσεων (Human Relations), αντικατέστησε την παραπάνω κλασική 

θεώρηση. Η προσέγγιση των Human Relations συνοψίζεται μέσω των τριών αρχικών “P”, 

δηλαδή Purpose (στόχος), Process (διαδικασία) και People (άνθρωποι), καθώς και στη θεώρηση 

ότι ο οργανισμός είναι περισσότερο κοινωνική και λιγότερο οικονομική οντότητα. Κατ’ αυτή 

την άποψη η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού οφείλεται στη συντονισμένη εργασία 

συνειδητά οργανωμένων ανθρώπων, οι οποίοι επιδιώκουν και πετυχαίνουν με την αρωγή των 

κατάλληλων μηχανισμών εντός του οργανισμού, τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην 

επίτευξη των οργανωτικών αποτελεσμάτων.  Στόχος είναι πλέον με επίκεντρο τον άνθρωπο, να 

βρεθούν οι παράγοντες εκείνοι που θα μπορέσουν να συνδυάσουν την ικανοποίηση των 

καταστατικών στόχων του οργανισμού αλλά και των προσωπικών στόχων των εργαζομένων.  

Στην Ευρώπη η κίνηση αυτή έγινε γνωστή ως ανανέωση της Δημόσιας Διοίκησης 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου η θεωρία του “Renouveau du service 

public” που εξαπλώθηκε σ’ όλη τη χώρα το 1989, επέφερε σημαντικές αλλαγές στη γαλλική 

Δημόσια Διοίκηση (Ραμματά, 2011).   

 

    Το H.R.M.  με βάση τις ικανότητες χρονολογείται από τις αρχές του 1970,  όταν για πρώτη 

φορά ο Αμερικανός ψυχολόγος David McClelland (1917 – 1998), αλλά και άλλοι ακαδημαϊκοί 

και επιστήμονες αναγνώρισαν τις ικανότητες ως πρωταρχικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την απόδοση στο χώρο εργασίας.  Αρχές της δεκαετίας του 1980, ο καθηγητής του Case Western 

Reverse University Richard Boyatzis , προσδιόρισε τις ικανότητες ως τα χαρακτηριστικά που 
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οδηγούν το άτομο στην υιοθέτηση της κατάλληλης συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας,  

προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης και να οδηγηθεί στα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Στην σύγχρονη εποχή, οι ικανότητες αποτελούν μια ευρύτερη 

έννοια που συμπεριλαμβάνουν δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και αξίες.  Ως σημαντικές 

ομάδες ικανοτήτων ορίζονται η διαχείριση στόχων και δράσεων, η διοίκηση υφισταμένων, το 

H.R.M.  και η ηγεσία,  οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της εκπαίδευσης,  της 

κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας  (Μάντζαρης, 2008). 

 

    Μια σειρά χωρών, έχουν ενσωματώσει το μοντέλο ικανοτήτων του H.R.M. στον εθνικό τους 

σχεδιασμό για τη λειτουργία και την διοικητική τους οργάνωση. Βέβαια τα μοντέλα ικανοτήτων 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα,  σύμφωνα και με τη σχετική μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (2010), 

έχουν όμως ως κοινό σημείο την εισαγωγή σημαντικών αλλαγών στην Δημόσια Διοίκηση. 

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η Αυστραλία και το Βέλγιο όπου δόθηκε έμφαση στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού.  Στον ευρωπαϊκό 

χώρο,  η Δανία σχεδίασε και παρέχει ένα διαφανές πλαίσιο στα στελέχη του Δημοσίου το οποίο 

αναδεικνύει τις προτεραιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης των εργαζομένων σε συνδυασμό με 

στόχους της Διοίκησης.  Επίσης η Γαλλία  όπως προαναφέρθηκε,  έθεσε στο επίκεντρο την 

ανάγκη μετάβασης από το κλασικό γραφειοκρατικό μοντέλο στο σύγχρονο μοντέλο 

διακυβέρνησης, ενώ η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προτάσσουν την ανάγκη 

προσαρμογής της Διοίκησης στις νέες προκλήσεις της εποχής.  Στην αντίπερα όχθη του 

Ατλαντικού, οι Η.Π.Α. δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις ικανότητες των ανώτερων στελεχών με 

σκοπό τον σχεδιασμό και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των οργανισμών.  Μέσω των 

παραδειγμάτων αυτών,  αναδεικνύονται οι βασικοί λόγοι υιοθέτησης και αξιοποίησης 

διαφορετικών πλαισίων ικανοτήτων ανάμεσα στις επιμέρους χώρες, οι οποίοι εξαρτώνται είτε 

από τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας που σχετίζονται με την οργάνωση των υπηρεσιών της,  

είτε με τον τρόπο παρέμβασης ο οποίος είναι τις περισσότερες φορές διαφορετικός (επίπεδα, 

διάρθρωση, συνδέσεις), εξαιτίας της διαφορετικής οργάνωσης της εκάστοτε διακυβέρνησης 

(Μάντζαρης, 2008). 
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4.2.4 Η εφαρμογή του H.R.M. στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα. 

 

    Μια από τις σημαντικότερες παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται στη Διοίκηση 

των Ανθρωπίνων Πόρων.  Ο Δημόσιος Τομέας μέχρι σήμερα διαχειριζόταν το προσωπικό του 

μέσω αρτηριοσκληρωτικών θα τολμούσαμε να αναφέρουμε οδηγιών, μη μπορώντας να 

κατανοήσει και κατ’ επέκταση ανταποκριθεί επαρκώς, στις ανάγκες των πολιτών/πελατών 

καθώς και του δυναμικού του. Η κρατική μηχανή,  που  ακόμη και σήμερα εμφανίζεται 

διογκωμένη σε μεγάλο βαθμό, λειτουργεί υπό συνθήκες έλλειψης αποτελεσματικότητας, 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, γεγονός που αναλύθηκε εκτενώς στο Α΄ μέρος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

     

    Στο πλαίσιο της μετάβασης από τη γραφειοκρατική Δημόσια Διοίκηση στο New Public 

Management, η διαχείριση τουΑνθρωπίνου Δυναμικού διέρχεται μια φάση εξέλιξης.  Οι αρχές 

του Διοικητικού Δικαίου στηρίζουν το παλαιό γραφειοκρατικό μοντέλο, μέσα από μια σειρά 

κανονισμών που οριοθετούν το εργασιακό αντικείμενο των Δημοσίων Υπαλλήλων.  Όπως 

έχουμε ήδη παρατηρήσει, ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση, 

εκφράζεται διαμέσου του Υ.Κ. και των επιμέρους εγκυκλίων και οδηγιών, πλαισιώνοντας έτσι 

συνολικά το έργο των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών και κατανέμοντας το σύμφωνα με 

μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων στους αρμοδίους Δημοσίους Υπάλληλους. Στο αρχικό 

της στάδιο η πρακτική αυτή λειτούργησε αποδοτικά (σε σύγκριση με το παρελθόν της 

διοικητικής αναρχίας), στην πορεία όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την εξέλιξη του 

γενικότερου περιβάλλοντος και των αναγκών των πολιτών, που επίτειναν την απαίτηση για μια 

Δημόσια Διοίκηση περισσότερο αποδοτική και εξωστρεφή. Η σύγχρονη εποχή και οι αυξημένες 

απαιτήσεις της, κατέστησαν γρήγορα σαφές το ότι το υφιστάμενο σύστημα, του οποίου κύριο 

χαρακτηριστικό ήταν η στείρα εστίαση στις διαδικασίες, είναι πλέον ξεπερασμένο (Ρωσσίδης, 

2014). 

 

    Αν συσχετίσει κανείς τις λειτουργίες του H.R.M. με την πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης 

προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα της χώρας μας, θα εντοπίσει πολλές και σημαντικές 

αποκλίσεις.  Ο προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού συνήθως διενεργείται με 

αόριστα εμπειρικά κριτήρια, ενώ δεν απουσιάζουν μια και οι εξωγενείς παρεμβάσεις 

(αναξιοκρατία). Η επιχειρησιακή προσέγγιση εκλείπει με αποτέλεσμα το συσσωρευμένο 

απόθεμα διοικητικής γνώσης, το οποίο συγκεντρώθηκε από χρόνιες πρακτικές του Ιδιωτικού 
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Τομέα, να μένει αναξιοποίητο. Η επιλογή του Ανθρωπίνου Δυναμικού, αντί να στηρίζεται σε 

μια διαδικασία εντοπισμού και προσέλκυσης του υποψηφίου που διαθέτει τις απαιτούμενες 

δεξιότητες, εμπειρία, προσόντα και νοοτροπία για τη εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων του, 

στηρίζεται  στο σύστημα των τυπικών προσόντων χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη του 

τα πολύ σημαντικά ουσιαστικά προσόντα. Κάπως έτσι εντοπίζονται αδιάφοροι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι με χαμηλή κατάρτιση και εξειδίκευση, τα ιδιαίτερα προσόντα των οποίων συνήθως 

μένουν αναξιοποίητα εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης τους σε μη κατάλληλες γι’ αυτούς 

θέσεις εργασίας.   Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα πέραν της επιλογής και της ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης είναι και η ελλιπής έως ανύπαρκτη 

εκπαίδευση του. Απόρροια αυτού αποτελεί η ιδιαίτερα χαμηλή παραγωγικότητα των Δημοσίων 

Υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό στοιχείο της συγκεκριμένης παθογένειας αποτελεί το γεγονός ότι 

σε κάποιες περιπτώσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδιαίτερα των νέων, επιδεικνύεται 

αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για εκμάθηση των καθηκόντων τους, χωρίς όμως οι υπηρεσίες τους 

να λαμβάνουν τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην δημιουργία 

των κατάλληλων προϋποθέσεων (Ρωσσίδης, 2014).  

