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Πεξίιεςε 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηψληαη κνληέια  δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ππφ ην πξίζκα ηεο εμέηαζεο επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ. Μεηά απφ κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο 

ππάξρνπζαο ζεσξεηηθήο εμέιημεο ζηνλ ππφ εμέηαζε ηνκέα, ζηαρπνινγνχκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηξηψλ επηηπρεκέλσλ κνληέισλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, απηφ ηεο ηγθαπνχξε, ηεο νπεδίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Αλ θαη 

απνηεινχλ κνληέια δηνίθεζεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 

αθεηεξίεο, εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ε 

δηαθάλεηα θαη ε δηνίθεζε βάζεη ζηφρσλ. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε  εμέηαζε ηεο 

ειιεληθήο πεξίπησζεο θαη ν εληνπηζκφο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ηα δηάθνξα επηηπρεκέλα κνληέια ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  
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Abstract 

 In this dissertation we study the issue of pubic administration under the scope of 

examining successful organizational models in public administration. After a brief review 

of the most recent theoretical advances in public organizational models we pinpoint the 

characteristics of three successful organizational models; that of Singapore, New Zealand 

and Sweden. Although the specific administrative structures have been followed different 

paths and from different starting points, they appear to possess common characteristics 

such as a decentralized administrative structure, clarity in their operation and goal based 

organization. Moreover, I also illustrate the situation in the Greek public administration 

and track various elements form the successful models that can be adopted in the Greek 

case.  

 

 

 

 

 

 

.



5 

 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

1. Δηζαγσγή ..................................................................................................................... 9 

2.  πζηήκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ............................................................................... 11 

2.1 Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν Γηνίθεζεο ................................................................. 11 

2.2  Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη ................................................................................. 12 

2.3 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο .............................................................................. 16 

3. Παξαδείγκαηα Δπηηπρεκέλσλ κνληέισλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ................................. 20 

3.1 Μειέηε πεξίπησζεο: Μνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε ηγθαπνχξε .............. 26 

3.1.1 Αλαδηνξγάλσζε δνκψλ θαη αληηιήςεσλ .................................................... 27 

3.1.2 Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ................................................................... 28 

3.1.3 Δπηινγή πξνζσπηθνχ .................................................................................. 29 

3.2 θαλδηλαβηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ...................................................................... 32 

3.2.1 Γηαθάλεηα θαη απφδνζε επζπλψλ ............................................................... 34 

3.2.2 Γπηζκφο ............................................................................................................. 36 

3.2.3 Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ........................................................................... 38 

3.3 Σν κνληέιν δηνίθεζεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο ....................................................... 40 

3.3.1 Μεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ..................................................... 41 

3.3.2 Τπάξρνπζα δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ................................................. 44 

4. Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ..................................................................................... 47 

4.1 Ηζηνξηθά ηνηρεία ............................................................................................... 47 

4.2 Παξνχζα Καηάζηαζε ......................................................................................... 52 

4.3 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα ...................................................... 56 

4.3.1  Πξφγξακκα “Semantic Gov” ..................................................................... 56 

4.3.2  Σν Πξφγξακκα «Πνιηηεία» ........................................................................ 57 

4.3.3 Σν Πξφγξακκα «ΤΕΔΤΞΗ» .................................................................... 57 

4.3.4 Σν Πξφγξακκα «Αξηάδλε» ......................................................................... 58 

4.3.5 Σν Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» ........................................................ 58 

5. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο ...................................................................................... 59 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο, ............................................................................................... 63 

 



6 

 

 

Δπξεηήξην Πηλάθσλ 

ηνηρεία Τπεξεζίαο θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο (ηγθαπνχξε) ....................................... 28 

Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε ηγθαπνχξε ......................................................... 31 

Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε νπεδία ............................................................... 34 

Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε Νέα Εειαλδία ..................................................... 45 

Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα .............................................................. 54 

 



7 

 

 

Δπξεηήξην Φσηνγξαθηψλ θαη Γηαγξακκάησλ 

Γηαρσξηζκφο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ πεξίνδν 1987-1997 ........................................ 51 

Πεξηθέξεηεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» ................................. 52 

Λφγνο ππνςεθίσλ/ ζέζεσλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ ................................................. 56 

 



8 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Γεψξγην Γαιαλφ 

γηα ηε βνήζεηά ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ θαηεπζχλζεσλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

νινθιήξσζή ηεο. 

            Παξάιιεια ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηα 

κνπ, πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθε φιν απηφ ην δηάζηεκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ 

θαη ηδηαίηεξα ζηνπο δχν πηνχο κνπ Μελά θαη Δπάγγειν – Άγγειν πνπ ηνπο ζηεξήζεθα 

φιν απηφ ην δηάζηεκα. 

 

 

                                                                                            Αλαζηάζηνο Υαηδεθπξηαθίδεο 



9 

 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ 

βαζηθά ζηνηρεία πξνφδνπ θάζε θνηλσλίαο. Μία απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε 

επηηειεί κία πιεηάδα ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηελ επξσζηία ηεο νηθνλνκίαο, ηε 

δεκηνπξγία ελφο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο ελψ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε 

ελφο  ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο.  

Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ην απνηέιεζκα 

καθξνρξφλησλ δπκψζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ κε ην δεκφζην ηνκέα φπσο απηά πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα αμηνθξαηία, δηαθάλεηα θαη 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Καηά ζπλέπεηα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε θνηλσλία, πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο κλήκεο 

θαη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ελφο κνληέινπ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ελ γέλεη, ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο δεκφζησλ θνξέσλ θαη ηαπηφρξνλα αλαθνξά ζε 

ζχγρξνλα κνληέια δηνίθεζεο δήκσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ. Γηα λα ην πξάμσ απηφ κειεηψ ηξία (3) ζπζηήκαηα 

επηηπρεκέλσλ κνληέισλ δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο ηγθαπνχξε, ηεο νπεδίαο θαη ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο. Αλ θαη πνιιά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ είλαη εηεξφθιηηα, 
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σζηφζν έρνπλ σο θνηλή ζπληζηψζα ηελ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

Πξηλ ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηξηψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξαζέησ ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ππάξρνπζα δνκή ηεο 

άξηζηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηνπο δηαθφξνπο κειεηεηέο. Αλ θαη ζχληνκν ζε 

έθηαζε (ιφγσ ησλ πξνθαλψλ πεξηνξηζκψλ κίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) σο πξψην βήκα 

ε εξγαζία ζηνηρεηνζεηεί ην βαζηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν εμειίρζεθαλ θαη 

δηακνξθψζεθαλ φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία δεκφζηαο νξγάλσζεο. 

Φπζηθά ζε κία αληίζηνηρε εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ην ζηνηρείν ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μεηά απφ κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, επηρεηξψ λα 

εμεηάζσ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πηνζεηεζνχλ απφ πεξηπηψζεηο 

θαιήο πξαθηηθήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξψ λα θαηαιήμσ ζε κία δέζκε πξνηάζεσλ 

πνπ απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  επηηπρεκέλσλ δνκψλ πνπ ιείπνπλ απφ 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.   

Όπσο θαη θάζε εξγαζία απνηειεί έλα έλαπζκα γηα ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη θπζηθά θακία ιχζε δελ κπνξεί λα 

ηχρεη ζεηηθήο έθβαζεο αλ δελ πξνζαξκνζηεί ζηα ηνπηθά ζηνηρεία πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα.  Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα απνηειεί κία θίλεζε πξνο 

ηελ νξζή (θαηά ηελ άπνςή κνπ) θαηεχζπλζε, απηή ηεο ζχγθξηζεο επηηπρεκέλσλ 

πξαθηηθψλ αμηνπνηψληαο ηελ ηζηνξηθή κλήκε αλάινγσλ παξαδεηγκάησλ άιισλ ρσξψλ.   
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2.  Σπζηήκαηα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν ζθνπφο απηήο 

ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλαζθφπεζε επηηπρεκέλσλ κνληέισλ 

δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε 

παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ, είλαη επηβεβιεκέλε ε 

πεξηγξαθή ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο νξγάλσζεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

2.1 Τν παξαδνζηαθό κνληέιν Γηνίθεζεο 

Σν Κιαζηθφ ή παξαδνζηαθφ ή Ναπνιεφληην κνληέιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

είλαη έλα πνιχπινθν πιέγκα θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ βαζίδνληαη 

ζε έλα ζπρλά πεξίπινθν θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο 

εμνπζίαο ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο κε ιίγεο κφλν ιεηηνπξγίεο λα κπνξνχλ 

λα νινθιεξσζνχλ ζε θαηψηεξν επίπεδν, ελψ φιεο νη  δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ 

ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο, δεκηνπξγψληαο κία ζπγθέληξσζε 

ελεξγεηψλ πνπ είλαη θνζηνβφξα ρξνληθά θαη γξαθεηνθξαηηθά. Απηή ε ππξακηδνεηδήο 

ηεξαξρηθή δνκή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα απζηεξφ πιαίζην θαλφλσλ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εζηκηθνχ δηθαίνπ πνπ δελ είλαη εχθνια πξνζβάζηκν ζην κέζν πνιίηε. πρλά 

απαηηείηαη ε θαηνρή εηδηθψλ γλψζεσλ γηα ηε ζπλδηαιιαγή κε έλα δεκφζην θνξέα 

θαζηζηψληαο ηε δηαδηθαζία πξνζηηή κφλν ζε εηδηθνχο ζπκβνχινπο. ε πνιιέο εθθάλζεηο 

ηνπ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κε νξζή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ 

θνζηνβφξα ιεηηνπξγία θαη ηε δηαθζνξά, θαζψο ε αλψηεξε νκάδα ππαιιήισλ έρνπλ 
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εμαηξεηηθά εθηεηακέλεο αξκνδηφηεηεο θαη είλαη απνκνλσκέλεο απφ ηελ θνηλσλία, 

δεκηνπξγψληαο θίλεηξα εχθνινπ πινπηηζκνχ. Παξάιιεια, νη πξνζιήςεηο θαη 

απνιχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απαηηνχλ πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. 

2.2  Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη  

Σν Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (ΝΓΜ) αλέηεηιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, σο 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηεο επνρήο, ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηεο δεκφζηαο 

γξαθεηνθξαηίαο, φπσο ηελ είρε πεξηγξάςεη ν Weber  (1922). Σν λέν κνληέιν ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γεκφζηαο Πνιηηηθήο βαζίζηεθε ζηελ ζεσξία ηνπ αηνκηθηζκνχ 

κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ  αγνξά (market orientation). Με βάζε ινηπφλ ηε 

ζεσξία ηνπ αηνκηθηζκνχ, ε δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη λα δίλεη βάζε ζηνλ αληαγσληζκφ θη 

φρη ζηνπο απζηεξνχο θαλφλεο πνπ επηηάζζεη ην παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν. 

Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο πειάηεο. Σν θέξδνο είλαη ν απψηεξνο 

ζηφρνο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο αλαδεηά λέεο πξννπηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο 

πξνηάζεηο. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο ηνπ αηνκηθηζκνχ απνηεινχλ ν ρακειφο 

βαζκφο ζπιινγηθφηεηαο θαη ην αξαηφ πιέγκα θαλφλσλ. Ο ραιαξφο έιεγρνο θαη ε 

ειεχζεξε ηδησηηθή πξσηνβνπιία πνπ επηηάζζεη ν αληαγσληζκφο θαη νη «δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο» είλαη πιένλ ζε ζέζε λα απνθέξνπλ θαξπνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΝΓΜ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ, ηε δπλακηθή ζηνρνζεζία, 

επηδηψθεη ηελ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο, θαζηεξψλεη ηελ απιή δνκή, δίλεη έκθαζε ζηα 

απνηειέζκαηα θαη εθρσξεί αξκνδηφηεηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο (Μηραιφπνπινο, 2003). 

