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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

O δηεπξπκέλνο ξφινο ησλ ΟΣΑ, πνπ αλαδεηθλχεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο “Καιιηθξάηεο” θαη ε κεηαηφπηζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαηαδεηθλχεη ην εξψηεκα θαηά πφζν είλαη πξνεηνηκαζκέλε ε 

Σ.Α. λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζε (Ο.Σ.Α.) α΄ βαζκνχ  θαη επηθεληξψλεηαη ζηα ζεζκνζεηεκέλα πξν 

δεθαεηίαο, κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (Δ.Π.) απφ ηνπο 

δήκνπο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ Δ.Π., απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα 

αηξεηά ζηειέρε ησλ δήκσλ. Ζ γλψζε, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο,  ε  ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη παξάκεηξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, σο θχξηα ππφζεζε  επηηπρίαο. Γηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: A) Σε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, σο ηεθκήξηα ησλ ελλνηψλ  

ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

εζηηάδεη ζηηο λέεο ηάζεηο ηνπ λένπ δεκφζηνπ management (NPM) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. B) Σε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ “πξνγξακκαηηζκνχ” απφ ηελ       

Σ.Α., ηε δνκή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν θαηάξηηζήο ησλ Δ.Π., ηε ζπκβνιή ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ζηειερψλ θαη αηξεηψλ. Γ) Σελ αλάιπζε ησλ  δεδνκέλσλ  πξσηνγελνχο 

έξεπλαο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ δηαθηλνχκελσλ ζηα ζηειέρε ησλ δήκσλ θαη αηξεηνχο 

εθπξνζψπνπο. Οινθιεξψλεηαη κε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο, ηεο 

εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο  ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γεκφζηνο Σνκέαο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηξαηεγηθή, ηξαηεγηθφο 

ρεδηαζκφο, ηξαηεγηθφ management, Γεκφζην Management, Νέν  Γεκφζην Management 

(NPM), Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, Όξακα, Απνζηνιή, 

ηφρνη, Άμνλεο, Μεηαξξχζκηζε, Απνθέληξσζε.  
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ABSTRACT 

 

Expanded role of local authorities (OTA), that is enhanced by the implementation of 

Kallikratis Program and the shift of main powers from central to local government, underlines 

the question whether local authorities are well prepared to address these challenges. This thesis is 

about local authorities and focuses on the methodological tools of the Operational Programme 

(OP) of the municipalities, that had been institutionalized over than ten years ago. The purpose 

of the study is to investigate the degree of acceptance and understanding of the necessity of 

training and monitoring of operational planning (OP), by the employees and the elected officials 

of municipalities, as well as their attitudes, perceptions and contribution to the formation of 

programming, parameters and conditions for their active participation as a primary factor of 

success. Thesis is divided into three chapters that include: A) The literature review of primary 

and secondary sources, as evidence of the concepts of strategy, strategic planning, operational 

planning and focuses on new trends of the new public management (NPM) and the 

characteristics of the Greek public administration. B) The evolution of "programming" in local 

government, structure, objectives and the ways of redaction of operational plans, the contribution 

of stakeholders, and elected officials. C) The primary analysis of data through questionnaires 

handled by municipal staff and elected representatives. It ends with conclusions for the 

optimization of the composition, implementation and evaluation of programming. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Government, Local Government, Strategy, Strategic Planning, Strategic 

management, Public Management, New Public Management (NPM), Operational Planning, 

Annual Action Plan, Vision, Mission, Objectives, Axes, Reform, Decentralisation. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

   

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε αλάγθε νξζνινγηθφηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα (Μηραιφπνπινο Ν, 2007). Δπηπξφζζεηα ε βειηίσζε 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ηνπο,  σο πξνο ην επίπεδν 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, δεκηνχξγεζαλ πηέζεηο γηα θαιχηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Δλψ νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ε ηαρχηεηα δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ν αληαγσληζκφο  ήηαλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ 

ξφινπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Apostolakis et al, 2008).    

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην  «Νέν Γεκφζην Management» (New Public Management – 

ΝPM) πνπ πηνζεηείηαη ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ζπληζηά ηελ κνληέξλα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιαηζίνπ δηνίθεζεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνπίνπ.  

  χκθσλα κε ηνπο Lane, Salk θαη Lyles (2001), ην NPM αληηπξνζσπεχεη  ηελ ηάζε 

πηνζέηεζεο κίαο “επηρεηξεκαηηθνχ” ηχπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ Management θαη ηεο αλάγθεο 

πηνζέηεζεο ηνπ ιφγνπ θφζηνπο/νθέινπο απφ πιεπξάο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθφηεξνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

  ηε Υψξα καο ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ επί 

δεθαεηίεο εθαξκφζζεθε, θαηέδεημε πξνβιήκαηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλζεηφηεηαο 

δηαδηθαζηψλ, ζπγθεληξσηηζκνχ, ηππνιαηξίαο, πνιπλνκίαο, νξγαλσηηθέο αδπλακίεο (Έθζεζε 

ΟΟΑΑ, 2013). Ζ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη εθζπγρξνληζκνχ, κε ηελ 

εηζαγσγή κνληέισλ θαη πξαθηηθψλ κάλαηδκελη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ ηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε, απνηέιεζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δήηεκα, ηφζν γηα ηελ απνηξνπή ησλ 

δπζιεηηνπξγηψλ, φζν θαη γηα ιφγνπο επζπγξάκκηζεο κε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ινγηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ NPM. Οη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο (23-24/3/2000), έρνπλ νξίζεη έλα θνηλφ πιαίζην δηνηθεηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ  ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε θαηεπζχλζεηο απνθέληξσζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θξάηνπο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ 

ησλ πνιηηψλ, απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο (Αηηηνινγηθή έθζεζε 

πξνγξάκκαηνο „Καιιηθξάηεο‟).  
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  Δπηδίσμε ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ 

εθπνλήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο ήηαλ ε “επαλίδξπζε” ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

κε ηνλ επαλαζρεδηαζκφ κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα θαη 

ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε (Ν 1943/91 & 2880/2001). Ηδηαίηεξα ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε (Σ.Α.) ιεηηνχξγεζε, σο κεηαξξπζκηζηηθφ πεδίν επί δπν θαη πιένλ δεθαεηίεο κε 

πξφηαγκα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο ζε ρηιηάδεο (θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν) 

θαη ζε εθαηνληάδεο (θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν) Ο.Σ.Α. κε αλεπαξθείο κεραληζκνχο θαη δνκηθέο 

αδπλακίεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ιεηηνχξγεζαλ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ: Ν. 1416/84 

(Αλαπηπμηαθνί χλδεζκνη), Ν. 1622/86 (Δζεινληηθέο πλελψζεηο), Ν.2218/94 (πκβνχιηα 

Πεξηνρήο), θαη Ν. 2539/97 (Αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπγθξφηεζεο ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο Η. Καπνδίζηξηαο). Ζ κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα θνξπθψζεθε κε ην Ν.3852/10 πξφγξακκα “Καιιηθξάηεο”. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κεηαξξχζκηζε απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ “Καπνδίζηξηαο” (1997-1998). Με ηελ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε επεηεχρζε: κείσζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 

ιφγσ ζπγρψλεπζεο ησλ δήκσλ, κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ Σ.Α., 

νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ απηνδηνίθεζεο ππέξ ηνπ 

πξψηνπ, ζεζκνζέηεζε ππνρξέσζεο ησλ δήκσλ ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, 

ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε,  ινγνδνζία, ην πξφγξακκα δηαχγεηα, 

ζχζηαζε ζπκβνπιίνπ κεηαλαζηψλ, έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ, ην παξαηεξεηήξην 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. Όιεο νη αλαθεξφκελεο αιιαγέο  ήηαλ ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ 

NPM θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

«Μλεκνλίνπ».   

πγθεθξηκέλα κε ηνπο λφκνπο 3463/2006 “Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” θαη 

3852/2010 “Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζηεξψλεηαη ζηελ Σ.Α. ν 

πξνγξακκαηηζκόο, σο εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο νη Γήκνη θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπο,  εθπνλνχλ Δ.Π. ζηα  νπνία θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κε παξάιιειε 

εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο (κεηέπεηηα πεληαεηίαο) γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ (άξζξν 203 - 206 ΚΓΚ). Γχν ρξφληα λσξίηεξα  κε ην Ν. 3230/2004 θαζηεξψλεηαη 

θαη ε ζηνρνζεζία (δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ) γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ελψ ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπ “Καιιηθξάηε” εμαηξείηαη ε απηνδηνίθεζε απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα, αιιά κε ην Ν. 4369/2016 

(άξζξν 22) εηζάγεηαη εθ λένπ ε ζηνρνζεζία. Δπηπξφζζεηα λνκνζεηνχληαη: ην Κνηλφ Πιαίζην 
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Αμηνιφγεζεο, ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ISO, ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα ηελ έληαμε θαη 

πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη ηα νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, είηε ησλ εθαξκνδφκελσλ 

πνιηηηθψλ, είηε ηεο νξγαλσζηαθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

Δπηπιένλ, έλλνηεο φπσο ινγνδνζία, δηαβνχιεπζε, πιεξνθφξεζε, έιεγρνο, δηαθάλεηα, 

ζπκκεηνρή, ηνπηθή δηαθπβέξλεζε, ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα ζεζκνζεηνχληαη, απνθηνχλ 

βαξχλνπζα ζεκαζία θαη ζπλππάξρνπλ εμίζνπ κε ηηο έλλνηεο απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ Σ.Α. Σν θαηά πφζν φια ηα παξαπάλσ κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

απνηέιεζαλ ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο Σ.Α., ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηε ζηφρεπζή ηνπο, ε απνδνηηθφηεηα σο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ θαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο, 

είλαη εξσηήκαηα πνπ απαηηνχλ δηεξεχλεζε. 

Κεληξηθά εξσηήκαηα έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)                               

α΄ βαζκνχ  θαη επηθεληξψλεηαη ζηα ζεζκνζεηεκέλα πξν δεθαεηίαο, κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (Δ.Π.) απφ ηνπο δήκνπο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαηάξηηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ Δ.Π., απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα αηξεηά ζηειέρε ησλ δήκσλ.  

Σίζεληαη ηέζζεξα θεληξηθά εξσηήκαηα: α) θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ζεκαληηθή 

πξνυπφζεζε, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ; β) πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

πξναπαηηνχκελα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο: ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ 

θ.α. γ) θαηά πφζν ν βαζκφο απνδνρήο θαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ απφ ηα αηξεηά ζηειέρε, ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  ελζσκάησζή ηνπ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ΟΣΑ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

πξνγξακκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ; δ) θαηά πφζν ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο εξγαζία ή απιψο κηα ζεζκηθή ππνρξέσζε, ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε 

επίπεδν εξγαδνκέλσλ;  

 

Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο  ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθά θαη 

εκπεηξηθά ζηνηρεία: 
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-Σα ζεσξεηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ γεληθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, απφ πξσηνγελείο 

πεγέο (λφκνη, εγθχθιηνη, ζπγγξάκκαηα) θαη δεπηεξνγελείο (άξζξα κειέηεο δεκνζηεχκαηα), ησλ 

ελλνηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ management, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ λένπ δεκφζηνπ 

management.  

-Σα εκπεηξηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πξσηνγελνχο έξεπλαο απφ ηε 

δηαθίλεζε εξσηεκαηνινγίσλ: α. ζε πςειφβαζκα ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο ηκεκάησλ ή 

γξαθείσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεζζάξσλ δήκσλ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ Π..Θ. θαη ηξηψλ 

εκηαζηηθψλ δήκσλ κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο, β. ζε αηξεηνχο εθπξνζψπνπο (Γεκάξρνπο,  

αξκνδίνπο Αληηδεκάξρνπο ή Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ππεχζπλνπο επί ζεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε εληεηαικέλνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο). Μειεηάηαη ν βαζκφο εκπινθήο, 

ε γλψζε,  νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ Δ.Π., 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαηάξηηζή, θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Π.  

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

Κεθάιαην 1: Σε γεληθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ελλνηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξαηεγηθνχ  management, 

δεκφζηνπ θαη Νένπ Γεκφζηνπ management (NPM) θαη ηελ απνηχπσζε ησλ γεληθφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Κεθάιαην 2: Γεληθά ζηνηρεία ηνπ ζεζκνχ ηεο Σ. Α., ηε  δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Σ.Α. α΄ βαζκνχ, ηε δνκή ησλ Δ.Π θαη ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην ζρεδηαζκφ, ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. (Δλψ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην, νη ζηφρνη, ε κεζνδνινγία θαη νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο παξαηίζεληαη  

αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο εξγαζίαο)  

Κεθάιαην 3: Σελ έξεπλα πεδίνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πεξηιακβάλεη:  ηελ αλάιπζε θαη 

δηαηχπσζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ,  ηελ παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο, ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ 

ζπιινγήο, ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ, ηελ 

αλάδεημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηέινο ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο γηα ηε ζχλζεζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ,  ζην πιαίζην ηεο λέαο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

1.1. ηξαηεγηθή 

 Ζ ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Alfred Chandler, 1962, είλαη έλα 

ζχλνιν «καθξνρξόληωλ ζηόρωλ θαη ζθνπώλ, απνθάζεωλ, πξάμεωλ θαη κέζωλ  γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηωλ ζηόρωλ απηώλ». Δίλαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ 

(άςπρσλ θαη έκςπρσλ) γηα ηελ επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο. (Πεηξίδνπ Δ, 2011, ζει 35-36)  

Απαληά ζηα εξσηήκαηα:  

 Πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν νξγαληζκφο; (δηάγλσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, pest 

αλάιπζε) 

 Πνηα είλαη ηα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ, πνηεο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ζηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπ δηαδηθαζία; (αλάιπζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αλάιπζε swot) 

 Πνπ ζέιεη λα θαηεπζπλζεί; (δηαηχπσζε απνζηνιήο, νξάκαηνο, θαηεπζπληήξησλ 

πνιηηηθψλ, αμφλσλ αλάπηπμεο, κέηξσλ θαη γεληθψλ ζηφρσλ) 

 ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, έρνπλ δνζεί πνιινί θαη δηάθνξνη 

νξηζκνί, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, νη νπνίνη ηελ παξνπζηάδνπλ σο: (1) ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ βαζηθώλ καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ θαη ζθνπώλ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ 

αλάιεςε δξάζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ, 

(2) ην κνηίβν ησλ απνθάζεσλ ζε κηα εηαηξεία πνπ θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, παξάγεη ηηο 

θχξηεο πνιηηηθέο θαη ηα ζρέδηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, θαζνξίδεη ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην είδνο ηεο νξγάλσζεο θαη ηε θχζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη κε 

νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο, (3) κηα επξεία θόξκνπια γηα ην πώο 

κηα επηρείξεζε πξόθεηηαη λα αληαγσληζηεί, πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο θαη πνηεο πνιηηηθέο ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, (4) ην πιαίζην πνπ θαζνδεγεί ηηο επηινγέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε θύζε θαη ηελ θαηεύζπλζε ελόο νξγαληζκνύ. Οη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί 

αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πιαίζην θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο (Steiner, 

2010). 
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Γηαηζζεηηθά σζηφζν κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ηελ ζηξαηεγηθή, σο έλα γεληθφ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ζην πνπ  

ζέιεη λα θαηεπζπλζεί, κειινληηθά. Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο ζε έλαλ νξγαληζκφ, γεθπξψλεη 

ην ράζκα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κέζσλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνπο πφξνπο πνπ ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη θαη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα θαηαλεκεζνχλ νη πφξνη ζηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο, 

απαηηεί, κε ηελ ζεηξά ηνπ ηελ πηνζέηεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ – επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ – 

πιάλνπ ελεξγεηψλ (Scholes&Johnson, 2001). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Robert 

S. 2001, oη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί δπζθνιεχνληαη λα νξίζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 

Πνιιέο θνξέο γξάθνληαη θείκελα πνιιψλ ζειίδσλ, πνπ αληί λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα αλαιψλνληαη ζε ιίζηεο πξνγξακκάησλ. Δλψ ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο πεξηνξίδνληαη ζηνλ νξηζκφ νξνζήκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη δελ εζηηάδνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

1.2  ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο 

 Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο είλαη κηα νξγαλσηηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ζέζεη πξνηεξαηόηεηεο θαη λα εληζρύζεη ηνλ νξγαληζκό, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη δηαζθαιίδνληαο φηη νη εξγαδφκελνη θαη ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε 

ηεο επηρείξεζεο, ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε θνηλψλ ζηφρσλ, λα αμηνινγήζεη θαη λα 

ξπζκίζεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ νξγαληζκνύ, σο απάληεζε ζε έλα κεηαβαιιόκελν 

πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεηζαξρεκέλε πξνζπάζεηα, πνπ παξάγεη ζεκειηψδεηο 

απνθάζεηο θαη δξάζεηο, πνπ θαζνδεγεί ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ηνλ 

ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί θαη ηελ γεληθφηεξε πνξεία ηνπ ζην κέιινλ (Bryson, 2011).  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ πην απιή ηνπ έλλνηα, είλαη έλα θαζνξηζκέλν, ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα επηρείξεζε πνπ ζέηεη θαηεπζχλζεηο γηα λα πεηχρεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Οη ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο θαη εξεπλεηέο, αιιά ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ, πεξηιακβάλνπλ (Joyce, 2015):  

 ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ  

επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ – λνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ  θιπ. (αλάιπζε PEST), 
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 ηελ αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαη επθαηξηψλ θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο 

αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ελφο νξγαληζκνχ (αλάιπζε SWOT),  

 ηε δηεξεχλεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο, πειάηεο, επελδπηέο, κέηνρνη, θπβεξλήζεηο, 

θιπ.),  

 ηε ζέζπηζε θαη ηελ πεξηνδηθή επηβεβαίσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ,  

 ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή φρη επίπεδν ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ,  

 ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ, 

 ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο,  

 ηελ δηάρπζε ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο,  ηεο ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ,  

 ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ, θαη ηε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζαξκνγψλ, φπνπ απαηηνχληαη, γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο,  

 ηελ επαλεθηίκεζε ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο, ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ ζε φια ηα επίπεδα θαη εθφζνλ απαηηείηαη, ηελ αλαζεψξεζε ηνπο. 

πλνςίδνληαο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αθνξά ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην φξακα, ηελ απνζηνιή, ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηνπ (Πεηξίδνπ Δ., ζει 290). Δίλαη θπξίσο ε ηαρηνπνίεζε θαη ε 

νξγάλσζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε κηα θαηεχζπλζε πάλσ ζηελ νπνία κε δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο, κπνξεί λα θηλεζεί θαη λα πεηχρεη κηα επηρείξεζε (Παπνχιηαο Γ,  2002). Ο 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κία δνκεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ εμαγσγή ζεκειησδψλ 

απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ νξίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ έλαλ νξγαληζκφ γηα ην ηη είλαη, ηη 

θάλεη θαη γηαηί ην θάλεη.  (Bryson, John M., 1995)  
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1.3 Δπηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο 

Ο επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο (Δ.Π) ή ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ, είλαη ην επφκελν βήκα, κεηά ηελ ζέζπηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ νξγαληζκνχ 

γίλνληαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ. Ζ δηαδηθαζία 

ηνπ Δ.Π., γίλεηαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο ζε φια ηα επίπεδα, ην νπνίν είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο – εθηειεζηήο ηνπ 

ζρεδίνπ. Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην αθνξά ηελ ζέζπηζε θαηεπζχλζεσλ ζε κηα 

νξγάλσζε, ηελ επηλφεζε ζηφρσλ θαη ζθνπψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπο. Απφ ηελ άιιε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη έλαο γεληθφο νδεγφο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην δελ θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, φπσο 

επίζεο δελ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (Poister & Streib, 1999).  

Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην νξίδεη: (1)  ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, (2) ηα 

πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ, (3) ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο, θαη (4) ην χςνο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε ζηξαηεγηθήο. θνπφο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, είλαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο νξγάλσζεο κηα ζαθή 

εηθφλα ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Ο ζηφρνο είλαη λα αλαιχζεη θάζε 

ζηξαηεγηθή θαη λα ηελ ζπλδέζεη κε ηνπο πφξνπο, ην ρξφλν θαη ηελ απφδνζε, δειαδή λα 

θαηαλείκεη ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε εξγαζία, λα νξίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ελεξγεηψλ θαη ηνπο δείθηεο απφδνζεο (Poister, 2010).  

Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ Δ.Π. είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ, εθφζνλ 

νη δηαζέζηκνη πφξνη (πιηθνί θαη άπινη) είλαη πάληα πεξηνξηζκέλνη, ελψ ην πιήζνο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν. Δπηπξφζζεηα ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο Δ.Π.  είλαη ε νξζνινγηθφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπο, ηφζν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνλ νξηζκφ ππεπζχλσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ, φζν θαη ε πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ 

δαπαλψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ησλ άιισλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη.  Σέινο 
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ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ κε ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ, κέζσ ηεο  ζέζπηζεο δεηθηψλ απφδνζεο. Ο φξνο «δείθηεο απφδνζεο» 

κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα πξφηππν ή ηηκή ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. Αλ ν ζηφρνο έρεη 

ηθαλνπνηεζεί, ηφηε ε ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο «εθηειεζκέλε», δειαδή σο 

επηηπρήο (Flynn, 2007).  

1.4  ηξαηεγηθό management 

Σν ζηξαηεγηθό κάλαηδκελη ή ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη ε νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία, πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, γηα λα ζπληνλίζνπλ ζπζηεκαηηθά θαη λα 

επζπγξακκίζνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, κε ηελ απνζηνιή, ην φξακα θαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο. ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ management εκπεξηέρεηαη θαη ε  

δηαρείξηζε ηεο  αιιαγήο, ε νπνία απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληηδξάζεσλ, ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηνπ νξγαληζκνχ, φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα 

ηα νπνία είλαη: (1) ε αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ ζην επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, (2) 

ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ πξνζαξκνγψλ, (3) ε εθπαίδεπζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αιιαγέο θαη (4) ε  έκπξαθηε  ππνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ παιηά ζηελ λέα 

θαηάζηαζε (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013, ζει. 54).  