 

    Στα χρόνια αυτά προβλήματα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ήρθαν να προστεθούν οι 

πολιτικές μείωσης του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων  και  του  μισθολογικού κόστους του 

Δημοσίου Τομέα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που την 

συνόδευσαν.  Συνέπεια αυτών ήταν να ανακύψει επιτακτικότερη η ανάγκη μιας ουσιαστικής 

μεταρρύθμισης. Σύμφωνα λοιπόν με το στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου  Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού αποτελεί κύριο τμήμα  της  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης.  Τα βασικά σημεία της 

μεταρρύθμισης αυτής, όπως προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου 2014-2016 

είναι τα εξής (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2018): 

 

➢ Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου  και διασύνδεση των ανθρωπίνων πόρων με τον 

προϋπολογισμό. 

➢ Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας των υπαλλήλων. 

➢ Απλοποίηση του συστήματος ταξινόμησης των υπαλλήλων και της χρήσης των 

περιγραμμάτων θέσης. 
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➢ Επαναπροσδιορισμός της επιλογής και του ρόλου των υψηλόβαθμων διοικητικών 

στελεχών. 

➢ Εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

➢ Βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού. 

➢ Ενίσχυση των συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη υψηλόβαθμων διοικητικών 

στελεχών στο Δημόσιο Τομέα. 

 

   Προς την παραπάνω κατεύθυνση έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη σημαντικά βήματα. 

Σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών, που φέρνει στην πραγματικότητα της ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης αρκετές από τις αρχές του H.R.M.,  είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού,  η αναβάθμιση της ποιότητας του διοικητικού έργου και η εξάλειψη 

φαινομένων διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων.  Οι κυριότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες 

προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 

 

➢ Ν.4354/2015 με τον οποίο ρυθμίζονται μισθολογικά θέματα των Δημοσίων Υπαλλήλων 

στα πλαίσια ενός ενιαίου μισθολογίου.  

➢ Ν.4369/2016 που καθορίζει ένα σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

Προϊσταμένων ενώ παράλληλα ρυθμίζονται και θέματα βαθμολογικής κατάταξης και 

διάρθρωσης των θέσεων. Σημαντική καινοτομία που προβλέπει ο συγκεκριμένος 

νόμος είναι η σύσταση Εθνικού Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και 

ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασία εγγραφής σε αυτό, 

αλλά και των θέσεων που θα στελεχώνονται από τα μέλη  του Μητρώου. 

➢ Ν. 4040/2016 που ρυθμίζει την κινητικότητα του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, 

εισάγοντας τον εθελούσιο χαρακτήρα των μετακινήσεων του προσωπικού. Σημαντικό 

του σημείο αποτελεί η σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας που προβλέπεται 

ότι θα  συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών για μετακινήσεις ή αποσπάσεις 

και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τον 

αριθμό τυχών τρεχουσών προσλήψεων. Η υλοποίηση του προγράμματος 

πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και ορίζεται η διαδικασία 

αξιολόγησης.  Αξιοσημείωτο είναι ότι η όλη διαδικασία διέπεται από τις αρχές της 

δημοσιότητας και της διαφάνειας, αφού με την ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων 

και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ιστοσελίδα, κάθε υπάλληλος 

έχει  πλήρη εικόνα  των προς κάλυψη θέσεων. 

 



 
 

110 
 

4.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

    Όπως παρατηρήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, πλέον γίνεται σταδιακά ευρέως 

αποδεκτό από την επιστημονική επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, πως το κλειδί για 

την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας ενός προϊόντος ή  μιας  υπηρεσίας που παρέχει 

μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός είναι το ανθρώπινο δυναμικό  που εργάζεται σε αυτή.  Σ’  

ένα  περιβάλλον  ποιότητας  οι εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην 

αποτελεσματική  ανάπτυξη και βελτίωση της  ποιότητας, ανεξαρτήτως των ιεραρχικών 

βαθμίδων στις οποίες ανήκουν. Ο συνδυασμός της  ανάπτυξης  του προσωπικού του εκάστοτε 

οργανισμού με τα κατάλληλα κίνητρα,  μπορεί να λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι  άλλων  επιχειρήσεων και να επιφέρουν αύξηση στα κέρδη και/ή βελτίωση 

στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας (Βούζας, 2002).   

 

    Σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει ο παγκόσμιος  οικονομικός ανταγωνισμός σε επίπεδο 

αλλαγών στις πρακτικές του H.R.M. και έχει οδηγήσει στην ταυτόχρονη εστίαση στο T.Q.M. 

Επιπλέον,  η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την κατανόηση και την ανταπόκριση 

τόσο στις  ανάγκες των εργαζομένων και των πελατών που αφορούν το παρόν, όσο  και  στις  

μελλοντικές ανάγκες αυτών,  ενώ η μεταβολή των δεδομένων σε τεχνολογικό επίπεδο αλλάζει 

τις απαιτούμενες δεξιότητες και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη του προσωπικού. Η 

σύνδεση των πρακτικών H.R.M. και T.Q.M., προσδίδει πολλαπλά οφέλη τόσο στον εργαζόμενο 

όσο και στην επιχείρηση.  Σύμφωνα πολλούς ερευνητές και ακαδημαϊκούς το H.R.M.  μπορεί 

να συνδυαστεί εξαιρετικά με το T.Q.M., στα πλαίσια ενός οργανισμού, διαμέσου της 

διαχείρισης της ατομικής απόδοσης, με έμφαση στην αναγνώριση, στην επιβράβευση  και  στην 

προσπάθεια ανάπτυξης που βοηθά στη διαρκή βελτίωση των εργαζομένων.  Μέσω των θέσεων 

αυτών,  καθίσταται σαφές πως η εφαρμογή των πρακτικών H.R.M. αποτελούν την κινητήριο 

δύναμη για την αποδοχή και εφαρμογή μιας φιλοσοφίας στηριγμένης στην παροχή της ύψιστης 

δυνατής ποιότητας. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, πως με την υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας 

T.Q.M. σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην εργασιακή 

ροή που υπήρχε ως  τότε.  ικανοποίηση, με απώτερο όφελος για την επιχείρηση, την αύξηση 

της απόδοσής τους και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην εργασία τους (Μάντζαρης, 2008).  
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4.4 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Gov). 

 

    Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή αλλιώς e- Government, αποτελεί μια από τις βασικότερες 

μεταρρυθμίσεις του Δημοσίου Τομέα, και πηγάζει από τις εφαρμοσμένες μορφές του 

επιχειρησιακού  Management. Οι δαιδαλώδεις, άκρως γραφειοκρατικές διαδικασίες της 

Δημόσιας Διοίκησης, που σαν χαρακτηριστικό έχουν την πολύπλοκη διαχείριση πολυπληθών 

εγγράφων, ανέκαθεν αποτελούσαν μια από τις κύριες παθογένειες και αιτίες της 

αναποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα.  Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της όλο και πιο 

εντατικής χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, έδωσαν το έναυσμα 

για την χρησιμοποίηση αυτών των τεχνολογιών με πιο εντατικό ρυθμό και από τη Δημόσια 

Διοίκηση, προκειμένου να βελτιωθούν οι διοικητικές και οργανωτικές της δομές, προς όφελος 

της υψηλότερης αποτελεσματικότητας, της εξοικονόμησης χρόνου και της μείωσης του 

κόστους. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα προκειμένου η 

Δημοσία Διοίκηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πολυδιάστατη αποστολή της και τις 

προκλήσεις που προκύπτουν απ’ αυτή.  Η αξιοποίηση τους, σε συνδυασμό βέβαια με τις 

κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη (Ρωσσίδης, 2014).   

 

    Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στον Δημόσιο Τομέα, 

λειτούργησε ως μια από τις πιο αποτελεσματικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις διεθνώς. Η 

συγκεκριμένη μεταρρύθμιση,  ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και κορυφώθηκε αρχές του 21ου 

αιώνα.  Ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη 

στράφηκαν προς τη χρήση Τ.Π.Ε., προκειμένου να πετύχουν τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών αλλά και των οργανωτικών δομών της Δημόσιας Διοίκησης τους.  Η διεθνής 

επιτακτική ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μοντέλα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά 

και η δημιουργία νέων μοντέλων για τον σκοπό αυτό,  οδήγησε πρώτα τις κυβερνήσεις και 

έπειτα τους δημόσιους λειτουργούς στην ευρύτερη χρήση των Τ.Π.Ε.,  συμβάλλοντας με τον 

τρόπο αυτό, αλλά και μαζί με μια σειρά άλλων παραγόντων στην διεθνή ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (Αποστολάκης, 2008).   
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4.4.1 Έννοια – βασικά χαρακτηριστικά. 

 

   Το  e-Government ως έννοια, αναφέρεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη 

Δημόσια Διοίκηση.  Από τεχνολογικής άποψης ειδικότερα, το e- Gov. αναφέρεται στη χρήση 

της τεχνολογίας με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στα κοινά, αλλά και την 

καλύτερη προσφορά των δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Από 

διοικητικής άποψης το e – Gov. αναφέρεται στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής, με 

σκοπό αφενός τη βελτίωση  και αξιοποίηση όλων των διαθεσίμων πόρων, και αφετέρου την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων, της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών. 