Σν ΝΓΜ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηηο παξαδνζηαθέο δηνηθεηηθέο αμίεο, φπσο 

είλαη ε νπδεηεξφηεηα, ελψ ηνλίδεη ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ έκθαζε δελ εζηηάδεηαη πιένλ ζηε 

λνκηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη πιένλ πειάηεο. χκθσλα κε ηνλ Μηραιφπνπιν (2003), ην δεηνχκελν είλαη 

«η μεηάβαζη από μία διοίκηζη διαδικαζιών ζε μία αποηελεζμάηων». Πνιιέο νξγαλψζεηο 

ηνπ Γεκνζίνπ ζεζπίδνπλ ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο εζηηάδνληαο: 

1. ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

2. ηνπο πνιίηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη σο πνιίηεο-πειάηεο 

3. ηε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε 

4. ην δηαρσξηζκφ ηεο πνιηηηθήο απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

5. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

6. ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νξγαληζκψλ 

7. ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

8. ηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαλνληζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

πξηλ αλαθχςνπλ 

9. ηελ ελεξγνπνίεζε ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

10. ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

11. ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ζπαηάιεο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ 

12. ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη  

13. ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

Σν ΝΓΜ θαη νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πξνθαινχλ 

ηδηαίηεξα νθέιε ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηνπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη ή εμαξηψληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ηδηαίηεξα, βειηηψλεηαη ε 

επηθνηλσλία κε ην δεκφζην ηνκέα ιφγσ ηεο αλάπηπμεο εξγαιείσλ γηα ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ρξφλνπ 
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αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνρή αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο.  

Άιια πηζαλά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηνπ ΝΓΜ είλαη ε χπαξμε 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, θαζψο ππάξρνπλ πην ζαθείο θαη κεηξήζηκνη ζηφρνη 

θαζψο θαη ζαθή λνκηθά πιαίζηα πνπ ηηο ζηεξίδνπλ, ε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε χπαξμε επειημίαο θαη αμηνπηζηίαο ζηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

δνκψλ ηνπ δεκνζίνπ.  

Χζηφζν ην ΝΓΜ κπνξεί λα έρεη θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Ζ απνθέληξσζε 

πνπ πξνσζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ έιιεηςε κεηαθίλεζεο ησλ κνλάδσλ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο (πεξηνξηδφκελν απιά ζε κία κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, αληί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηήο. Παξάιιεια, ν 

εθζπγρξνληζκφο πνπ επηβάιιεη έρεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ην νπνίν κπνξεί λα 

κελ ζπλάδεη κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Έλα αθφκε ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ζπρλά ηε βηβιηνγξαθία είλαη ην κίγκα 

ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ πξνσζνχληαη κε ην ΝΓΜ. Ζ εμσηεξίθεπζε πιεηάδαο 

αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ αλ θαη έρεη πξνθαλή απνηειέζκαηα κείσζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, δεκηνπξγεί πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ έρνπλ 

θαηαγξαθεί θαη πεξηπηψζεηο εθπηψζεσλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

αλαζέηνληαη κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, ε κεηάβαζε ιεηηνπξγηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη παξαηεξεζεί 

φηη νδεγεί ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νιηγνπψιην θαη κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο.  
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Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηα πξναλαθεξφκελα κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη 

απφ ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ φηαλ πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ δπκψζεηο πνιιψλ εηψλ ιεηηνπξγίαο φηαλ 

αλαηίζεληαη ζε λένπο ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία 

νδεγνχλ ζε κεησκέλεο απνδφζεηο, ζηξεβιψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηειηθά δελ 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο αλάζεζεο (Hughes, 2003). Καηά ζπλέπεηα, ε αλάζεζε ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξν 

πιαίζην θαη ππφ ζηελή επνπηεία.  Παξά ηα ζπλαθή πιενλεθηήκαηα θαη ηηο εγγελείο 

αδπλακίεο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ην ΝΓΜ δελ έρεη πεδίν εθαξκνγήο, 

Δηδηθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε πίζηε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ε αμηνπηζηία είλαη 

εδξαησκέλε, ε γξαθεηνθξαηία δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο.  

Γηα λα έρεη επηηπρία ην ΝΓΜ θαη ε ζπλαθήο Γηνίθεζε δηά ηφρσλ πξέπεη ν θάζε 

εξγαδφκελνο λα έρεη ηελ  ηθαλφηεηα λα νξηνζεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ηε ζπλέρεηα λα 

είλαη αθνζησκέλνο ζε απηνχο θαη εηδηθά ζηνπο πιένλ δχζθνινπο. Δίλαη απαξαίηεηε ε 

αλαηξνθνδφηεζε, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ επηηπγράλεη. Πνιιέο θνξέο νη 

εξγαδφκελνη, φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη είλαη αξθεηά πίζσ απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο, αλαγθάδνληαη λα απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ μεθχγνπλ απφ 

απηνχο. Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί, ψζηε λα κπνξεί λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σέινο, ε χπαξμε 

ελφο ηθαλνχ εγέηε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 

2003). Οη θχξηνη ηξφπνη έθθξαζεο ηνπ ΝΓΜ είλαη: 
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1. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (E-Governance) δειαδή ζηελ νπζία ε 

αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

2. Ζ Γηνηθεηηθή Απνθέληξσζε (Decentralization) δειαδή ε δεκηνπξγία 

θνξέσλ απνθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο θαη ε ελίζρπζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

3. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management) 

αθνινπζψληαο κία δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσο 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

4. Ζ Θέζπηζε λέσλ κνξθψλ ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο (Control and 

Administration) κε ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ αξρψλ  

5. Ζ Καλνληζηηθή Μεηαξξχζκηζε (Legal Control) κε ηελ απνξξχζκηζε 

απαξραησκέλσλ απζηεξψλ δνκψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε λνκνζέηεζε. 

6. Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Human Resources) δειαδή ε 

επηινγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

2.3 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management, Γ.Ο.Π.) είλαη κηα 

δηνηθεηηθή θηινζνθία ε νπνία επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ πνιίηε - πειάηε θαη 

βειηηψλεη ζπλερψο ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο αλαιπηηθά εξγαιεία 

θαη νκαδηθή εξγαζία κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ππαιιήισλ. Ζ Γ.Ο.Π. δίλεη έκθαζε 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο. Αλαιχεη ηηο ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζχλνιν θαη επεθηείλεη ηε θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

νξγάλσζεο. Γηακνξθψλεη έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ παξά ειεγθηηθφ θαη ζεσξεί φηη νη 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ είλαη ην ειάρηζην πνπ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε.  

Ζ Γ.Ο.Π. σο πξψηε πξνηεξαηφηεηά ηεο έρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζή ηεο, εζηηάδνληαο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Παξέρεη ηε ζπλνιηθή θαη ηε 



17 

 

ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο ζηεξίδεηαη ζηηο κηθηέο δηα-ιεηηνπξγηθέο 

νκάδεο. Δίλαη έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη ππεξεηεί ηνπο αλζξψπνπο. Γηα ηελ επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο Γ.Ο.Π. 

απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (Αζπξίδεο, 2013). Γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο 

κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζηε Γ.Ο.Π ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

Γέζκεπζε ηεο εγεζίαο: Γέζκεπζε ησλ θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο θαη ηνπ δηεπζπληή ζηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

πξέπεη λα αλαιάβεη πξνζσπηθά ηελ εγεζία ηεο πξνζπάζεηαο θαη λα παξέρεη ηελ 

αλαγθαία θαζνδήγεζε δίλνληαο πξψηε ην παξάδεηγκα. Παξάιιεια, έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ζπλέρεηα ηεο εγεζίαο φπνπ ε αιιαγή ελφο δηεπζπληή ή γεληθνχ 

γξακκαηέα ελφο νξγαληζκνχ δελ ζα επηθέξεη αλαζηνιή ηεο πξνζπάζεηαο. 

Δθαξκνγή ζε έθηαζε: Δίλαη αλαγθαία ε αληηκεηψπηζε ηεο πνηφηεηαο απφ φια 

ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, θαη φρη κφλνλ απφ θάπνην εηδηθφ ηκήκα ειέγρνπ πνπ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηερληθά ζέκαηα, ηα νπνία δελ είλαη εθηθηά ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ζέκα φισλ 

ησλ κειψλ ηνπ θαη φρη κφλν ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ηκήκαηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

πνηφηεηα ιφγσ ηεο απνζηνιή ηνπ.  

Υπεπζπλόηεηα ζε βάζνο: Ζ ζπλεηζθνξά θάζε εξγαδνκέλνπ ζπκβάιεη ζηελ 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη πξνο απηφ ην ζθνπφ φινη πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη θαη 

ππφινγνη κε θάπνην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ην ξφιν ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 
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Πξόιεςε: Ζ πνηφηεηα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησζεί ζηε ζρεδίαζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο δεκηνπξγεί έλα θξπθφ 

ηκήκα παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο φπνπ παξάγνληαη αθαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη γίλεηαη 

ζπαηάιε πφξσλ γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηφξζσζή ηνπο αλ φρη κε ηελ απφξξηςε ηνπο. 

Σπλερήο εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ βειηίσζεο 

πνηόηεηαο: Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο (θαη απφ ηε δηνίθεζε) νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη νη ιφγνη ησλ 

αηηηψλ δηαθχκαλζεο ζηελ πνηφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 

ζπκβάιεη ζηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ. Έηζη νη ππάιιεινη δελ θνβνχληαη λα 

επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα απνθηνχλ πεξεθάληα θαη 

αγάπε γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Γηα λα ππάξμεη επηηπρία πξέπεη λα ππάξμεη εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξγαιεία θαη ζηηο ηερληθέο πνηφηεηαο. 

Έιεγρνο αληαγσληζηηθόηεηαο: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα νξηνζεηείηαη ζπλερψο κε βάζε κηα ζεηξά δεηθηψλ απφδνζεο, εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ (benchmarking). Οη εμσηεξηθνί δείθηεο είλαη πην ζεκαληηθνί γηαηί έρνπλ 

ζρέζε κε ην πψο αληηιακβάλνληαη ηηο βειηηψζεηο ζηα πξντφληα πεηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Οη εζσηεξηθνί δείθηεο αθνξνχλ δηαρξνληθή εμέιημε δεηθηψλ ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σπλερήο βειηίσζε: Ζ θεληξηθή θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, 

είλαη ε παξαθίλεζε ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο λέσλ κεζφδσλ βειηίσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο. Με ηε ζπλερή βειηίσζε γίλνληαη κηθξά αιιά ζηαζεξά 

βήκαηα κε ηε ρξήζε δνθηκαζηηθψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, κε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
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3. Παξαδείγκαηα Δπηηπρεκέλσλ κνληέισλ Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ηεο εμέιημεο θάζε θνηλσλίαο απφ 

ηνπο αξραηνηάηνπο ρξφλνπο. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, νη θπβεξλεηηθνί αλαζρεκαηηζκνί 

επεξέαζαλ ηηο θπβεξλεηηθέο δνκέο κεηαζηξέθνληάο ηνπο απφ θπβεξλήζεηο ζεζκνί ζε 

πνιηηνθεληξηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο. Καηά ζπλέπεηα αλαθχπηεη ην ινγηθφ εξψηεκα, γαηί 

μαθληθά νη πνιίηεο ήξζαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο; 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζην ζχγρξνλν ξεπζηφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ επηθξάηεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε κεηαβνιή ηνπ 

ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ην ζχγρξνλν θξάηνο. Πιένλ ην θξάηνο δελ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ πινχηνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ παξαγσγηθψλ πφξσλ , 

παξά κφλν γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζα θηλεζεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη ηελ 

παξνρή νξηζκέλσλ ξφισλ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Ο ηζηνξηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ε παξνρή 

αζθάιεηαο θαη δηφξζσζεο ησλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο παξέρνληαο ζηαζεξφηεηα θαη 

δηθαηνζχλε ψζηε λα παξέρνπλ ην ηδαληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δλψ 

ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ είλαη θαηλνχξγην, ε επηηάρπλζε ζηηο αιιαγέο 

πνπ επηβάιινπλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ν καξαζκφο παξαδνζηαθψλ ηζρπξψλ 
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νηθνλνκηψλ θαη ε ίδξπζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ νδήγεζε ζηελ αλάγθε νξγάλσζεο πην 

απνδνηηθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο.  

Ζ πξψηε ζρνιή ζθέςε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα 

πην απνδνηηθφ θνξέα απφ πιεπξάο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ην ΝΓΜ πνπ 

αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζηελ Δλφηεηα 2. Σα δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΝΓΜ 

δεκηνχξγεζαλ κία δεχηεξε ζρνιή ζθέςεο πνπ θαηαλείκεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή  ζε 

δηαθνξεηηθά κνληέια ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ηνλ Peters (1996) θαηαηάζζνληαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. Μνληέιν ηεο αγνξάο, φπνπ ε ζηφρεπζε είλαη ζηε εμσηεξίθεπζε φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ πξνζηαζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή επέκβαζή ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο 

2. πκκεηνρηθφ κνληέιν, κε ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ηνκέα λα είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν θαη λα δίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο πνιίηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο.   