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζεσξείηαη φηη είλαη νινθιεξσκέλν φηαλ: (1) εζηηάδεη 

επηηπρεκέλα ηελ πξνζνρή ηνπ, ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαη ζηα δηάθνξα νξγαλσηηθά 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ, (2) ελψλεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο κε ηνπο ζηφρνπο  

θαη (3) δηαζπλδέεη ηηο θαζεκεξηλέο επηρεηξεζηαθέο, ηαθηηθέο απνθάζεηο, κε ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο (Boyne&Walker, 2010).  

Σν ζηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά κέξε ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ηελ πινπνίεζή ηεο,  ηνλ έιεγρν & ηελ αμηνιφγεζή ηεο. (Γεσξγφπνπινο  Ν., 

2006).  Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

 Αλάιπζε πεξηβάιινληνο 

 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

 Τινπνίεζε  

 Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο   
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Γηάγξακκα 1.1. 

Μνληέιν ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο 

 

Πεγή: Wheelen & Hunger,1995 

 

1.4.1 Αλάιπζε πεξηβάιινληνο 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα δηαηεξεί ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, καθξνπξφζεζκα (Eadie, 2000). Πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί απηή ε ηζνξξνπία νη νξγαληζκνί, κειεηνχλ θαη αλαιχνπλ παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ, ηφζν ην εμσηεξηθφ, φζν θαη ην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε SWOT 

είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ε επηρείξεζε, ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: ηηο δπλάκεηο (Strengths), ηηο αδπλακίεο (Weaknesses), ηηο  επθαηξίεο 

(Opportunities)  θαη ηηο απεηιέο (Threats). Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πξνέξρνληαη απφ 

παξάγνληεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πξνθχπηνπλ απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (Hunger & Wheelen, 2004). 
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ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο 

(αλζξψπηλνη πφξνη, νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, θπζηθνί) πνπ απαζρνιεί ν θνξέαο θαη φιεο 

εθείλεο νη δπλάκεηο θαη νη γεληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ νξγαληζκφ. (Πεηξίδνπ Δ., 

2011, ζει. 122) 

 Οη δπλάκεηο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ζηα νπνία ππεξέρεη, θαη κέζσ 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. Οη αδπλακίεο απφ 

ηελ άιιε είλαη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ κηα επηρείξεζε λα απνδψζεη 

ζην βέιηηζην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Οη νξγαληζκνί κέζσ ηεο αλάιπζεο SWOT 

αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ έρνπλ, ψζηε λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ απφθηεζε  

πιενλεθηήκαηνο θαη αληίζηνηρα ηηο αδπλακίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα λα ηηο ειαρηζηνπνηήζνπλ, αλ φρη λα ηηο εμαιείςνπλ. Σφζν νη δπλάκεηο, φζν θαη νη 

αδπλακίεο, κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε, επελδπηηθέο 

επθαηξίεο, θιπ.), κε θπζηθνχο πφξνπο (π.ρ. ηνπνζεζία, εγθαηαζηάζεηο, θιπ.), κε αλζξψπηλνπο 

πφξνπο (π.ρ. εξγαδφκελνπο, εζεινληέο, θιπ.), κε ηερλνινγηθνχο (π.ρ. ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, εκπνξηθά ζήκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, θιπ.)  (Hunger & 

Wheelen, 2004). 

 

Γηάγξακκα 1.2. 

 Πίλαθαο Αλάιπζεο SWOT 

 

Πεγή: Hunger & Wheelen, 2004 

 

Οη επθαηξίεο αλαθέξνληαη ζε επλντθνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ έλαο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί πξνο φθεινο ηνπ. Αλ νη επθαηξίεο αμηνπνηεζνχλ ζσζηά 

θαη απνηειεζκαηηθά, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Οη απεηιέο αθνξνχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά κηα νξγάλσζε. Δίλαη ζπλεηφ γηα 
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έλαλ νξγαληζκφ λα έρεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ ζα θαζνξίδεη ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ (Gretzky, 2010). 

Γεληθφηεξα φκσο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε άκεζν θαη έκκεζν ή κάθξν 

θαη κηθξν  εμσηεξηθφ  πεξηβάιινλ. Αθνξά κεηαβιεηέο πνπ δελ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ αιιά ηνλ επεξεάδνπλ.  Σν κάθξν πξνζεγγίδεηαη σο πξνο ηελ 

πνιηηηθή- λνκηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθνπνιηηηζηηθή θαη  ηερλνινγηθή δηάζηαζε. Δλψ ην 

κίθξν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ αθνξά ζηνπο θαηαλαισηέο, αληαγσληζηέο, πξνκεζεπηέο, 

πηζησηέο, ζπλεξγάηεο, δίθηπα, ηνπηθή θνηλσλία θ.α. (Πεηξίδνπ Δ.,2011) 

Ζ αλάιπζε PEST, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαιχεη ην 

γεληθφηεξν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο 

(Πνιιάιεο Γ., 2010, ζει. 67): 

 Οη πνιηηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θξαηηθνχο θαλνληζκνχο,  λνκηθά 

δεηήκαηα, θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα, δηεζλείο ζρέζεηο  θ.α. 

 Οη νηθνλνκηθνί θαηαγξάθνπλ ηηο ηάζεηο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην ΑΔΠ,  ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ αλεξγία, ηα επηηφθηα, ηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηνπο κηζζνχο θ.α. 

 Οη θνηλσληθνί-πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο, ηηο 

ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηα θνηλσληθά πξφηππα, δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ειηθηαθή 

θαηαλνκή, επάισηεο νκάδεο, εθπαίδεπζε, πγεία θ.α. 

 Οη ηερλνινγηθνί πεξηιακβάλνπλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο θξαηηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα, ηνλ θχθιν δσήο ηεο ηξέρνπζαο 

ηερλνινγίαο, ηνλ ξφιν ηνπ δηαδηθηχνπ, θιπ. 

 

 1.4.2  Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο 

Δκπεξηέρεη ην όξακα, ηελ απνζηνιή, ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηε 

δηακόξθσζε ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ. Όζνλ 

αθνξά ζην  ζηξαηεγηθό όξακα φπσο αλαθέξεη ν A THOMPSON JR, et al., 2010, (ζει 

28,32) πεξηγξάθεη ην δξφκν πνπ ζθνπεχεη λα αθνινπζήζεη έλαο νξγαληζκφο γηα λα αλαπηχμεη 

θαη λα εληζρχζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Δθζέηεη ηε ζηξαηεγηθή πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη 
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γηα λα πξνεηνηκαζηεί γηα ην κέιινλ. Δλψ ε απνζηνιή πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηνπ ιφγνπ χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη παξέρεη επαξθείο ελδείμεηο γηα ην πνηνη είκαζηε, ηη 

θάλνπκε θαη γηαηί είκαζηε εδψ. 

 

1.4.3 Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ζέηεη ζε δξάζε, ηα ζρέδηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο, επίζεο, νξίδεηαη σο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη  ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ηνπο 

πφξνπο θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθέο ηνπ επηινγέο, πνπ 

νδεγνχλ ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη θαιχηεξε απφδνζε (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013, 

ζει. 82).  Ζ πινπνίεζε θαζνδεγείηαη απφ έλαλ νδηθφ ράξηε, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη θαη 

ραξηνγξαθεί βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ αθνξνχλ: νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηελ αγνξά, ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο (Bryson, 2011). 

 

1.4.4 Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο απνηεινχλ ηελ ηειηθή θάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη, είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ζχγθξηζε  ηεο  απφδνζεο, 

δειαδή ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο θαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην 

ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα. Χο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεί 

ζπλερψο ηελ απφδνζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε πξφιεςε (Sekhar, 2009). 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο βνεζάεη ζην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο 

νκάδεο ή ηα ηκήκαηα, θαη επηπξφζζεηα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα πξνζαξκφζεη ηε 

ζηξαηεγηθή, ζηηο λέεο απαηηήζεηο (Steiner, 2010). 
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1.5  Γεκόζην  management 

  Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί ην βαζηθφ ππιψλα ηνπ Κξάηνπο, πνπ αθνξά ζηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία, ζπκβαδίδεη παξάιιεια κε ηηο άιιεο δχν δηαθξηηέο εμνπζίεο,  ηε 

λνκνζεηηθή  θαη ηε δηθαζηηθή. Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ ηνπ θξάηνπο ζε 

Κεληξηθό, Πεξηθεξεηαθό θαη Σνπηθό επίπεδν κε αξκνδηφηεηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη 

ησλ πξνγξακκάησλ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

εγεζία (https://el.wikipedia.org).  Δμππεξεηεί ην δεκφζην  δίθαην, δηαρεηξίδεηαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, παξέρεη ζηνλ πιεζπζκφ αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη έρεη σο ζηφρν λα  ππεξεηεί ην  

δεκφζην ζπκθέξνλ.   

Ζ δπζιεηηνπξγία θαη ε αλεπάξθεηα πνπ ραξαθηήξηδε ην δεκφζην ηνκέα, ε έληνλε 

ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο, ε αλππαξμία 

γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηεο έλλνηαο θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο (ζρέζε θφζηνο/φθεινο) 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ, νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε  λέσλ πξαθηηθψλ ζην Γεκφζην 

Management (Public Management), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Κεληξηθφ γλψξηζκα ηεο θαηλνχξηαο  αληίιεςεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν ξφινο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη φρη ε επηβαιιφκελε  

απηαξρηθή άζθεζε εμνπζίαο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο, θξίλνληαη κε απζηεξά πνηνηηθνχο φξνπο θαη κε θεληξηθφ 

δεηνχκελν  ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ/πειαηψλ.  

Οη ζεκαληηθέο φκσο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ (δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ) 

επεξεάδνπλ ζαθψο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ management. Ο Γεκφζηνο Σνκέαο ιεηηνπξγεί 

θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην λφκσλ θαη θαλφλσλ, πνπ θαζνξίδεη απφιπηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηα θαζήθνληά, ηα δηθαηψκαηά, ηηο ππνρξεψζεηο  θαη ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ. Έηζη, ηα πάληα νξίδνληαη απφ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην, (ηξφπνο δηνίθεζεο, 

ηεξαξρία, σξάξην εξγαζίαο, ακνηβέο εξγαδνκέλσλ, κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε, 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζχζηεκα πξνζιήςεσλ θαη απνιχζεσλ, αλάζεζε θαζεθφλησλ, 

εηδηθφηεηεο εξγαδνκέλσλ, έιεγρνο εμφδσλ θαη δαπαλψλ, επηρνξήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θηι).  

Αληίζεηα ν Ηδησηηθφο Σνκέαο, απνιακβάλεη έλα ιηγφηεξν ειεγρφκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, φπνπ 

ν λφκνο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κε φξνπο, ειεχζεξεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο είλαη απηφλνκνο λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν 

πξνζιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ αξηζκφ ηνπο, ακνηβέο, εηδηθφηεηέο , ηνπο νξγαλσζηαθνχο ηνπ 

ζηφρνπο, ηηο επελδπηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηέο, λα απμνκεηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ θφζηνο θαη λα 
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δηαζέζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο πνιίηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ειεπζεξία 

ησλ ηδησηηθψλ έλαληη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ο.Σ.Α., είλαη θαηά πνιινχο ν βαζηθφο 

ιφγνο ηεο  ειιεηκκαηηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, θαζψο δελ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ εθείλεο ηηο πνιηηηθέο πνπ πξαγκαηηθά απαηηνχληαη, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

απαηηνχληαη θαη ζχκθσλα κε ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

ειιεηκκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, θαηαζπαηάιεζε πφξσλ, απνπζία ειέγρνπ ή ππεξειέγρνπ, 

έιιεηςε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ππεξβνιηθέο ή 

ειιεηκκαηηθέο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, 

έιιεηςε θηλήηξσλ απφδνζεο, απνπζία πξαγκαηηθήο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, αηηκσξεζία, 

απζαηξεζία είλαη κφλν θάπνηα απφ ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ απαμίσζε ησλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ηεο Σ.Α. 

Καηά ηνπο Perry θαη Rainey (1988) νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ, εκπνδίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ,  θπξίσο απηψλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα νξγαλσηηθήο 

απνζηνιήο, ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο. Οη Vasu, Stewart θαη Garson (1998) αλαθέξνπλ πσο 

ε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ νθείιεηαη ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ θαζελφο θαη ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

εμαζθάιηζεο πφξσλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Γηα θάζε ηδησηηθή επηρείξεζε ε βαζηθή επηδίσμε 

είλαη ε απνδνηηθφηεηα ζε φξνπο θέξδνπο. ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

είλαη ε δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα αιιά θαη ε πνηφηεηα ζηελ δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ.  

Καηά ηνπο Lane, Salk θαη Lyles (2001), ε δηνίθεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζρεηίδεηαη 

ηφζν κε ηελ επξχηεξε δεκφζηα δηνίθεζε, φζν θαη κε ηε δεκφζηα πνιηηηθή, δειαδή ηελ 

εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν απφιπηνο 

δηαρσξηζκφο δηνηθεηηθήο δξάζεο, δηνίθεζεο θαη πνιηηηθψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο Ο.Σ.Α., είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλέθηθηνο. 

Μηα επηρείξεζε αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθή νξίδνληαο (1) ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 

ζηφρνπο ηεο κε βάζεη ηηο επθαηξίεο & ηηο απεηιέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη (2) ηελ εθηίκεζε ζην 

πσο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο πφξνπο ηεο. χκθσλα κε ηνπο Hitt M et all, 2005 θάζε 

θνξά πνπ δηαθνξνπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη 

θαη ε νξγαλσηηθή ηεο δνκή, γεγνλφο πνπ δχζθνια κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Γεληθφηεξα φκσο θαη παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ην ζηξαηεγηθφ 

κάλαηδκελη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο αζρνιείηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

βησζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ, φζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή θαη ηε 
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δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπο (McBain &Smith, 2010). Γελ είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο αιιά ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ είλαη λα αλαπηχμεη κηα 

ζπλερή δέζκεπζε γηα ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα δηαηεξήζεη κηα 

ζαθή εζηίαζε ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ (Poister, 2010). ην πιαίζην απηφ ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

πξνυπνζέηεη: (Poister et al, 2010):  

 ην ζπλερή έιεγρν ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θαη δπλάκεσλ πνπ ηπρφλ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηηο 

ηζνξξνπίεο.  

 ηε δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ελφο θαζαξνχ νξάκαηνο γηα ην επίπεδν πνπ επηζπκεί λα θηάζεη ν 

νξγαληζκφο.  

 ηε δεκηνπξγία αηδέληαο κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε πνιιά επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

 ηελ θαζνδήγεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηξφπν πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη ζπλνιηθά ηελ ζηξαηεγηθή  (Poister & Streib, 1999). 

 

Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ φηη ε ζηξαηεγηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, πεξηιακβάλεη 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα 

απνηειέζκαηα είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ (Poister & Streib, 1999).  

 

1.6 Νέν δεκόζην  Management (NPM) 

Σν Νέν Γεκφζην Management (New Public Management - NPM) μεθηλάεη απφ ηελ 

επηζπκία λα πηνζεηήζεη ν δεκφζηνο ηνκέαο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο πνπ είλαη 

επξχηεξεο απφ απινχο δείθηεο κέηξεζεο θαηαλάισζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Jansen, E. Pieter, 

(2008).  χκθσλα κε ηνλ Vigota et all.. (2008) ην NPM αλαθέξεη σο βαζηθέο ηνπ αμίεο ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, σο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, πςειφ βαζκφ 
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ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο, θαηλνηνκίαο θαη αλαλέσζεο ησλ πεπαιαησκέλσλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη απμαλφκελε εζηίαζε ζηελ απφδνζε. 

χκθσλα κε ηνλ Hood (1991), ην NPM πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο αξρέο: Σελ αξρή ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ  δηαθνξψλ αλάκεζα ζην  Γεκφζην  θαη Ηδησηηθφ Σνκέα θαη ηελ αλάγθε 

ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ νξγαλσζηαθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε 

θχξηα αιιαγή ηελ επηθέληξσζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ πξνο ηα απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζήισζε πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ ίζρπε έσο ηψξα.  

Σν NPM θαηά ηνπο Broadbent θαη Laughlin (2003), ζπλνπηηθά πεξηγξάθεη ηελ ηάζε 

πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ, ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αμηψλ ηεο ηδησηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,  πεξηιακβάλνληαο αξρηθά ηελ αλάζεζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε ή εθκεηάιιεπζε  δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ ζε ηδηψηεο.   

Αξρηθφο ζεσξεηηθφο ππιψλαο ηνπ NPM είλαη ην γεγνλφο φηη αληηπξνζσπεχεη κία 

ηδενινγηθή δέζκεπζε πνπ εθπξνζσπεί ηελ αλσηεξόηεηα ησλ θαλόλσλ ηεο αγνξάο ζε ζρέζε 

κε ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία, πξνζεισκέλν ζηελ εηζαγσγή ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ηδησηηθνχ Μanagement ζηνλ ρψξν ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ηεο 

Σ.Α. γεληθφηεξα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Osborne θαη McLaughlin (2002) ην NPM ζπληζηά 

ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηηο απνθάζεηο ιίγσλ 

αλψηαησλ ιεηηνπξγψλ θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Αθφκα ην NPM εθπξνζσπεί ηελ άπνςε φηη ε 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε Γεκφζην θαη  Ηδησηηθφ Σνκέα, αιιά θαη 

αλάκεζα ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο εληφο ηνπ Γεκνζίνπ, απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη θαζηζηά ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πην θηιηθνχο πξνο ηνπο πνιίηεο. Αληίζηνηρα, ην 

NPM πξνσζεί ηελ απνθέληξσζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζε πιεηάδα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

θαη νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θπξίσο ηνπο Ο.Σ.Α., γηα εθηέιεζε έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δλψ θαηά ηνπο Lane, Salk θαη Lyles 

(2001) ελζαξξχλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο παξνρήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε 

εξγνιάβνπο/πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο / αγνξαζηέο.  

Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ NPM δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα εζληθά φξηα ελφο θξάηνπο, αιιά κπνξεί λα πινπνηείηαη θαη 

εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κέζσ ππεξεζληθψλ πνιηηηθψλ ελψζεσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) ή ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
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Σακείν (Γ.Ν.Σ.). Γειαδή ζε φζεο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ 

νξγαληζκψλ, είηε γηα εζσηεξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ιεηηνπξγίεο, είηε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπο, ην NPM πξέπεη λα εθαξκφδεηαη. Απηφ βεβαίσο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεξηνξηζκφο 

εζληθνχ ειέγρνπ, εληάζζεηαη φκσο ζηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο επξσπατθήο ή ηεο 

παγθφζκηαο νινθιήξσζεο, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο 

δηαβνχιεπζεο.  

Ο ππεξεζληθφο ραξαθηήξαο ηνπ NPM ηνλίδεηαη θαη απφ ηνπο Osborne θαη Gaebler 

(1992) νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη απνηειεί δνκηθφ ηκήκα ηεο ιεγφκελεο  επηρεηξεκαηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (entrepreneurial government), ραξαθηεξίδνληάο ην, σο ην λέν παγθφζκην 

ππφδεηγκα ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο. Ο Aucoin (1990) ππνγξακκίδεη ηε 

δηεζλνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο πξσηεχνλ θαηλνηφκν ραξαθηεξηζηηθφ, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ζρεδφλ ζε θάζε θξάηνο κε αλεπηπγκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζαθψο 

ζεζκνζεηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, παξαηεξείηαη κηα λέα επηθέληξσζε 

ζηελ νξγαλσζηαθή αλάπηπμε γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Σέινο, κπνξεί λα εηπσζεί πσο ε παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη κία πξσηαξρηθά πνιηηηθή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν – δειαδή θαη ζε απηνχο 

πνπ δελ δχλαληαη λα πιεξψζνπλ – θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ή θεξδνθνξίαο ηνπ 

δεκνζίνπ νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία. Σν NPM αλαιακβάλεη λα δψζεη ιχζε ζε 

απηφ ην πξφβιεκα, εηζάγνληαο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. ην 

πξσηαξρηθφ δεηνχκελν ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο, πέξα απφ ηελ επηρεηξεζηαθή 

απνδνηηθόηεηα. Κχξην κέζν επίηεπμεο απηνχ είλαη ε πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ ηδησηηθνχ 

Management απφ πιεπξάο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ,  πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

1.7 Η ειιεληθή δεκόζηα δηνίθεζε 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο – ΟΟΑ ζε έθζεζε ηνπ  γηα 

ηελ δεκφζηα δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ είλαη ειιηπήο, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο. Γελ 

ππάξρεη ζαθέο θεληξηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο, ζαθήο αμηνιφγεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ή 

ινγνδνζία γηα ηα απνηειέζκαηα θαη θαηαιήγεη φηη ζηνλ ππξήλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε 

Διιάδα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα κηα δνκή πςεινχ επηπέδνπ, ε νπνία πξσηίζησο ζα θξνληίζεη 
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γηα ηελ ζέζπηζε ελφο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα θαηεπζχλεη ηελ δεκφζηα 

πνιηηηθή θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή  

ηνπ νξάκαηνο ζηελ πξάμε (ΟΟΑ, 2011). 