«Ως Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται ο μετασχηματισμός διαδικασιών, οργανωτικών 

δομών, δραστηριοτήτων και στόχων των δημοσίων οργανισμών, καθώς επίσης και του τρόπου 

επικοινωνίας τους με τους πολίτες, με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, με στόχο την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους» (Αποστολάκης, 2008).  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει το e- Gov. ως «εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες 

δεξιότητες, με σκοπό τη βελτίωση εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας 

και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).   

 

    Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με το e- Government είναι εξής  (Αποστολάκης, 

2008) : 

 

➢ Η μηχανογράφηση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης (πχ. της μισθοδοσίας.) 

➢ Η ενημέρωση των πολιτών μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, με παράλληλη ενίσχυση 

της συμμετοχής τους στην άμεση δημοκρατία με την δυνατότητα έκφρασης των 

απόψεών τους. 

➢ Η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με το Κράτος (πχ. η υποβολή 

φορολογικής δήλωσης μέσω του www.taxisnet.gr  ). 

➢ Η διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ τους για την καλύτερη 

λειτουργία τους και η αποτελεσματικότερη προώθηση της δημόσιας πολιτικής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες e-Gov. του Ε.Σ.Π.Α., που μπορούν να 

διακριθούν σε 4 επίπεδα (Ε.Σ.Π.Α., 2018): 

 

➢ Υπηρεσίες πληροφόρησης (παροχή ταξινομημένων πληροφοριών). 
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➢ Υπηρεσίες επικοινωνίας (π.χ. διάθεση εντύπων). 

➢ Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας (π.χ. υποβολή δικαιολογητικών). 

➢ Υπηρεσίες διεκπεραίωσης (ολοκληρωμένες συναλλαγές). 

 

 

     Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Διάγραμμα 4.3 e – Government. 
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4.4.2 Το e – Gov στην Ε.Ε. 

 

    Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Ε.Σ.),  συνήλθε στη Λισαβόνα κατά τις 23 & 24 Μαρτίου του 2000, 

όπου και όρισε ένα φιλόδοξο στρατηγικό στόχο για την Ε.Ε.: να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική 

και πρωτοποριακή οικονομία στον κόσμο. Ως απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό,  θεωρήθηκε η 

εκμετάλλευση των ευκαιριών της νέας οικονομίας,  των νέων τεχνολογιών και φυσικά του 

διαδικτύου. Το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε για την «Ηλεκτρονική Ευρώπη» όπως 

ονομάστηκε το πρόγραμμα, ήταν ένας συνδυασμός πρωτοβουλιών των κρατών μελών και της 

e-Europe, η οποία σχεδιάστηκε και δρομολογήθηκε από την Ε.Ε. το Δεκέμβριο του 1999 με τίτλο 

«Ηλεκτρονική Ευρώπη-Η Κοινωνία της πληροφορίας για όλους», και ως στόχο είχε την 

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).  

 

    Με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας e-Europe οι ηγέτες της Ευρώπης προσπάθησαν να 

πετύχουν κοινωνικοοικονομική πρόοδο σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στόχος τους η πρόσβαση όλων των πολιτών, των επιχειρήσεων, των σχολείων και των 

οργανισμών στο διαδίκτυο, καθώς και η άντληση απ’ αυτό πληροφοριών νομικού και 

διοικητικού χαρακτήρα, πολιτιστικών πληροφοριών, περιβαλλοντικών πληροφοριών και 

δεδομένων για τις συνθήκες κίνησης και κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον δικαίωμα που οι κυβερνήσεις καλούνται να 

εξυπηρετήσουν. Η επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας e-Europe σημαίνει για την Ευρώπη 

αύξηση του επιπέδου απασχόλησης καθώς και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας.  Μετά το 1999 εγκρίθηκαν επίσης τα σχέδια δράσης e-Europe 2002 και e-Europe 

2005 σαν συνέχιση και επέκταση των στόχων της πρωτοβουλίας e-Europe (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2018).   

 

   Από τους δέκα κατευθυντήριους παράγοντες που διατυπώθηκαν στη Στρατηγική της 

Λισαβόνας περιλαμβάνονται και οι κύριες συνιστάμενες που αφορούν στην Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018):  

 

➢ Φθηνή πρόσβαση από όλους τους πολίτες σε πληροφορίες και υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή των εφαρμογών του διαδικτύου σε 

όλα τα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες, την προσαρμογή του νομοθετικού 
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πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών αλλά και 

τη μείωση του κόστους διαδικτύου  

➢ Κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και όλων των πολιτών 

έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που θα προκύψουν στην κοινωνία 

των γνώσεων.  

➢ Μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική οι οποίες θα προωθούν την ισότητα των 

φύλλων, την επαρκή αμοιβή της εργασίας για όλους, την βελτίωση των υπηρεσιών 

υγείας καθώς και την εξάλειψη κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού.  

➢ Κοινωνική συνοχή και εξάλειψη των κοινωνικών αποκλεισμών δίνοντας έμφαση σε 

συγκεκριμένες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με 

ειδικές ανάγκες). Επίσης καταπολέμηση των φαινομένων ανεργίας και φτώχειας.  

 

    Στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 στη 

Λισαβώνα,  εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης «e-Europe 2002, Κοινωνία Πληροφοριών για όλους». 

Με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης e-Europe 2002 επιδιώχθηκε μια προσπάθεια αλλαγής 

του Δημοσίου Τομέα των κρατών-μελών και συγκεκριμένα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018): 

 

➢ Η βελτίωση της αποδοτικότητας του Δημοσίου Τομέα. 

➢ Η ελαχιστοποίηση του κόστους. 

➢  Η εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς. 

➢  Η βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη και των επιχειρήσεων. 

 

    Σκοπός του σχεδίου δράσης που αποφασίστηκε, ήταν η διασφάλιση της επίτευξης των 

στόχων που όρισε το Ε.Σ. της Λισσαβόνας,  μέσω του καθορισμού των απαραίτητων μέτρων για 

την επίτευξη τους.  Μέσα από την πρωτοβουλία e-Europe επιχειρήθηκε να επιτευχθεί το 

πέρασμα στον 21ο αιώνα, στην κοινωνία της Πληροφορίας, αφού φυσικά επιτευχθεί πρώτα ο 

κυριότερος στόχος της, που είναι η επέκταση της διαδικτυακής δραστηριότητας στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, όλα αυτά θα έπρεπε να γίνουν πράξη  μέχρι το τέλος του 2002, 

προκειμένου να γινόταν μπορούσαν να εκπληρωθούν οι τρείς βασικοί στόχοι: α) φθηνότερο, 

γρηγορότερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο,  β) επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες  

και γ) κίνητρα για τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες. 
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    Το Ε.Σ. τον Ιούνιο του 2002 στη Σεβίλλη, ενέκρινε το σχέδιο δράσης e-Europe 2005.  Κεντρικός 

στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του διαδικτύου και η 

δημιουργία νέων υπηρεσιών. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής υπήρξε η αξιοποίηση 

των ευκαιριών που δίνουν η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υψηλών 

ταχυτήτων. Ως τα τέλη του 2005 η Ευρώπη έπρεπε να έχει αναπτύξει στο Δημόσιο Τομέα 

υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας(e-Health), υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-

Government), Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) και τις προϋποθέσεις για Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν (e-Business). Η πρωτοβουλία αυτή στόχευε επίσης στη διάδοση του ευζωνικού 

διαδικτύου, φυσικά με μικρό και προσιτό κόστος αλλά και σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το 

σχέδιο δράσης e-Europe 2005 επιδίωκε μέσα από τα παραπάνω,  την ενίσχυση της οικονομικής 

παραγωγικότητας καθώς και την παροχή βελτιωμένων και ευκολότερα προσπελάσιμων 

υπηρεσιών για όλους τους πολίτες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).   

 

   To 2005 έπειτα από μια προσπάθεια που κράτησε περίπου μια πενταετία στα πλαίσια της e- 

Europe, οι ηγέτες της Ε.Ε., διαπίστωσαν ότι η πορεία της Ευρώπης ως προς τους στόχους του 

2010 έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί.  Τα αποτελέσματα της e-Europe δεν ήταν απόλυτα 

ικανοποιητικά. Οι σχετικές έρευνες και οι μετρήσεις υπέδειξαν πως η Ευρώπη δεν αξιοποιεί 

πλήρως τις νέες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις σε 

έρευνα και ανάπτυξη.  Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας e-Europe εγκρίνεται η στρατηγική i-2010 

η οποία αποτελεί την αναθεωρημένη έκδοση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η στρατηγική 

αυτή περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και την 

ποιότητα ζωής.  Το πρόθεμα i της νέας στρατηγικής ακολουθούν τρεις ερμηνείες οι οποίες 

αποτελούν και στόχους ταυτόχρονα και τις οποίες μάλιστα πρότεινε η ελληνική  Ειδική 

Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας.  Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία-στόχο 

πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος (Internal market for information services) για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας,  ο οποίος θα είναι κοινός για όλη την Ε.Ε.  Ακολουθούν μια σειρά από 

επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με απώτερο σκοπό την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των κρατών-μελών ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Τέλος η τρίτη ερμηνεία-στόχος αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής 

(inclusion and better quality of life) για όλους τους πολίτες της Ε.Ε., καθώς επίσης και στην 

εξάλειψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).   