3. Δπέιηθηε δηαθπβέξλεζε, κε ηελ δηνίθεζε βάζε ζηφρσλ.  

4. Απνξπζκηζκέλε δηαθπβέξλεζε, φπνπ επηθξαηνχλ επέιηθηα 

νξγαλνγξάκκαηα βάζε νκάδσλ εξγαζίαο, απνθεληξσκέλεο αξκνδηφηεηαο θαη κηθξφ 

δεκφζην ηνκέα.  

Παξά ηελ αιιεινεπηθάιπςε ζε δηάθνξα ζεκεία, γεληθά ππάξρνπλ δηαθξηηά 

ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα κνληέια δηαθπβέξλεζεο βάζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηεο δνκήο 

δηαθπβέξλεζεο.  
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Σα πξψηα «ζχγρξνλα» κνληέια νξγάλσζεο απνηεινχλ ηα κνληέια ηνπ Max 

Weber  ζηε Γεξκαλία θαη ηνπ  Woodrow Wilson ζηηο ΖΠΑ. Καη νη δχν ήηαλ νπαδνί ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ςάρλνληαο γηα 

κία δνκή πνπ ζα αληηζηεθφηαλ ζε πνιηηηθέο πηέζεηο θαη ζηξεβιψζεηο ζηε δνκή θαη ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππαιιήισλ. Σν θιαζζηθφ κνληέιν ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ 

ζπλδέζεθε κε ηνλ Max Weber εδξάδεηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Φπζηθά, ζην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ην κνληέιν είλαη νξζά πξνζδηνξηζκέλν 

θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ γηα λα κεησζεί 

απνηειεζκαηηθά ε γξαθεηνθξαηία ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ ζηξεβιψζεηο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ο Wilson ήηαλ επηθεθαιήο ελφο θηλήκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε 

πιενλαδφλησλ ζέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο ΖΠΑ. Σα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηθανχ κνληέινπ δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηνλ Wilson  είλαη: 

1. Ηεξαξρηθή δνκή 

2. Καηαλνκή εξγαζηψλ 

3. Πξφζιεςε επαγγεικαηηψλ 

4. Πξναγσγή κε βάζε ηελ αξραηφηεηα 

5. Μνληκφηεηα 

6. Πεηζαξρία κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

7. Απφιπζε κε βάζε δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ησλ δχν, ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δελ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο θαζψο ζεσξνχληαη σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο 

θαη ε απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλαδεηήζεθε ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε κνξθή ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 
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γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν (φπσο είλαη γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία) απνηειεί ηε βαζηθή 

κνξθή νξγάλσζεο πιεηάδαο ρσξψλ θαη νξγαληζκψλ. Ζ θξηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν εδξάδεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Ζ ηππνιαηξηθή ζπκπεξηθνξά δελ είλαη θαη πξαγκαηηθή. Με άιια ιφγηα ν 

πξαγκαηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζην νξγαλφγξακκα νξγάλσζεο.  

2. Κάησ απφ ηελ επίζεκε κνξθή νξγάλσζεο ζπρλά ζρεκαηίδνληαη 

αλεπίζεκεο δνκέο θαη ζπλέξγεηεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη αιιά κπνξεί λα είλαη 

εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο γηα ηε ζπλνιηθά επίδνζε. Αλ θαη ζεκηηέο, απηέο νη αιιαγέο 

(π.ρ. δηεπζχλζεηο ή νκάδεο εξγαζίαο) ζπρλά δελ επηζεκνπνηνχληαη θαζφινπ ή κε 

κεγάιε θαζπζηέξεζε, φηαλ πιένλ ν ξφινο ηνπο έρεη θαηαζηεί παξσρεκέλνο.  

3. Ζ επίζεκε νξγάλσζε ηείλεη λα είλαη απζηεξή θαη άθακπηε, γεγνλφο πνπ 

είλαη αληηπαξαγσγηθφ ζηε δηνίθεζε βάζε ζηφρσλ. 

4. Σν αλψηεξν επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ζπρλά είλαη εθηφο ηνπ 

θχθινπ πξαγκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ, αληίζεηα κε άηνκα ρακειφηεξα ζηελ 

ηεξαξρηθή ππξακίδα πνπ αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ έξγν ζηελ φιε ιεηηνπξγία, ρσξίο 

ηελ απαξαίηεηε λνκηκνπνίεζε γη‟ απηφ. 

5. Ζ θαηλνηνκία αλ θαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία θάζε νξγαληζκνχ δελ 

ππνζηεξίδεηαη επίζεκα, κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα έπεηαη ησλ εμειίμεσλ.  

6. Ζ ιεηηνπξγία κε βάζε ηελ αληηζηνίρηζε θάζε ιεηηνπξγίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο δεκηνπξγεί αληίζηνηρε νξγάλσζε θαη 

θαηακεξηζκφ ζε φιε ηελ θνηλσλία. Χζηφζν ε «ππνπξγνπνίεζε» κε βάζε ηηο 
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αξκνδηφηεηεο θαη φρη κε βάζε επέιηθηεο κνξθέο δηνίθεζεο πεξηνξίδεη ηελ εμνπζία θαη 

δεκηνπξγεί παζνγέλεηεο. 

Όιεο απηέο νη παζνγέλεηεο ηεο παξαδνζηαθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα 

θακθζνχλ κε ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ κνληέισλ δηνίθεζεο (e-management) ηα 

νπνία ειαρηζηνπνηνχλ ηηο θαζπζηεξήζεηο, κεηψλνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία, δεκηνπξγνχλ 

επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηειηθά κεγηζηνπνηνχλ ηελ απφδνζε 

γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηε δηφγθσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ αλάγθε 

γηα ηελ χπαξμε ηζνζθειηζκέλσλ δεκφζησλ πξνυπνινγηζκψλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, έρνπλ αλαδεηρζεί αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηφζν κε ηε κνξθή ηεο εμσηεξίθεπζεο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο παξάιιειεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ θάζε θιάδνπ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Καηλνηφκεο ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε απνηέιεζαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πξνο 

απηφ ην ζθνπφ. Όπσο κάιηζηα αλαθέξεη θαη ν Rhodes (1997) απηφο είλαη «ο δρόμος για 

ηο μέλλον».  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχκπξαμεο δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα 

απνηέιεζαλ ηα QUANGO (quasi-autonomous non-governmental organisation). 

Απνηεινχληαη απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ κέζσ ηεο παξαρψξεζεο αξκνδηνηήησλ απφ ην 

δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (θάηη αληίζηνηρν κε ηνλ ειιεληθφ φξν ησλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ – ΜΚΟ). Ο φξνο πξνηάζεθε απφ ηνλ Alan Pifer ην 1967 κε 

ηελ ίδξπζε ελφο αληίζηνηρνπ νξγαληζκνχ δηαρείξηζεο πδάησλ, θηάλνληαο ηα 827 
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QUANGO ην 2007 (Κπβέξλεζε ηνπ ΖΒ, 2018).  Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ QUANGO 

νθείιεηαη ζηηο ειαζηηθέο δνκέο ηεξαξρίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηελ ηθαλφηεηα 

πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ ρψξνπ άκεζεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Χζηφζν απηέο νη πξσηνβνπιίεο 

ζχκπξαμεο ζπρλά έρνπλ δερζεί θξηηηθή σο πξνο ηα θίλεηξα πνπ έρεη θάζε κέξνο ηεο 

ζχκπξαμεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη. Παξάιιεια, ε ειαζηηθφηεηα ζηε 

ιεηηνπξγία ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία κίαο αίζζεζεο θαηαζπαηάιεζεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο.  

Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε ζπλεπαθφινπζε ηδέα 

ηνπ ΝΓΜ έρεη θαηαζηήζεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε πην απνδνηηθή σο πξνο ηελ εθπιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο αλαθχεηαη ην εξψηεκα  ηεο ζχγθιηζεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θνηλσλία θαη εθείλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

εθείλν ηεο νξζήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Osborne θαη Hutchinson (2004) ην «άξηζην» θξάηνο είλαη εθείλν πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ 

θιαζζηθή «γξαθεηνθξαηηθή» νξγάλσζε γηα έλαλ ζηελά νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ «ππξήλα» ηεο χπαξμεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη έρεη εμσηεξηθεχζεη 

φιεο ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο, ζπρλά κε βξαρπρξφληα ζπκβφιαηα πνπ πξνζδίδνπλ 

κεγαιχηεξε επειημία ζηε ζχλαμε θαη δηαθνπή ζρέζεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Αλ θαη ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη ρξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηάζεο ζηνλ ηνκέα, πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη φηη 

φια απηά γίλνληαη πεξηζζφηεξν πξνζηηά κέζα απφ ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαγκαηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο. Καηά ζπλέπεηα, ζηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε 
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ηξία κνληέια επηηπρεκέλεο δηαρείξηζεο δεκφζησλ νξγαληζκψλ: ηεο ηγθαπνχξε, ηεο 

νπεδίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο. 

3.1 Μειέηε πεξίπησζεο: Μνληέιν δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηε 

Σηγθαπνύξε 

Ζ επηινγή ηεο ηγθαπνχξε σο κειέηε πεξίπησζεο πξνθχπηεη απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

επηδφζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηε 

ηγθαπνχξε θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο παγθνζκίσο απφ ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα επηηπγράλνληαο άξηζηεο επηδφζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο 

(2,2 κε άξηζην ην 2,5), ηελ πνηφηεηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαθζνξάο. 

Ζ ηγθαπνχξε είλαη κία κηθξή ρψξα λεζί κε πιεζπζκφ 5,6 εθαη. θαηνίθνπο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο.  Κεξδίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζηηο 3 Ηνπλίνπ 

1959 απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, πξφθεηηαη γηα έλα λενζχζηαην θξάηνο (ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο) πνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ καζηηδφηαλ απφ πςειή 

εγθιεκαηηθφηεηα, δηαθζνξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πςειή (14%) αλεξγία, ελψ ν κηζφο 

πεξίπνπ πιεζπζκφο δνχζε ρσξίο ηα βαζηθά ζηνηρεία δηαβίσζεο (Quah, 2013). Απφ κία 

ηέηνηα αθεηεξία ε ηγθαπνχξε έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ, θαζψο πιένλ 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαηαιακβάλνληαο ηε δέθαηε 

ζέζε παγθνζκίσο κε βάζε ην νλνκαζηηθφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, 2018).  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ε θπβέξλεζε ηεο ηγθαπνχξε ίδξπζε 

δχν νξγαληζκνχο πνπ αμηνπνηνχζαλ ηελ εκπεηξία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην Housing and 
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Development Board (HDB) θαη ην Economic Development Board (EDB) γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε Ξέλσλ Άκεζσλ 

Δπελδχζεσλ, αληίζηνηρα. Ο θξαηηθφο ηνκέαο ηελ πεξίνδν εθείλε καζηίδνληαλ απφ 

πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη απνηθηνθξαηηθήο αληίιεςεο κε ηελ έιιεηςε επειημίαο θαη 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Οη θχξηεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε 

θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

3.1.1 Αλαδηνξγάλσζε δνκώλ θαη αληηιήςεσλ 

Σα 137 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ηγθαπνχξε σο κία Βξεηαληθή απνηθία είραλ 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν απνθιεηζηηθφ 

έξγν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ήηαλ ε ζπιινγή θφξσλ, ε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ε 

θαηαζθεπή (πεξηνξηζκέλσλ) δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ δελ απνηεινχζαλ 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο. 