Δηδηθφηεξα  φκσο ε ελ εμειίμεη θξίζε αλέδεημε κε δξακαηηθφ ηξφπν φια ηα δνκηθά 

ειιείκκαηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ, νη δνκέο 

εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη νη δνκέο ειέγρνπ θαη επνπηείαο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, νη νπνίεο ιφγσ ηνπ ζπζηεκηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη «πάγηεο αδπλακίεο» ηνπ φινπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Οη θπξηφηεξεο αδπλακίεο ζπλνπηηθά φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

“Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2014-2016 ηνπ Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  είλαη: 

Αδπλακία ζρεδηαζκνύ & εθαξκνγήο δεκόζησλ πνιηηηθώλ  Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ απνηειεί πξσηεχνπζα αδπλακία, θαζψο ε 

έιιεηςε ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νδεγεί ζε απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο, επηθαιχςεηο θαη 

αιιειναλαηξνχκελεο ελέξγεηεο.  

Έιιεηςε ζπληνληζκνύ: Σα βαζηθά εκπφδηα γηα ηελ αιιαγή είλαη ε έιιεηςε ελφο 

κεραληζκνχ ζπληνληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε απνπζία δηθηχσλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, ην θαηαθεξκαηηζκέλν θαη δηαζπαζκέλν ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο.   

Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε θαη αλνξζνινγηθή θαηαλνκή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ: Ζ 

δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηελή ηεο νπηηθή, ηελ έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ θαη ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο. Ζ αλνξζνινγηθή θαηαλνκή ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππαιιήισλ φζν ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, νδεγεί ζην θαηλφκελν ηεο αληζνβαξνχο ζηειέρσζεο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ απψιεηα πνιχηηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

Πξνβιεκαηηθό ξπζκηζηηθό πιαίζην: Ζ πνιπλνκία, ε θαθνλνκία θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ξπζκίζεσλ, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

θαηαλφεζεο, ζπκκφξθσζεο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, 

φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Τζηέξεζε ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: Ζ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο παξακέλνπλ ζε πξψηκν 

ζηάδην, ελψ ππάξρνπλ δσηηθέο ειιείςεηο ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ.   
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Απνπζία ζύγρξνλσλ  κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο: ηελ Διιάδα 

δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί ε ράξαμε δεκφζησλ πνιηηηθψλ βάζεη ηεθκεξίσζεο, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιά ηφζν ηελ έλδεηα δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηε δηνίθεζε φζν θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ λνκηθηζκνχ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή, ζχλζεζε θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά αλεπαξθείο (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2014-

2016). 

  



 37 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

 

Γεληθά ζηνηρεία 

2. 1  Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρώξαο  

 

ην πιαίζην ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ Κξάηνπο ζηηο  ζχγρξνλεο 

ηάζεηο πεξί δηνίθεζεο (NPM) θαη ε Σ.Α. βξέζεθε ππφ θαζεζηψο ζπλερψλ αιιαγψλ, φπσο θαη 

φινο ν δεκφζηνο ηνκέαο, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ  λφκνπ 2539/97, πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» επηρεηξείηαη ε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  κε ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ ζε 

κεγαιχηεξνπο δήκνπο θαη  ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζην επίπεδν 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (https://el.wikipedia.org). Δλψ κε ην πξφγξακκα  “Καιιηθξάηεο”  

επηδηψθεηαη ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία θηλείηαη ζην 

πιαίζην πνπ νξίδεη ην χληαγκα γηα έλα επηηειηθφ θξάηνο κε απνθεληξσκέλα φξγαλα πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα απνζθνπεί ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη ζηελ  ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κε ζθνπφ ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκνζηνλνκηθή αλάηαμε θαη ηελ 

αλαπηπμηαθή επαλεθθίλεζε ηεο ρψξαο. (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  “Καιιηθξάηεο”, 2010) 

Με ηελ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαίξεζε  πνπ ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, ε 

ρψξα δηαηξείηαη ζε επηά (7) απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, δεθαηξείο (13) πεξηθέξεηεο θαη 325 

δήκνπο. Οη πεξηθέξεηεο θαη νη δήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελα λνκηθά πξφζσπα,  ελψ ε 

"απνθεληξωκέλε δηνίθεζε" δελ απνηειεί ζεζκφ απηνδηνίθεζεο, αιιά δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο ηνπ θξάηνπο. Πεξηιακβάλεη απφ 1 έσο 12 λνκνχο θαη ν επηθεθαιήο ηεο  είλαη 

ν «πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο» πνπ δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο (Ν 4325/2015). 

(https://el.wikipedia.org). 

https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
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Ζ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε (δήκνη), ε δεπηεξνβάζκηα (πεξηθέξεηεο) θαη ε 

απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε, απνηεινχλ απηνηειή ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, κε ηδηαίηεξεο 

αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ην θαζέλα, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή 

ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ηελ ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

(Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο  “Καιιηθξάηεο”, 2010). 

2.1.1  Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Ζ α΄βάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, απνηειεί 

ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο 

πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1850/1989 (ΦΔΚ 144 Α΄). 

ηνλ Γεκνηηθφ Κνηλνηηθφ Κψδηθα αλαθέξεηαη φηη απνζηνιή ησλ Γήκσλ είλαη: “Ζ 

δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

βηψζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο”. 

Σν Κξάηνο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά «αλαιακβάλεη ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη 

ησλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α.». Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ Σ.Α., ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ 

(άξζξν 102 παξ. 5, πληάγκαηνο).  χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νη δήκνη 

έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Σν Κξάηνο αζθεί ζηνπο Ο.Σ.Α. επνπηεία πνπ 

ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο (άξζξν 102 παξ. 4, πληάγκαηνο).  

χκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ, (2003)θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο έρεη ε 

απηνδηνίθεζε, εθφζνλ έρεη θαη ηελ θεληξηθή επζχλε. Δπηπξφζζεηα ε  δσνγφλεζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρψξα θαη ηνλ πνιίηε, βαζίδνληαη 

ζηελ απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηεο απηνδηνίθεζεο (Θέζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ, επηέκβξηνο 2003).  
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2.2 Αλαπηπμηαθόο πξνγξακκαηηζκόο ζηνπο Ο.Σ.Α.  α΄ βαζκνύ - 

Ιζηνξηθή επηζθόπεζε - δηαρξνληθέο ηάζεηο  

Ζ έλλνηα ηνπ «πξνγξακκαηηζκνχ» ζηελ Σ.Α. δελ είλαη πξφζθαηε θαη νχηε ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή 

επηζθφπεζε κπνξεί λα αλαθεξζεί  φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά παξαηεξείηαη κηα 

ζηξνθή ζηελ αληίιεςε ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ απνθέληξσζε 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο Σ.Α. Κχξηνη ιφγνη ήηαλ αθελόο ε αλεπάξθεηα ηεο ζηξαηεγηθήο  ηεο εθ 

ησλ άλσ αλάπηπμεο θαη ην ηερλνθξαηηθφ πξφηππν πνπ πηνζεηήζεθε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 

ην νπνίν δέρζεθε έληνλεο επηθξίζεηο, θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία δπαδηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

έληνλεο αληίζεζεο θέληξνπ – πεξηθέξεηαο (Αξηαβάλε  Μ.) θαη αθεηέξνπ ε αλάγθε ζχγθιηζεο 

κε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ, Α΄ΚΠ, Β΄ ΚΠ, Γ΄ΚΠ θ.α). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη εηδηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ΖΠΑ 

θαη ηεο επξσπατθήο πνπ αθνινχζεζε ππάξρεη κηα έληνλε αληηζηξνθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη - κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ ζην Γεκφζην Management 

(Public Management), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Οη αιιαγέο αθνξνχλ  θπξίσο ζην κνληέιν ηνπ ΝPM κε θχξηα εζηίαζε ζηελ ζρέζε 

θφζηνπο/νθέινπο, ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σ.Α, φπσο πξναλαθέξζεθε. Δπνκέλσο ηφζν ε αλάγθε 

ελαξκφληζεο  κε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή, φζν θαη νη δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο, νδήγεζε θαη 

πάιη ζε ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο καο, κε κηα πην 

ηερλνθξαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο αληίιεςε ζηελ νξγάλσζή ηεο. (Αηηηνινγηθή 

έθζεζε πξνγξάκκαηνο “Καιιηθξάηεο) 

Με βάζε ηηο δηαρξνληθέο απηέο ηάζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ  (management)  απφ ηελ Σ.Α. αθνινπζεί δχν 

θάζεηο, ε πξψηε κε ην Ν 1622/86 κε πην αλζξσπνθεληξηθή, απινπνηεκέλε δηάζηαζε  θαη ε 

δεχηεξε κε πην ζχλζεηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, φπσο παξαθάησ παξνπζηάδνληαη. Μεηαμχ ησλ δπν θάζεσλ 

κεζνιαβεί κηα 10εηήο θαη πιένλ ρξνληθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ε Σ.Α. ήηαλ δηαξθψο 

αληηκέησπε κε ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ δνκηθνχ ηεο πξνβιήκαηνο, ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο δειαδή ζε κηθξέο, θαηά θχξην ιφγν, κνλάδεο (θνηλφηεηεο) ρσξίο ίρλνο 

ηθαλφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ.  
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Κνηλφ ζηνηρείν θαη ζηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο είλαη ε ζηαζεξή επηδίσμε ηεο Σ.Α. λα 

δηεθδηθεί θαη λα  αλαιακβάλεη έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν ξφιν, είηε κε ηε δηακφξθσζε 

ζπλζεθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλάιεςε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζρεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, είηε κε ηε ζηαδηαθή κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

πεξηβάιινληνο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, δηαθάλεηα, ινγνδνζία θ.α), θηινδνμψληαο λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο ρψξαο.  

 

2.2.1 Α΄ θάζε δηαδηθαζηώλ πξνγξακκαηηζκνύ από ηελ Σ.Α. 

 

Νόκνο 1622/1986  

«Σνπηθή απηνδηνίθεζε – πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο» 

Με ην Ν 1622/1986 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ζε  

ηνπηθφ επίπεδν κε ην ζεζκφ ησλ Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Σ.Α.Π.). Βάζεη ηνπ 

ζρεηηθνχ λφκνπ (άξζξν 73) ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αλάκεζα ζηηο άιιεο ηνπ αξκνδηφηεηεο 

είρε θαη ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο κεζνρξφλησλ θαη εηήζησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαλ απφ ηα Ννκαξρηαθά 

Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα.  θνπφο ησλ Σ.Α.Π ήηαλ ν βξαρπρξφληνο θαη κεζνπξφζεζκνο 

πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ελφο κνληέινπ ζπκκεηνρηθήο  δηαδηθαζίαο. Ο 

ζεζκφο ησλ Σ.Α.Π θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη κηα πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, δειαδή λα 

ιεηηνπξγήζεη, σο κηα ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ νη ππάξρνληεο θνηλσληθνί θνξείο θαη νη 

άηππεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζα ζπλαπνθάζηδαλ  κε ζπληνληζκέλν ηξφπν θαη ζα πινπνηνχζαλ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηαλ. Σφζν ε ζχληαμε φζν θαη ε εθαξκνγή ησλ Σ.Α.Π ππήξμε 

πξνβιεκαηηθή θαη κε ηα ρξφληα απαμηψζεθε, σο δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ.   

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ θνπ Λίηζνπ Ζ. (2005), ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

θαηεγξάθεζαλ ήηαλ: 

 ην ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν παξνπζίαδε θελά θαη ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε επηπέδνπ δηνίθεζεο θαη ηεο Σ.Α.,  

 ε αδπλακία θηλεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζηηο 

απνθάζεηο θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
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 νη νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ειιείςεηο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη ε ζηειερηαθή ηνπο 

αλεπάξθεηα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε 

κειεηεηηθά γξαθεία θαη ηδηψηεο,  

 ε απνπζία πξφβιεςεο δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

δήκσλ, 

 ε έιιεηςε επηρεηξεζηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζρεδίσλ, 

 νη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ  θαη ε 

αδπλακία ζχλδεζήο ηνπο κε ηα Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, 

 ν κε ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπφλεζεο ηνπο,  

 ε απνπζία πξφβιεςεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο ππνρξεσηηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Κεληξηθή Γηνίθεζε).   

 

2.2.2 Β΄ θάζε δηαδηθαζηώλ πξνγξακκαηηζκνύ από ηελ Σ.Α. 

Δπηρεηξεζηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο Γήκσλ 

Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζεζκνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά κε ην Ν 3463/2006 

θαη απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο – 

νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

Πεξηθεξεηαθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. Δίλαη έλα ηεηξαεηέο αξρηθά θαη κεηέπεηηα πεληαεηέο 

πξφγξακκα δξάζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζε 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο. Ζ 

εθπφλεζή ηνπ Δ.Π. πξέπεη λα απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο δξάζεο (δεκνηηθήο αξρήο, 

δηνηθεηηθήο εγεζίαο, εξγαδνκέλσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνπηθψλ θνξέσλ, πνιηηψλ), πνπ 

δειψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δήκνπ λα πξνγξακκαηίδεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζην ζαθή πξνζδηνξηζκφ: 

 τεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ελφο δήκνπ ζε ζρέζε κε ηα εζληθά, πεξηθεξεηαθά  θαη 

επξσπατθά δεδνκέλα θαη φια ηα ππεξθείκελα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ, 

 ησλ ηζρπξψλ θαη αδχλαησλ ηνπ ζεκείσλ, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ, ψζηε 

λα θαζνξίζεη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

 ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο, ηεο θηινζνθίαο, ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ, ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 



 42 
 

 ησλ νξγαλσηηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέζσλ επίηεπμεο 

ηνπο, 

 ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο πινπνίεζεο ησλ 

ηηζέκελσλ ζηφρσλ, 

ψζηε έλαο Γήκνο λα εληζρχζεη ηελ νξγαλσηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηνπ ηθαλφηεηα, λα 

πξνζαξκφζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε δεδνκέλα θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη νξζνινγηθφηεξνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα κπνξεί, παξά ην αβέβαην θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα θάλεη πξαγκαηηθφηεηα ηα αλαπηπμηαθά ηνπ πξνγξάκκαηα θαη λα 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επεκεξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 45/2006, ηα Δ.Π. ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α.  ζηνρεύνπλ:  

 ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, 

 ζηελ πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ,  

 ζηελ θαιιίηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

 ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ, 

 ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,  

 ζηελ επίζπεπζε ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ,  

 ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ,  

 ζην ζπληνληζκφ ησλ δνκψλ ηνπ Ο.Σ.Α., ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α., 

 ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα, 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ.  
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2.2.3 Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ Ο.Σ.Α.  

Σν Πεληαεηέο Δ. Π. εμεηδηθεχεηαη ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο (Δ.Π.Γ) ηνπ δήκνπ 

θαη ζε δηαθξηηά Δ.Π.Γ. ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη θάζε έηνο ηεο 

δεκνηηθήο πεξηφδνπ. ηα Δ.Π.Γ. πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ή ηκήκαηα πνιπεηψλ δξάζεσλ 

ηνπ Πεληαεηνχο Δ. Π., πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θάζε έηνο. 

Πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο, ελέξγεηεο θαη επελδχζεηο, αλά δηεχζπλζε. 

 Οη ιεηηνπξγίεο αθνξνχλ ζηηο επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ, 

δειαδή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε πάγηα βάζε. 

 Δλέξγεηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο, δελ 

απνηεινχλ επελδχζεηο, αιιά ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά ζηηο πάγηεο  ιεηηνπξγίεο ησλ 

ππεξεζηψλ 

 Δπελδύζεηο είλαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ή παξαγσγή πάγηνπ θεθαιαίνπ φπσο: 

έξγα, κειέηεο, επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηεο παγίσλ 

θ.α. 

ην Δ.Π.Γ. κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ 

πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Πεληαεηέο Δ.Π.  ιακβαλνκέλσλ ππ΄ φςε ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Σν 

Δηήζην Πξφγξακκα κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο δξάζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζην Δ.Π., εθφζνλ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ (Οδεγφο ΔΔΣΑΑ, 2011) 

 

2.2.4 Γνκή Δ.Π.  

Σα πεληαεηή Δ.Π. θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο, πεξηιακβάλνπλ ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο α. 

ηξαηεγηθό ρέδην, β. Δπηρεηξεζηαθό πξνγξακκαηηζκό θαη γ. Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο 

θαη Αμηνιόγεζεο (Τ.Α. 41179/2014). Οη άμνλεο αλάπηπμεο φπσο νξίζζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα Τ.Α. είλαη : (1) «Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο», (2) «Κνηλσληθή πνιηηηθή, 

πγεία, παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο», (3) «Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε», (4) 

«Βειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ». 
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Γηάγξακκα 2.1. 

 Γνκή Δ. Π.  Γήκνπ 

 

 

 

Πηγή: Οδηγός καηάρηιζης Ε.Π. ΟΤΑ α΄ βαθμού, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, 2011 
 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην απνηειεί έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν πξνηεξαηνηήησλ θαη πνιηηηθψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ δήκνπ.  

ην ηξαηεγηθό ρέδην:  

(1) Απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ θαη αμηνινγείηαη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  

(2) Γηαηππψλεηαη ην αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηελ πεξηνρή θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, 

πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ.  

(3) Πξνζδηνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην φξακά ηνπ. 

Γεληθφηεξα ε ζηξαηεγηθή απνηειεί ην πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ απνζηνιή, ην φξακα θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ δήκνπ.  
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ην Δπηρεηξεζηαθό ρέδην:  

(1) Πξνζδηνξίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

δηαξζξψλεηαη ην Πεληαεηέο Δ.Π., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεζκνζεηεκέλα εξγαιεία ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ο.Σ.Α. δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή αμφλσλ, νη νπνίνη 

εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζε κέηξα.  

(2) Κάζε κέηξν εμεηδηθεχεηαη ζε ζηφρνπο, θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ησλ κέηξσλ, θάζε ππεξεζία θαηαξηίδεη ζρέδηα δξάζεο. Οη δξάζεηο είλαη δπλαηφ λα είλαη 

θαηεγνξίεο έξγσλ ή κεγάια έξγα ή επαλαιακβαλφκελεο ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο.  

(3) Πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη πξνψζεζεο δηαδεκνηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηηο αξρέο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. 

(4) Οκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε 

κέηξνπ. Ηεξαξρνχληαη θαη πξνγξακκαηίδνληαη, θαζνξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο 

ηνπο.  

(5) Καηαγξάθνληαη νη ζπλνιηθά δηαζέζηκνη πφξνη αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο άληιεζεο, φπσο ππνινγίδνληαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηάξηηζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ.  

(6) πζρεηίδνληαη νη δξάζεηο κε νηθνλνκηθέο πεγέο. 

(7) Δθηηκψληαη ηα έζνδα ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο πεληαεηίαο.  

(8) Τπνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ δξάζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα θάζε έηνο ηεο πεληαεηίαο.  

(9) Καηαξηίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλά έηνο θαη πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Γείθηεο Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο: Καηαξηίδνληαη δείθηεο νη νπνίνη 

δηαθξίλνληαη ζε δείθηεο Δηζξνψλ, Δθξνψλ θαη Απνηειέζκαηνο. Οη δείθηεο αμηνπνηνχληαη γηα 

ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη.  
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(1) Οη δείθηεο Δηζξνώλ είλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο 

κηαο δξάζεο, κεηξψληαο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, ζε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

(2) Οη δείθηεο Δθξνώλ είλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο 

κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηηο εθξνέο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο, ζε έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη εθξνέο είλαη ηα επηρεηξεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ, ηα 

νπνία ζηελ αξρή θάζε έηνπο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη πνζνηηθά θαη λα απνηππψλνληαη ζην 

Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ δήκνπ (επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη).  

(3) Δλψ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πεληαεηνχο Δ. Π. αμηνπνηνχληαη 

δείθηεο απνηειέζκαηνο. Οη Γείθηεο Απνηειέζκαηνο είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα πνζνηηθά 

κεγέζε ή ιφγνο δχν πνζνηηθψλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ (άκεζα ή έκκεζα) ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δήκνπ θαη 

παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο. Υξεζηκεχνπλ γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πεληαεηνχο Δ.Π. πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ επίηεπμήο ηνπο (Οδεγφο θαηάξηηζεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., 2011).  

 

2.3  Θέζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηα Δ.Π. 

Οη ζέζεηο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λπλ ΚΔΓΔ)  θαηά ηελ 

1
ε
απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ Δ.Π. (2006-2010) παξφηη ήηαλ ζεηηθή, 

θαηαδείθλπαλ επηθπιάμεηο, σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

δήκσλ λα αληαπνθξηζνχλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη: (Απφθαζε Γ.. ηεο ΚΔΓΚΔ, 

επηέκβξηνο 2003) 

 Οξζά εηζάγεηαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ Δ.Π. Όκσο φζα ζρεηηθψο πξνηείλνληαη, αθ‟ 

ελφο δελ παίξλνπλ ππ‟ φςηλ ηνπο, ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

εκπεηξία ησλ ΟΣΑ λα αμηνπνηήζνπλ εξγαιεία φπσο ηα Δ.Π., θαη αθ‟ εηέξνπ δελ 

εληάζζνπλ  ηα Δ.Π. ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηνπο δήκνπο θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ  Πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ξφινπ ησλ Ο.Σ.Α δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ δελ 

δεκηνπξγεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ Ο.Σ.Α δνκέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη εάλ δελ 

δηαζθαιηζηεί ε κφληκε ελαζρφιεζε κε ηελ πξνγξακκαηηθή δηαδηθαζία ελφο ειάρηζηνπ 

ππξήλα θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε ζπλεξγαζία κε 
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εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Απηά πξνυπνζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 Ο ζεζκφο εηζάγεηαη πεξηζζφηεξν σο κέζν ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΟΣΑ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηνπ φπνηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε 

απνζαθήληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα δηαζέηεη, σο βάζε πινπνίεζεο. Ζ αζάθεηα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ κεηέσξν.  