 . 
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4.4.3 Οι θετικές συνέργειες εφαρμογής  του e – Gov. 

 

        Η συνεισφορά του e-Gov. στη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης μπορεί 

να προσδιοριστεί κυρίως στα εξής σημεία(Ρωσσίδης, 2014): 

 

➢ Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, μιας και μπορεί να προάγει την άμεση, έγκυρη και 

φιλική διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, η υλοποίηση των οποίων μπορεί 

να επιτευχθεί διαμέσου διαδικτυακών συναλλαγών. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 

για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας που 

λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ο μέσος χρόνος που κερδίζει 

κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή είναι 69’, ενώ για κάθε 

επιχείρηση ο αντίστοιχος χρόνος είναι 61’, ενώ με κάθε ηλεκτρονική δήλωση Φ.Π.Α. 

εξοικονομούνται κατ’ άτομο 10€. 

➢ Επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δύναται να οδηγήσει 

στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, μέσω της αύξησης των 

εκροών με δεδομένες εισροές εργασίας και κεφαλαίου. Η προϋπόθεση αυτή βρίσκεται 

σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα των φυσικών πόρων, τη βελτίωση των 

ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και από τις τεχνολογικές αλλαγές και βελτιώσεις. 

Με δεδομένη λοιπόν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα που 

επιτυγχάνονται με την είσοδο του e-Gov., θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράλληλη 

οικονομική ανάπτυξη. Εμπειρικές εκτιμήσεις συνιστούν την συμβολή της τεχνολογίας 

στην οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε. κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 περίπου στο 

0,4 με 0,5%. 

➢  Ευελιξία. Δηλαδή ταχύτερη και πιο δυναμική Δημόσια Διοίκηση, μιας και το e-Gov. 

μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που οδηγούν στην ευκολότερη 

προσαρμογή στο ευμετάβλητο ενδογενές και εξωγενές περιβάλλον, επιτυγχάνοντας τι 

αλλαγές, στοχεύοντας στις διαρκείς βελτιώσεις και στην καλύτερη δυνατή παροχή 

υπηρεσιών. Η χρήση τεχνολογιών αιχμής και η εγκαθίδρυση της πληροφορικής στη 

διεκπεραίωση των δημοσίων υποθέσεων, δημιουργεί υψηλές προοπτικές εξέλιξης της 

Δημόσιας Διοίκησης, εξαλείφοντας στην πράξη την γραφειοκρατία και την 

οπισθοδρομικότητα που την χαρακτηρίζουν ως σήμερα, και που αποτελούν σημαντική 

τροχοπέδη τόσο για την κοινωνική, όσο και για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 
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➢ Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες των Δημοσίων Αρχών.  Ως πολίτες όλοι έχουμε την 

εμπειρία επίσκεψης μιας δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να διεκπεραιώσουμε μια 

υπόθεση μας. Εμπειρία πολλές φορές χρονοβόρα μιας και καθένας μας θα μπορούσε 

να σπαταλήσει μια ολόκληρη ημέρα, απλά και μόνο για τη συλλογή των απαραίτητων 

διαδικαστικών πληροφοριών.  Η δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Διοίκησης, της οποίας 

οι υπηρεσίες θα παρέχονται όλο το 24ώρο ηλεκτρονικά μέσω εξιδεικευμένων 

κυβερνητικών πυλών, θα μπορούσε να προσφέρει στον πολίτη την δυνατότητα 

συλλογής σε ελάχιστο χρόνο, όλων εκείνων των απαραίτητων πληροφοριών που 

χρειάζεται.  Ένας τέτοιος τρόπος απόκτησης πληροφοριών, που σαν κύριο 

χαρακτηριστικό έχει ότι δεν χρειάζεται τη φυσική παρουσία του Δημοσίου Υπαλλήλου 

ή του πολίτη, σαφώς και αποτελεί τον πιο άμεσο, εύκολο και πρόσφορο τρόπο 

απόκτησης πληροφοριών. 

➢ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Η 

μεταρρύθμιση του e-Gov. μπορεί να προσφέρει στη Δημόσια Διοίκηση τα απαραίτητα 

εργαλεία για τη ριζική βελτίωση της λειτουργίας της, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο 

βαθμό τους υφιστάμενους πόρους της. 

➢ Αυτοματοποίηση διαδικασιών. Το e-Gov. στο Δημόσιο Τομέα έχει ως άμεση συνέπεια 

την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Διαμέσου του παρέχεται η δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των πολιτών από τους Δημοσίους Οργανισμούς, δίχως να απαιτείται η 

φυσική παρουσία τους, με την δημιουργία όπως προαναφέρθηκε των κατάλληλων 

διαδικτυακών πυλών.  

➢ Διαφάνεια. Η παράλειψη της φυσικής παρουσίας των πολιτών και της επαφής τους με 

τους δημοσίους υπαλλήλους, ως άμεση συνέπεια της αυτοματοποίησης των 

συναλλαγών, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια και την μείωση/εξάλειψη 

ατασθαλιών και απατών εις βάρος του Κράτους. Παράδειγμα η διαδικασία των 

κρατικών προμηθειών, όπου όχι μόνο μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά 

εκατομμύρια ευρώ, τα οποία παράλληλα μπορούν να επενδυθούν σ’ άλλους τομείς, 

αλλά παρέχεται και η δυνατότητα βελτίωσης του διοικητικού συστήματος διαμέσου 

διαφανών διαδικασιών. 

➢ Ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών, μιας και η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ τόσο των εγχώριων όσο και Κρατικών 

ή Διεθνών Οργανισμών. 
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4.4.4 Η εφαρμογή του e – Gov. στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα. 

 

    H πορεία του e-Gov. στην Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο. 

Απέχουμε όμως ακόμη αρκετά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επίπεδο άλλων 

χωρών της Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.  Το 1999, η τότε ελληνική κυβέρνηση,  διαμόρφωσε τη 

στρατηγική της προσέγγιση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, και η οποία συνοψίζεται σε μια έκθεση του Γραφείου του Πρωθυπουργού του 

ίδιου έτους. Σ’ αυτή αποδίδεται μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό του e-Gov. Κεντρική 

συνισταμένη της έκθεσης, το χαρακτηριστικό ότι πρέπει να απευθύνεται σ’ όλους, αλλά και η 

ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο ελληνικός Δημόσιος Τομέας και η  ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα του, η χαμηλή απόδοση του, οι ελλείψεις στη μηχανοργάνωση, οι ελάχιστες 

τεχνολογικές υποδομές και το μικρό ποσοστό δαπανών για Τ.Π.Ε. δυσκόλεψαν πολύ την  

εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα πρώτα βήματα της.  Όταν έγιναν τα 

πρώτα βήματα για την ανάπτυξη του e-Gov., όλοι μιλούσαν για συστήματα, τεχνολογίες και 

λογισμικά.  Στη συνέχεια όμως έγινε αντιληπτό, ότι η τεχνολογία είναι το μέσο για την 

πραγματοποίηση του, συνεπώς η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη σε κάθε βήμα 

(Φλωράτος, 2005).  

 

    Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας της χώρας μας για την ανάπτυξη και για την 

εδραίωση του e - Government, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα (Φλωράτος, 2005): 

I. «Κλεισθένης» (1994-1999). Στα πλαίσια του υλοποιηθήκαν δράσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του μηχανισμού της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών, αλλά και με την εκπαίδευση 

και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. 

II. «Πολιτεία». Το πρόγραμμα Πολιτεία περιγράφει τις κατευθύνσεις της διαρκούς 

μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση. Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται και 

ολοκληρώνεται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

III. «Σύζευξις». Αποτελεί τον σχεδιασμό μιας ενιαίας εσωτερικής υποδομής ανάπτυξης του 

e-Gov. Το εσωτερικό αυτό δίκτυο δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας των δημοσίων 

υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά και μεταξύ τους.  

IV. «Αριάδνη».  Tο έργο αυτό είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:  
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➢ Ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες της 

Δημόσιας Διοίκησης, μέσω κέντρων κλήσης (αριθμός 1464).  

➢ Τη διασύνδεση των Ο.Τ.Α. 

➢ Την εφαρμογή συστήματος λήψης και επεξεργασίας αιτημάτων, θέσεων και 

απόψεων των πολιτών. 

➢ Την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού portal για τον πολίτη. 

➢ Την αναδιοργάνωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών.    

 

    Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα υλοποιήθηκαν και επιμέρους δράσεις για την κάλυψη 

των καθημερινών αναγκών των διάφορων Δημοσίων φορέων μεταξύ των οποίων είναι 

(Φλωράτος, 2005):  

➢ Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος φορολογίας και τελωνείου (Υπουργείο 

Οικονομικών).  

➢ Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης). 

➢  Η αναβάθμιση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης και των καταστημάτων 

κράτησης (Υπουργείο Δικαιοσύνης). 

➢  Η ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου μεγάλης ακρίβειας για την πρόγνωση του καιρού 

(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 

➢  Ο  εκσυγχρονισμός του Ι.Κ.Α. μέσω της ανάπτυξης σχετικού πληροφοριακού 

συστήματος εξυπηρέτησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Υπηρεσιών Συναλλαγών. 

    Μέσα από τα προγράμματα στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. υλοποιήθηκαν και μια σειρά από 

προγράμματα με σκοπό τον  εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της περιφέρειας, 

και με απώτερο στόχο φυσικά τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, η «Εξυπηρέτηση του πολίτη 

και η Βελτίωση της Ποιότητας ζωής», όπως ονομάστηκε. Οι σημαντικότερες δράσεις του είναι 

οι εξής:  

➢ «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, 

μελέτες και πιλοτικά έργα.  