Χο πξψην έξγν ηεο λέαο θπβέξλεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία δχν ππνπξγείσλ 

αλάπηπμεο θαη γεσξγίαο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

Παξάιιεια, γηα ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ηδξχζεθε έλα 

εηδηθφ ηκήκα επηκφξθσζεο θαη μεθίλεζε ε καδηθή επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Γηα ηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηδξχεηαη γξαθείν 

παξαπφλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απφιπζε αλίθαλσλ ή αγελψλ ππαιιήισλ θαη 

ζεζπίδεηαη ε εζεινληηθή εξγαζία δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηα ζαββαηνθχξηαθα ζε δεκφζηεο 

θνηλσθειείο δνκέο ψζηε λα έξζνπλ πην θνληά ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, 
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παξέρεηαη ε ηθαλφηεηα ζε ππαιιήινπο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη λα παξακείλνπλ ζηε 

ζέζε ηνπο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Σν βαζηθφ ζηνηρεί ηεο αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ αιιαγή νξγαλνγξακκάησλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ αιιά ζηελ ελεξγή αιιαγή ηεο 

αληίιεςεο ηνπ ξφινπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο επζχλεο ησλ δεκφζησλ 

ιεηηνπξγψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

3.1.2 Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

Ζ δηαθζνξά απνηεινχζε ηξφπν δσήο γηα ηε ηγθαπνχξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Βξεηαληθήο δηαθπβέξλεζεο (Quah, 2013).  Έλα αλαπνηειεζκαηηθφ θαη δαηδαιψδεο 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε πξνζήισζε πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο επηηείλεη 

ηελ θαηάζηαζε. Ζ πξψηε ελέξγεηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο ήηαλ ε ζέζπηζε ελφο απζηεξνχ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε ζηειέρσζε ηνπ εηδηθνχ γξαθείνπ παξαθνινχζεζεο 

ζεκάησλ δηαθζνξάο (Corrupt Practices Investigation Bureau) πνπ αληίζεηα κε άιιεο 

ρψξεο δελ αλήθεη ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά ζηηο αζηπλνκηθέο 

δπλάκεη ηεο ρψξαο. Ζ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

απεηθνλίδεηαη ζηε ζηαζεξή θαη δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ γξαθείνπ θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1: ηνηρεία Τπεξεζίαο θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο (ηγθαπνχξε) 

Έηνο Πξνυπνινγηζκφο ($) Άηνκα 

1978 1.024.370 61 

1987 4.147.230 69 

1997 10.225.463 79 

2007 14.619.718 89 

2008 15.790.811 86 

2009 16.386.900 93 
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2010 20.094.000 138 

2011 34.073.400 138 

(Πεγή: Quah, 2013) 

Σν ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, κέηξν γηα ηελ επνρή απνηεινχζε ε δπλαηφηεηα γηα ηηο 

αζηπλνκηθέο αξρέο λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη λα 

δηαηάζζνπλ απηεπάγγειηνπο ειέγρνπο θαη ζπιιήςεηο ζε πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο, 

ελέξγεηα πνπ απαηηνχζε πξφηεξα ηελ έγθξηζε ηνπ βξεηαλνχ θπβεξλήηε. Με άιια ιφγηα 

δηακνξθψζεθε κία δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη θνπιηνχξα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ζε ζρέζε κε ην δχζθακπην παξειζφλ. Παξάιιεια, ε δηαθζνξά 

αληηκεησπίδεηαη φρη κφλν θαηαζηαιηηθά αιιά θαη πξνιεπηηθά κε ζεηξά ελεκεξψζεσλ ζε 

ζρνιεία, ππεξεζίεο, παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά νη δξάζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γξαθείνπ γηα ην 2010 έθζαζαλ ηηο 9.193 δηαιέμεηο θαη ελεκεξσηηθέο 

εθδειψζεηο. 

3.1.3 Δπηινγή πξνζσπηθνύ 

¨Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα φισλ ησλ ζχγρξνλσλ δηνηθήζεσλ είλαη ε 

αμηνθξαηηθή επηινγή πξνζσπηθνχ  ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηφζν γηα ηελ εκπέδσζε 

ηνπ αηζζήκαηνο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, φζν θαη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ νξγαληζκψλ. Οη ξίδεο ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο πξνζσπηθνχ (Public Service 

Commission) εληνπίδνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο δηαθπβέξλεζεο, αλ θαη εθείλε 

ηεο πεξίνδν ππήξρε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπκβνπιίνπ, πέξα ησλ πξνζιήςεσλ, ήηαλ θαη ν ελεξγφο ηνπ ξφινο ζηελ ππεξεζηαθή 

εμέιημε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Αληίζεηα κε πξηλ, εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα 

επηινγήο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο θαη φρη ηελ αξραηφηεηα, φπνπ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο δηελεξγνχλ ηηο πξναγσγέο θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν, 
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αθαηξψληαο απηή ηε ιεηηνπξγία απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θάζε ηκήκαηνο ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ ζηξεβιψζεηο ζηε δηαδηθαζία ιφγσ ηνπηθψλ ή ππεξεζηαθψλ επηινγψλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηελ πεξίνδν 1983-1989 ην ζπκβνχιην δηελήξγεζε 50.274 ζπλεληεχμεηο 

πξναγσγήο, εμέηαζε 1.184 πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο θαη απέλεηκε 1.543 ππνηξνθίεο 

πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα θάζε 

νξγαληζκνχ είλαη ε ακνηβή ηνπ ζηειερηαθνχ πξνζσπηθνχ. Καζψο απηφ έγηλε γξήγνξα 

αληηιεπηφ, πξνσζήζεθε απφ ην 1961 θαη κεηά ε ζεκαληηθή άκεζε θαη έκκεζε αχμεζε 

(κέζσ θνξναπαιιαγψλ) ηνπ κηζζνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ψζηε λα ηαπηίδνληαη κε 

απηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ θαιχηεξσλ ππνςεθίσλ.  

Παξάιιεια, ζεζπίδεηαη ζχζηεκα πιεξσκψλ κε βάζε ηελ απφδνζε ηα νπνία δελ 

απνδίδνληαη νξηδφληηα αιιά κε βάζε ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα θξηηήξηα. Ζ πξνζέιθπζε 

θαη δηαηήξεζε ησλ θαιχηεξσλ αλαθιάηαη ζην γεγνλφο φηη κφιηο 9 πςειφβαζκα ζηειέρε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρνπλ κεηαπεδήζεη απφ ην δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (Qual, 2013).  

Ζ επηηπρία ηνπ κνληέινπ δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε ηγθαπνχξε δηαθαίλεηαη ζηηο 

δηάθνξεο κεηξήζεηο απφδνζεο κε βάζε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο (Πίλαθαο 2). 
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Πίλαθαο 2: Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε ηγθαπνχξε 

Σνκέαο Έηνο 

Αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ 

πεγψλ 

Δπίδνζε 

(-2,5 

κέρξη 

+2,5 

Καηάηαμε ζε 

εθαηνζηεκφξην 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Δπηθνηλσλία θαη 

απφδνζε επζπλψλ 

1996 7 0,1 55,5 0,2 

2006 12 -0,4 34,1 0,1 

2016 11 -0,3 36,9 0,1 

Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα 

θαη απψιεηα 

βίαο/ηξνκνθξαηίαο 

1996 4 1,1 87,2 0,4 

2006 8 1,3 93,2 0,2 

2016 9 1,5 99,5 0,2 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηνίθεζεο 

1996 5 2 100 0,2 

2006 8 2,2 99,5 0,2 

2016 8 2,2 100 0,2 

Πνηφηεηα ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ 

1996 6 2,2 100 0,3 

2006 8 1,8 98 0,2 

2016 9 2,2 100 0,2 

Δθαξκνγή λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

1996 8 1,2 87,9 0,2 

2006 12 1,6 91,9 0,2 

2016 11 1,8 96,2 0,2 

Έιεγρνο Γηαθζνξάο 1996 7 2,1 97,3 0,2 

2006 11 2,2 98 0,2 

2016 11 2,1 97,1 0,1 

(πεγή: Παγθφζκηα Σξάπεδα) 

Όπσο παξαηεξνχκε, ε ηγθαπνχξε επηηπγράλεη πςειέο βαζκνινγίεο ζηνπο 

ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη δηακφξθσζεο ελφο 

αμηφπηζηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Σα ζηνηρεία απηά αλαθιψληαη θαη ζηα ζηνηρεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δεκνζηεχεη ε παγθφζκηα Σξάπεδα φπνπ απφ ην 2007-2016 ε 

ηγθαπνχξε βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο γηα ηελ  πξνζέιθπζε ΑΞΔ θαη ζηε 

δεχηεξε ζέζε γηα ην 2017-2018 κεηαμχ 193 νηθνλνκηψλ (World Bank, 

2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018). Σα δχν ζηνηρεία 

πνπ ζεζκνζεηνχλ απηή ηελ επηηπρία είλαη ε πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

εχξσζηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε πξνζέιθπζε ησλ «θαιχηεξσλ» θαη 

«επθπέζηεξσλ» φπσο αλέθεξε ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Lee Kuan Yew (Quah, 2013) 
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3.2 Σθαλδηλαβηθό κνληέιν δηνίθεζεο 

Αλ θαη απνηειεί έλα ιακπξφ παξάδεηγκα κεηαζρεκαηηζκνχ ηφζν ηεο νηθνλνκίαο 

φζν θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ αζζεληθφ ζε έλα αλεπηπγκέλν θξάηνο, ε 

πεξηνξηζκέλε εδαθηθή έθηαζε ηεο ηγθαπνχξε, ε εχξσζηε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε 

θαη ν κηθξφο πιεζπζκφο ηεο θαζηζηά δχζθνιε ηελ γελίθεπζε ηνπ παξαδείγκαηνο. Σν 

δεχηεξν παξάδεηγκα επηηπρεκέλνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο νξγαληζκψλ πνπ ζα 

παξνπζηάζσ είλαη απηφ ηεο νπεδίαο. 

Ζ νπεδία απνηειεί έλα παξάδεηγκα εχξσζηεο νηθνλνκίαο πνπ έρεη επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο νξζήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Μάιηζηα, ε νπεδία είλαη γλσζηή γηα ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηνπο πςεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο ζηε ζπιινγή θφξσλ. Σν γλσζηφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ φηαλ θάπνηνο αλαθέξεηαη ζηελ νπεδία απνηειεί ην ζχζηεκα 

θνηλσληθψλ παξνρψλ, κε ην «δίρηπ» πξνζηαζίαο λα εθηείλεηαη απφ ηε γέλλεζε έσο ηελ 

ηξίηε ειηθία ην νπνίν έρεη κειεηεζεί θαη παξνπζηαζηεί ζε πιεηάδα κειεηψλ. 

Παξάιιεια, ε ηθαλφηεηα βεβαίσζεο θαη ζπιινγήο ησλ θφξσλ πξνζδίδεη έλα αίζζεκα 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ηηο δνκέο 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο θαη γεληθά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα 

ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ 

θφξσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί χπαξμε ππέξνγθσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

γηα ην έηνο 2016. Χο απνηέιεζκα, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ θφξσλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ γηα ην έηνο 2017, αθαηξψληαο 

ην πιενλάδνλ πνζφ. Σν «θαηλφκελν» νθείιεηαη ζην φηη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 
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δηάιεμαλ λα πιεξψζνπλ εθηφο απφ ηνπο νθεηιφκελνπο θαη ηνπο πξνθαηαβνιηθνχο 

θφξνπο, ιφγσ ηνπ θαζεζηψηνο πνιχ ρακειψλ ή αξλεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο εχπνξεο ζθαλδηλαβηθήο ρψξαο θαη ηεο πίζηεο ζηελ 

θπβέξλεζε (Σξαπεδηθά λέα, 2017). 