 Σν Δ.Π. κπνξεί λα ζπκβάιεη ψζηε λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο νη 

παξεκβάζεηο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δήκνπ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Απηφο ν ζηφρνο πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ 

ζπκκεηνρήο, παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Π. απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Ο.Σ.Α. Έηζη ζα απνθεπρζεί θαη ν θίλδπλνο ην Δ.Π. λα εμειηρζεί ζε 

κηα αθφκε ηππηθή γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε ησλ Ο.Σ.Α, απέλαληη ζηελ θεληξηθή θαη 

ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε.  

 Σν Δ.Π. κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν ζχγρξνλεο δηνίθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηα αηξεηά φξγαλα, εξγαιείν βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο 

θαη παξάιιεια κέζν γηα λα εληζρπζεί ν θνηλσληθφο έιεγρνο, αθνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο. 

 

2.4  Ο ξόινο ησλ ηειερώλ, Αηξεηώλ θαη Δξγαδνκέλσλ  

 

Ζ ζχληαμε θαη εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηελ Σ.Α., απαηηεί κηα νκαδηθή πξνζπάζεηα κε επηθεθαιήο ηελ 

πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή εγεηηθή νκάδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε ζπλαίλεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο εζηηάδεη θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ 

πξνηεξαηνηήησλ πνπ επηιέγνπλ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ, ψζηε λα  εθπιεξσζνχλ νη 

ζηφρνη πνπ ηίζεληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο ζεηείαο. (Οδεγφο Δ.Δ.Σ.Α.Α., 

2011). Ηδηαίηεξα ν ξφινο ησλ αηξεηψλ ζηειερψλ ησλ δήκσλ είλαη θνκβηθφο, θαζψο απνηεινχλ 

ηνλ βαζηθφ εθθξαζηή θαη ζεκειησηή ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο πεξηνρήο πνπ 

εθπξνζσπνχλ (Κνπηαιάθεο Υ., 2011).  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζχλζεζε ζηξαηεγηθήο, ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη ε ζχλδεζή 

ηνπο ζε έλα εληαίν Δ.Π., απαηηεί ηδηαίηεξα ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη  δχλαληαη 

λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ, κέζσ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία,  δηφηη ε γλψζε θαη νη 

πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο, δηαρέεηαη ζε φιε ηελ 

νξγάλσζε θαη επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, θάλνληαο ηνπο θνηλσλνχο θαη ζπκκέηνρνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο 

απνζηνιήο. Δπηπξφζζεηα νη ηδέεο πνπ ππνζηεξίδνπλ λέεο θαηλνηνκίεο πξνέξρνληαη ζπρλά απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πνιίηε. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ε 

θαηλνηνκία λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα έλα δήκν, απαηηνχληαη 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηηξέπνπλ, νη ηδέεο απηέο λα έξζνπλ πξνο ηα εκπξφο θαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ (Tegardenetal, 2005). Ζ αλνηρηή 

επηθνηλσλία θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ  δηαδηθαζηψλ, βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε 

θαη ζηελ επίιπζε ηπρφλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχπηνπλ. Πεξηιακβάλεη, ηφζν ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εγεζίαο, φζν θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Poisteretal, 2010).  

Ζ ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έρεη 

αλαγλσξηζηεί, απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο αθαδεκατθνχο, θαζψο θαη απφ ζπκβνχινπο θαη  

επαγγεικαηίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιπεπίπεδσλ ζηξαηεγηθψλ, είλαη νη εξγαδφκελνη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο, ην φξακα θαη 

ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη εξγαδφκελνη ζηελ ζπλέρεηα ζα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη έηζη ζα νηθνδνκεζεί κηα ηζρπξφηεξε 

δέζκεπζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

(Tegardenetal, 2005).  

Χζηφζν ε θαηαλφεζε ηνπ νξάκαηνο, ηεο απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

απφ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηνλ 

επηηπρή ζρεδηαζκφ. Δπεηδή ε πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο δελ είλαη κηα αθξηβήο 

δηαδηθαζία, αιιά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ηε δηνίθεζε, 

είλαη αλαγθαίν λα ηεζεί έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, θαη λα αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα γίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, 

νη νπνίεο ζα θάλνπλ ηελ εθαξκνγή πην απνηειεζκαηηθή (Berman et al, 2012).  

Γεληθφηεξα φκσο ζεκαληηθφ είλαη λα ηνληζζεί φηη: φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ε ζηξαηεγηθή απαηηεί φξακα, έλζηηθην θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 
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(Feureretal,1995). Δλψ θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα ζπλδπάδεη απηφ πνπ ζέιεη λα πεηχρεη κε 

ην ηη κπνξεί λα πεηχρεη (Johnston et al,2012). Δπηπξφζζεηα θάζε θνξά πνπ επηιέγεηαη κηα λέα 

ζηξαηεγηθή απαηηεί αιιαγέο ζε επίπεδν  δνκήο, ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

(Υπηήξεο Λ, 2013). Καηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο, εθηφο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα φπσο: ε  νξγαλσζηαθή δνκή, νη δηαδηθαζίεο,  ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη επηιεγεί. ην δεκφζην ηνκέα θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Σ.Α. ε δηακφξθσζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζε έλα επηζπκεηφ 

βαζκφ, είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα πνπ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο είλαη 

επθνιφηεξν λα πηνζεηεζνχλ, εθφζνλ νη αηξεηνί θαη εξγαδφκελνη θαηαλνήζνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, επεηδή θάζε είδνπο λέαο πνιηηηθήο  ηνπ νξγαληζκνχ 

επεξεάδεη έλα επξχ θάζκα θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη αληηδξνχλ 

επεηδή αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη (FranklinL,2000), σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πιήξε γλψζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη κεηά θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, 

ψζηε λα ην απνδερζνχλ γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί. Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε ε 

αιιαγή πξέπεη λα είλαη θαιά κειεηεκέλε θαη λα θνηλνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά γηα λα είλαη 

επηηπρήο (Daley, 2012).  

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 66/2007 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηφρνο ησλ Δ.Π. 

ήηαλ λα απνηειέζεη εξγαιείν δνπιεηάο γηα ηελ εθάζηνηε δεκνηηθή αξρή θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ 

δήκσλ θαη φρη κηα αλεθάξκνζηε κειέηε. Παξφηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη απνηππσζεί βηβιηνγξαθηθά, σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή,  ππάξρεη κηα αζάθεηα, σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ αηξεηψλ θαη ηεο 

εγεζίαο, ζεσξψληαο φηη ε πνιηηηθή δηνίθεζε έρεη θαηαλνήζεη θαη πηνζεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, σο απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο, θάηη πνπ πξνθαλψο 

ηζρχεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζηνλ δεκφζην θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ Σ.Α. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, ε δηακφξθσζε νξάκαηνο θαη 

θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, απνηεινχλ λέεο έλλνηεο γηα ηνπο πνιηηηθνχο 

πξντζηάκελνπο ζηελ Σ.Α. θαη νη νπνίεο πνιιέο θνξέο  αληηκεησπίδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα  

απφ πιεπξάο ηνπο.       

Ο ξφινο ησλ δχν κεξψλ, αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ Δ.Π. είλαη δηαθνξεηηθφο αιιά 

ζπλαληάηαη ζε έλαλ θνηλφ ζηφρν: ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

πξνγξακκαηηζζέλησλ γεληθψλ & επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα, δειαδή ζηελ 
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ηθαλφηεηα λα επηηπγράλνληαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ νη ζηφρνη, κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο.  

Οη αηξεηνί είλαη νη δηακνξθσηέο  πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή, θαζνξίδνπλ ην φξακα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία  θαη ιακβάλνπλ ηηο ηειηθέο απνθάζεηο, ινγνδνηνχλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα είλαη ζπληνληζηέο, 

εκπλεπζηέο θαη ππνθηλεηέο ζηνλ ππεξεζηαθφ κεραληζκφ θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

εκπιεθφκελνπο. 

Οη εξγαδφκελνη απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ηδηαίηεξα ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη 

αθελφο ζπληνληζηέο θαη ζπλδηακνξθσηέο ηεο πξνζπάζεηαο,  είλαη απηνί πνπ εμεηδηθεχνπλ ην 

φξακα θαη ηελ απνζηνιή ζε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, αιιά θπξίσο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.  

Μέρξη ζήκεξα ζηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο, ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ηνπ ξφινπ ησλ αηξεηψλ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή T.Α., πνπ αθνξά ζηνλ 

Δ.Π. Οη ειιείςεηο απηέο ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ, δελ έρνπλ πξνιάβεη αθφκα λα παξαδψζνπλ ηα αθξηβή ηνπο 

απνηειέζκαηα, επεηδή ρξνληθά είλαη λσξίο λα ηηο θξίλνπκε. Σν θελφ απηφ ζηελ βηβιηνγξαθία, 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε  κέζα απφ ηελ δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο, ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΔΡΟ Α 

ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ – ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

3.1 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

3.1.1 θνπόο, ζηόρνη  θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ Δ.Π., απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα 

αηξεηά ζηειέρε ησλ δήκσλ. Ζ γλψζε, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη παξάκεηξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, σο θχξηα ππφζεζε  επηηπρίαο.   

 ην πιαίζην ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ, ηέζεθαλ επηκέξνπο 

ζηόρνη πνπ αθνξνχλ : 

Α. ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ ζηειερψλ, εξγαδνκέλσλ θαη αηξεηψλ  

Β. ηε δηεξεχλεζε: 

 ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο,  

 ησλ  απφςεψλ ηνπο, σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ,  

 ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ζηελ δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ δήκνπ 

(εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ), 

 ηηο γλψζεηο ηνπο, σο πξν ην θχξην αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

 ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. θαη Δ.Π.Γ., 

 ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, σο έλα εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ  επίηεπμεο 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ησλ αηξεηψλ, 

 ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ. 
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 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζπζρεηίδνληαη κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, πξνζδηνξίδνπλ 

ην εξεπλεηηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο θαη είλαη νη θχξηεο ζπληζηακέλεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζηφρνπ ή ζθνπνχ. Πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη επηηξέπνπλ 

ζηνλ αλαγλψζηε λα έρεη κηα εηθφλα ηεο έξεπλαο πξηλ ηελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ησλ αλαιχζεσλ (Cohen θαη ζπλ. ,2000). 

 ηελ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, ηίζεληαη ηέζζεξα θεληξηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία 

ζρεδηάζηεθαλ κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

ηελ ζπλέρεηα, θάζε έλα απφ ηα εξσηήκαηα απνηέιεζαλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

δνκήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ ηα εξσηεκαηνιφγηα πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ηεο Α ελφηεηαο πνπ αθνξά ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ θαη άιιεο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο (Β: 

θνπηκφηεηα/ ρξεζηκφηεηα, Γ: Καηάξηηζε, Γ: πκκεηνρή θαη Δ: Δθαξκνγή αληίζηνηρα), γηα 

ηελ θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Ζ αλαιπηηθή δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

σζηφζν, ζα πεξηγξαθεί ζην επφκελν, Β θαη Γ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ. Σα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο εξγαζία ή απιψο κηα ζεζκηθή ππνρξέσζε,  ηφζν ζε πνιηηηθφ, 

φζν θαη ζε επίπεδν ζηειερψλ 

 ε δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ πξναπαηηνχκελσλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδφκελσλ, κε έκθαζε ζηελ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ 

θ.α.  

 ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, σο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πξνο 

ηε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π. 

 ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ν βαζκφο απνδνρήο θαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηα ζηειέρε (εξγαδνκέλνπο θαηαηξεηνχο), ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  ελζσκάησζή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ΟΣΑ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πξνγξακκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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3.1.2. Πιεζπζκόο & Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 Βαζηθνί παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο έξεπλαο απνηεινχλ: νη 

ζθνπνί ηεο, ην ρξνλνδηάγξακκα, νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ, ε κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Σν κέγεζνο, ηνπ δείγκαηνο θαζνξίδεηαη, ηφζν απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο, φζν 

θαη απφ ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάδεηαη (Cohen θ. ζπλ., 2000). Χο 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, επηιέρζεθε ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, κε ηε ρξήζε  

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηα ζηειέρε ησλ δήκσλ θαη ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο. 

 Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε ηέζζεξεηο δήκνπο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο: Παχινπ Μειά, Καιακαξηάο, Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο, Νεάπνιεο- πθεψλ 

θαη ζε ηξηο εκηαζηηθνχο δήκνπο: Κηιθίο, Υαιθεδφλαο θαη ηληηθήο. ηελ επηινγή ησλ δήκσλ 

θχξην ζηνηρείν απνηέιεζε ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο, σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε: 

«αζηηθνί δήκνη», «εκηαζηηθνί – πξσηεχνπζεο λνκψλ» θαη κηθξνί δήκνη.  Δπηπξφζζεηα ε 

δηαθνξεηηθή ηππνινγία ησλ δήκσλ ζηελ επηινγή έγηλε  θαζψο εθ πξννηκίνπ θαη σο 

εηζαγσγηθή παξαδνρή αλαγλσξίδεηαη φηη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θάζε Ο.Σ.Α, 

κεηαβάιιεηαη εμαηηίαο θαη θπξίσο ηνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ηνπ θαη ηνπ εχξνπο ηνπ 

ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ ηνπο.    

πγθεθξηκέλα : 

1. Απνζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ, 

θαζψο θαη ζε  εξγαδφκελνπο ησλ Σκεκάησλ ή Γξαθείσλ Πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα 

κε ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ θάζε δήκνπ (Ο.Δ.Τ.).  

2. Γηαθηλήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε αηξεηνχο εθπξνζψπνπο  ησλ επηιεγέλησλ δήκσλ, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Γεκάξρνπο, Αληηδεκάξρνπο ή εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνχο 

πκβνχινπο επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε Γεληθνχο Γξακκαηείο. 

 -Ζ επηινγή ηεο νκάδαο ζηφρνπ ησλ εξγαδνκέλσλ έγηλε ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηεο ζέζεο 

ηνπο κε ην δηεξεπλψκελν αληηθείκελν. Λήθζεθε σο δεδνκέλν φηη, νη ζπγθεθξηκέλνη 

εξγαδφκελνη πνπ είλαη θαζ΄ χιε αξκφδηνη ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο κνλάδσλ,  

είλαη ππεχζπλνη ζην λα πξνγξακκαηίδνπλ, λα νξγαλψλνπλ, λα ζπληνλίδνπλ, λα ειέγρνπλ, λα 

αλαιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο, λα αλαζέηνπλ  εξγαζίεο, λα δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο, λα 

επηθνηλσλνχλ, λα πείζνπλ, λα  ππνθηλνχλ θαη ηέινο φηη  δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζηξαηεγηθφ ηξφπν ζθέςεο (αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη  αλαιπηηθήο ζθέςεο) 
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θαη κηα ζπλνιηθή αληίιεςε πξνο ην ζεζκφ ηεο Σ.Α., ησλ αλαγθψλ ελφο δήκνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο.  

-Ζ επηινγή ηεο νκάδαο ησλ αηξεηψλ έγηλε εμαηηίαο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ, επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν κηθξφ δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ θηινδνμεί λα θαηαδείμεη γεληθεπκέλα απνηειέζκαηα, αιιά λα 

θαηαγξαθνχλ  θάπνηεο ελδείμεηο ή ηάζεηο απφ ηηο  ζθέςεηο, απφςεηο θαη ζηάζεηο ηνπο, σο πξνο 

ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ, ηελ θαηάξηηζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ. 

Θεηηθφ ζηνηρείν ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ήηαλ ε 

εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ιφγσ ζπλαδειθηθφηεηαο.  

Αξλεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε κε αληαπφθξηζε νξηζκέλσλ εμ απηψλ κε αηηηνινγία φηη ν δήκνο 

ηνπο δελ είρε ζπληάμεη Δ.Π. ή δελ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο  ή “δελ γλσξίδνπλ” 

εθφζνλ  δελ ήηαλ ζηα θχξηα θαζήθνληά ηνπο. Χο πξνο ηνπο αηξεηνχο ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη νη 

αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο  ηνπο, απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο.    

3.1.3. Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Απφ ηελ αξρηθή θάζε επηιέρζεθε ε εξεπλεηηθή κέζνδνο, ηεο επηζθφπεζεο κε 

εξσηεκαηνιφγην θαη ζηηο δχν νκάδεο. Σν εξσηεκαηνιφγην, ρξεζηκνπνηήζεθε σο  θαηάιιειν 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ πξψηε 

νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο, ελψ ζηνλ 

δεχηεξν πιεζπζκφ ησλ αηξεηψλ, επηιέρζεθε πεξηνξηζκέλν αξηζκεηηθά δείγκα θαη άηνκα πνπ 

θαηέρνπλ πςειή ηεξαξρηθά πνιηηηθή ζέζε θαη ππεπζπλφηεηα ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ εηζαγσγή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε ζπνπδαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο, ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν ζπκπιήξσζήο ηνπ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

εηιηθξίλεηα ησλ εξσηψκελσλ.  

Καη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαθηλήζεθαλ απνηεινχληαη απφ πέληε ελφηεηεο εξσηήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ : (Α) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εξσηψκελσλ,  (Β) ζθνπηκφηεηα/ ρξεζηκφηεηα ηνπ 

Δ.Π. (Γ) Καηάξηηζε, (Γ) πκκεηνρή θαη (Δ) Δθαξκνγή ηνπ Δ.Π.  

Δίλαη δνκεκέλα κε εξσηήζεηο:  
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 δηρνηνκηθέο, λαη/φρη 

 θιεηζηνχ ηχπνπ, θαζψο γηα ηνλ εξσηψκελν είλαη εχθνια θαη ζχληνκα λα απαληεζνχλ  

 απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

 θιίκαθαο ηεξάξρεζεο αλάκεζα απφ πέληε πξνθαζνξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο 

(θιίκαθα Likert) 

 αλνηθηνχ ηχπνπ, ζηελ πξνζπάζεηα άληιεζεο επηπιένλ ζηνηρείσλ 

Α. Δξσηεκαηνιόγην ζηειερώλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην γεληθφηεξα είλαη έλα εχρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

κπνξεί λα επηδνζεί ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, βνεζά ζηε ζπγθέληξσζε δνκεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη είλαη ζρεηηθά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ αλάιπζε  (Cohen θ. ζπλ., 2000).

  

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ ζηειερψλ πεξηειάκβαλε : 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α: Γεληθέο πιεξνθνξίεο (1) γηα ην πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ κε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ησλ ζηειερψλ, φπσο ειηθία, θχιν, 

εηδηθφηεηα, ρξφλν ππεξεζίαο, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζέζε ζηνλ θνξέα θαη (2) γηα ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηνλ Δ.Π. ηελ ηξέρνπζα απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β «ζθνπηκφηεηα/ ρξεζηκφηεηα»: Απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο πνπ 

δηεξεπλνχλ ηελ άπνςε ησλ ζηειερψλ, σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ, ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ, ηε γλψκε ηνπο γηα ηα θπξηφηεξα 

πξνζδηνξηζηηθά  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ  

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ «θαηάξηηζε»: πκπεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Δ.Π., ηε δπζθνιία ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ δηάγλσζεο, ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ζεκαληηθέο 

έλλνηεο θαη εξγαιεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Δ.Π.,  ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ, ηε γλψκε ηνπο, σο πξνο ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ  

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ «ζπκκεηνρή»: Απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο εξσηήζεηο, πνπ επηρεηξνχλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ηελ 

χπαξμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζην δήκν ηνπο 



 56 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Δ «εθαξκνγή»: Πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

θαη επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ην βαζκφ δηεπθφιπλζεο ζηελ εξγαζία ηνπο, ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ θαη εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο.   

 Β. Δξσηεκαηνιόγην Αηξεηώλ  

 Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ αηξεηψλ δνκείηαη ζηηο ίδηεο ελφηεηεο κε απηέο ησλ ζηειερψλ 

αιιά κε δηαθνξνπνηεκέλεο εξσηήζεηο, ψζηε λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ηνπο ζε αληίζηνηρα 

ζέκαηα, αιιά απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή, ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ζηειερψλ θαη αηξεηψλ παξαηίζεληαη απηνχζηα ζην Παξάξηεκα Β θαη 

Δ ηεο παξνχζαο. 

3.1.4. Γηεμαγσγή Έξεπλαο  

Πηινηηθή Φάζε 

 Πξηλ ηελ δηαθίλεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θξίζεθε ζθφπηκνο ν πξνέιεγρνο, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί  ε επθξίλεηα ζηε δηαηχπσζε, λα εληνπηζηνχλ ιάζε θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε πηινηηθά απφ ηξία ζηειέρε δήκσλ, 

ελψ θαη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κε 

επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα, σο πξνο ην κέγεζνο, ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπο. Απφ ηηο επηζεκάλζεηο πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεξέαζαλ ηε κνξθή 

θαη ηε δνκή ησλ ηειηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

 Δξεπλεηηθέο Γηαδηθαζίεο 

 Α. Ζ έξεπλα ησλ ζηειερψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 15 Γεθεκβξίνπ 2016 έσο  6 

Φεβξνπαξίνπ 2017. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζε 138 ζηειέρε ησλ δήκσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πκπιεξψζεθαλ 96 εξσηεκαηνιφγηα κε  πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο, 69,56%.  