➢ Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της μετάβασης 

στο Ευρώ.  

➢ Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες. 

➢ Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες 

υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της.  
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➢ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια.  

➢  «Ευφυείς» μεταφορές.  

➢ Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο. 

 

       Στα σημαντικότερα από τα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν ολοκληρωθεί ή 

ξεκινήσει, εντάσσονται: το σύστημα Taxis, το ενιαίο Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο, η Διαύγεια, το 

OpenGov και το OpenData, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, το 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η Εργάνη, το σύστημα Ήλιος, η Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση και το Σύζευξις.  Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ένας 

στους δύο Έλληνες πλέον χρησιμοποιεί υπηρεσίες e-Gov. Την θέση του αυτή το Ε.Ε.Α. την 

στηρίζει στα στοιχεία που προκύπτουν από την ετήσια έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που διεξήγαγε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2018. Συγκεκριμένα 

σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα που διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017 και 

Μαρτίου 2018, ένας στους δύο Έλληνες (το 49,7% των πολιτών ηλικίας 16-74 ετών),  

χρησιμοποίησε υπηρεσίες e -Gov., ποσοστό αυξημένο κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο που 

καταγράφηκε ένα έτος πριν. Απ’ όσους δήλωσαν ότι δεν έκαναν χρήση των υπηρεσιών e-Gov.  

(π.χ. online φορολογική δήλωση) το 98% δήλωσε ότι η υποβολή έγινε, για λογαριασμό του από 

άλλα πρόσωπα, το 8,1% ότι δεν είχε τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη 

ιστοσελίδα και το 0,3% ότι ανησυχεί για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων.  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες e- Gov. περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή με 

δημόσιες υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου, όπως υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική 

δήλωση), επίσημα έγγραφα (ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης), υπηρεσίες εκπαίδευσης 

(εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), ή υπηρεσίες δημόσιας 

υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό 

νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς) (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2018). 

 

    Παρόλα αυτά όμως, συνεχίζουμε ως χώρα να παρουσιάζουμε σημαντική υστέρηση σε 

θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς τα όποια βήματα ψηφιοποίησης έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση δεν είναι αρκετά. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η Ελλάδα μ’ 

ένα ποσοστό που ανέρχεται μόλις στο 9,25%,  εξακολουθεί να είναι η τελευταία ανάμεσα σε 

34 χώρες της Ευρώπης,  όσον αφορά το ποσοστό των websites του Δημοσίου τομέα που είναι 

φιλικά σε κινητές συσκευές. Επιπλέον, στον δείκτη της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα πέρυσι κατέλαβε την 26η θέση (ακολουθούν η Βουλγαρία 
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και τελευταία η Ρουμανία), καθώς και την 24η στον τομέα των ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). 

 

    Σύμφωνα με την έρευνα του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού 

«διαΝΕΟσις», με τίτλο «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα»,  που ολοκληρώθηκε υπό 

τον συντονισμό του καθηγητή και Προέδρου  του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διομήδη Σπινέλλη, ελάχιστες δομές 

της Δημόσιας Διοίκησης χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις και πληροφοριακά συστήματα.  Από 

την άλλη πλευρά, πολλές απ’  αυτές που ήδη υπάρχουν είναι προβληματικές ή δεν λειτουργούν 

όπως θα έπρεπε, όχι λόγω κακής υλοποίησης ή προβλημάτων με την τεχνολογία, αλλά εξαιτίας 

του αλλοπρόσαλλου σχεδιασμού του Δημοσίου Τομέα. Παρά όμως την έλλειψη στρατηγικού 

σχεδιασμού και την απουσία διαχρονικού οράματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η 

έρευνα διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα.  Μεταξύ αυτών οι 

ερευνητές εντάσσουν το ότι η χώρα έχει Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,  

καθώς και Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Αυτή η στρατηγική προβλέπει παρεμβάσεις, όπως είναι 

η δημιουργία ενιαίας «κυβερνητικής» διαδικτυακής πύλης,  η κοινή ηλεκτρονική 

αυθεντικοποίηση για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, η έξυπνη διασύνδεση των 

υπαρχόντων συστημάτων, καθώς και μια σειρά από προδιαγραφές για όλα τα νέα έργα 

πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα (διαΝΕΟσις, 2018).  

 

    Η μελέτη επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα νέο «γενικό συνδετικό όραμα 

για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Οι προτάσεις της διαΝΕΟσις μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνουν (διαΝΕΟσις, 2018): 

 

➢  Την απλοποίηση της επικοινωνίας με τους πολίτες, με τη δημιουργία ψηφιακής 

ταυτότητας και μητρώου συναλλασσόμενων με το Δημόσιο. 

➢ Τον εκσυγχρονισμό του τρόπου υλοποίησης έργων πληροφορικής, μέσω της 

αναδιάρθρωσης του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

➢ Την απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας. 

➢ Μεταρρυθμίσεις, όπως η αναμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και νέες διαδικασίες για τις προμήθειες. 

➢ Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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➢ Την τεχνολογική ενοποίηση των συστημάτων και των δεδομένων των παλαιών 

ασφαλιστικών ταμείων. 

➢ Τον Συνοπτικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Σ.Η.Φ.Υ.) σε εθνικό επίπεδο. 

➢ Το ηλεκτρονικό εισιτήριο για χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος. 
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 Συμπεράσματα. 

 

  Το Τotal Quality Management αποτελεί μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Εγγενές συστατικό αυτής της 

κουλτούρας είναι η ολοκληρωτική δέσμευση ως προς την ποιότητα, καθώς επίσης και μια 

συγκεκριμένη νοοτροπία η οποία εκδηλώνεται με την ανάμειξη όλων στη διαδικασία της 

συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, μέσα από τη χρήση καινοτομικών 

επιστημονικών μεθόδων. Οι αρχές που διέπουν το T.Q.M., ως σύνολο συστάσεων αποτελούν 

ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν την εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης 

Ποιότητας. Στην πραγματικότητα καμία προσέγγιση απ’ αυτές δεν προσφέρει λύσεις σ’ όλο το 

φάσμα των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Αντίθετα όταν ένας 

οργανισμός αποσκοπεί στην υλοποίηση του T.Q.M., οφείλει να αναπτύξει συστηματικά κάποια 

χαρακτηριστικά προσαρμόζοντας τα στη δική του ξεχωριστή οντότητα.  Το σημαντικότερο ίσως 

είναι να γίνει κατανοητό,  ότι το T.Q.M. αποτελεί ένα κομμάτι της λειτουργίας ενός οργανισμού. 

Κύριο συστατικό του είναι η εξ’ ολοκλήρου δέσμευση για πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και 

για την απόκτηση της σωστής νοοτροπίας για τον σκοπό αυτό.    

 

   Η υπεραξία που προκύπτει από την εφαρμογή του T.Q.M. υπήρξε γρήγορα αντιληπτή και από 

τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και φυσικά υιοθετήθηκε. Το γεγονός αυτό, βασίστηκε 

στην παραδοχή ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών οδηγεί στην ικανοποίηση των πολιτών, 

διασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη στην εκάστοτε κυβέρνηση. Οι πολιτικές δυνάμεις λοιπόν 

υπήρξαν αυτές,  που ώθησαν τη Δημόσια Διοίκηση ολοένα και περισσότερο προς την εφαρμογή 

των αρχών του T.Q.M, το οποίο θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στην 

αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα, εστιάζοντας στο τρίπτυχο της αποτελεσματικότητας, της 

οικονομικότητας και της αποδοτικότητας.  Στη χώρα μας βήμα – βήμα πλέον, υιοθετούνται οι 

αρχές του T.Q.M., που έχει αναχθεί ως ένα από τα πιο βασικά μεταρρυθμιστικά εργαλεία για 

την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.  Θεμέλιος στόχος της εφαρμογής αυτής, είναι η 

αντικατάσταση των παρωχημένων μεθόδων διοίκησης με σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές 

που στοχεύουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Παρά όμως τις αξιόλογες 

προσπάθειες μεταρρύθμισης μέσω πρακτικών του T.Q.M., το αποτέλεσμα είναι μάλλον 

χαμηλού επιπέδου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ελλιπής, η πολιτική βούληση ανεπαρκής, 

η εφαρμογή των μέτρων πλημμελής, και τελικά όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, το 

επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών παραμένει χαμηλό. Οι αρχές του T.Q.M. 