Δμεγψληαο, ηα ρακειά ή αξλεηηθά επηηφθηα δελ δίλνπλ θίλεηξα γηα 

απνηακίεπζε, νπφηε ε πξνπιεξσκή ησλ θφξσλ θαληάδεη σο κία θαιχηεξε «επέλδπζε» 

γηα ηνπο νπεδνχο.  Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε ρψξα λα παξνπζηάζεη έλα δεκνζηνλνκηθφ 

πιεφλαζκα 85 δηζ. θνξσλψλ (9 δηζ. επξψ) γηα ην ζχλνιν ηνπ 2016, κε ην ήκηζπ εμ‟ 

απηψλ λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο επηπιένλ θφξνπο απφ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

 Με βάζε ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα ε νπεδία θαηαηάζζεηαη ζηελ 21ε ζέζε 

παγθνζκίσο, ελψ πιεζπζκηαθά πξνζεγγίδεη ηελ Διιάδα κε 10 εθαη. θαηνίθνπο 

θαηαλεκεκέλνη ζε 21 θνκεηείεο (πεξηθέξεηεο), κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηζνκεξή 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ, γεγνλφο πνπ δελ 

παξαηεξείηαη ζε θακία άιιε ρψξα παγθνζκίσο. Ζ αλεξγία θπκαίλεηαη ζην 8% ελψ ε 

θπβέξλεζε εκθαλίδεη πιενλαζκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο απνηεινχληαη 

απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο απηνδηνίθεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, κία ηερλνθξαηηθή 

θνπιηνχξα θαη ηελ επηηαθηηθή δήηεζε επζχηεηα θαη δεκφζηνπ ειέγρνπ ζηα δεκφζηα 

έγγξαθα (Petersson, 2007). ηνλ Πίλαθα 3 αλαθέξνληαη νη επηδφζεηο ηνπ ζνπεδηθνχ 

κνληέινπ δηνίθεζεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο κέηξεζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο.  
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Πίλαθαο 3: Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε νπεδία 

Σνκέαο Έηνο 

Αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ 

πεγψλ 

Δπίδνζε 

(-2,5 

κέρξη 

+2,5 

Καηάηαμε ζε 

εθαηνζηεκφξην 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Δπηθνηλσλία θαη 

απφδνζε επζπλψλ 

1996 7 1,52 95,50 ,210 

2006 12 1,49 96,63 0,15 

2016 11 1,50 99,51 0,13 

Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα 

θαη απψιεηα 

βίαο/ηξνκνθξαηίαο 

1996 4 1,46 99,47 0,37 

2006 8 1,29 95,65 0,25 

2016 9 0,98 82,38 0,21 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηνίθεζεο 

1996 5 1,92 97,27 0,17 

2006 7 1,80 95,61 0,20 

2016 7 1,79 94,71 0,22 

Πνηφηεηα ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ 

1996 6 1,32 89,13 0,28 

2006 7 1,44 91,67 0,21 

2016 8 1,85 97,12 0,23 

Δθαξκνγή λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

1996 8 1,80 96,68 0,19 

2006 11 1,86 97,61 0,16 

2016 10 2,04 100 0,17 

Έιεγρνο Γηαθζνξάο 1996 6 2,17 98,92 0,21 

2006 9 2,20 98,54 0,16 

2016 10 2,22 98,56 0,15 

(πεγή: Παγθφζκηα Σξάπεδα) 

Όπσο παξαηεξνχκε, ην ζνπεδηθφ κνληέιν δηνίθεζεο επηηπγράλεη ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο, σζηφζν είλαη εμαηξεηηθά πην 

απνδνηηθφ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ζηελ απφδνζε επζπλψλ. Αληίζεηα κε 

ηε ηγθαπνχξε πνπ δελ είλαη «αλνηρηή» ζηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ πξνο ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, ην ζνπεδηθφ κνληέιν πξνζδίδεη δηαθάλεηα θαη είλαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

θνηλσληθή θξηηηθή. Αθνινπζψληαο ηνλ Levin (2009),  ζα πεξηγξάςνπκε ην ζνπεδηθφ 

κνληέιν κε βάζε ηα ηξία παξαπάλσ ζηνηρεία. 

3.2.1 Γηαθάλεηα θαη απόδνζε επζπλώλ 

Κπξίαξρν ξφιν ζηε  δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ ζνπεδηθνχ κνληέινπ είλαη ε 

ειεχζεξε πξφζβαζε θάζε πνιίηε ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην έγγξαθν. Κάζε έγγξαθν πνπ 
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ιακβάλεη, εθδίδεη ή δηαρεηξίδεηαη κία δεκφζηα ππεξεζία απνζεθεχεηαη θαη είλαη 

πξνζβάζηκν ζε νπνηνδήπνηε πνιίηε, κε ηελ χπαξμε πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

θξαηηθψλ απνξξήησλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα 

έγγξαθα ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε νπεδία ην 1766 κε ηε πλζήθε 

Διεχζεξεο πξφζβαζεο ηνπ Σχπνπ (Tryckfrihetsförordningen) θαη απνηειεί ην πξψην 

θξάηνο κε κεγάιε ηζηνξηθή δηαθνξά πνπ ζέζπηζε ηέηνην κέηξν. Ζ ειεπζεξία πξφζβαζεο 

ζηα δεκφζηα έγγξαθα δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ απμεκέλεο δηαθάλεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο ε πξφζβαζε ηνπ Σχπνπ ζε ζηνηρεία 

είλαη εχθνιε.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ελφο ζθαλδάινπ πνπ 

απαζρφιεζε ηε ζνπεδηθή θνηλσλία ην 2008. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο ηξνθνδνζίαο λνζνθνκεηαθνχ θαγεηνχ γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο ππνδνκέο 

ζηελ θνκεηεία ηεο ηνθρφικεο ππήξμε κεξνιεπηηθή ζηάζε νξηζκέλεο κεξίδαο 

δεκνζίσλ αμησκαηνχρσλ πξνο φθεινο ηεο γαιιηθήο εηαηξίαο Sodexo. Οη δεκνζηνγξάθνη 

πνπ αλέιαβαλ λα εξεπλήζνπλ ην ζέκα είραλ πξφζβαζε ζε έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ πνπ 

εθηφο απφ ηα επίζεκα έγγξαθα πεξηιάκβαλαλ θαη ζεκεηψζεηο απφ ηηο ζπλαληήζεηο, 

αληαπνθξίζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (emails) αθφκε θαη ηα γξαπηά κελχκαηα 

κεηαμχ αμησκαηνχρσλ θαη ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκα αθφκε θαη 

ηελ ίδηα κέξα απφ απηή πνπ γξάθνληαλ. Καη γηα φια απηά νη δεκνζηνγξάθνη απιά 

ρξεηαδφηαλ λα ηα δεηήζνπλ αλψλπκα θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ινγνδνηήζνπλ σο πξνο 

ην ιφγν πνπ ηα δεηνχλ (Levin, 2009). 

Σν βαζηθφηεξν φκσο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί ε 

απφδνζε επζπλψλ ηφζν γηα ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, φζν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 
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έξγνπ πνπ έρεη παξαρζεί θαη ε ινγνδνζία πξνο ηελ θνηλσλία. Αλ θαη ε ηδέα κέηξεζεο 

ηεο απφδνζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ηελ θνηλσλία απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΝΓΜ, ε εθαξκνγή ηνπ ζηε νπεδία εδξάδεηαη ζηε ζεζκνζέηεζε 

ελφο Καγθειαξίνπ Γηθαηνζχλεο (Ombudsman) ην 1809 γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

θνηλσλίαο ζηα δεκφζηα φξγαλα κέζσ ηεο ινγνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. ηε 

ζεκεξηλή επνρή, ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο απαξηίδεηαη απφ 50 ζηειέρε πνιινί εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη πξψελ δηθαζηηθνί θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ινγνδνζία φρη κφλν ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν θαγθειάξηνο 

Γηθαηνζχλεο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα αζθήζεη πνηληθή δίσμε αθφκε θαη ζε ελ ελεξγεία 

ππνπξγφ. Καηά ζπλέπεηα, ν έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρεη αλαηεζεί ζε έλαλ ζεζκφ κε 

ηδηαίηεξε ζεζκηθή ηζρχ δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ρσξίο ηηο ζρέζεηο ινγνδνζίαο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη ππάξρνπζεο εζσηεξηθέο δνκέο δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαηεξνχκε ζε δηάθνξα άιια ζπζηήκαηα νξγάλσζεο.   

Ζ ζεζκηθή ηζρχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή 

γξαπηψλ παξαηεξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο γηα ηε δηφξζσζε αζέκηησλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηελ παξαπνκπή ζε πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ή αθφκε θαη ηελ παξαπνκπή ζε 

δηθαζηήξην, φπνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δεκφζηνπ θαηήγνξνπ. Ζ πξαγκαηηθή 

δχλακε φκσο ηνπ θνξέα πεγάδεη απφ ηελ εθηεηακέλε θάιπςε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ απφ ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ζην έξγν ηνπ ην θνηλσληθή 

ζχλνιν.  

3.2.2 Γπηζκόο 

Κεληξηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ην ζρήκα 

νξγάλσζήο ηεο. Ζ ππξακίδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειείηαη απφ κηθξά ππνπξγεία 
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θαη κεγάινπο νξγαληζκνχο. Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ «ππξήλα» 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (ππνπξγεία) είλαη εμαηξεηηθά κηθξφο (ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 

4.800 ππαιιήινπο - Pollitt and Bouckaert, 2004) ελψ ην ζχλνιν ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ έξγνπ έρεη εθρσξεζεί θαη εθηειείηαη απφ ππεξκεγέζεηο 

νξγαληζκνχο.  Κάζε νξγαληζκφο βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ελφο ππνπξγείνπ αιιά είλαη 

ππφινγνο έλαληη ηνπ ζπλφινπ ηεο Κπβέξλεζεο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πεγάδεη απφ ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ φινπο ηνπο ππνπξγνχο απφ θνηλνχ, έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ θξαηψλ φπνπ  ν θάζε ππνπξγφ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ νξγαλσηηθή δνκή θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη εζσηεξηθά απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο. Χζηφζν, ε λνκνζεζία κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

ππαιιήισλ είλαη ελαξκνληζκέλε θαζψο δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο κνληκφηεηαο θαη ν 

κηζζφο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ γηα ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη φρη αλεμάξηεηα γηα θάζε 

ηνκέα (Levin, 2009).  

Έλα αθφκε ζπζηαηηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ε έλλνηα ηνπ δσιζμού. Σν 

ζχληαγκα ηεο ρψξαο θαζνξίδεη ζαθή φξηα κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο. Με άιια ιφγηα, ν ππνπξγφο δελ κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζε 

εζσηεξηθά ζέκαηα ηεο θάζε ππεξεζίαο πέξα ηεο παξνρήο γεληθψλ νδεγηψλ σο πξνο ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηθεθαιήο ηεο. Αλ θαη αληίζηνηρεο 

πξνβιέςεηο ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο ρψξεο, ε θνηλσληθή απαίηεζε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε λννηξνπία ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ πνπ έρεη 

θαιιηεξγεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλν απφ ηε ζέζπηζε ηνπ κέηξνπ ην 1809, θαζηζηά ηε 



38 

 

νπεδία κνλαδηθφ παξάδεηγκα  σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. ε έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε ην 2008 ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ην 86% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ν δεκφζηνο ππάιιεινο δηαηεξεί ζαθή βαζκφ απηνλνκίαο 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην 13%  δήισζε φηη 

ππήξραλ «ζπκβνπιέο» θαη θαηεπζχλζεηο ελψ κφιηο ην 1% απάληεζε φηη ν ππνπξγφο 

ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο (Niklasson, 2009).  

3.2.3 Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 

Δλψ νη πεξηζζφηεξεο δνκέο δεκφζηεο δηνίθεζεο επηρεηξνχλ ηελ απνθέληξσζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε κεηαβίβαζή ηνπο ζε ρακειφηεξν θιηκάθην ζηελ ππξακίδα 

εμνπζίαο θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ ΝΓΜ, ην ζνπεδηθφ κνληέιν δηνίθεζεο έρεη ελζηεξληζηεί 

ηε ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δεκνηηθήο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο απφ ην 1809. 

Σα επίπεδα δηνηθήζεσο δηακνξθψλνληαη ζε ηξία επίπεδα: ην εζληθφ κε ηα ππνπξγεία θαη 

ηνπ κεγάινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα θαη ηε δεκνηηθή 

αξρή. Δλψ νη επηθεθαιείο ησλ κεγάισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ επηιέγνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε, ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα θαη ε δεκνηηθή αξρή  επηιέγνληαη κέζσ 

εθινγψλ θαηεπζείαλ απφ ηνπο πνιίηεο. 

Σα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ εθηείλνληαη 

ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία, ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πεξηνξηζκέλεο επεκβάζεηο ζε ζέκαηα ησλ κεηαθνξψλ. Αληίζεηα, ηα 

δεκνηηθά ζπκβνχιηα έρνπλ εθηεηακέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ θαιχπηνλ ηελ παηδεία, ηελ 

θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ, αζηηθφο ζρεδηαζκφο, ππεξεζίεο θνηλήο 

σθέιεηαο, αζθάιεηα θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή), 

δηαρείξηζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ θαη αλάπηπμε νδηθψλ δηθηχσλ (Halvarson θ.ά.  
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2003). Καηά ζπλεπεία, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πεξίπνπ ην 85% - 250.000) ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ εξγάδνληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε φισλ απηψλ ησλ ξφισλ, ε πεξηθεξεηαθή θαη ε 

ηνπηθή δηνίθεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θφξσλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςηλ φηη ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα απφ ην 2000 θαη 

κεηά πξέπεη λα έρνπλ ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε κεηαμχ ησλ δήκσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα 

πξνβιήκαηα θάζε πεξηνρήο. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ππήξμε λνκνζεηηθή παξέκβαζε 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνινγίαο, ρσξίο σζηφζν λα 

ππάξμεη επέκβαζε ζηελ αζθνχκελε πνιηηηθή.  