 ην δήκν Παχινπ Μειά ε αληαπφθξηζε αλήιζε ζην 91,17%, ζην δήκν Καιακαξηάο 

46,15%, Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο 85%, Νεάπνιεο-πθεψλ 70%, Κηιθίο 58,82% 

Υαιθεδφλα 55,5% θαη ηληηθήο 80%.Απαξαίηεηε ήηαλ ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία  πνπ 

αθνινχζεζε κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ νη εξσηψκελνη.  
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 εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ θαηαηίζεηαη είλαη ν αληζνβαξήο  αξηζκφο ησλ πξντζηακέλσλ 

δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πξνγξακκαηηζκνχ ζε θάζε δήκν: ζην δήκν 

Παχινπ Μειά ε νκάδα ζηφρνο ήηαλ 34 άηνκα (απάληεζαλ 31), ζην δήκν Καιακαξηάο 26 

άηνκα (απάληεζαλ 12), Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο 20 (απάληεζαλ 17), Νεάπνιεο –πθεψλ 

10 (απάληεζαλ 7),  Κηιθίο 34 (απάληεζαλ 20), Υαιθεδφλα 9 (απάληεζαλ 5), ηληηθή 

5ζηειέρε (απάληεζαλ 4).   

B. Ζ έξεπλα ησλ αηξεηψλ δηεμήρζε απφ 6 έσο 16  Φεβξνπαξίνπ. Απφ ην αξρηθφ ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο είρε πξνζδηνξηζζεί ην δείγκα πνπ αθνξνχζε ζπλνιηθά ηξηο αηξεηνχο απφ 

θάζε επηιεγέληα δήκν (21). ηελ πνξεία δηαπηζηψζεθε φηη ζε αξθεηνχο απφ ηνπο δήκνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Κηιθίο, Νεάπνιεο–πθεψλ, ηληηθήο), ηα ζέκαηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ, κε απνηέιεζκα ηνλ αξηζκεηηθφ 

πεξηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, ζε 18 άηνκα. ηφρνο ήηαλ ε πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα 

δηαιφγνπ, λα δνζνχλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο φπνπ απαηηνχληαλ, λα απνζαθεληζηνχλ ηπρφλ 

παξεξκελείεο,  αιιά θπξίσο λα  αληιεζνχλ πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηξεηψλ ζηνπο νπνίνπο δηαθηλήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 18, 

ζπκκεηείραλ νη 13, πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 72,2%.  

3.1.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 Μεηά ηε ζπιινγή ηνπο, ηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ νξζή 

ζπκπιήξσζε ηνπο θαη ηα δεδνκέλα ηνπο θαηαρσξήζεθαλ ζε θχιιν επεμεξγαζίαο (Excel), 

φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη απφιπηεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε κε 

ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο (Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή) θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSSV. 23. 

3.1.6 Δθηηκώκελα νθέιε ηεο έξεπλαο 

 Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρξεζηηθά κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε ελφο θνηλά απνδερηνχ πιαηζίνπ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο, ηεο 

εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο  ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Σ.Α., ζην πιαίζην ηνπ NPM. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ζα ζέζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ έλαξμε πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο, σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ, ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ, ηδηαίηεξα 

εμαηηίαο ηνπ δχζθνινπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηαλχεη ε Υψξα θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ε Σ.Α.  
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3.1.7. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 εκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν 

έπξεπε λα νινθιεξσζεί. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πεξηφξηζε ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηνπ δείγκαηνο ζε κεγαιχηεξν 

πιήζνο δήκσλ ή ζηε δηαθίλεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζε ινηπνχο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα 

εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο επεξέαζε θαη ην πιήζνο 

ησλ  εξσηψκελσλ αηξεηψλ ζηειερψλ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο  απμεκέλεο ππνρξεψζεηο  ηνπο θαη 

ηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο. 
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ΜΔΡΟ Β  

ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΣΔΛΔΥΧΝ  

3.2. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

3.2.1  Πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηώλ 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο,  απέδσζε 55 κεηαβιεηέο 

πξνο επεμεξγαζία απφ ηηο νπνίεο νη 6 ήηαλ πεξηγξαθηθέο (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία) ηνπ 

δείγκαηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην είρε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ. Πνην ζπγθεθξηκέλα:   

1) Οη εξσηήζεηο 1 έσο θαη 4 αλ θαη αλήθαλ ζηελ Α: ελφηεηα (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία)  

ζεσξήζεθαλ θαη σο αλεμάξηεηεο (πξνζδηνξηζηηθέο θαη φρη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο) 

ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

2) Ζ επεμεξγαζία ηεο εξψηεζεο 4 έγηλε κε μερσξηζηφ ηξφπν θσδηθνπνίεζεο  θαζψο 

απνηέιεζε κηα εξψηεζε πνιιαπιψλ επηινγψλ 

3) Οη εξσηήζεηο 7, 11, 12 θαη 26 αλ θαη αλαγξάθνληαλ, σο κηα εξψηεζε ζηελ νπζία 

εμεηάζζεθαλ σο αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο. 

Οη εξσηήζεηο εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηελ 

θιαζηθή πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ νη εξσηήζεηο 8, 13 θαη 27 νη 

νπνίεο ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ, ελψ ν κηθξφο αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ δελ επέηξεςε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. Όιεο νη κεηαβιεηέο ήηαλ πνηνηηθέο θαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαηάιιεια θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ  παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

3.2.2 :Αξηζκεηηθή πεξηγξαθή   

Δλόηεηαο (Α): Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

-Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 96 άηνκα κε ειάρηζηεο απνχζεο ηηκέο (missing value) 

κηθξφηεξεο ηνπ 5% ηνπ δείγκαηνο (1,2%). Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ  νη 35 (36,5%)  

ήηαλ άληξεο θαη νη 61 (63,5%) γπλαίθεο. Δπνκέλσο αλαδεηθλχεηαη κηα αλνκνηνγέλεηα, σο 

πξνο ην θχιιν κε ηελ πιεηνςεθία λα θαηέρνπλ νη γπλαίθεο. 
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-Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ θαηαηάρζεθε ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 31 έσο 64 εηψλ, κε 

ίζν θαηακεξηζκφ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 31-49 θαη 50-64. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη  φηη 

δελ ζπκκεηείραλ ειηθίεο κηθξφηεξεο ησλ 30 εηψλ, είηε εμαηηίαο ηεο πςειήο ηεξαξρηθήο ζέζεο 

πνπ θαηέρνπλ νη εξσηψκελνη (εθφζνλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο απνηεινχλ θξηηήξην επηινγήο  

πξντζηακέλσλ ζην δεκφζην θαη κνξηνδνηνχληαη), είηε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. Απηφ γεληθφηεξα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε αλαλέσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην θαη ηελ Σ.Α.  

-Σα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ ζηειερψλ θαηά πιεηνςεθία θπκαίλνληαη απφ 11 έσο 30 

έηε, κε ίδην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  40,6% απφ 11-20 έηε ππεξεζίαο θαη 21-30 έηε. 

Παξαηεξείηαη  φηη κφλν ηξείο εξγαδφκελνη έρνπλ ππεξεζία κεηαμχ  1-10, ελψ 8  κεγαιχηεξε 

ησλ 31 εηψλ. Ζ απνηχπσζε απηή ζπκθσλεί κε ηελ  φκνηα αλαινγία ησλ ειηθηψλ πνπ 

θαηαγξάθεθε παξαπάλσ θαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο.  

-Τςειφ είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ, φπσο θαη ήηαλ αλακελφκελν 

εθφζνλ γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ απαηηνχληαη «ηππηθά πξνζφληα». Απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ κφλν έλα ρακειφ πνζνζηφ (4%) έρεη απνιπηήξην Λπθείνπ, ελψ  (55 ή 59,3%) 

ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ΑΔΗ/ΣΔΗ. Δληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ ή θαη Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (34 ή 

36,6%) θαηέρνπλ ηφζν πςειφ πνζνζηφ. Δλψ κηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηίηιν ηνπ πηπρίνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη πξνέξρνληαη απφ Οηθνλνκηθέο θαη  ηε 

Φηινζνθηθή ρνιή.  

-ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ 

θαηαγξάθεηαη ε δηνηθεηηθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ. Σν 60,4% είλαη Πξντζηάκελνη Σκήκαηνο, ην 

28,1%  Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο θαη ηέινο ην 11,5% είλαη ζηειέρε ησλ γξαθείσλ ή 

ηκεκάησλ Πξνγξακκαηηζκνχ.  Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, αθνινπζεί ε παξάζεζε 

ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

3.2.3 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή απαληήζεσλ 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ κε ην αληίζηνηρν 

ξαβδφγξακκαθαη ζπλνςίδνληαη γεληθά ζρφιηα, γηα θάζε κηα εξψηεζε. Δπεηδή ππήξμαλ 
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πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, ηα θχξηα πεξηγξαθηθά κέηξα απνηέιεζαλ ε επηθξαηνχζα ηηκή θαη ην 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ.  

Δλόηεηα Α  

Δξώηεζε 1. Έρεη ν δήκνο ζαο  ζπληάμεη ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηελ 

ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν; 

Σν 81,25% ησλ  εξγαδνκέλσλ (78 άηνκα) δειψλνπλ φηη ν δήκνο ηνπο ζπλέηαμε ζηξαηεγηθφ 

θαη Δ.Π. ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ελψ ην 18,75% (18 άηνκα) δειψλνπλ φηη ν 

δήκνο ηνπο δελ έρεη ζπληάμεη.  

Γηάγξακκα 3.1.  

Έρεη ν δήκνο ζαο  ζπληάμεη ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν; 
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Δξώηεζε 2.  Αλ λαη,  ζε  πόζν ρξνληθό δηάζηεκα νινθιεξώζεθε; 

Σν ζχλεζεο ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο ζχληαμεο ησλ Δ.Π. θπκαίλεηαη ζηνπο 9 κήλεο κε 

1 ρξφλν, θαζψο δειψζεθε  πεξίπνπ απφ ην 66,66% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Γηάγξακκα 3.2. 

Αλ λαη,  ζε  πόζν ρξνληθό δηάζηεκα νινθιεξώζεθε; 
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Δξώηεζε 3.  πκκεηείραηε ζηελ ζύληαμή ηνπ; 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ κφλν νη  41 εξγαδφκελνη (47,67%) ζπκκεηείραλ ζηελ 

ζχληαμε ηνπ Δ.Π. Κπξηαξρεί ε απάληεζε ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπο, παξά ηνπ φηη ε 

επηιερζείζα νκάδα απνηειείηαη απφ πςειφβαζκα ηεξαξρηθά ζηειέρε ησλ δήκσλ  πνπ ζηα 

θχξηα θαζήθνληά ηνπο πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ 

ηνπο.  

Γηάγξακκα 3.3. 

πκκεηείραηε ζηελ ζύληαμή ηνπ; 
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Δξώηεζε 4. Αλ λαη ζε πνην ζηάδην ήηαλ ε εκπινθή ζαο ; 

Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα θαηαδεηθλχεηαη φηη ην  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(22,56%) ζπλέβαιε ζηε «Γηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο». Κάηη πνπ 

ήηαλ αλακελφκελν θαζψο απνηειεί ην αξρηθφ, εηζαγσγηθφ ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη  

ιφγσ ηνπ φηη νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ εθ ησλ «έζσ» θαιχηεξα ηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ ηνπο 

θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη ππήξρε ζρεδφλ ζε θάζε απάληεζε, πάλσ απφ έλα ζηάδην ζην νπνίν 

εκπιέθνληαλ νη εξγαδφκελνη. Αθνινπζνχλ ην πέκπην θαη έθην ζηάδην, δειαδή ή θαηάξηηζε 

ησλ «Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ» θαη ν «Πεληαεηέο Πξνγξακκαηηζκφο Γξάζεσλ», αληίζηνηρα 

κε πνζνζηφ 18,80%.  Ζ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ  θαηαγξάθεηαη ζηελ θάζε 

ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο δήκνπο, κε 6,02% 

θαη 3,76% ζπκκεηνρήο,  αληίζηνηρα. 

Γηάγξακκα 3.4. 

Αλ λαη ζε πνην ζηάδην ήηαλ ε εκπινθή ζαο ; 
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Δλόηεηα Β : θνπηκόηεηα – Υξεζηκόηεηα  

Δξώηεζε 5. Πόζν ζθόπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο 

εθπόλεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο; 

Σν 72,92% ησλ εξγαδνκέλσλ (70 άηνκα) ζεσξεί ζθφπηκν ηνλ ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν 

ραξαθηήξα εθπφλεζεο ηνπ Δ.Π., ελψ κφλν 7,30%  (7 άηνκα) απάληεζαλ ζηε κε ζθνπηκφηεηά 

ηνπ. Γηαπηζηψλεηαη  ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηάο 

ηνπ, σο εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ. 

Γηάγξακκα 3.5. 

Πόζν ζθόπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο εθπόλεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο; 
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Δξώηεζε 6. Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο 

είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ελόο δήκνπ; 

Σν 71,87% ησλ εξγαδνκέλσλ  (69 άηνκα) απαληά φηη ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο 

δήκνπ.  

Γηάγξακκα 3.6. 

Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη εξγαιεία 

πνπ βνεζνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ελόο δήκνπ; 
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Δξώηεζε 7. Ο ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο βνεζάεη ζην λα :  

Ζ εξψηεζε 7 απνηειείηαη απφ κηα νκάδα ππνεξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ίδην αληηθείκελν 

δειαδή θαηά πφζν ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βνεζάεη ζε 7 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο : (1) 

πξνζδηνξίδεη θαηεπζχλζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ δήκσλ, (2) ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, (3) 

ππνζηεξίδεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, (4)κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα, (5) εμνξζνινγίδεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, (6)δηεπξχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο, (7) βειηηψλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα 

Ζ παξάζεζε ησλ γξαθεκάησλ γίλεηαη γηα νπηηθή ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ απφ ηα νπνία 

θαηαδεηθλχεηαη φηη αλ θαη νη απαληήζεηο δελ είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη κηα 

γεληθή ηάζε πξνο ηελ θαηεγνξία «Μέηξηα» θαη «Πνιχ» γηα φιεο ηηο ππνπεξηπηψζεηο. (Ζ 

αξηζκεηηθή ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ θαηαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Γ). 

Γηάγξακκα 3.7. 

Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζύλζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο 
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Γηάγξακκα 3.8. 

 πκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ 

 

Γηάγξακκα 3.9. 

 Τπνζηεξίδεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 

Γηάγξακκα 3.10. 

Μεηώλεη ηελ αβεβαηόηεηα 
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Γηάγξακκα 3.11. 

Δμνξζνινγίδεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ 

 

Γηάγξακκα 3.12. 

Γηεπξύλεη ηηο ζπλεξγαζίεο 

 

Γηάγξακκα 3.13. 

Βειηηώλεη ηελ απνδνηηθόηεηα 
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Γεληθφηεξα φκσο ζην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ππεξηεξεί αζξνηζηηθά ε άπνςε «Πνιχ» ή 

«Πάξα πνιχ» ζηηο πέληε απφ ηηο εθηά ππνεξσηήζεηο. Καηά ζεηξά θαηάηαμεο αζξνηζηηθά ηνπ 

«Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαηαγξάθεηαη φηη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο βνεζάεη ζην λα: 

 «Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο» κε 

πνζνζηφ  73,68%,  

 «ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ» κε 61,7%, 

 «ππνζηεξίδεη ζηε ιήςε  απνθάζεσλ» κε 56,99%,  

 «δηεπξχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο» κε 56,52%,  

 «εμνξζνινγίδεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ» κε 55,80%, 

 «βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα» κε 48,39% 

 «κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα» κε 39,36% 

Δμαίξεζε απνηειεί ε επηινγή «κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα»  θαζψο 20 εξσηψκελνη  (21,28%) 

ζεσξνχλ ην αληίζεην, αιιά θαη πάιη ππεξηζρχεη ε ζεηηθή άπνςε. 
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Δξώηεζε 8. Αλ ππάξρεη άιιε παξάκεηξνο, αλαθέξαηε  

Ζ εξψηεζε 8 εάλ θαη δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ απαληήζεσλ κε πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ είραλ θαιπθζεί απφ ηελ εξψηεζε 7, απέδσζε κφλν  πέληε απαληήζεηο. πγθεθξηκέλα 

δειψζεθε φηη : 

1) πκβάιιεη ζηελ αιιαγή εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο ησλ ππαιιήισλ θαη ζηελ δηάδνζε 

θαη απνδνρή θνηλνχ νξάκαηνο θαη απνζηνιήο. 

2) Μπνξεί λα απνηειεί ηε βάζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαη δηαβνπιεπηηθνχ ζρεδίνπ ελφο 

δήκνπ. 

3) Λεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηα ηκήκαηα λα 

γλσξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο άιισλ ηκεκάησλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλεξγαζίεο. 

4) Διάρηζηα αθνινπζείηαη. 

5) Απαηηείηαη ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ. 

Γεληθφηεξα φκσο δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηηο πξψηεο ηξείο θαηαηεζεηκέλεο απφςεηο ην γεληθφ 

λφεκα ηνπο είρε ήδε θαιπθζεί απφ ηηο ππνεξσηήζεηο 1, 2 θαη 3, ελψ ε 4 θαη 5 απαληήζεηο καο 

κεηαθέξνπλ νπζηαζηηθά εκπεηξηθή γλψζε.  

 

Δξώηεζε 9.Πόζν πηζηεύεηε όηη νη αηξεηνί ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ  επηρεηξεζηαθό 

πξνγξακκαηηζκό;  

ηελ εξψηεζε 9 πνπ αθνξά ζην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη αηξεηνί γηα ηνλ Δ.Π., νη 

εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ πξνζσπηθή/εκπεηξηθή άπνςε θαη γλψζε, ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή 

γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη  επηθξαηεί ε αξλεηηθή άπνςε ηνπ 

«Καζφινπ» ή «Λίγν»  (53 ή 55,79%), ελψ δελ είρακε θακία απάληεζε «Πάξα πνιχ» 
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Γηάγξακκα 3.14. 

Πόζν πηζηεύεηε όηη νη αηξεηνί ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ  επηρεηξεζηαθό πξνγξακκαηηζκό; 

 

 

Δλόηεηα Γ : Καηάξηηζε 

Δξώηεζε 10. Τπήξμε δπζθνιία ζηε ζπιινγή  ζηνηρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο;  

Σν 44,74% ησλ εξγαδνκέλσλ (34 άηνκα) δειψλνπλ ηελ απάληεζε «Μέηξηα» ζηε  δπζθνιία 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο, ελψ ην 35,53% επηιέγεη ηελ απάληεζε 

«Πνιχ  θαη «Πάξα πνιχ», κεηνςεθεί ε άπνςε ηνπ «Καζφινπ» θαη «Λίγν»  

Γηάγξακκα 3.15. 

Τπήξμε δπζθνιία ζηε ζπιινγή  ζηνηρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο; 
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Δξώηεζε 11. Πόζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηηο έλλνηεο (swot  αλάιπζε, Άμνλεο/Μέηξα, 

ζηόρνη, απνδνηηθόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα, δείθηεο); 

Παξφκνηα κε ηελ εξψηεζε 7 εμεηάζζεθε θαη ε εξψηεζε 11 κέζσ ησλ ππνεξσηήζεσλ ηεο. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ αλακέλνληαλ νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο, νχηε φηη κηα πηζαλή 

αλνκνηνγέλεηα ζα πξνθαινχζε ηδηαίηεξε εληχπσζε, θαζψο αλαθεξφκαζηε ζε αηνκηθέο 

γλψζεηο θαη φρη ζε απφςεηο. Πξάγκαηη απφ ηελ νπηηθή εμέηαζε ησλ γξαθεκάησλ 

παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο απαληήζεηο, ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη σο 

πξνο ηελ θιίκαθα ησλ απαληήζεσλ.  

Γηάγξακκα 3.16. 

Swot Αλάιπζε 

 
Γηάγξακκα 3.17. 

Άμνλεο - Μέηξα 
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Γηάγξακκα 3.18. 

ηόρνη 

 
Γηάγξακκα 3.19. 

Απνδνηηθόηεηα 

 
Γηάγξακκα 3.20. 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 
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Γηάγξακκα 3.21. 

Γείθηεο 

 

 Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 11 δηαπηζηψλνπκε φηη ε κφλε έλλνηα κε ηελ νπνία 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη νη εξγαδφκελνη είλαη ε Swot αλάιπζε θαζψο είλαη έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο φξνο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. ε κηθξφηεξν βαζκφ εμνηθείσζεο 

θαηαδεηθλχεηαη ν φξνο «δείθηεο» θαζψο είλαη φξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, φπσο επίζεο 

θαη άμνλεο/κέηξα, ελψ έρνπκε εμνηθείσζε ησλ ππνινίπσλ φξσλ: «ζηφρνη», «απνδνηηθφηεηα», 

«απνηειεζκαηηθφηεηα» κε ηελ απάληεζε «Καζφινπ» λα είλαη κεδεληθή. 
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Δξώηεζε 12. Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) (νηθνλνκηθνί 

πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ,  εηνηκφηεηα θαη σξίκαλζε έξγσλ, θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο, 

εληνιή αηξεηψλ, θαλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ).   

Παξφκνηα ε εξψηεζε 12 έρεη 6 ππνεξσηήζεηο θαη κειεηάηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο θάζε 

παξάγνληα.  

Γηάγξακκα 3.22. 

Οηθνλνκηθνί πόξνη 

 
Γηάγξακκα 3.23. 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 
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Γηάγξακκα 3.24. 

Δηνηκόηεηα Χξίκαλζε 

 
Γηάγξακκα 3.25. 

Καηαγεγξακκέλεο Αλάγθεο 

 
Γηάγξακκα 3.26. 

Δληνιή Αηξεηώλ 
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Γηάγξακκα 3.27. 