οφείλουν να εισαχθούν δυναμικότερα στη διοικητική πρακτική ενός Κράτους, που επιζητά 

εναγωνίως ουσιαστικότερες τομές προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο.  
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    Οι ραγδαίες αλλαγές στο πεδίο της εργασίας δεν μετατόπισαν μόνο το ενδιαφέρον από την 

ποσότητα στην ποιότητα, αλλά το έστρεψαν επίσης προς την ανάδειξη του ανθρώπινου 

παράγοντα,  ως σημαντικής πτυχής για την ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία τους.  Ο νέος 

αυτός προσανατολισμός, από το κόστος και το προϊόν στην ποιότητα και στο Ανθρώπινο 

Δυναμικό ως χαρακτηριστικά μέγιστης απόδοσης, διαφοροποίησε ριζικά τη Διοίκηση 

Προσωπικού.  Ανέκυψε πλέον ένα νέο πεδίο διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, που 

προώθησε την γενικευμένη αναδιάρθρωση και τη ριζική τροποποίηση των χαρακτηριστικών 

του παλαιού τρόπου διοίκησης των οργανισμών και επιχειρήσεων.  Μια από τις 

σημαντικότερες παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται στη Διοίκηση των 

Ανθρωπίνων Πόρων.  Ο Δημόσιος Τομέας μέχρι σήμερα διαχειριζόταν το προσωπικό του μέσω 

αρτηριοσκληρωτικών θα τολμούσαμε να αναφέρουμε οδηγιών, μη μπορώντας να κατανοήσει 

και κατ’ επέκταση ανταποκριθεί επαρκώς, στις ανάγκες των πολιτών/πελατών καθώς και του 

δυναμικού του. Προς την παραπάνω κατεύθυνση έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη 

σημαντικά βήματα. Σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών, που φέρνει στην πραγματικότητα της 

ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αρκετές από τις αρχές του H.R.M.,  είναι η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού,  η αναβάθμιση της ποιότητας του 

διοικητικού έργου και η εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Σ’  ένα  

περιβάλλον  ποιότητας  οι εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην αποτελεσματική  

ανάπτυξη και βελτίωση της  ποιότητας, ανεξαρτήτως των ιεραρχικών βαθμίδων στις οποίες 

ανήκουν. Ο συνδυασμός της  ανάπτυξης  του προσωπικού του εκάστοτε οργανισμού με τα 

κατάλληλα κίνητρα,  μπορεί να λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι  άλλων  

επιχειρήσεων και να επιφέρουν αύξηση στα κέρδη και/ή βελτίωση στην ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

    Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή αλλιώς e- Government, αποτελεί μια από τις βασικότερες 

μεταρρυθμίσεις του Δημοσίου Τομέα, και πηγάζει από τις εφαρμοσμένες μορφές του 

επιχειρησιακού  Management. Το  e-Government ως έννοια, αναφέρεται στην εφαρμογή 

σύγχρονων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση.  Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση,  ξεκίνησε τη 

δεκαετία του 1980 και κορυφώθηκε αρχές του 21ου αιώνα.  Ιδιαίτερα κατά την τελευταία 

δεκαετία, τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη στράφηκαν προς τη χρήση Τ.Π.Ε., προκειμένου 

να πετύχουν τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών αλλά και των οργανωτικών δομών της 

Δημόσιας Διοίκησης τους.   H πορεία του e-Gov. στην Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 
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σημαντική πρόοδο. Παρά όμως την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την απουσία 

διαχρονικού οράματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

κάποια σημαντικά βήματα.  Μεταξύ αυτών το κυριότερο είναι το ότι η χώρα έχει Σχέδιο Δράσης 

για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,  καθώς και Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Βέβαια απέχουμε 

ακόμη αρκετά έτσι ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επίπεδο άλλων χωρών της Ε.Ε. αλλά 

και διεθνώς. Κάποια από τα σημαντικότερα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν 

ολοκληρωθεί ή ξεκινήσει, είναι μέχρι στιγμής  το σύστημα Taxis, το ενιαίο Δημοτολόγιο – 

Ληξιαρχείο, η Διαύγεια, το OpenGov και το OpenData, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Ελληνικού Δημοσίου, το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η Εργάνη, το σύστημα Ήλιος, 

η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το Σύζευξις.  
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Επίλογος - Προτάσεις. 

 

    Στην  παρούσα διπλωματική εργασία,   επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθούν όλες εκείνες οι 

κύριες πτυχές της προτεινόμενης εκσυγχρονιστικής μετάβασης από τη Δημόσια Γραφειοκρατία 

στο New Public Management. Αφετηρία, πέραν της εννοιολογικής προσέγγισης των όρων, 

υπήρξε και η καταλυτική κριτική που έχει δεχθεί την τελευταία εικοσαετία τουλάχιστον το 

παραδοσιακό γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης του Δημοσίου Τομέα,  όχι μόνο στην χώρα 

μας αλλά και διεθνώς. Η επιχειρηματολογική προσέγγιση, αναπτύχθηκε με βάση την κριτική 

στάση έναντι της γραφειοκρατίας, μέσω της παράλληλης ανάδειξης των όρων και διαστάσεων 

του νέου διοικητικού συστήματος οργάνωσης, που βασίζεται στο N.P.M. Οι όποιες αλλαγές 

προτείνονται, δεν είναι ούτε οριακής σημασίας, ούτε πρέπει να θεωρούνται ως τεχνικής μόνο 

φύσης, αλλά αφορούν την πεμπτουσία της διοικητικής οργάνωσης του ελληνικού Κράτους. 

Εξάλλου η πρόσφατη οικονομική κρίση που ταλάνισε την χώρα μας, ανέδειξε με δραματικό 

τρόπο όλες τις παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης στο σύστημα  λήψης αποφάσεων, στις 

δομές εφαρμογής και παρακολούθησης των πολιτικών, καθώς και στις δομές ελέγχου και 

εποπτείας. Οι κοινωνικές προτεραιότητες, καθώς και οι ανάγκες των πολιτών έχουν πλέον 

αλλάξει δραματικά. Σ’ αυτό το περιβάλλον η Δημόσια Διοίκηση, εάν επιθυμεί να παραμείνει 

ένας κυρίαρχος θεσμός διαχείρισης των κοινωνικών ζητημάτων, οφείλει με την σειρά της να 

αλλάξει, να προσαρμοσθεί και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά και την απόδοση της.  Όσο 

ασφυκτικά κι αν είναι τα χρονικά και κυρίως τα πολιτικοκοινωνικά περιθώρια για 

μεταρρυθμίσεις, η οικονομική κρίση καθώς και η μετάβαση στην λεγόμενη κανονικότητα, 

πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μία μοναδική ευκαιρία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα 

αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Μία ευκαιρία για να 

ευοδωθούν μεταρρυθμιστικές απόπειρες δεκαετιών, αναδεικνύοντας τον πραγματικό ρόλο 

που της αναλογεί. 

 

    Η ανάγκη αντιμετώπισης μιας σειράς σημαντικών δυσχερειών και προβλημάτων που 

δυστυχώς χαρακτηρίζουν το Κράτος της χώρας μας είναι επιτακτική. Πρωτεύουσα η αδυναμία 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών,  καθώς οδηγεί σε αποσπασματικές και 

άνευ σχεδιασμού παρεμβάσεις, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό ένα περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό Αρμοδιοτήτων,  Δομών,  Υποδομών, και Ανθρωπίνου 

Δυναμικού.  Η έλλειψη συντονισμού αποτελεί επίσης μια σημαντική αδυναμία που πρέπει να 

αντιμετωπισθεί, μιας και η απουσία ενός σχετικού μηχανισμού για την υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την απουσία δικτύων και διαρθρωτικών στεγανών, 
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υποστηρίζουν το κατακερματισμένο λειτουργικό μοντέλο της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

Την ίδια στιγμή, η ανεπαρκής αξιοποίηση και η ανορθολογική κατανομή του Ανθρώπινου 

Δυναμικού,  οδηγεί στο φαινόμενο της ανισοβαρούς επάνδρωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών 

και στην απώλεια πολύτιμων Ανθρώπινων Πόρων. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί το 

προβληματικό ρυθμιστικό πλαίσιο που επίσης χρήζει παρεμβάσεων. Η πολυνομία, η κακονομία 

και η πολυπλοκότητα των κανονιστικών κειμένων και ρυθμίσεων δημιουργούν προβλήματα 

κατανόησης, συμμόρφωσης και ασφάλειας δικαίου τόσο στις επιχειρήσεις και τους πολίτες, 

όσο και στην ίδια τη Δημόσια Διοίκηση.  

 

    Στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί η χάραξη δημόσιων πολιτικών βάσει τεκμηρίωσης, 

γεγονός που αντανακλά τόσο την ένδεια δεδομένων που τηρούνται από τη Διοίκηση όσο και 

την κουλτούρα του νομικισμού. Η ελλιπής και ακατάλληλη συλλογή και ταξινόμηση των 

δεδομένων, δυσκολεύει περαιτέρω την ανάπτυξη πολιτικών με βάση τα στοιχεία και περιορίζει 

τη δυνατότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. Παρόλο που η Δημόσια Διοίκηση 

καταβάλλει προσπάθειες σύγκλισης με την ευρωπαϊκή προοπτική και εξέλιξη,  εντούτοις  δεν 

καταφέρνει να εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των συστημάτων των υπολοίπων χωρών, 

καθώς φαίνεται να υστερεί σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων.  Η πρόκληση για την Ελλάδα 

είναι διττή: να εφαρμόσει άμεσα αυστηρά μέτρα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα να προβεί σε ουσιαστικές 

μεταρρυθμίσεις ως απάντηση στην οικονομική κρίση.  Η στείρα γραφειοκρατία δεν έχει πλέον 

καμία χρησιμότητα και θέση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας αυξανόμενης 

χρήσης της τεχνολογίας,  των απαιτήσεων εκ μέρους των πολιτών για παροχή άμεσων, 

ποιοτικότερων και οικονομικότερων υπηρεσιών.  Μια Δημόσια Διοίκηση λοιπόν που θέλει να 

χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη, οφείλει να μην αγνοεί της αρχές του New Public Management,  

και δη των κύριων συνισταμένων του, δηλαδή του Total Quality Management,  του Human 

Recourses Management, και φυσικά του Open Government.     