Ζ παξνχζα κνξθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε νπεδία έρεη πξνθχςεη κέζα 

απφ κία ζπλερή ηξηβή ε ηελ θνηλσλία θαη απφ πεηξακαηηζκφ δηαθφξσλ κνξθψλ 

νξγάλσζε, Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «free-commune experiment” πνπ 

άξρηζε ην 1984 θαη νινθιεξψζεθε ην 1992. Σα ζπκπεξάζκαηα απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελζσκαηψζεθαλ ζην λφκν πεξί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ 1992.  

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηιέρζεθε ηπραία έλαο αξηζκφο απφ δήκνπο θαη 

ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην  

ηεο πεξίνδνπ, π.ρ. ζπκκεηνρή γνλέσλ ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, αλνηρηέο δεκνηηθέο δηαζθέςεηο ζε άιινπο ρψξνπο εθηφο 

ησλ δεκαξρείσλ, εληνλφηεξε εθκεηάιιεπζε παξαγσγηθψλ πφξσλ, δεκηνπξγία 

ειιεηκάησλ θαη πξνγξακκαηηζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπηθψλ δνκψλ πγείαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δφζεθε ε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο επξχηεξσλ ηξφπσλ επέθηαζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα δσή. Αμηνζεκείσηε απνηειεί ε 
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πξσηνβνπιία ζην πξνάζηην ηεο ηνθρφικεο Upplands Vasby, φπνπ 1.000 ηπραία 

επηιεγκέλνη πνιίηεο θαινχληαη ζε νκάδεο ησλ 100 γηα 10 εκέξεο θάζε ρξφλν λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ηελ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν.  

πκπεξαζκαηηθά, ην ζνπεδηθφ κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

απνηειεί έλα ακάιγακα ζπιινγηθψλ αλακλήζεσλ ησλ παιαηφηεξσλ γεξκαληθψλ 

κνξθψλ δηνίθεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νξγάλσζεο ζε θένπδα θαη ησλ ηδεψλ ηνπ 

Αγγινζαμσληθνχ ΝΓΜ δνκεκέλσλ ππφ ην πξίζκα ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, 

παξάδνζεο θαη θνπιηνχξαο. Σα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία -δπηζκφο, δηαθάλεηα, 

απνθέληξσζε- εδξάδνληαη ζηε βαζηά θνηλσληθή απνδνρή ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ 

θνηλσλία θαη έλα έληνλν αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηφζν ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο θαη παξαλνκίαο πνπ απνηειεί θνηλφ αίζζεκα θαη επηηαγή φισλ ησλ 

πνιηηψλ. Αδηακθηζβήηεηα, απηφο ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο βνεζά ζηε δεκηνπξγία κηαο 

απνηειεζκαηηθήο θαη ζηαζεξήο δηαθπβέξλεζεο θαη επηηξέπεη ηελ εθρψξεζε ζεκαληηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, θαη απνθέληξσζε εμνπζηψλ ρσξίο ην θφβν απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη 

εκθάληζεο θαηλνκέλσλ θαθνδηαρείξηζεο θαη δηαθζνξάο. 

3.3 Τν κνληέιν δηνίθεζεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο 

Σν ηξίην κνληέιν δεκφζηαο νξγάλσζεο πνπ ζα πεξηγξάςσ είλαη απηφ ηεο Νέα 

Εειαλδίαο. Ζ Νέα Εειαλδία είλαη κηα κηθξή αγξνηηθή ρψξα ηεο Χθεαλίαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε 19 παγθνζκίσο κε βάζε ην νλνκαζηηθφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα, 

θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα αλάκεζα ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Ζ επηινγή ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο βαζίδεηαη ζηελ θαηάηαμή ηεο σο ηελ θαιχηεξε ρψξα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 
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επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην 2017 θαη 2018 

(World Bank, 2016, 2017).  

Αληηκεησπίδνληαο κηα νηθνλνκία κε θαθή απφδνζε, ε Νέα Εειαλδία μεθίλεζε 

κηα ξηδηθή πνξεία κεηαξξχζκηζεο, ππφ ηελ εγεζία ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, ην 1984. 

Απηέο νη εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη σο ην πην νινθιεξσκέλν θαη 

ξηδνζπαζηηθφ ζχλνιν δεκφζησλ κεηαξξπζκίζεσλ νπνηαζδήπνηε ρψξαο ηνπ ΟΟΑ 

(Politt θαη Bouckaert, 2004), έρνπλ πξνζειθχζεη κεγάιε πξνζνρή απφ εξεπλεηέο, 

δεκνζηνγξάθνπο, πνιηηηθνχο θαη δεκφζηνπο δηεπζπληέο ζε άιιεο ρψξεο. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο Νέαο Εειαλδίαο πεξηιάκβαλαλ κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ΝΓΜ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζπλδπαζκνχ θάζεηεο θαη 

νξηδφληηαο εμεηδίθεπζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,  ηδησηηθνπνηήζεηο, 

απνθέληξσζε θαη δεκηνπξγία νξγαληζκψλ εληαίνπ ζθνπνχ, (Gregory, 2006).  

χκθσλα κε ηνλ Cook (2004), ππάξρνπλ πέληε αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

κνληέιν ηεο Νέαο Εειαλδίαο: "ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ", "ειεπζεξία δηαρείξηζεο", 

"ινγνδνζία", "απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ" θαη "επαξθείο ξνέο 

πιεξνθνξηψλ".  

3.3.1 Μεηαξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Πξηλ απφ ην 1984, ν βαζηθφο δεκφζηνο ηνκέαο ζηε Νέα Εειαλδία ήηαλ κεγάινο, 

ηα ηκήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είραλ πνιιά δηαθνξεηηθά θαζήθνληα αθνινπζψληαο 

κηα θαηαθεξκαηηζκέλε νξγάλσζε ελψ πνιιά ηκήκαηα ζπλδπάδνπλ εκπνξηθέο θαη κε 

εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο. Αξρίδνληαο ην 1984, ε Νέα Εειαλδία εθάξκνζε ξηδηθέο, 

νινθιεξσκέλεο θαη ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα. Σα ηέζζεξα 
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βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λέν κνληέιν ηεο Νέαο Εειαλδίαο ζχκθσλα κε 

ηνλ Cook (2004) είλαη: 

1. Διεπζεξία δηαρείξηζεο 

Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε βαζίδεηαη ζε κηα απιή αξρή: νη δηαρεηξηζηέο δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα ηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ έρνπλ ηελ ειεπζεξία 

λα ελεξγνχλ. Ζ ειεπζεξία ζηε δηαρείξηζε ζεκαίλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο είλαη ειεχζεξνη λα 

επηιέγνπλ εθείλεο ηηο εηζξνέο πνπ ζα παξάγνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Ζ 

εηζαγσγή ησλ ηδεψλ πνπ ελέπλεπζαλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε άιιαμε ηελ εζηίαζε απφ ηηο 

εηζξνέο ζηηο εμφδνπο, αθνινπζψληαο ηε δηνίθεζε βάζε ησλ ζηφρσλ θαη φρη δηνίθεζε κε 

βάζε ηηο δηαδηθαζίεο. 

2. Δπζχλε 

χκθσλα κε ηνλ Schick (1996), ε ινγνδνζία απνηειεί ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Γηα λα θαηαζηνχλ νη δηαρεηξηζηέο 

ππεχζπλνη, νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη, ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, λα έρνπλ ηελ 

ειεπζεξία λα ελεξγνχλ θαη λα απνθαζίδνπλ πνηεο εηζξνέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη επηδφζεηο, παξά νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο, απνηέιεζαλ ηε 

βάζε γηα ινγνδνζία.  

3. Απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ 

Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζε θάζε επίπεδν κε ηε δηελέξγεηα νξηδνληίσλ θαη 

θαζέησλ δηαδηθαζηψλ κε ακθίδξνκν ραξαθηήξα θαη πάληα βάζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζηνρνζεζίαο.  
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4. Δπαξθείο ξνέο πιεξνθνξηψλ 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Εειαλδίαο είλαη ε 

επίηεπμε επαξθψλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ νξηδφληηα θαη θάζεηα. Ζ απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ απαηηεί θαηάιιειεο ξνέο πιεξνθνξηψλ. 

Οη ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Νέα Εειαλδία επέθεξαλ πνιιά νθέιε: 

γηα παξάδεηγκα, κεγαιχηεξε ειεπζεξία δηαρείξηζεο, κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ζαθήλεηα 

ξφισλ θαη επζπλψλ, κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελφηεξνο δεκνζηνλνκηθφο 

έιεγρνο. Ζ ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ απνηειεί θεληξηθή ζπληζηψζα ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο. Ζ ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηε κέηξεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ησλ εκπιεθφκελσλ δηαρεηξηζηψλ. 

Οη κεηαβνιέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αθνξνχζαλ 

δηαρεηξηζηηθή θαη δηαξζξσηηθή απνθέληξσζε, δηαρσξηζκφ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ θαη κηθξφηεξσλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ θαζηέξσζε νξγαληζκψλ εληαίνπ ζθνπνχ. Ο θξαηηθφο ηνκέαο ζηε Νέα 

Εειαλδία εηζήγαγε έλαλ ηζρπξφ ζπλδπαζκφ νξηδφληηαο θαη θάζεηεο εμεηδίθεπζεο. Γηα λα 

απνθεπρζνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο «ζχιιεςεο», ε θαζηέξσζε νξγαληζκψλ εληαίνπ 

ζθνπνχ πεξηιάκβαλε έλαλ δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνιηηηθήο απφ ιεηηνπξγηθέο 

ιεηηνπξγίεο.  

Ζ ζρέζε δηεχζπλζεο είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γηνξίδεηαη 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ ππνπξγνχ θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ νληνηήησλ ηνπ θάζε κεγάινπ νξγαληζκνχ. ηε Νέα 

Εειαλδία, νη εηαηξίεο «Crown Entities» απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηδξπκάησλ 
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πνπ δελ είλαη νχηε ππεξεζίεο νχηε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, πινπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο 

απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ηεο επέιεηθηεο δηνίθεζεο ηνπ ΝΓΜ.  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ απνηέιεζε ε ρξήζε δηθηχσλ θαη νκάδσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζίαο ζε νξγαλσηηθά φξηα, ζεσξψληαο ηα σο ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα θαηαθεξκαηηζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά, κηα ραιαξά ζπδεπγκέλε δνκή 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηλνηφκν ζπκπεξηθνξά, ηελ επειημία θαη ηε δπλακηθή. Σα 

δίθηπα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηνλ νξηδφληην ζπληνληζκφ θαη 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ δηαθνξεηηθά νξγαλσηηθά φξηα. Σα λέα 

ζέκαηα θαη ηα θαζήθνληα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε λένπο θαη θαιχηεξνπο ηξφπνπο. 

Απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο θαηαθεξκαηηζκνχ θαη λα κεηξηάζεη ηα 

πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ. Ζ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ νξγαληζκψλ ησλ νπνίσλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο δελ ζπληνλίδνληαη ζπλέβαιε ζε πξνβιήκαηα θαηαθεξκαηηζκνχ. Απφ 

νξγαληθή άπνςε, ε νξηδφληηα ζπλεξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νξγαληθφο 

ζρεδηαζκφο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ απνηειεζκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε λέα εζηίαζε ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δηθηχσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία, 

ππνλνψληαο φηη νη δηάθνξνη ελδηαθεξφκελνη εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

απνηειεζκάησλ. Πνιιά θαζήθνληα θαη ζέκαηα πεξηθιείνπλ δηαθνξεηηθά νξγαλσηηθά 

φξηα θαη δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εχθνια ζε έλαλ νξγαληζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα 

δίθηπα κπνξνχλ λα είλαη απαξαίηεηα θαη ρξήζηκα. 