Καλέλαο από ηα παξαπάλσ 

 

Γεληθψο ε ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

εθηειείηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ δηαπηζηψλεηαη φηη σο 

πνην ζεκαληηθφ παξάγνληα, νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ ηνπο «Οηθνλνκηθνχο πφξνπο» θαη ην 

«Αλζξψπηλν δπλακηθφ», ελψ έρνπλ αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ εληνιή αηξεηψλ. Καηά ζεηξά 

θαηάηαμεο αζξνηζηηθά ηνπ «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», θαηαγξάθνληαη: 

 «Οηθνλνκηθνί πφξνη», απάληεζαλ 91 ζηειέρε (96,81%) 

 «Αλζξψπηλν δπλακηθφ»,  89 άηνκα (94,68%) 

 Δηνηκφηεηα /σξίκαλζε,  81 εξσηψκελνη (87,1%) 

 Καηαγεγξακκέλεο αλάγθεο, 81 (87,09%) 

 Δληνιή αηξεηψλ, 24 άηνκα (26,09%) 
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Δξώηεζε 13. Δάλ ππάξρεη θαη άιιε παξάκεηξνο αλαθέξεηε:  

Όπσο θαη ζηελ εξψηεζε 8 νη ζπκπιεξσκαηηθέο παξάκεηξνη πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ: 

1- Δπξχηεξν πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνχ θαη ππεξθείκελα ζεζκηθά ζηξαηεγηθά  

2- Δπηρεηξεζηαθά θείκελα (π.ρ. πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε, ζρέδηα δηαρείξηζεο αεηθφξνπ ελέξγεηαο, ζρέδην 

γηα ηηο κεηαθνξέο, θείκελα πνιηηηθήο πγείαο θιπ) πξνθεηκέλνπ φζα πξνηείλνληαη λα 

ζπλδένληαη κε άιιεο επξχηεξεο πνιηηηθέο θαη λα ηπγράλνπλ κεγαιχηεξσλ επθαηξηψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηα ζηειέρε αθνξνχζαλ θπξίσο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξηθέο γλψζεηο, αλ θαη δελ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ηνπο, 

παξείραλ πνιχηηκε πιεξνθφξεζε. 

 

Δξώηεζε 14. Πόζν λνκίδεηε όηη γηα ηε ζύληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ 

νκάδσλ από εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα; 

Ζ απάληεζε «Μέηξηα» κε πνζνζηφ 26,88%(25 άηνκα) επηθξαηεί. Σν πςειφ πνζνζηφ 

(47,31%) ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ «Λίγν» θαη «Καζφινπ» ζηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ 

νκάδσλ απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα, θαηαδεηθλχεη κηα άπνςε ζηγνπξηάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη δπλακηθή ησλ δήκσλ θαζψο θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ. Δλψ ην 25,81% ησλ εξσηεζέλησλ (24 άηνκα) ζεσξεί «Πνιχ» θαη «Πάξα 

πνιχ»  απαξαίηεηε ηελ ππνζηήξημε ησλ δήκσλ απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα.  
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Γηάγξακκα 3.28. 

Πόζν λνκίδεηε όηη γηα ηε ζύληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ από 

εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα; 

 

Δξώηεζε 15. Τπήξμε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ  γηα ηε ζύληαμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ; 

Σν 96,47% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ην Τπνπξγείν δελ είρε ηε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη 

δελ παξείρε ππνζηήξημε ζηνπο δήκνπο.   

Γηάγξακκα 3.29. 

Τπήξμε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ  γηα ηε 

ζύληαμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ; 
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Δξώηεζε 16. Πόζν ζα ζπλέβαιε ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ; 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ (97,74%) απάληεζαλ «Μέηξηα» έσο «Πάξα πνιχ»,  δειαδή 

ζεηηθά φηη ε  απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε  θαη εκπέδσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνπο δήκνπο, κε ηελ 

άπνςε «Πνιχ» λα επηθξαηεί κε πνζνζηφ 59,78%.  

Γηάγξακκα 3.30. 

Πόζν ζα ζπλέβαιε ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο ζηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ; 
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Δλόηεηα Γ : πκκεηνρή 

Δξώηεζε 17. Πόζν ζεκαληηθή πηζηεύεηε όηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ;  

Σν  97,92% ησλ εξγαδνκέλσλ (94 άηνκα) απάληεζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ζεκαληηθή, κε ηελ άπνςε «Πνιχ» λα επηθξαηεί ζε 

πνζνζηφ 58,33%. 

Γηάγξακκα 3.31. 

Πόζν ζεκαληηθή πηζηεύεηε όηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηακόξθσζε 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 
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Δξώηεζε 18. Τπάξρεη θνπιηνύξα θαη πλεύκα νκαδηθήο εξγαζίαο ζην δήκν ζαο;  

Αξλεηηθή άπνςε επηθξαηεί γηα ηελ νκαδηθφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο 

κφλν 13 άηνκα (13,54%) θαηαζέηνπλ άπνςε πάλσ ηεο κέηξηαο, ελψ δελ ππήξρε θαζφινπ ε 

ζέζε «Πάξα πνιχ», θαηαδεηθλχνληαο έλα γεληθφηεξν έιιεηκκα νκαδηθφηεηαο, νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο  θαη θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

Γηάγξακκα 3.32. 

Τπάξρεη θνπιηνύξα θαη πλεύκα νκαδηθήο εξγαζίαο ζην δήκν ζαο; 
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Δξώηεζε 19. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ώζηε λα 

δηακνξθώλνληαη από θνηλνύ ηα ζρέδηα δξάζεο; 

Σν 66,37% ησλ εξσηψκελσλ (63 άηνκα) ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ Δ.Π. ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ελψ κφλν ην 12,63% (12 άηνκα) έρνπλ 

αξλεηηθή άπνςε.  

Γηάγξακκα 3.33. 

Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ώζηε λα δηακνξθώλνληαη από 

θνηλνύ ηα ζρέδηα δξάζεο; 
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Δξώηεζε 20. Πόζν ζα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ 

ζην δήκν ζαο;  

Σν 91,17% ησλ εξγαδνκέλσλ, ελδηαθέξεηε λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

Γηάγξακκα 3.34. 

 Πόζν ζα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ζην δήκν 

ζαο; 
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Δλόηεηα Δ : Δθαξκνγή  

Δξώηεζε 21. Πόζν  ν  ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο  απνηέιεζε 

νξγαληθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο;  

Σν 46,15% ησλ εξγαδνκέλσλ (42 άηνκα) απαληά φηη ν Δ.Π. απνηέιεζε ιίγν ή θαζφινπ 

νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ηνπο, ελψ επηθξαηεί ε άπνςε 

«Μέηξηα» κε πνζνζηφ 45,05%. Αμίδεη λα ζρνιηαζζεί εθφζνλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φηη 

κφλν ην 8,79% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «Πνιχ» ή «Πάξα πνιχ» ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Π. 

Γηάγξακκα 3.35. 

Πόζν  ν  ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο  απνηέιεζε νξγαληθό 

ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο; 
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Δξώηεζε 22. Πόζν ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο  πξνγξακκαηηζκόο δηεπθόιπλε ηελ 

εξγαζία ζαο;  

Καη ζηελ εξψηεζε 22 θαηαηίζεηαη αξλεηηθή άπνςε γηα ην θαηά πφζν ν πξνγξακκαηηζκφο 

δηεπθφιπλε ηελ εξγαζία ησλ εξσηεζέλησλ, κε κφλν ην 13,83% λα δειψλεη «Πνιχ» θαη 

«Πάξα πνιχ». Δπηθξαηεί ε άπνςε «Λίγν» κε πνζνζηφ 31,91%.  

Γηάγξακκα 3.36. 

Πόζν ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο  πξνγξακκαηηζκόο δηεπθόιπλε ηελ εξγαζία ζαο; 

 

 

Δξώηεζε 23. Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζύληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

Σν 72,53% ησλ εξσηεζέλησλ (66 άηνκα) απαληνχλ φηη ν δήκνο ηνπο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ 

ζχληαμε εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

Γηάγξακκα 3.37. 

Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζύληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 
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Δξώηεζε 24. Δθαξκόδεηαη από ην θνξέα ζαο  θάπνην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο 

επηρεηξεζηαθνύ θαη εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

Μφλν ην 22,73% ησλ εξσηεζέλησλ (20 άηνκα) απάληεζαλ φηη εθαξκφδεηαη «Πνιχ» θαη 

«Πάξα Πνιχ» θάπνην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π θαη ηνπ Δ.Π.Γ. απφ ην θνξέα ηνπο, 

κε ηελ απάληεζε «Μέηξηα» λα επηθξαηεί κε πνζνζηφ 35,23%.  

Γηάγξακκα 3.38. 

Δθαξκόδεηαη από ην θνξέα ζαο  θάπνην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο επηρεηξεζηαθνύ θαη 

εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 
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Δξώηεζε 25. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε πινπνίεζή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ είλαη 

εθηθηή; 

Σν 14,29% ησλ εξγαδνκέλσλ (13 άηνκα) απαληνχλ «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δ.Π., ελψ θαη πάιη επηθξαηεί ε «Μέηξηα» άπνςε κε πνζνζηφ 51,65% 

Γηάγξακκα 3.39. 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε πινπνίεζή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ είλαη εθηθηή; 
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Δξώηεζε 26. Πνηνη ιόγνη πηζηεύεηε όηη απνηεινύλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο 

πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ; (πςεινί ζηφρνη, νηθνλνκηθνί πφξνη, 

έιιεηςε ζπλεξγαζηψλ θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο, σξίκαλζε έξγσλ, δχζθνια εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο, κε αμηφπηζηα πξσηνγελή ζηνηρεία, αδπλακία ζχλδεζεο κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ρξφλνο απαζρφιεζεο) (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) 

Ζ εξψηεζε 26 απνηειείηαη απφ 8 ππνεξσηήζεηο ησλ νπνίσλ ηα γξαθήκαηα ησλ απαληήζεσλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ελψ ν πίλαθαο ησλ απαληήζεσλ εκπεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα Γ.  

Γηάγξακκα 3.40. 

Τςεινί ηόρνη 

 
Γηάγξακκα 3.41. 

Έιιεηςε Οηθνλνκηθώλ Πόξσλ 
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Γηάγξακκα 3.42. 

Έιιεηςε ζπλεξγαζηώλ θαη νκαδηθνύ πλεύκαηνο 

 
Γηάγξακκα 3.43. 

Έιιεηςε σξηκόηεηαο έξγσλ 

 
Γηάγξακκα 3.44. 

Γύζθνια εξγαιεία παξαθνινύζεζεο 
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Γηάγξακκα 3.45. 

Με αμηόπηζηα πξσηνγελή ζηνηρεία 

 
Γηάγξακκα 3.46. 

Αδπλακία ζύλδεζεο ηνπ κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

 
Γηάγξακκα 3.47. 

Υξόλνο Απαζρόιεζεο 

 
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαηαδεηθλχεηαη φηη φινη νη αλαθεξφκελνη παξάγνληεο 

δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Π. ελψ μερσξίδνπλ, σο πνην ζεκαληηθνί «ε 

έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ» θαη «ε έιιεηςε σξηκφηεηαο έξγσλ».  Καηά ζεηξά θαηάηαμεο 

αζξνηζηηθά ηνπ «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαηαγξάθεηαη: 
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 «Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ», κε 73,4% 

 «Έιιεηςε σξηκφηεηαο έξγσλ», κε 69,9% 

 «Έιιεηςε ζπλεξγαζηψλ θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο», κε 65,95% 

 «Τςεινί ζηφρνη», κε 60,22%  

 «Υξφλνο απαζρφιεζεο», κε 50,54% 

 «Αδπλακία ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ», κε 50% 

 «Γχζθνια εξγαιεία παξαθνινχζεζεο», κε 43,62% 

 «Με αμηφπηζηα πξσηνγελή ζηνηρεία», κε 41,3% 

Δξώηεζε 27. Αλ άιινο ιόγνο, πξνζδηνξίζηε:  

Δπηπιένλ παξάγνληεο ζεκεηψζεθαλ νη παξαθάησ: 

1- Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ε απφξξηςε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ 

δεκνηηθή αξρή ελ γέλεη. Φπζηθά επζχλνληαη θαη νη ππεξεζίεο, ζα έπξεπε φκσο λα 

ζεσξείηαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπ. 

2- Με απνθαζηζηηθφηεηα εθαξκνγήο. 

3- Ζ κε απνδνρή θαη ελζσκάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ θαζεκεξηλφ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ηα θείκελα πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα είλαη δπλακηθά, 

δειαδή λα αλαζεσξνχληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζπρλά αθνχ αλαιπζνχλ νη απεηιέο 

θαη νη επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επαλαπξνζδηνξηζηεί ε δξάζε. 

4- Έιιεηςε πξνζσπηθνχ. 

5- Άγλνηα ππαιιήισλ θαη αδηαθνξία αηξεηψλ. 

Απφ ηηο δειψζεηο ησλ εξσηψκελσλ πιεξνθνξνχκαζηε γηα δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

πξνβιήκαηα, φπσο νξγάλσζεο, επηθνηλσλίαο, ξφισλ, απνδνρήο  θ.α.  

Δξώηεζε 28.Πόζν πηζηεύεηε όηη νη δήκνη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

Σν 52,69% ησλ εξγαδνκέλσλ (49 άηνκα) απαληνχλ φηη νη δήκνη δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σν 39,78% (37 άηνκα) απαληά «Μέηξηα», ην 7,53% «Πνιχ», ελψ δελ 

ππάξρεη θαζφινπ ε άπνςε «Πάξα πνιχ», αλαγλσξίδνληαο έηζη ηελ αμία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Γηάγξακκα 3.48. 

Πόζν πηζηεύεηε όηη νη δήκνη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

 

 

3.2.4. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο (Reliability Analysis) 

Μηα απιή εξκελεία ηεο αμηνπηζηίαο είλαη φηη ζε έλα αμηφπηζην εξσηεκαηνιφγην νη 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη απφ έλα άηνκν θαη καο νδεγνχλ ζε έλα απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα 

είλαη παξφκνηεο εάλ ην άηνκν απηφ εξσηεζεί κε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ έλα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. «Ζ έιιεηςε αμηνπηζηίαο ζπλεπάγεηαη έλα ηεζη αληηεπηζηεκνληθφ 

θαη επνκέλσο άρξεζην» (Nunnally, 1970) 

Με ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζθνπεχνπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηφζν ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δεδνκέλσλ φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Ο έιεγρνο έγηλε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή α 

ηνπ Cronbach ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert ε νπνία ζεσξείηαη φηη πξνζδίδεη κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία ζηηο κεηξήζεηο θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν   

 

Όπνπ Ν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο s
2
 ε δηαθχκαλζε θαη Cov ε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ 

εξσηήζεσλ. Ο παξαπάλσ δείθηεο αμηνπηζηίαο κεηξά ηελ εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα ελφο ηεζη, 

ζπγθξίλνληαο ηε δηαθχκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ηεζη ή µε άιια ιφγηα, ην 

άζξνηζκα ησλ δηαθπκάλζεσλ φισλ ησλ εξσηήζεσλ µε θάζε µία εξψηεζε μερσξηζηά.  
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Οη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1 θαη εάλ θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γηα 

επαξθήο ζπλάθεηα εμαξηάηαη θαη απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε επαξθήο ζπλάθεηα (πςειή αμηνπηζηία) εμαζθαιίδεηαη γηα ηηκέο πέξαλ ηνπ 0,7 

ελψ γηα ηηκέο θνληά ζην 0,5 κέρξη ην 0,7 ζεσξνχκε φηη έρνπκε κέηξηα αμηνπηζηία. Δδψ ζα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαζψο ν ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ άιθα εμαξηάηαη απφ κεηαβιεηνχο 

παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ αξηζκφ ησλ απνπζψλ 

ηηκψλ αιιά θαη απφ ηελ νκνηνγέλεηα ζηελ θιίκαθα ησλ απαληήζεσλ π.ρ. 5βάζκηα θιίκαθα κε 

ζπλππνινγηζκφ 4βάζκηαο θιίκαθαο νη ηηκέο θνληά ζην 0,5 κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ηθαλνπνηεηηθήο αμηνπηζηίαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε (Field, 2009). 

Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ αμηνπηζηίαο ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ (ζπλφινπ 

εξσηήζεσλ) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκθαλίδνπλ φηη έρνπκε θαιή αμηνπηζηία θαη επαξθή 

ζπλάθεηά ηεο θαηεγνξίαο «θνπηκφηεηα:0,928» θαη ηεο θαηεγνξίαο «Καηάξηηζε:0,816» αθνχ 

νη δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνη ηνπ 0,7. ρεηηθά κε ηελ «Δθαξκνγή:0,447 » θαη ηελ 

«πκκεηνρή: 0,425» αλ θαη νη ρακεινί δείθηεο ζπλάθεηαο καο πξνδηαζέηνπλ θαη γηα ρακειή 

αθξίβεηα απνηειεζκάησλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε θαηεγνξία 

«πκκεηνρή» πεξηιακβάλεη κφλν ηέζζεξεηο ππνεξσηήζεηο, ελψ ζηελ θαηεγνξία «Δθαξκνγή» 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κηα ηξηηνβάζκηα θιίκαθα.  Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπλνιηθή 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ηηκή 0,889 ε νπνία είλαη κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή θαη 

θαλεξψλεη πςεινχ βαζκνχ αμηνπηζηία γηα ην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Αλαιπηηθφο 

πίλαθαο ειέγρνπ αμηνπηζηίαο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο). 

 

3.2.5 Γηεξεύλεζε δηαθνξώλ κεηαμύ Αζηηθώλ θαη Ηκη-αζηηθώλ Γήκσλ 

ηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ 

κεηαμχ ησλ Αζηηθψλ θαη Ζκη-Αζηηθψλ δήκσλ, δειαδή κεηαμχ ησλ δήκσλ Παχινπ Μειά, 

Καιακαξηάο, Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο, Νεάπνιεο–πθεψλ θαη ησλ δήκσλ Κηιθίο, 

Υαιθεδφλαο θαη ηληηθήο, εμεηάζζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ κέζσ ηνπ t-test δχν 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, αθνχ πξηλ απφ ηελ  εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ πξνεγήζεθε ν  

έιεγρνο ηεο ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ δχν δεηγκάησλ, κε ηελ ππφζεζε φηη απηνί 

πξνέξρνληαη απφ θαλνληθνχο πιεζπζκνχο. (Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ δηεξεχλεζεο 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) 
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Οη κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο) γηα ηηο νπνίεο εκθαλίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (a=5%) 

δηαθνξά ηεο βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, ζηηο δχν θαηεγνξίεο δήκσλ, 

ήηαλ ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο Swot θαη Άμνλεο/Μέηξα, ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ «Οηθνλνκηθνί πφξνη» θαη «Αλζξψπηλν Γπλακηθφ», ζηελ αλάγθε γηα «εμσηεξηθφ 

εκπεηξνγλψκνλα» θαη ζηε «ζχληαμε εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο». Απφ ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε 

(κέζε ηηκή γηα θάζε πεξίπησζε πνπ θξίζεθε ζεκαληηθή) δηαπηζηψζεθε φηη νη εξγαδφκελνη 

ζηνπο αζηηθνχο δήκνπο έρνπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο Swot θαη Άμνλεο/Μέηξα. 

Παξφκνηα νη εξγαδφκελνη ζηνπο αζηηθνχο δήκνπο  ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνχο ηνπο 

παξάγνληεο ζηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ηνπο «Οηθνλνκηθνχο πφξνπο» θαη ην 

«Αλζξψπηλν Γπλακηθφ». Αληίζηξνθα απνηειέζκαηα είρακε ζηελ αλάγθε γηα εμσηεξηθφ 

εκπεηξνγλψκνλα ζηνπο δήκνπο, φπνπ νη εξγαδφκελνη ζηνπο εκηαζηηθνχο απάληεζαλ φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε βνήζεηα απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα θαη φηη ν δήκνο ηνπο έρεη πξνρσξήζεη 

ζηε ζχληαμε εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο αλ θαη κε κηθξή δηαθνξά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

ζηνπο Αζηηθνχο δήκνπο θαη νξηαθή ζεκαληηθφηεηα (0,047).  

 

3.2.6   Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ εξγαδνκέλσλ 

 

1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζχληαμεο ησλ Δ.Π. θπκαίλεηαη απφ 9 έσο 12 κήλεο, ελψ κφλν 

νη κηζνί εξγαδφκελνη, ην 47,67% ησλ εξσηεζέλησλ, ζπκκεηείραλ ζηε ζχληαμή ηνπ.   

2. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην 22,56%αζρνιήζεθε κε ηελ εηζαγσγηθή θάζε ηεο 

«Γηάγλσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο» απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλδπαζκφ κε 

θάπνην άιιν ζηάδην θαηά ηε  ζχληαμε ηνπ.  Δπηπξφζζεηα θαηά ζεηξά θαηάηαμεο  

νη εξγαδφκελνη ζπκκεηείραλ : κε 18,80% (25 άηνκα) αληίζηνηρα ζηελ θαηάξηηζε 

ησλ «Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ» θαη ζηνλ «Πεληαεηή Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ», 

κε 11,28% (15 άηνκα) ζηνλ «Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ», 10,53% (14 άηνκα) 

ζηε δηαδηθαζία  θαζνξηζκνχ ηνπ «Οξάκαηνο», 8,27% (11 άηνκα) ζην ζηάδην 

«Καηάξηηζεο δεηθηψλ», ελψ  ε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή θαηαγξάθεηαη ζηα ζηάδηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ «Γηαβνχιεπζεο» θαη ζηηο «πλεξγαζίεο κε φκνξνπο δήκνπο»  κε 

ζπκκεηνρή 6,02% θαη 3,76% αληίζηνηρα.   

3. Καηαδεηθλχεηαη κηα γεληθή απνδνρή ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ Δ.Π. (εξ. 5 θαη 6) φπσο 

επίζεο θαη κηα επηθξαηνχζα άπνςε, φηη νη αηξεηνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ Δ.Π.. 
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4. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο Δ.Π. είλαη νη 

νηθνλνκηθνί (άκεζνη παξάγνληεο εξ. 12), αιιά θαη ε έιιεηςε βνήζεηαο απφ ην 

αξκφδην ππνπξγείν  (εξ. 15) θαζψο θαη νη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο (εξ. 16), 

(έκκεζνη παξάγνληεο).  