     

   Ήδη από τις αρχές του 1990, οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες εφάρμοσαν πρακτικές 

T.Q.M. με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα τους, με την 

υπεραξία που προέκυπτε από την εφαρμογή αυτή να γίνεται γρήγορα αντιληπτή. Τις εξελίξεις 

αυτές ακολούθησε σταδιακά και η Ελλάδα, η οποία ανέδειξε την πρακτική αυτή, ως ενός από 

τους βασικότερους μεταρρυθμιστικούς στόχους της.  Κεντρική συνισταμένη του T.Q.M.,  είναι 

η βελτίωση της ποιότητας προκειμένου να βελτιωθεί και η παραγωγικότητα, γεγονός που θα 

οδηγήσει και σε μια μείωση του κόστους, ενός από τα κύρια ζητούμενα της εποχής.  Το τρίπτυχο 



 
 

131 
 

που το χαρακτηρίζει είναι η Αποτελεσματικότητα, η Οικονομικότητα και η Αποδοτικότητα.  Η 

ενσωμάτωση λοιπόν των αρχών του T.Q.M., στη λειτουργική φιλοσοφία, την ταυτότητα και την 

κουλτούρα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα αναμόρφωσης 

της.  Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αναιρεθεί στην πράξη το γραφειοκρατικό μοντέλο 

οργάνωσης, και οι Δημόσιες Υπηρεσίες να αλλάξουν με τρόπο που να τις κάνει να 

προσομοιάσουν με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, και προς την κατεύθυνση αυτή, το 

T.Q.M. μπορεί να δράσει καταλυτικά.  Παρά όμως τις αξιόλογες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

το αποτέλεσμα είναι μάλλον χαμηλού επιπέδου.  Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ελλιπής, η 

πολιτική βούληση κρίνεται ως ανεπαρκής, η εφαρμογή των μέτρων πλημμελής, και ως 

φυσιολογικό αποτέλεσμα είναι το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών να παραμένει 

χαμηλό. Οι αρχές του πρέπει να εισαχθούν δυναμικότερα στη διοικητική πρακτική του 

Κράτους. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να υιοθετηθούν δράσεις που να σχετίζονται με τον 

επανασχεδιασμό των θέσεων εργασίας, την βελτίωση  της ποιότητας των κανονιστικών 

ρυθμίσεων, και την διαμόρφωση  ενός κλάδου ανωτάτων στελεχών διοίκησης που θα 

τροφοδοτήσουν το Δημόσιο Τομέα με εξειδικευμένα στελέχη υψηλής τεχνογνωσίας και 

κατάρτισης. 

 

     Η Δημόσια Διοίκηση, δεδομένου ότι υπόκειται σ’  ένα αμιγώς γραφειοκρατικό πλαίσιο 

οργάνωσης, αντιμετωπίζει τη διαχείριση του προσωπικού μέσω ενός στατικού και 

δυσλειτουργικού τρόπου.  Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μιας στρατηγικής 

διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα αξιοποιεί στο έπακρο τις πρακτικές του Human 

Recourses Management  για το σύνολο της Διοίκησης, και θα αναδεικνύει τη αξιοκρατία και 

την απουσία πολιτικών παρεμβάσεων στην επιλογή και τη δημοσιοϋπαλληλική εξέλιξη.  Στο 

μέτρο του δυνατού, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει και πάλι να ακολουθήσει την ευελιξία του 

Ιδιωτικού Τομέα στην ανάληψη πρωτοβουλιών υλοποίησης και παρακολούθησης της εξέλιξης 

του Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην παροχή πάσης φύσεως κινήτρων, έτσι ώστε να μπορέσει να 

αποκτήσει μια μεγαλύτερη ευχέρεια ανακατάταξης και μετακίνησης του προσωπικού του.  Οι 

ανθρώπινοι πόροι εξάλλου αποτελούν την ουσιαστικότερη δύναμη ενός Οργανισμού. Η 

κατάλληλη σύνθεση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων μπορούν να 

προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είναι αδύνατον να αντιγραφεί ή να παραχθεί. 

Το μείγμα του Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι μοναδικό, ενώ μπορεί να συνδυάσει κατάλληλα 

και να αξιοποιήσει τους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής για την επίτευξη των στόχων μιας 

επιχείρησης.  Η στελέχωση με το κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό οφείλει να είναι μια 

διαδικασία βασισμένη σε συστηματική προσέγγιση και προσεκτικό σχεδιασμό των διαδικασιών 
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του προγραμματισμού, της επιλογής και της τοποθέτησης, και όχι αποτέλεσμα μικροπολιτικών 

πρακτικών.  Ένας ανεπαρκής σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις προσωπικού ή/και 

σε λανθασμένη επιλογή που συνεπάγεται κόστος για την Δημόσια Διοίκηση σε χρόνο ή πόρους, 

με άμεσα και επώδυνα αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Είναι επιτακτική η 

ανάγκη λοιπόν, να γίνει η αναγκαία διαφοροποίηση από το υφιστάμενο πλαίσιο για λόγους 

αύξησης της ποιότητας και της αποδοτικότητας. Παρακίνηση, σύνδεση απόδοσης με αμοιβή, 

στοχοθεσία, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός κατάλληλων θέσεων εργασίας, 

παραδειγματική συμπεριφορά των ηγετών, και προτυποποίηση αποτελεσμάτων ως διαδικασία 

κινήτρου,  αποτελούν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

    Εξίσου σημαντική παράμετρο μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η οποία πηγάζει από τις 

εφαρμοσμένες πρακτικές του N.P.M., αποτελεί και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αλλιώς το E 

– Government.  Ως έννοια αναφέρεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη Δημόσια 

Διοίκηση.  Η ολοένα και πιο εντατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

από τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, έδωσε το έναυσμα για εντατικότερη αξιοποίηση τους 

και από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι διοικητικές και 

οργανωτικές της δομές προς όφελος της υψηλότερης αποτελεσματικότητας, της 

εξοικονόμησης χρόνου και της μείωσης του κόστους. Η χρήση της νέας τεχνολογίας μπορεί να 

βοηθήσει τα μέγιστα τη Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες 

πολυάριθμες προκλήσεις. Η αξιοποίηση τους παράλληλα με τις κατάλληλες οργανωτικές 

αλλαγές, μπορούν να λειτουργήσουν ως χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του από το Κράτος, ως ένας χρήσιμος μοχλός εκμοντερνισμού του. Δεν πρέπει να 

περιορίζεται στη χρήση του internet, των computer ή γενικότερα των τεχνολογιών της 

πληροφορικής, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως όχημα εκσυγχρονισμού του Κράτους. Πρέπει να 

συμπεριλάβει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές καινοτομίες  αλλά και πολιτικές και 

διοικητικές οργανωτικές αλλαγές,  προς όφελος πάντα της κοινωνίας στο σύνολο της. Μέσω 

της εφαρμογής e – Gov. πολιτικών, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, 

οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη και πιο δυναμική Δημόσια Διοίκηση, εύκολη πρόσβαση στις 

πληροφορίες των Δημοσίων Αρχών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας, αυτοματοποίηση διαδικασιών, διαφάνεια, ή ακόμη και ενίσχυση των 

διακρατικών συνεργασιών. 

 

         «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» συνήθιζαν να λένε οι αρχαίοι μας πρόγονοι.  Πλέον μετά από 

ολόκληρες δεκαετίες,  εξαιτίας της σφοδρής οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που 
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βιώσαμε και βιώνουμε με σφοδρότητα τα τελευταία χρόνια,  έχει αρχίσει και αποκτά 

ουσιαστικό νόημα και στην ελληνική δημόσια συζήτηση η αναζήτηση «Στρατηγικής».  Έχει 

αρχίσει να συνειδητοποιεί το πολιτικό προσωπικό, επειδή πρώτα άρχισε να το συνειδητοποιεί 

η ίδια η κοινωνία,  ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οργανώσει τον αγώνα για τη 

μεταρρύθμιση δομών και λειτουργιών του Κράτους μας. Στρατηγική άνευ ευρύτατων 

κοινωνικών συναινέσεων και Ηγεσίας που να εμπνέει και να δίνει όραμα δεν μπορεί να 

υπάρξει. Μια Στρατηγική όμως για την Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στη 

μοναδική ιδιοσυγκρασία μας.  Προϋποθέτει την αναγκαιότητα να βρεθούν ξανά στην 

συνείδηση μας  όλες εκείνες οι αξίες του ελληνισμού, οι οποίες υποβαθμίσθηκαν, 

λοιδορήθηκαν και τελικά μετασχηματίσθηκαν σε παράσιτο της ίδιας της ταυτότητάς μας.  Η 

κατάργηση και παραμόρφωση της μιας πλευράς της ελληνικότητας, δηλαδή της αλληλεγγύης,  

της ανεκτικότητας και του φιλότιμου,  οδήγησε στην ανάδειξη του ξέφρενου ατομικισμού και 

την απώλεια του προσανατολισμού μας.   Η Δημόσια Διοίκηση  θα καταφέρει να διεκδικήσει 

το μέλλον της από εκεί που αυτό ερχόταν πάντα:  Από τον ίδιο τον λαό, χάριν και υπέρ του 

οποίου υφίσταται. Οφείλουμε λοιπόν να αναζητήσουμε, νέες οδούς που θα επιτρέπουν 

μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχικότητας της κοινωνίας,  και μεγαλύτερης ευελιξίας και 

προσαρμοστικότητας στις ιδιαιτερότητες της  χώρας μας.   Περάσαμε από Δημόσιες Υπηρεσίες,  

σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και μετέπειτα σε αμιγώς Ιδιωτικές Επιχειρήσεις με το προνόμιο 

άσκησης δημόσιας πολιτικής, ενίοτε και εξουσίας  επί  αγαθών και υπηρεσιών ζωτικής 

σημασίας,  τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για την εθνική οικονομία.  Το επόμενο μας 

βήμα, το επόμενο μας ταξίδι,  θα πρέπει να είναι προς τη κατεύθυνση μιας Δημόσιας Διοίκησης 

που θα μπορέσει με ταχύς ρυθμούς προσαρμοστικότητας και δίκαιους όρους,  να θεμελιώσει  

τα εξής:    Λογοδοσία, Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Ανεξαρτησία.  Μια τέτοια Δημόσια Διοίκηση 

έχουμε ανάγκη.  Οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία και μόνο,  την οποία και πάλι θα 

πληρώσουμε όλοι ακριβά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

Βιβλιογραφία 

 

• Αποστολάκης, Ι. (2008), Η Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογίες & 

Εφαρμογές.  Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.  