3.3.2 Υπάξρνπζα δνκή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Ζ πηνζέηεζε ησλ δνγκάησλ ηνπ ΝΓΜ θαη ε επξεία κεηαξξχζκηζε ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ δεκφζηνπ ηνκέα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο πην επέιηθηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη πνιιψλ απηφλνκσλ 



45 

 

νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ. πλδπάδνληαο έλα κηθξφ θαη επέιηθην «ζηελφ» δεκφζην 

ηνκέα θαη νξγαληζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζθνπψλ, ην κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο Νέαο Εειαλδίαο απνηειεί ην απαχγαζκα 

ηεο δηνίθεζεο βάζε ζηφρσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα θάζε ππαιιήινπ εμαξηάηαη 

άκεζα κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν νξγαληζκφο θαη 

ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν ππάιιεινο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη επθνιφηεξε ε 

αμηνιφγεζε αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο ΝΓΜ θαη ηεο δηνίθεζεο βάζε ζηφρσλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ην επξχηεξν ζεηηθφ θιίκα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζπλδπάδεηαη θαη κε κηθξή θνξνιφγεζε (18%) γηα επηρεηξήζεηο πνπ θαζηζηά 

ηελ Νέα Εειαλδία σο ηδαληθφ ρψξν θαηλνηνκίαο θαη  επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, 

είλαη έληνλε ε ζχκπξαμε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε εμσηεξίθεπζε φισλ εθείλσλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ απηφλ.  ηνλ Πίλαθα 4 αλαθέξσ ηηο 

επηδφζεηο ηεο Νέαο Εειαλδίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Πίλαθαο 4: Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε Νέα Εειαλδία 

Σνκέαο Έηνο 

Αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ 

πεγψλ 

Δπίδνζε 

(-2,5 

κέρξη 

+2,5 

Καηάηαμε ζε 

εθαηνζηεκφξην 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Δπηθνηλσλία θαη 

απφδνζε επζπλψλ 

1996 7 1,63 100 0,21 

2006 12 1,50 97,60 0,15 

2016 11 1,44 97,04 0,13 

Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα 

θαη απψιεηα 

βίαο/ηξνκνθξαηίαο 

1996 4 1,34 94,68 0,37 

2006 8 1,26 94,20 0,25 

2016 9 1,49 99,05 0,21 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηνίθεζεο 

1996 5 1,77 95,08 0,17 

2006 7 1,59 91,22 0,20 

2016 7 1,86 97,12 0,22 

Πνηφηεηα ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ 

1996 6 1,89 98,91 0,28 

2006 7 1,70 97,55 0,21 

2016 8 2,04 99,04 0,23 
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Δθαξκνγή λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

1996 8 1,86 98,49 0,19 

2006 11 1,81 96,17 0,16 

2016 10 1,93 98,08 0,17 

Έιεγρνο Γηαθζνξάο 1996 6 2,11 97,85 0,21 

2006 8 2,33 99,02 0,16 

2016 9 2,30 100 0,15 

(πεγή: Παγθφζκηα Σξάπεδα) 

Όπσο παξαηεξνχκε ε δεκφζηα δηνίθεζε ζπλδπάδεη ηφζν απνηειεζκαηηθφηεηα κε 

επηθνηλσλία, απφδνζε επζπλψλ θαη έιεγρν ηεο δηαθζνξάο κέζσ ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 
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4. Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Μία εξγαζία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί θαη ζηελ 

Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ζ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε έρεη πεξηέιζεη απφ πνιιέο θάζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη «αλαδηάξζξσζεο» γηα 

ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Αλ θαη ε εμαληιεηηθή ηζηνξηθή αλαζθφπεζε 

θαη αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε είλαη εθηφο 

ησλ επηδηψμεσλ απηήο ηεο δηπισκαηηθή εξγαζίαο, θξίλσ ζθφπηκε ηε ζχληνκε αλαθνξά 

ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

4.1 Ηζηνξηθά Σηνηρεία 

χκθσλα  κε ηνπο Φπράξε θαη ηκάηνπ (2003) ε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία επίπεδα: ην ζπγθεληξσηηθφ (θεληξηθφ), ην απνθεληξσηηθφ 

(πεξηθεξεηαθφ) θαη ηελ απηνδηνίθεζε.  

ην πξψην επίπεδν ζπκπεξηιακβάλνληαη θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

αξκνδηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ κε ηζρχ γηα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα (π.ρ. 

Τπνπξγεία, Γεληθέο γξακκαηείεο θηι.). ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απνθξπζηαιιψλεηαη ε 

έλνηα ηεο απνθέληξσζεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη κε 

πεξηθεξεηαθή αξκνδηφηεηα. ηελ Διιάδα απηφο ν ζεζκφο θαζηεξψζεθε κε ηνλ  Ν. 

1416/1984 θαη ηελ ίδξπζε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη εληζρχζεθε αξγφηεξα κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ». Ζ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε εθπνξεχεηαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο έρνληαο ηνπηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 
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ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή κε ηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο 

απνηειεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαη δηθνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ράξαμεο απηφλνκεο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα θαη 

ηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηνπο δηέπεη. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

απνηειεί ην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο δηνίθεεο πνπ έρεη δερηεί ηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο 

θαη κεηαζρεκαηηζκνχο. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο βαζίζηεθε ζην 

γαιιηθφ πξφηππν δηνίθεζεο θαη εηζήρζε κε ην Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα ηεο Δπηδαχξνπ, 

πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 20/12/1821. Ο ζθνπφο ησλ πξψησλ ηνπηθψλ αξρψλ ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αγψλα, ρσξίο θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Με απηφ μεθίλεζε λα δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα 

ηεο ζπγθεληξσηηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη κεηψζεθε ζηαδηαθά ε ηζρχο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο.  Υαξαθηεξηζηηθά ηα ππνπξγεία θη ν φξνο «Τπνπξγφο» δελ 

παξνπζηάδνληαη κέρξη ην 1846.  Ήδε απφ εθείλε ηελ πεξίνδν παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

ππεζπγθεληξσηηζκνχ θη πδξνθεθαιηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο αλά 5000 

ππάιιήινπο νη 378 ήηαλ αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε (Μνίξα-Μπισλνπνχινπ, 1998). 

Ζ πεξίνδνο ρααξθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ εηεξφθιεησλ θαη αιινδαπψλ 

ππαιιήισλ, ελψ βαζηθφ πξφβιεκα ήηαλ θαη ε κε χπαξμε κνληκφηεηαο πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε κφιηο ην 1905 (Σζνπθαιάο, 1989). 

Πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα είρε δηαθαλεί ε αλάγθε λα αλαζεσξεζνχλ νη 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα πξνζφληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη λα ζεκειησζεί κία 

ζχγρξνλε κνξθή δηνίθεζεο. Μεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ε Διιάδα είρε 

ηξηπιάζηνπο θαηά θεθαιήλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζε ζρέζε κε ηε Μ. Βξεηαλία θαη 



49 

 

άιιεο ρψξεο ηεο δπηηθήο θηιειεχζεξεο Δπξψπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλαληνχκε 214 

ππαιιήινπο αλά 10.000 θαηνίθνπο ζηελ Διιάδα, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζην 

Βέιγην ήηαλ 200 εξγαδφκελνη αλά 10.000 θαηνίθνπο, ζηε Γαιιία 176 εξγαδφκελνη αλά 

10.000 θαηνίθνπο, ζηε Γεξκαλία 126 εξγαδφκελνη αλά 10.000 θαηνίθνπο, ζηηο Ζ.Π.Α. 

113 εξγαδφκελνη αλά 10.000 θαηνίθνπο θαη ζηε Μ. Βξεηαλία 73 εξγαδφκελνη αλά 

10.000 θαηνίθνπο. Γεληθά, ήηαλ κηα πεξίνδνο ζηελ νπνία νη δεκφζηνη ππάιιεινη 

ηεινχζαλ ππφ θαζεζηψο θνκκαηηθήο θαη πνιηηηθήο νκεξίαο, ρσξίο θακία εμαζθάιηζε 

κνληκφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Σζνπθαιάο, 1989). 

 Ζ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηε δπζθίλεηεο ειιιεληθήο δκφζηαο 

δηνίθεζεο γίλεηαη κε ην Ν. 1811/1951 «πεξί θψδηθνο θαηαζηάζεσο ησλ δεκνζίσλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ». ε απηφ ηνλ Κψδηθα είραλ ιεθζεί ππφςε ηα πξνζρέδηα ησλ 

επηηξνπψλ ηνπ 1917 θαη ηνπ 1931, θαζψο θαη ν γαιιηθφο θαη ν γεξκαληθφο Κψδηθαο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ο αξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ κφληκσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ εθείλε 

ηελ πεξίνδν ζρεηηθά ζηαζεξφο. Σν 1961 αλέξρεηαη ζε 36.525, 44.985 ην 1972 θαη 52.001 

ηε κεηαπνιίηεπζε (Μνίξα-Μπισλνπνχινπ, 1998). Ζ πεξίνδνο ηεο κεηαπνιίηεπζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζεηξά αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θα ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ (ζπρλά απξνζδηφξηζηεο αμίαο θαη ζθνπνχ) νξγαληζκψλ.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηεο εειεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

γίλεηαη κε ην  Ν. 2190/1994 πνπ εηζάγεη ηε δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο αξρήο 

πξνζιήςεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο ζηε δηαδηθαζία ησλ 

πξνζιήςεσλ. πλέπεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο 

αλάγθεο κείσζεο ηνπ θξάηνπο ήηαλ ε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο λένπ πξνηχπνπ 

νξγάλσζεο (Μηραιφπνπινο, 2003). Σελ ίδηα πεξίνδν ςεθίζηεθε ν Ν. 3230/2004 
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«Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», κε ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ζηφρσλ, ηφζν αηνκηθψλ φζν θαη νκαδηθψλ, ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Ο λφκνο ήηαλ απνηέιεζκα ησλ επηηαγψλ ηνπ ΝΓΜ θαη 

απνηχπσλε ηελ αλάγθε γηα κηα αληαγσληζηηθή δηνίθεζε πνπ θξίλεηαη «εθ ησλ 

απνηειεζκάησλ».  

Με ηνλ Ν. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

επηδηψθεηαη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε 

ειάθξπλζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο θαη επζχλεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηέινο ζηελ εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο. ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, αλήθνπλ νη ράξηεο δηθαησκάησλ πνιηηψλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Μηραιφπνπινο, 2003). Παξάιιεια, πξνσζήζεθε ε Γ.Ο.Π. απφ 

κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Γνηθεηηθήο Αλαδηάξζξσζεο θαη 

Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ πην ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ήηαλ ην πξφγξακκα «Πνιηηεία», ην 

νπνίν επηδίσμε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ηε 

δηεμαγσγή απηναμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Σν πξφγξακκα 

«Πνιηηεία» ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηε ζπλερή επαλεμέηαζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε. 

Πέξα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ππήξμε θαη ζεκαληηθή πξζπάζεηα 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Με ηα πξνγξάκκαηα «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ» 

θαη «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ην λνκηθφ πιαίζην αλαλεψζεθε θαη κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ΟΣΑ απφ 5.825 ηελ πεξίνδν 1974-1986 ζε 1.033 θαη 325 αληίζηνηρα. Σα ζεκαληηθφηεξα 
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ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ίδξπζε ησλ λνκαξρηψλ θαη ε κεηαβίβαζε 

ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε απηέο.. ην Γξάθεκα 1 

απεηθνλίδνληαη νη 52 Ννκαξρίεο. Χζηφζν ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο δελ 

επέηξεςε ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 
Γξάθεκα 1: Γηαρσξηζκφο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο β΄ βαζκνχ (λνκαξρίεο) ηελ πεξίνδν 

1987-1997 (πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ) 

 

Με ην πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ηδξχνληαη 13 πεξηθέξεηεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρηψλ (γξάθεκα 2) , ελψ επεθηείλεηαη ε  
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παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη εηζάγνληαη απνθιεηζηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Παξάιιεια, ιφγσ κεγαιχηεξεο πιπζεζκηαθήο ζπγθέληξσζεο δεκηνπξγνχληαη 

«νηθνλνκίεο θιίκαθαο» ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ απεπζείαο απφ ηηο πεξηθέξεηεο.  