5. Δλψ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ (97,92%) δειψλεη πξφζπκν γηα 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο 

νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο (εξσηήζεηο 17,19,20) παξφια απηά απαληά φηη δελ ππάξρεη 

νκαδηθφηεηα ή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (εξψηεζε 18) 

6. Οη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη λα 

πξνζθέξεη ζηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ (εξ. 28) αιιά φρη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, εθφζνλ έσο ηψξα δελ ηνπο δηεπθφιπλε ζηελ εξγαζία ηνπο (εξ. 22) 

7. Παξφηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί αθνχ δελ απνηέιεζε νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ηνπο (εξ. 21), νχηε εθαξκφδνπλ θάπνην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (εξ.23 θαη 24) κε 

απνηέιεζκα λα κελ ζεσξείηαη εθηθηή ηελ εθαξκνγή ηνπ (εξ. 25 ) πηζηεχνπλ θαηά 

πιεηνςεθία φηη νη δήκνη δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ρσξίο ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (εξ. 

28) .  

8. Τπάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Αζηηθνχο 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο Ζκη-Αζηηθνχο Γήκνπο κε πνην ζεκαληηθή ηελ αλάγθε 

γηα εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξά εμνηθείσζεο ζε έλλνηεο swot αλάιπζε, Άμνλεο/ Μέηξα 

θ.α. ή θαη ζαλ γελίθεπζε ζε απαξαίηεηεο γλψζεηο, γηα ηε ζχληαμε ελφο Δ.Π.  
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ΜΔΡΟ Γ 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΑΙΡΔΣΧΝ 

3.3  Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

3.3.1 Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ αηξεηψλ πεξηείρε 50 κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο νη 4 ήηαλ 

πεξηγξαθηθέο (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία) ηνπ δείγκαηνο θαη νη ππφινηπεο 46 αθνξνχζαλ ηηο 

εξσηήζεηο ελδηαθέξνληνο. Απνηειείηαη απφ 5 ελφηεηεο, φπσο θαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη εξσηήζεηο εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο ζρεδηαζκέλεο θαηά ηελ θιαζηθή πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert. Όιεο νη 

κεηαβιεηέο είλαη πνηνηηθέο θαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα δεδνκέλα 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαηάιιεια θαη ηα απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ κε ηηο αλάινγεο πνηνηηθέο 

κεζφδνπο αλάιπζεο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

3.3.2Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 13 άηνκα κε ειάρηζηεο απνχζεο ηηκέο (missing value).  

-Χο πξνο ην θχιιν, νη 10 εξσηψκελνη (76,9%)  είλαη άληξεο θαη νη 3 (23,1%) 

γπλαίθεο. Αλ θαη ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην θχιιν δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε, 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο.  

-Χο πξνο ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα, νη 9 εμ απηψλ θαηαηάζζνληαη κεηαμχ 50-64 εηψλ, 

νη 3 κεηαμχ 31-49,  θαη κφλν 1 είλαη 65 εηψλ θαη άλσ. 

-Σν επίπεδν εθπαίδεπζήο είλαη αξθεηά πςειφ κε κφλν 2 λα είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ 

(15,4%), 5 απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ (38,5), 5 θάηνρνη δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

(38,5%) θαη 1  θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (7,7%). 

-Χο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηνλ Φνξέα έρνπκε: 5 Γεκάξρνπο (38,5%), 3 Αληηδεκάξρνπο 

(23,1%) θαη 5 κεηαθιεηνχο Γεληθνχο Γξακκαηείο (38,5%), ελψ δελ πξνέθπςε ζπκκεηνρή απφ 

εληεηαικέλν Γ. γηα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ (αλαιπηηθά ηα κεγέζε παξνπζηάδνληαη ζην 

παξάξηεκα Σ)  
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3.3.3 Πεξηγξαθή απαληήζεσλ  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ κε ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα θαη 

γεληθά ζρφιηα. Δπεηδή ππήξμαλ πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηα θχξηα πεξηγξαθηθά κέηξα 

απνηέιεζαλ,  ε επηθξαηνχζα ηηκή θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ.  

 

Δηζαγσγηθή Δλόηεηα A 

Δξώηεζε 1. Βξηζθόκαζηε ζηελ 3ε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ από ηνπο Γήκνπο, έρεηε ζπληάμεη ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό 

πξόγξακκα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν; 

Σν 84,62% ησλ αηξεηψλ (11 άηνκα) απάληεζαλ φηη έρνπλ ζπληάμεη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

Γηάγξακκα 3.49. 

Βξηζθόκαζηε ζηελ 3ε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ από 

ηνπο Γήκνπο, έρεηε ζπληάμεη ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν; 

 
 

  



 100 
 

Δξώηεζε 2: Θεσξείηαη όηη είλαη πεηπρεκέλνο ν ζεζκόο ησλ Δ.Π θαη γηαηί; 

ηελ εξψηεζε απηή δελ παξαηίζεηαη γξάθεκα θαζψο ην ζχλνιν ησλ αηξεηψλ απάληεζε 

ζεηηθά, ελψ είρακε θαη ηξείο απνχζεο ηηκέο.  

 

Απφ ηελ αλνηθηή εξψηεζε ηνπ «γηαηί» θαηεγξάθεζαλ νη απφςεηο ησλ αηξεηψλ νη νπνίεο θαη 

παξαηίζεληαη: 

 Απνηειεί ππμίδα γηα ηνπο αηξεηνχο θαη ηνλ ππεξεζηαθφ κεραληζκφ. 

 Καζνξίδεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δήκνπ θαη βνεζάεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ. 

 Οθείιεη έλαο δήκνο λα έρεη  επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζέηνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο 

βάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ καθξνπξφζεζκα  

 Γίλεη νξηζηηθέο ιχζεηο. 

 Σίπνηε δελ πξέπεη λα αθήλεηαη ζηελ ηχρε. Ο πξνγξακκαηηζκφο , ν ζρεδηαζκφο είλαη ην 

ζεκέιην παξαγσγήο έξγνπ θαη ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Γίλεη αλαπηπμηαθή πλνή θαη πξννπηηθή ζην δήκν. 

 

Δξώηεζε 3.  ε πνην βαζκό δηεπθνιύλεη κηα εθιεγκέλε δηνίθεζε, o Δπηρεηξεζηαθόο 

Πξνγξακκαηηζκόο, ώζηε λα κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηά επίηεπμεο ησλ πξνγξακκαηηθώλ 

ηεο δειώζεσλ; 

Ζ εξψηεζε 3 απνηειείηαη απφ 7 ππνεξσηήζεηο, ελψ πεξηιακβάλεη θαη ηελ εξψηεζε 4, σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνεγνχκελεο απαληήζεηο  δελ θαιχπηνπλ ηνπο 

εξσηψκελνπο Απφ ηελ νπηηθή εμέηαζε ησλ γξαθεκάησλ, παξαηεξνχκε φηη δελ έρνπκε 

απαληήζεηο ζην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο επηινγήο.   

 

Γηάγξακκα 3.50. 

Γηεπθνιύλεη ηνλ εζσηεξηθό πξνγξακκαηηζκό 
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Γηάγξακκα 3.51. 

πγθξνηεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξάζεο 

ησλ ΟΣΑ 

 

Γηάγξακκα 3.52. 

Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ 

 
Γηάγξακκα 3.53. 

Δληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα θαιύηεξεο παξαθνινύζεζεο ηνπ Γήκνπ 
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Γηάγξακκα 3.54. 

Δληζρύεη ηελ ζπληνληζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ δήκνπ 

 
Γηάγξακκα 3.55. 

Πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ δίλνληαο κηα θαηεύζπλζε 

 
 

Ο πίλαθαο κε ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ είλαη πνην δηεπθξηληζηηθφο θαη καο 

πιεξνθνξεί φηη επηθξαηεί ε ζεηηθή άπνςε ζην ζχλνιν ησλ ππνεξσηήζεσλ, ελψ δελ είρακε 

θακία απάληεζε ζηελ θαηεγνξία «Καζφινπ». Απφ ηηο εξσηήζεηο μερσξίδνπλ νη «3.1 : 

Γηεπθνιχλεη ζηνλ εζσηεξηθφ πξνγξακκαηηζκφ», ε «3.5 Δληζρχεη ηε ζπληνληζηηθή ηθαλφηεηα» 

θαη «3.6 : Πεξηνξίδεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ δίλνληαο κηα 

θαηεχζπλζε» γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ελψ ζε θακία δελ έρνπκε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία αξλεηηθέο απφςεηο (Καζφινπ ή Λίγν).  
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Πίλαθαο 3.1. 

ε πνην βαζκό δηεπθνιύλεη κηα εθιεγκέλε δηνίθεζε, o Δπηρεηξεζηαθόο 

Πξνγξακκαηηζκόο, ώζηε λα κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηά επίηεπμεο ησλ πξνγξακκαηηθώλ 

ηεο δειώζεσλ; 

 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

3.1 Γηεπθνιχλεη ζηνλ εζσηεξηθφ πξνγξακκαηηζκφ 0 0 0 9 3 

3.2 πγθξνηεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξάζεο ηνπ 

ΟΣΑ 

0 0 1 7 4 

3.3. Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ 
0 1 3 8 0 

3.4 Δληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα θαιχηεξεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Γήκνπ 
0 1 2 5 4 

3.5 Δληζρχεη ηελ ζπληνληζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Γήκνπ 0 0 1 7 4 

3.6 Πεξηνξίδεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ δίλνληαο κηα 

θαηεχζπλζε 

0 1 0 7 4 

 

 

Δλόηεηα B : θνπηκόηεηα – Υξεζηκόηεηα  

Δξώηεζε 5. Πόζν ζθόπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο 

εθπόλεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο; 

Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ απαληνχλ «Πνιχ», «Πάξα πνιχ» ζηνλ  ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν 

ραξαθηήξα ησλ Δ.Π., δειψλνληαο ηελ απνδνρή  ηνπο. Δλψ είρακε κηα  απνχζα ηηκή. 
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Γηάγξακκα 3.56 

Πόζν ζθόπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο εθπόλεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο; 

 

 
Δξώηεζε 6. Πνηνη πηζηεύεηε όηη ήηαλ νη ιόγνη πνπ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

ζεζκνζέηεζε ηε ζύληαμε ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ από ηνπο δήκνπο; 

 

Ζ εξψηεζε 6 πεξηέρεη 7ππνεξσηήζεηο ελψ πεξηιακβάλεη θαη ηελ εξψηεζε 7, σο 

ζπκπιεξσκαηηθή. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη γξαθηθά παξαθάησ απφ φπνπ 

παξαηεξνχκε αλφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηηο απαληήζεηο πνπ θαιχπηνπλ φκσο ην ζχλνιν ησλ 

θαηεγνξηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο.  

Γηάγξακκα 3.57 

Γηα λα επνπηεύζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 
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Γηάγξακκα 3.58 

Γηα λα ειέγμεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

 
Γηάγξακκα 3.59 

Γηα λα βνεζήζεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ Γήκσλ 

 
Γηάγξακκα 3.60 

Γηα λα ζπληνλίζεη ηνλ πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό ζρεδηαζκό αλάπηπμεο 
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Γηάγξακκα 3.61 

Γηα λα βειηηώζεη ηελ απνδνηηθόηεηα 

 
Γηάγξακκα 3.62 

Γηα λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ - ζπληνληζκνύ ησλ Γήκσλ 

 
 

Ζ εμέηαζε ηνπ πίλαθα ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ καο πιεξνθνξεί φηη ε ππνεξψηεζε 

«6.5:Γηα λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα» θαη «6.6: Γηα λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ - ζπληνληζκνχ ησλ δήκσλ» έρνπλ ηηο ζεηηθφηεξεο απαληήζεηο ζην ζχλνιν 

ησλ εξσηήζεσλ, ελψ ε «6.1: Γηα λα επνπηεχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο» ηηο αξλεηηθφηεξεο,  
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Πίλαθαο 3.2. 

Πνηνη πηζηεύεηε όηη ήηαλ νη ιόγνη πνπ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ζεζκνζέηεζε ηε 

ζύληαμε ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ από ηνπο δήκνπο; 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

6.1 Γηα λα επνπηεχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 2 3 4 2 2 

6.2 Γηα λα ειέγμεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο 2 1 7 2 1 

6.3 Γηα λα βνεζήζεη ηηο πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ Γήκσλ 
0 0 4 7 2 

6.4 Γηα λα ζπληνλίζεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη 

εζληθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο 
1 2 2 6 2 

6.5 Γηα λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα 0 3 0 9 1 

6.6 Γηα λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ - ζπληνληζκνχ ησλ δήκσλ 
1 0 2 8 2 

 

 

 

Δξώηεζε 8. Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο 

είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

ιεηηνπξγία ελόο δήκνπ; 

Σν 92,31% ησλ αηξεηψλ (12 άηνκα) απάληεζαλ  φηη ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη ζεκαληηθά βνεζεηηθά εξγαιεία ελφο δήκνπ  

 

Γηάγξακκα 3.63 

Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη εξγαιεία 

πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ελόο 

δήκνπ; 
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Δξώηεζε 9.Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο βνεζάεη ζην λα :  

Οη εξψηεζε 9 απνηειείηαη απφ 8 ππνεξσηήζεηο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ εξψηεζε 10 σο 

ζπκπιεξσκαηηθή. Σα γξαθηθά απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

φπνπ βιέπνπκε φηη ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα θαη σο πξνο ηηο απφςεηο αιιά θαη σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ πνπ απαληήζεθαλ.  

 

Γηάγξακκα 3.64 

Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζύλζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο 

 
 

Γηάγξακκα 3.65 

πκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκό ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
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Γηάγξακκα 3.66 

Τπνζηεξίδεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

 
Γηάγξακκα 3.67 

Μεηώλεη ηελ αβεβαηόηεηα 

 
Γηάγξακκα 3.68 

Δμνξζνινγίδεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ 
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Γηάγξακκα 3.69 

Γηεπξύλεη ηηο ζπλεξγαζίεο 

 
Γηάγξακκα 3.70 

Βειηηώλεη ηελ απνδνηηθόηεηα 

 
 

Ο πίλαθαο ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ καο δείρλεη φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βνεζάεη ζην 

λα «9.1 Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο» 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ αηξεηψλ, ελψ αληίζηξνθα δελ ζεσξείηαη φηη  «9.4. Μεηψλεη 

ηελ αβεβαηφηεηα».  
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Πίλαθαο 3.3. 

Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο βνεζάεη ζην λα : 
 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

9.1 Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν 

δήκνο 

0 0 2 7 4 

9.2. πκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

0 1 3 7 2 

9.3 Τπνζηεξίδεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 0 1 3 8 1 

9.4. Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα 1 5 2 3 2 

9.5 Δμνξζνινγίδεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
1 2 6 3 1 

9.6 Γηεπξχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο 0 2 6 4 1 

9.7 Βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα 0 0 4 7 1 

 

 

Δλόηεηα Γ : Καηάξηηζε 

Δξώηεζε 11. Θεσξείηαη όηη ππήξμε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα ηε ζύληαμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ; 

Σν 92,31% ησλ αηξεηψλ (12 άηνκα) έρνπλ κέηξηα θαη αξλεηηθή άπνςε ζηε  ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν.   

Γηάγξακκα 3.71 

Θεσξείηαη όηη ππήξμε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ γηα ηε ζύληαμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ; 
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Δξώηεζε 12. Τπάξρεη ην θαηάιιειν ζηειερηαθό δπλακηθό ζην δήκν ζαο, ώζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηε ζύληαμε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ θαη ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην δήκν ζαο; 

Σν 69,23% ησλ αηξεηψλ (9 άηνκα) απάληεζαλ φηη ππάξρεη ην θαηάιιειν ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ  γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δ.Π.  

 

Γηάγξακκα 3.72 

Τπάξρεη ην θαηάιιειν ζηειερηαθό δπλακηθό ζην δήκν ζαο, ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηε 

ζύληαμε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην δήκν ζαο; 
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Δξώηεζε 13. Θεσξείηαη όηη ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο ζα ζπλέβαιε 

ζηελ ζύληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ; 

Σν 92,31% ησλ αηξεηψλ ζεσξεί φηη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζα βνεζνχζε ζηελ 

ζχληαμε θαη εθαξκνγή ελφο Δ.Π.  

 

Γηάγξακκα 3.73 

Θεσξείηαη όηη ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο ζα ζπλέβαιε ζηελ ζύληαμε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ; 

 
 

Δξώηεζε 14. Πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ;  

ην ζχλνιν ησλ 6 ππνεξσηήζεσλ είρακε ηηο απαληήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη γξαθηθά θαη 

παξαηεξνχκε φηη δελ είρακε θακία απάληεζε ησλ θαηεγνξηψλ «Καζφινπ» θαη «Λίγν». 

Γηάγξακκα 3.74 

Οηθνλνκηθνί Πόξνη 
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Γηάγξακκα 3.75 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 
Γηάγξακκα 3.76 

Δηνηκόηεηα - σξίκαλζε 

 

 
Γηάγξακκα 3.77 

Καηαγεγξακκέλεο Αλάγθεο 

 
 

 

Σα αληίζηνηρα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα καο πιεξνθνξνχλ φηη φινη νη παξάγνληεο  

ζεσξνχληαη εμίζνπ ζεκαληηθνί κε πξψηε ηνπο «14.1:Οηθνλνκηθνχο πφξνπο» θαη ην «14.2: 

αλζξψπηλν δπλακηθφ», ελψ δελ είρακε θακία ζπκπιεξσκαηηθή απάληεζε (εξψηεζε 15). 
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Πίλαθαο 3.4. 

Πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

14.1 Οηθνλνκηθνί πφξνη 0 0 1 6 6 

14.2 Αλζξψπηλν 

δπλακηθφ 
0 0 0 7 5 

14.3 Δηνηκφηεηα 

/σξίκαλζε 
0 0 6 5 2 

14.4 Καηαγεγξακκέλεο 

αλάγθεο 
0 0 0 9 3 

 

 

Δξώηεζε 16. Θεσξείηαη όηη γηα ηε ζύληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ 

νκάδσλ από εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα; 

Σν 53,85% ησλ αηξεηψλ απάληεζαλ «Καζφινπ» θαη «ιίγν»  ζηελ αλάγθε εμσηεξηθνχ 

εκπεηξνγλψκνλά, ελψ ην 46,15% απαληά «Μέηξηα» θαη «Πνιχ»  

 

Γηάγξακκα 3.78 

Θεσξείηαη όηη γηα ηε ζύληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ από 

εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα; 

 
 

 

Δλόηεηα Γ : πκκεηνρή 

Δξώηεζε 17. Πόζν ζεκαληηθή πηζηεύεηε όηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηξεηώλ ζηειερώλ 

ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

Σν 84,62% ησλ αηξεηψλ απάληεζαλ φηη είλαη  ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ δελ ππήξραλ απαληήζεηο ηεο θαηεγνξίαο «Καζφινπ» ή «Λίγν» 
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Γηάγξακκα 3.79 

Πόζν ζεκαληηθή πηζηεύεηε όηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηξεηώλ ζηειερώλ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

 
 

Δξώηεζε 18. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ώζηε λα 

δηακνξθώλνληαη από θνηλνύ ηα ζρέδηα δξάζεο; 

Σν 92,31% ησλ αηξεηψλ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε κφλν κία απάληεζε 

λα δειψλεη «Λίγν» 

Γηάγξακκα 3.80 

Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ώζηε λα δηακνξθώλνληαη από 

θνηλνύ ηα ζρέδηα δξάζεο; 

 
 

  



 117 
 

Δλόηεηα Δ : Δθαξκνγή  

Δξώηεζε 19. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ είλαη 

εθηθηή; 

Σν 58,33% ησλ αηξεηψλ απάληεζε φηη είλαη «Μέηξηα» ε πινπνίεζε ηνπ Δ.Π.  

 

Γηάγξακκα 3.81 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ είλαη εθηθηή; 

 
 

 

Δξώηεζε 20. Πνηνη παξάγνληεο  ζεσξείηε όηη επεξεάδνπλ ηνλ εθηθηό ή κε ραξαθηήξα 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο; 

Οη απαληήζεηο ζηηο 7 ππνεξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη γξαθηθά παξαθάησ φπνπ βιέπνπκε φηη 

επηθξαηνχλ νη ζεηηθέο απφςεηο, ρσξίο λα έρνπκε απαληήζεηο ζην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ζε 

θακία απφ απηέο.  

 

Γηάγξακκα 3.82 

Οηθνλνκηθνί Πόξνη 
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Γηάγξακκα 3.83 

Μαμηκαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 
Γηάγξακκα 3.84 

Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο ελζσκάησζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ δηνηθεηηθή 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ ΟΣΑ 

 
Γηάγξακκα 3.85 

Με απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε 
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Γηάγξακκα 3.86 

Η κε θαηαλόεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ από ην ζηειερεηαθό δπλακηθό 

 

 
 

Ο πίλαθαο ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ καο πιεξνθνξεί φηη φιεο νη επηινγέο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο γηα ηνπο αηξεηνχο, κε ηνπο «Οηθνλνκηθνχο πφξνπο» λα πξνεγνχληαη, ελψ ζε 

θακία απάληεζε δελ είρακε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ»  

 

Πίλαθαο 3.5. 

Πνηνη παξάγνληεο  ζεσξείηε όηη επεξεάδνπλ ηνλ εθηθηό ή κε ραξαθηήξα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο; 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ 

20.1 Οηθνλνκηθνί πφξνη 0 0 2 5 6 

20.2 Μαμηκαιηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ 
0 0 6 5 2 

20.3 Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο 

ελζσκάησζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηε 

δηνηθεηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Ο.Σ.Α. 