• Αριστοτέλης,  (1993).  Άπαντα, Πολιτικά  Τόμοι 1,2 και 3.  Εκδ.  Κάκτος,  Αθήνα. 

• Αστρακάς,  Γ.  (1999).  Εξέλιξη μεγέθους κράτους στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε από το 

1974 και μετά και Ιδιωτικοποίηση.  Εκδ. Σάκκουλας,  Αθήνα. 

• Βαγιάνος, Δ. Βέττας, Ν. Πασσαρίδης, Χ. (επιμ.), (2017). Πέρα από την λιτότητα. 

Πανεπιστημιακές  Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. 

• Βαϊτσος,  Κ.  (1994). Η προβληματική των Ιδιωτικοποιήσεων. Εκδ. Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη. 

• Γκιζέλης,  Γρ. (2009). Το πελατειακό σύστημα, η ελληνική γραφειοκρατία και οι παράγοντες 

διαμόρφωσης της ελληνικής ιδιαιτερότητας.  Εκδ. Ακαδημίας Αθηνών,  Αθήνα. 

• Δερβιτσιώτης,  Κ. (2005), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.  Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη,  Αθήνα. 

• Δημητρόπουλος,  Α. (2004).  Γενική Συνταγματική Θεωρία. τόμος Α΄,  Εκδ. Σάκκουλα,  Αθήνα. 

• Καρκατσούλης, Π. (2017).  Διοικώντας την κρίση.  Εκδ. Σιδέρη,  Αθήνα. 

• Καρκατσούλης, Π. (2011).  Ρύθμιση, Απορρύθμιση, Μεταρρύθμιση. Εκδ. Σιδέρη,  Αθήνα. 

• Καρκατσούλης, Π. (2004).  Το Κράτος σε μετάβαση. Από τη «διοικητική μεταρρύθμιση» και 

το «νέο δημόσιο μάνατζμεντ» στη «διακυβέρνηση» . Εκδ. Σιδέρη,  Αθήνα.  

• Κυριακόπουλος,  Η.  (1961).  Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον.  γ΄ έκδοση,  Θεσσαλονίκη. 

• Λογοθέτης, Ν. (1993), Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας. μτφ Σπυροπούλου Β, Εκδ. Interbooks,  

Αθήνα.  

• Μάντζαρης, Γ. (2008), Management Επιχειρήσεων & Οργανισμών. Τόμος Β΄, Εκδ. Δρ. 

Μάντζαρης, Σέρρες. 

• Μακρυδημήτρης, Α.  Πραβίτα,  Μ. (2012). Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία διοικητικής 

οργάνωση.  Εκδ. Σάκκουλα,  Αθήνα.  

• Μακρυδημήτρης, Α. (1991).  Διοικητικές Μελέτες.  Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα. 

• Μακρυδημήτρης, Α. (1992). Η Οργάνωση της Κυβέρνησης, Ζητήματα Συνοχής και 

Διαφοροποίησης. Εκδ. Σάκκουλα,  Αθήνα. 

• Μακρυδημήτρης, Α. (1999).  Ο «Μεγάλος Ασθενής». Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός 

της Δημόσιας Διοίκησης.  Εκδ. Παπαζήση,  Αθήνα.  

• Μανιτάκης,  Α. (2007).  Τι είναι κράτος.   Εκδ. Σαββάλας,  Αθήνα. 

• Μιχαλόπουλος, Ν. (2003).  Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management. Εκδ. 

Παπαζήση,  Αθήνα. 



 
 

135 
 

• Μπαμπινιώτης, Γ. (1998) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Α΄ έκδοση, Εκδ. Κέντρο 

Λεξικολογίας, Αθήνα. 

• Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο – Σύγχρονες Πρακτικές. Εκδ. 

Μπένου, Αθήνα. 

• Μυλωνοπούλου, Μ. (1998).  Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.  Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα. 

• Ναυπλιώτης, Γ. (2003).  Πειθαρχικό Δίκαιο. Συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του ισχύοντος 

υπαλληλικού (πειθαρχικού) κώδικα (ν. 2683/99 άρθρα 106-147). Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα. 

• Ξηροτύρη – Κουφίδου, Σ. (2010), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδ. Ανίκουλα, 

Θεσσαλονίκη. 

• Παγκάκης,  Γρ. (1991).  Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση. β΄ έκδοση,  Εκδ. Σάκκουλα,  Αθήνα. 

• Παπούλιας, Δ. (2007). Χρυσάφι είναι το Δημόσιο, Ρητορεία και πραγματικότητα των 

μεταρρυθμίσεων.  Εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα. 

• Πολέμης,  Μ.  Φαφαλιού, Ε. (2016). Σύγχρονα θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Εκδ. Μπένου, 

Αθήνα. 

• Ραμματά, Μ. (2011).  Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση – Ανάμεσα στη γραφειοκρατία 

και το Μάνατζμεντ. Εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

• Ρωσσίδης, Ι. (2014). Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση. Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα. 

• Σπανού,  Κ.(επιμ), (2010). Δημόσιες Πολιτικές στην Ελλάδα. Όψεις και Αντιφάσεις. Εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα.  

• Τερζίδης,  Κ. (2004). Μάνατζμεντ Στρατηγική Προσέγγιση.  Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική,  Αθήνα.  

• Τσούντας, Κ. (2009).  Η Οργάνωση και Λειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησης & της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. 

• Φαναριώτης, Π. (1999).  Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. Μπροστά στις 

προκλήσεις του 21ου αιώνα. Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.  

• Φαναριώτης.  Π, (1999).  Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών – Εισαγωγή στο 

Σύγχρονο Δημόσιο Management. Εκδ. Σταμούλης,  Αθήνα. 

• Φλογαΐτης,  Ι. (1987).  Το ελληνικό διοικητικό σύστημα,. Εκδ. Σάκκουλα,  Αθήνα.  

• Φλωράτος, Χ. (2005), Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: Αδυναμίες – Μέτρα Εξυγίανσης. Εκδ.  

Αρσενίδη, Αθήνα.  

• Chandler, A. (1997). The visible hand: the managerial revolution in America. Belknap Press of 

Harvard University Press,   Cambridge. 

• Krugman, P.  (1994).  Η εποχή των μειωμένων προσδοκιών. Εκδ Πόλις,  Αθήνα. 



 
 

136 
 

• Liddell, Η, Scott, Ρ. (2007).   Επιτομή του μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσα.  Εκδ. 

Πελεκάνος,  Αθήνα. 

 

Μελέτες. 

 

• Βούζας, Φ. (2002), Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικός παράγοντας βελτίωσης 

της ποιότητας, a contingency approach. 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. (1998).  Ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση – Πρόταση αλλαγών.  

Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής, Αθήνα.  

• Organization for Economic Co-operation and Development, (2011).  Greece: Review of the 

Central Administration, Public Governance Reviews.   

 

 

Αρθρογραφία. 

• Εφημερίδα Ημερησία . «Στα 14 δις ευρώ η γραφειοκρατία στην Ελλάδα».  

• Λακασάς Απ.,  Μονόδρομος το «γρηγορόσημο» στις δημόσιες υπηρεσίες, Εφημερίδα 

Καθημερινή. 

• Μπέλλος Η., Καταρρέουν απαξιωμένες οι δημόσιες υποδομές,  Εφημερίδα Καθημερινή. 

• Πατρίκιος, Γ, (2010) «Δημόσια Διοίκηση», Ελεύθερος Τύπος, ένθ. Εκπαίδευση, τεύχος 44. 

• Gulick, L. (1937) Papers on the science of public administration, New York Post institute of 

public administration,   New York. 

• Lambropoulou  Ε.,  Myths and Realities about Corruption in Public Administration and its 

Discourse in Greece, Amsterdam Law Forum, Vol. 4, No 3 (2012), Summer Issue. 

 

Δικτυογραφία. 

• διαΝΕΟσις: https://www.dianeosis.org/ 

• Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής  www.eliamep.gr 

• Ειδησεογραφικό site www.news247.gr 

• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: https://www.eea.gr   

• Ε.Σ.Π.Α.: https://www.espa.gr  

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/  

• Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις», www.dianeosis.org  

• Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης   www.minadmin.gov.gr 

• Global Anti-corruption Organization www.transparency.org 

https://www.dianeosis.org/
http://www.eliamep.gr/
http://www.news247.gr/
https://www.eea.gr/
http://www.espa.gr/
https://ec.europa.eu/
http://www.dianeosis.org/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.transparency.org/