  

Γξάθεκα 2: Πεξηθέξεηεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (πεγή: 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ) 

4.2 Παξνύζα Καηάζηαζε 

Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, απνκέλνπλ 

αξθεηέο δπζρέξεηεο θαη πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ην δειηίν ηχπνπ ηεο Δηδηθήο 
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Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) « Ζ Μεηαξξχζκηζε ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα» (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 2015), ζηνλ ηνκέα 

«πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» ε Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε εκθαλίδεη πνιχ 

ρακεινχο δείθηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθπβέξλεζεο ε Διιάδα 

θαηέρεη κφιηο ηελ 26
ε
 ζέζε ζε ζχλνιν 28 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ 

ρξήζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ε 

Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ πξνηειεπηαία ζέζε. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζην 

72% ησλ δεηθηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ απερεί 

ρακειέο επηδφζεηο ζηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ζηελ ηαθηηθή ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο θαη ην βαζκνιφγην 

ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2013, ην 36% ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην δηαδίθηπν, ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ηεο 

ΔΔ είλαη 21%. Δπίζεο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 36% ησλ Διιήλσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο κε ηνλ 

αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο ΔΔ λα είλαη ην 41%. Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ 

θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ρακειή πνηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πςειή δεκφζηα δαπάλε, θαηαδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

ε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 2015) 

ζρεηηθά κε ην θφζηνο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ιφγν ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε 
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Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε 6,8% ηνπ ΑΔΠ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ην 

κεγαιχηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 25 θαη θαηά δχν θαη πιένλ κνλάδεο 

πςειφηεξν απφ ηελ επφκελε θαηά ζεηξά ρψξα ηνπ επξψ. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο, αλ κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία θαηά 25% ζηελ Διιάδα, ίζσο ην πνζνζηφ απηφ 

αλέιζεη σο ην 2025 ζην 2,5% ηνπ ΑΔΠ. 

ηνλ Πίλαθα 5 απεηθνλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο Διεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

βάζε ηνπ δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Απφ ηα ζηνηρεία 

θαίλεηαη φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα δελ επηηπγράλεη ηδηαίηεξεο επηδφζεηο, 

θαζψο ε βαζκνινγία ηεο θπκαίλεηαη γχξσ απφ ην 0, θάηη πνπ δελ είλαη ζχλεζεο γηα κία 

αλεπηπγκέλε νηθνλνκία. 

Πίλαθαο 5: Αμηνιφγεζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα 

Σνκέαο Έηνο 

Αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ 

πεγψλ 

Δπίδνζε 

(-2,5 

κέρξη 

+2,5 

Καηάηαμε ζε 

εθαηνζηεκφξην 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Δπηθνηλσλία θαη 

απφδνζε επζπλψλ 

2006 11 0,97 77,88 0,15 

2011 12 0,82 72,77 0,13 

2016 10 0,65 68,97 0,13 

Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα 

θαη απψιεηα 

βίαο/ηξνκνθξαηίαο 

2006 8 0,63 65,22 0,25 

2011 8 -0,10 41,71 0,24 

2016 9 -0,14 41,90 0,21 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηνίθεζεο 

2006 7 0,64 71,71 0,20 

2011 7 0,51 68,25 0,22 

2016 7 0,21 62,50 0,22 

Πνηφηεηα ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ 

2006 7 0,86 75,98 0,21 

2011 7 0,50 68,25 0,23 

2016 8 0,15 59,13 0,22 

Δθαξκνγή λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

2006 11 0,87 77,03 0,21 

2011 12 0,57 67,14 0,23 

2016 10 0,20 59,13 0,23 

Έιεγρνο Γηαθζνξάο 2006 9 0,36 68,29 0,16 

2011 10 -0,10 55,45 0,15 

2016 10 -0,05 56,73 0,17 

(πεγή: Παγθφζκηα Σξάπεδα, 2016) 
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Σν ΔΠ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ θαη επηηειηθνχ θεληξηθνχ 

θξάηνπο κε απνθεληξσκέλεο εθηειεζηηθέο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο θαη ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, κε ζχγρξνλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηνρεπκέλεο ζηα απνηειέζκαηα, 

πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ, 

ζηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, ζηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ θνηλσληθή 

επζχλε. Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο, 

ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ 

ηεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ, ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ θαζψο θαη ηεο παξνρήο αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ 

θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

Χζηφζν ζεκαληηθά βήκαηα έρνπλ ζπκβεί ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζιεςεο λέσλ 

ππαιιήισλ. Δηδηθφηεξα γηα ην ηειεπηαίν, ηα ζηνηρεία απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΑΔΠ θαη 

κεηά, παξαηεξείηαη αζξφα πξνζέιεπζε ππνςεθίσλ θαη επηινγή ησλ θαιχηεξσλ. ην 

Γξάθεκα 3 απεηθνλίδεηαη ν ιφγνο ππνςεθίσλ/ ζέζεσλ γηα επηιεγκέλνπο δηαγσληζκνχο 

ηνπ 2016. 
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Γξάθεκα 3: Λφγνο ππνςεθίσλ/ ζέζεσλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ (πεγή: Δθεκεξίδα 

ησλ ζπληαθηψλ) 

4.3 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα 

ην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

εληάζζνληαη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο εθζπρξνληζκνχ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Οη θχξηεο πξνζπάζεηεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα (πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά θαζψο ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπο εθθέπγεη ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

εξγαζίαο). 

4.3.1  Πξόγξακκα “Semantic Gov” 

Σν Πξφγξακκα απηφ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
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πεξηιακβάλεη θαη πεξηγξάθεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο κε ηε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζνη : 

• Ζ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

• Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

• Ζ ςεθηαθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε 

• Ζ ππνζηήξημε ηνπ πνιίηε-πειάηε ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ε δηεπθφιπλζή ηνπ 

 

4.3.2  Τν Πξόγξακκα «Πνιηηεία» 

Σν Πξφγξακκα «Πνιηηεία» ζεζπίζηεθε ην 2001 κε επξσπατθή θαη εζληθή 

ζπλρξεκαηνδφηεζε θαη πεξηιακβάλεη : 

• Σελ ζχζηαζε δηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ θαη νκάδσλ ζπδεηήζεσλ (forums) γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη πνιίηε 

• Σελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο 

4.3.3 Τν Πξόγξακκα «ΣΥΕΔΥΞΗΣ» 

Σν Πξφγξακκα «ΤΕΔΤΞΗ» ζπλδέεη ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε έλα 

νινθιεξσκέλν εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ δίθηπν (intranet).  Δίλαη γλσζηφ σο Δζληθφ 

Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζεζκνζεηήζεθε ην 2005. Πξνγξακκαηίζηεθε γηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ 2.500 θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη απφ πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : 

• Ζ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

• Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία ησλ 

θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 
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• Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ πνιίηε κε ηελ 

ηειεθπαίδεπζε, ηειεδηάζθεςε, ηειεξγαζία θιπ. 

4.3.4 Τν Πξόγξακκα «Αξηάδλε» 

Σν Πξφγξακκα «Αξηάδλε» πξνβιέπεη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο. Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ‟ 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ηεο ΔΔ, ηελ πεξίνδν 2000-2006. Πεξηιακβάλεη ηελ: 

• Απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε παξνρή δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο ηνπο πνιίηεο πρ. κε ην TAXISNET.  

• Γεκηνπξγία One-Stop-Shops φπσο ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) 

• Φεθηνπνίεζε ησλ εληχπσλ 

• Σν Κέληξν θιήζεο 1564 

4.3.5 Τν Πξόγξακκα «Χεθηαθή Σύγθιηζε» 

Σν Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη 

πξνυπνινγηζκφ θφζηνπο 2 δηο επξψ. Πξνβιέπεη ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απνζθνπεί : 

• ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο. 

• ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 

ρψξαο γηα επελδχζεηο 

• ηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

• ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Φεθηαθή Διιάδα 
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5. Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Γεληθά ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, είλαη δχζθνινο ν αθξηβήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

ηεο έλλνηαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ θαη θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη 

φπσο «θξαηηθφο θαη αγνξά», «γξαθεηνθξαηηθφ θαη ηδησηηθή επηρείξεζε» θαη 

«ζρεδηαζκφο θαη αληαγσληζκφο» γηα λα δηαρσξίζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα πεδία 

εθαξκνγήο ησλ δχν κνξθψλ δηνίθεζεο. Χζηφζν, ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη πιένλ 

δηνγθσζεί πεξηιακβάλνληαο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ παιαηφηεξα δελ ήηαλ ζηνλ ζηελφ ηνκέα 

ελδηαθέξνληνο (π.ρ. επελδχζεηο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). Καηά ζπλέπεηα είλαη 

δχζθνινο έλαο ηέηνηνο δηαρσξηζκφο πνπ έρεη θαηαζηήζεη ζνιά ηα φξηα κεηαμχ ησλ δχν. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ 

θχξησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο 

δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ. Οη αξρέο ηνπ ΝΓΜ θαη ηεο ΓΟΠ έρνπλ 

κεηαβάιιεη παγθνζκίσο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ εηζάγνληαο ηηο έλλνηεο ηεο επέιηθηεο νξγάλσζεο, ηεο δηνίθεζεο βάζε 

ζηφρσλ, ηεο νξζνινγηθήο αμηνιφγεζεο, ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δηάθνξεο δνκέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζεζίκσλ πφξσλ. 

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηξηψλ επηηπρεκέλσλ κνληέισλ νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο δεκφζησλ νξγαληζκψλ αλέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη νηθνλνκηθήο επξσζηίαο. 

Δηδηθφηεξα, ηα θπξίαξρα ζηνηρεία πνπ αλαθχνληαη είλαη απηά ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 
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απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο ηεο εγεζίαο ζηελ αξηζηεία. Παξάιιεια, 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή επηδηψθεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ 

Διιάδα, απνκέλνπλ αξθεηέο ζηξεβιψζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ κεηψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο. 

Απηφ άιισζηε αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ρακειέο επηδφζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.  Δπνκέλσο, ην ινγηθφ εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη 

πνηα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ηα επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο; 

Σα θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηεο νπεδίαο απνηεινχλ 

ε δηαθάλεηα θαη ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε. Αλ θαη έρνπλ ζπληειεζηεί πνιιέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη εμπγίαλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ησλ 

ΟΣΑ ζηελ Διιάδα, ην ειιεληθφ ζχζηεκα απνκέλεη πξνζεισκέλν ζε έλα θεληξηθφ, 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή 

απνγξαθήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ ζχλνιν 566.861 ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, κφιηο 6.705 απαζρνινχληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη 83.528 ζηνπο ΟΣΑ 

(Απνγξαθή δεκνζίσλ Τπαιιήισλ, 2018) . Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα γίλεη κία γελλαία 

πξνζπάζεηα κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε 

πεξηθεξεηαθέο δνκέο (καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπο) ψζηε πιένλ λα είλαη πην εχθνιε ε 

απφδνζε επζπλψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ιφγσ εγγχηεηαο κε ηνλ 

πιεζπζκφ. Σν ζηνηρείν απηφ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαη ζηελ εκπέδσζε ελφο 

αηζζήκαηνο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  
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Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πνιηηψλ γηα ηα δξψκελα 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλάξηεζεο εγγξάθσλ 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» βειηίσζε ζεκαληηθά απηφ ηνλ ηνκέα, αλ θαη ην ππάξρσλ ζχζηεκα έρεη 

αθφκε αξθεηά πξνβιήκαηα θαη πνιιέο θνξέο απνηειεί ππνρείξην ησλ ππαιιήισλ πνπ 

δελ αλαξηνχλ νξζά ή φια ηα ππάξρνληα ζηνηρεία (Καζεκεξηλή, 2017). ε απηφ ηνλ 

ηνκέα πξέπεη λα ππάξμεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ε δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ. 

Ζ δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ε δηνίθεζε βάζε απνηειεζκάησλ 

απνηειεί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη ηεο 

ηγθαπνχξε. Όπσο αλαθέξεη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πκβνχιην ζηελ εηήζηα έθζεζή 

ηνπ γηα ηελ Διιάδα (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πκβνχιην, 2017) ε αμηνιφγεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα δελ έρεη πξνζδψζεη ηα αλακελφκελα ελψ ζεκεηψλεη ηελ έιιεηςε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη κία απνζπαζκαηηθφηεηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Σν βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη κία απνθαζηζηηθή δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Σέινο, έλα ζηνηρείν πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ηεο 

ηγθαπνχξε είλαη ε ζχλδεζε ησλ κηζζψλ (ζηα αλψηεξα ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε) κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο κηζζνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αλ θαη πιένλ κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΑΔΠ 

έρεη απνθαηαζηαζεί ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο σο πξνο ηηο πξνζιήςεηο, απνκέλεη ε 

πξνζέιθπζε αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ζηα πξφηππα 

ηεο Νέαο Εειαλδίαο) πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη κε ζπγθεθξηκέλε 

ζηνρνζεζία ψζηε λα επηηαρχλνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο. πκπεξαζκαηηθά, αλ θαη ε 
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κεηαξξχζκηζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ έρεη απνδψζεη ηα αλακελφκελα, 

ππάξρνπλ ζαθή κέηξα πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηεο.   
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