0 1 3 5 4 

20.4 Με απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε 0 1 0 9 3 

20.5 Ζ κε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

απφ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ 
0 0 2 7 4 

20.6 Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 1 0 0 0 0 
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Δξώηεζε 22. Πόζν ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο  πξνγξακκαηηζκόο απνηέιεζε 

νξγαληθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο;  

Σν 46,15% ησλ αηξεηψλ απαληά «Μέηξηα» ζην φηη ν ζηξαηεγηθφο θαη Δ.Π. απνηέιεζε 

νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο, ελψ αθνινπζεί ε θαηεγνξία «Λίγν» κε 

πνζνζηφ 30,77%.  

 

Γηάγξακκα 3.87 

Πόζν ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο  πξνγξακκαηηζκόο απνηέιεζε νξγαληθό ζηνηρείν 

ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο; 

 
 

Δξώηεζε 23. Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζύληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

Σν 58,33% ησλ αηξεηψλ δειψλνπλ φηη ν δήκνο ηνπο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε εηήζηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο.  

 

Γηάγξακκα 3.88 

Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζύληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 
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Δξώηεζε 24. Δθαξκόδεηαη από ην θνξέα ζαο  θάπνην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο 

επηρεηξεζηαθνύ θαη εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

Σν 66,67% ησλ αηξεηψλ απαληνχλ φηη εθαξκφδεηαη θάπνην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Δ.Π. θαη Δ..Γ. απφ ην θνξέα ηνπο. 

 

Γηάγξακκα 3.89 

Δθαξκόδεηαη από ην θνξέα ζαο  θάπνην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο επηρεηξεζηαθνύ θαη 

εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

 
 

Δξώηεζε 25. ηελ κεηά-Καιιηθξάηε επνρή, κε ηε κεηαθνξά πιήζνο αξκνδηνηήησλ 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ απαγόξεπζε ησλ 

πξνζιήςεσλ πόζν δηαηεζεηκέλνη είζηε, σο αηξεηνί λα απαζρνιήζεηε πθηζηάκελν 

πξνζσπηθό κε θύξηα θαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηε ζύληαμε θαη παξαθνινύζεζε 

ηνπ επηρεηξεζηαθνύ; 

Σν 58,33% ησλ αηξεηψλ ζεσξνχλ ην Δ.Π. «Πνιχ» ζεκαληηθφ, ψζηε λα απαζρνιήζνπλ ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αθφκε θαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, σο πξνο ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ.  
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Γηάγξακκα 3.90 

ηελ κεηά-Καιιηθξάηε επνρή, κε ηε κεηαθνξά πιήζνο αξκνδηνηήησλ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ απαγόξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ πόζν 

δηαηεζεηκέλνη είζηε, σο αηξεηνί λα απαζρνιήζεηε πθηζηάκελν πξνζσπηθό κε θύξηα θαη 

απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηε ζύληαμε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ; 

 
 

Δξώηεζε 26. Πόζν πηζηεύεηε όηη νη δήκνη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

Σν ζχλνιν ησλ αηξεηψλ απάληεζε φηη νη δήκνη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ηξέρνπζεο απαηηήζεηο, ρσξίο ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

Γηάγξακκα 3.91 

Πόζν πηζηεύεηε όηη νη δήκνη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

 

 
 

  



 123 
 

Δξώηεζε 27. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο απαληήζεηο  ππαιιήισλ ηεο Σ.Α. όηη νη αηξεηνί 

ελδηαθέξνληαη «ιίγν» γηα ηνλ επηρεηξεζηαθό πξνγξακκαηηζκό, ηη έρεηε λα πείηε ; 

ηελ πεξηγξαθηθή απηή εξψηεζε απάληεζαλ 8 απφ ηνπο 13 αηξεηνχο θαη νη απαληήζεηο ηνπο 

καο πιεξνθφξεζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σ.Α. πξνζζέηνπλ φκσο φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, αιιά γηα έιιεηςε ρξφλνπ θαη ιφγσ θφξηνπ εξγαζηψλ  ή 

φηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη απφ θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο παιηφηεξεο γεληάο. πγθεθξηκέλα 

παξαζέηνπκε παξαθάησ ηηο απφςεηο ησλ αηξεηψλ : 

 Ζ αληίιεςε απηή αθνξά ζε αηξεηνχο, νη νπνίνη βάζεη πξνζιακβαλνπζψλ, εκπεηξίαο, 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηεο Απηνδηνίθεζεο 

φπσο ζήκεξα έρεη δηακνξθσζεί, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ελφο Ο.Σ.Α., φπσο απηέο 

θαζεκεξηλψο αλαθχπηνπλ κέζα απφ λέεο δηαδηθαζίεο  πνπ καο ππαγνξεχεη ε 

λνκνζεζία θαη ζαθψο δελ αθνξά ζε ζεζκηθά φξγαλα λεφηεξεο ειηθίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο ηα νπνία θαη ελδηαθέξνλ επηδεηθλχνπλ, σο πξνο ηα 

ηεθηαηλφκελα, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε εξγαιείσλ management θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

 Γελ ηζρχεη απηφ ζην δηθφ καο δήκν. Απφ θνηλνχ επηιχνληαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, 

ψζηε νη δξάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο λα επηζπεχδνληαη θαη έηζη λα επηηπγράλεηαη ε 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ. Οη αηξεηνί δε, δίλνπλ ζεκαληηθέο θαηεπζχλζεηο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ 

 Τπάξρεη αδπλακία παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο αηξεηνχο, ιφγσ βεβαξπκκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Γηαθσλψ 

 Γηαθσλψ. Πηζηεχσ φηη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη εξγαιείν αλάπηπμεο, γηα απηφ 

άιισζηε ζην δήκν καο απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα  

 Τπάξρεη αδπλακία παξαθνινχζεζεο, ιφγσ θφξηνπ εξγαζηψλ 

 Σν πην ζνβαξφ δήηεκα ηεο Σ.Α ζήκεξα  είλαη ε κείσζε ζηαδηαθά, ζηαζεξά, θαη 

δηαρξνληθά (απφ ην 2010) ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ ηεο θαη ε ηαπηφρξνλε 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ, ρσξίο κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ γηα ηελ άζθεζή 

ηνπο  

 Οη αηξεηνί πξέπεη λα είλαη νξακαηηζηέο ή δηαρεηξηζηέο. Οη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ ην 

ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή γηαηί ε θαζεκεξηλφηεηα θαη νη «πειαηεηαθέο ζρέζεηο» κε ηελ 

θαιή έλλνηα, θπξηαξρνχλ. Γεληθφηεξα φκσο ππάξρεη έλα δεκαξρν-θεληξηθφ κνληέιν 



 124 
 

ζηελ Σ.Α. πνπ αθπξψλεη ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ελψ ν πξνγξακκαηηζκφο 

επηβάιιεη εθρψξεζε εμνπζίαο. 

 

3.3.4. ύγθξηζε απαληήζεσλ αηξεηώλ - εξγαδνκέλσλ  

Οη απφςεηο κεηαμχ αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο γηα λα 

εμεηαζζνχλ εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Όπσο θαη πξναλαθέξζεθε, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

αηξεηνί αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ Δ.Π. θαη δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ ππαιιήισλ 

ησλ δήκσλ, ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη  θαη ζηαηηζηηθά ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

(παξάξηεκα Σ/πίλαθαο 2). Δπηπξφζζεηα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ  t-Test εμεηάζζεθε εάλ νη 

εξγαδφκελνη είραλ ηελ ίδηα γλψκε κε ηνπο αηξεηνχο, ζε ζρεδφλ 22  εξσηήζεηο. Απφ ην ζχλνιν 

ησλ 22 παξνκνίσλ εξσηήζεσλ κφλν 3 παξνπζίαζαλ νξηαθέο δηαθνξέο ζηελ βαζκνινγία, 

θπξίσο ιφγσ ηεο πνζνηηθήο  δηαθνξάο ηνπ δείγκαηνο (96 εξγαδφκελνη-13 αηξεηνί) θαζψο νη 

κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ παξφκνηεο.  πγθεθξηκέλα ειαθξέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ππήξμαλ ζην: (1) Πφζν ζθφπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο 

εθπφλεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο (2) Πφζν πνιχ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο, (3) Πφζν ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο  πξνγξακκαηηζκφο δηεπθφιπλε ηελ 

εξγαζία ηνπο. (παξάξηεκα Σ/πίλαθαο 3).  Γεληθφηεξα φκσο παξαηεξήζεθε ζπκθσλία 

απφςεσλ αηξεηψλ θαη ππάιιειψλ ζρεηηθά κε ηνλ  Δ.Π., σο αλαγθαίν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ.    

Σέινο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη γίλεη ζηελ εξψηεζε «Πφζν ζεκαληηθή πηζηεχεηε 

φηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αληίζηνηρα ησλ αηξεηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ» φπνπ νη απαληήζεηο ήηαλ ζρεδφλ ίδηεο πνζνζηηαία δείρλνληαο φηη θαη νη 

εξγαδφκελνη αιιά θαη νη αηξεηνί ζεσξνχλ «Πνιχ» ζεκαληηθή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. (παξάξηεκα Σ/πίλαθαο 4)   

 

3.3.5. Γηεξεύλεζε δηαθνξώλ κεηαμύ Αζηηθώλ θαη Ηκη-αζηηθώλ 

Γήκσλ  

ηελ εμέηαζε ησλ δηαθνξψλ ησλ απαληήζεσλ ησλ αηξεηώλ κεηαμχ Αζηηθψλ θαη Ζκη-

αζηηθψλ Γήκσλ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εξσηήζεηο 12,13,16,19 

θαη 26 θαη ζηηο ππνεξσηήζεηο 14.3, 20.2 θαη 20.3. παξά ην κηθξφ δηαζέζηκν δείγκα (παξάξηεκα 

Σ/πίλαθαο 5).   

πγθεθξηκέλα  δηαθνξνπνηήζεηο θαηεγξάθεζαλ ζηελ: 

 χπαξμε θαηάιιεινπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ (εξ. 12)  
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 απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο θαη ζην πφζν ζα ζπλέβαιε ζηελ  ζχληαμε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ (εξ.13) 

 ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ «εηνηκφηεηα /σξίκαλζε 

έξγσλ» (εξ. 14 .3) 

 ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα (εξ. 16) 

 εθηθηφηεηα ηνπ βαζκνχ πινπνίεζήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ (εξ.19) 

 πςειή ζηφρεπζε θαη ζην καμηκαιηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (εξ. 20.2) 

 αδπλακία ελζσκάησζεο ηνπ ζηε δηνηθεηηθή θαζεκεξηλφηεηα (20.3) 

 δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ νη δήκνη ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο  

απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (εξ.26) 

 

 

3.3.6 Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ αηξεηώλ 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλ θαη κηθξφ καο έδσζε αμηφπηζηά απνηειέζκαηα. Δίρε ειάρηζηεο 

απνχζεο ηηκέο (12)  θαη νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ απφ ην ίδην εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ αηξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ: 

1. Τπάξρεη εκπεηξία ζχληαμεο Δ.Π. (εξψηεζε 1) θαη γεληθή απνδνρή ηνπ ζεζκνχ (εξ. 2). 

Οη αηξεηνί ζεσξνχλ φηη ην Δ.Π. «Γηεπθνιχλεη ζηνλ εζσηεξηθφ πξνγξακκαηηζκφ» θαη 

«Πεξηνξίδεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ δίλνληαο κηα 

θαηεχζπλζε» (εξ. 3). 

2. Σν Δ.Π. ζεσξείηαη ζεζκηθά θαηαρσξεκέλν (εξ.5)  θαη φηη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ έγηλε γηα 

ιφγνπο βνήζεηαο θαη βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο θαη φρη ειέγρνπ ή επνπηείαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ (εξ. 6). Ο ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη βνεζεηηθά εξγαιεία (εξ. 9) θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο (εξ. 9.1), αιιά δελ 

βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα (εξ. 9.7) 

3. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη αηξεηνί ζεσξνχλ φηη δελ είραλ αξθεηή βνήζεηα 

απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (εξ. 11) θαη φηη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζα 

βνεζνχζε ζηελ ζχληαμε θαη εθαξκνγή ελφο Δ.Π. (εξ. 13) θαζψο θαη φηη βαζηθφο 

παξάγνληαο ζηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ είλαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη (εξ. 14). 

Σέινο απάληεζαλ φηη έρνπλ θαηάιιεια ζηειέρε γηα ηε ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε 

ελφο Δ.Π. θαη φηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε αλάγθε γηα εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (εξ. 12 

θαη 16).  
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4. Οη αηξεηνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπο  ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ (εξ. 17) ε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ φκσο δελ ζεσξείηαη 

εθηθηή (εξ. 19)  κε θχξην αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο (εξ. 20). 

5. Αλ θαη νη δήκνη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ρσξίο ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ (εξ. 26) παξφια απηά κφλν νη κηζνί έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε 

εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (εξ. 23) θαη ιίγν παξαπάλσ απφ ηνπ κηζνχο εθαξκφδνπλ 

θάπνην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο Δ.Π.  

 

αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην φηη νη αηξεηνί αλ θαη ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα Δ.Π. παξαδέρνληαη ηελ ρακειή εκπινθή ηνπο, ιφγσ 

θφξηνπ εξγαζίαο. Όινη αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ,  αιιά δελ έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ πινπνίεζε ηνπ, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ, ελψ 

ππνγξακκίδνπλ ηελ έιιεηςε βνήζεηαο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη δεηνχλ ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σνλίδνπλ φηη δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θαη δελ ππάξρεη αλάγθε απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, παξά κφλν ζηνπο κε 

αζηηθνχο δήκνπο.  

 

3.3.7. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηαδεηθλχεη φηη ε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δελ απνηειεί κηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο εξγαζία, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ 

κηα ζεζκηθή ππνρξέσζε, ηφζν ζε πνιηηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν ζηειερψλ. Οη εξσηψκελνη αλ 

θαη αληηιακβάλνληαη κφλν ηα πξαθηηθά ζεκεία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε 

ζεψξεζε θαηεπζχλζεσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δήκσλ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

αδπλαηνχλ λα δνπλ ηνλ ξφιν πνπ  κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ δήκσλ θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Απηφ θπζηθά απνξξέεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη θάπνην 

κηθξφ πνζνζηφ δήκσλ, φπσο είδακε δελ έρνπλ ζπληάμεη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, αιιά θαη εηήζηα ζρέδηα δξάζεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο δήκσλ νη 

εξσηψκελνη δειψλνπλ φηη αλ θαη εθαξκφδεηαη, δελ αθνινπζείηαη πηζηά ε πινπνίεζή ηνπ, ή 

εθαξκφδεηαη ειάρηζηα ή δελ απνηειεί νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δήκσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία εθηειείηαη πεξηζζφηεξν επεηδή 

επηβιήζεθε, θαη φρη επεηδή ηα ελεξγά κέξε κέζα ζε απηή, δειαδή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

θαηαλνεί ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ, επίζεο επηδεηλψλεηαη θαη απφ ηελ 
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έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ αηξεηψλ, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη απφ ηελ 

απνδνρή ησλ αηξεηψλ  κε ηελ αηηηνινγία ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ θαη θφξηνπ εξγαζίαο.  

 Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εξγαδφκελνη θαίλεηαη φηη ζε 

θάπνην βαζκφ έρνπλ κηθξή εμνηθείσζε κε φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

φπσο νη δείθηεο, ε αλάιπζε swot, νη άμνλεο, ηα κέηξα θαη ε απνδνηηθφηεηα, παξά ην πςειφ 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, απφ ην νπνίν ίζσο ζα αλακέλνληαλ  κεγαιχηεξε εμνηθείσζε. Δπίζεο  

ζεσξνχλ φηη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνζηήξημε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κέρξη ζήκεξα θαη απαηηείηαη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Έηζη απφ ηελ κία ε κηθξή ή κέηξηα θαηάξηηζε πάλσ ζε ζέκα επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

απφ ηελ άιιε ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ δήκσλ, αιιά θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ησλ δήκσλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ Δ.Π. 

 Παξ' φια απηά νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δειψλνπλ φηη ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηή, αλ θαη φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δελ θαίλεηαη λα 

θαηαλννχλ ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηνπ. Σν νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο απφ ηελ άιιε απνπζηάδεη 

απφ ηνπο δήκνπο, αλ θαη ππάξρεη ζεκαληηθφο βαζκφο απνδνρήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 Σέινο νη εξσηψκελνη ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδνπλ νξζά αξθεηνχο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Π., φπσο ε έιιεηςε πλεχκαηνο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, νη πςεινί ζηφρνη ζε ζρέζε κε ηνπο ειιηπείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα 

δχζθνια εξγαιεία παξαθνινχζεζεο. 

 

3.3.8  Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 Καίηνη ε ρξνληθή δηάξθεηα ζχληαμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη 

δηάξθεηαο 9 κε 12 κήλεο, κφλν νη κηζνί εξγαδφκελνη απφ απηνχο πνπ ξσηήζεθαλ 

αζρνιήζεθαλ κε θάπνην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη απφ απηνχο ζρεδφλ ην 25% κε ηελ 

εηζαγσγηθή θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλδπαζκφ 

κε θάπνηα άιιε δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο απηφ δελ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 
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θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, φηαλ απηφο ιακβάλεη ρψξα σο 

κηα απζηεξά ηππηθή ζεζκηθή δηαδηθαζία, θαη φηαλ νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ ιάβεη ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ησλ δήκσλ, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο,  ελψ ππάξρεη κηα γεληθή απνδνρή ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ππάξρεη θαη κηα επηθξαηνχζα άπνςε φηη νη αηξεηνί δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα απηφ θαη νη εληνιέο ηνπο δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ζην πιαίζην ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ. 

 Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 

είλαη νη νηθνλνκηθνί, αιιά θαη ε έιιεηςε βνήζεηαο απφ ην αξκφδην ππνπξγείν θαη νη 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο (έκκεζνη παξάγνληεο). Έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα λα είλαη εθηθηφ, 

ζα πξέπεη λα έρεη θαη πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο. Όηαλ νη ζηφρνη είλαη πςειφηεξνη, απφ φζν ν 

πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αληέμεη, ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη θαηαδηθαζκέλν λα 

θαηαξξεχζεη, ηδηαίηεξα θαη φηαλ ε ππνζηήξημε ηνπ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ είλαη απηή 

πνπ ζα έπξεπε, είηε επεηδή ην πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε θαη 

γλψζεηο, είηε επεηδή δελ ζπλεξγάδεηαη, είηε επεηδή δελ έρεη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ 

ηελ εγεζία θαη είηε επεηδή δελ έρεη ππνζηήξημε απφ εμσηεξηθνχο θνξείο. Παξ' φια απηά 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ δειψλνπλ πξφζπκνη γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο αλ θαη παξαδέρεηαη 

πσο δελ ππάξρεη πλεχκα νκαδηθφηεηαο. 

Καηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε αλ θαη κηθξή ζηηο απαληήζεηο, ηφζν ησλ αηξεηψλ φζν θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Αζηηθνχο κε ηνπο Ζκη-Αζηηθνχο Γήκνπο, θπξίσο σο πξνο ηελ 

αλάγθε ππνζηήξημήο ηνπο απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα θαη ζηελ εμνηθείσζή ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ Δ.Π., φπσο  swot αλάιπζε, Άμνλεο / Μέηξα θ.α. 

ρεηηθά κε ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ησλ αηξεηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο  απαληήζεηο ησλ 

ππαιιήισλ νη ίδηνη νη αηξεηνί αλαγλσξίδνπλ φηη  ππάξρεη ιφγσ «θφξηνπ εξγαζίαο» ή ρακεινχ 

επηπέδνπ γλψζεο ζηα λέα εξγαιεία δηνίθεζεο. Αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

Δ.Π θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ αξθεηά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ, φπσο ε  ππνζηήξημε απφ 

ην Τπνπξγείν θαη ε αλαγθαηφηεηα απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, παξφια απηά είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα επηβαξχλνπλ επηπξφζζεηα ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Δ.Π.  

αλ ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη θαη νη δχν αηξεηνί θαη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ Δ.Π. θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή 

ηνπ.    
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3.3.9 Γεληθέο πξνηάζεηο 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζθηαγξαθήζεθε ην πιαίζην θαη νη επηθξαηνχζεο ηάζεηο ηνπ 

NPM, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ε Σ.Α. ηελ θαηεχζπλζε απηή ν Δ.Π .ζηνπο Ο.Σ.Α., ν νπνίνο εκπεξηέρεη θαη ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ,απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηηπρή έθβαζε θάζε 

δεκφζηαο πνιηηηθήο, πνπ ζέηεη ζηφρνπο κεζνπξφζεζκνπο ή βξαρππξφζεζκνπο, κεηξά ηα 

απνηειέζκαηα, αμηνινγεί, αλαηξνθνδνηεί θαη  αλαπξνζαξκφδεη ηηο επηινγέο ηνπ, κε φξνπο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ηα 

Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεηο ησλ δήκσλ, ζην πιαίζην ηνπ NPM, απνηεινχλ ζρεηηθά λένπο 

ζεζκνχο γηα ηελ Σ.Α., φρη απφ ηελ άπνςε ηεο λνκηθήο ηζρχνο ηνπο, αθνχ δηαλχνπλ ηελ ηξίηε 

απηνδηνηθεηηθή ηνπο πεξίνδν, αιιά απφ ηε δηάζηαζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

 Αλ αλαινγηζηνχκε ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ε Σ.Α. ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ηφζν απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», θαη ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ Σ.Α., φζν θαη απφ ηε κείσζε ησλ πφξσλ ηεο 

γεληθφηεξα, επηβάιιεηαη  ζήκεξα φζν πνηέ, ε αμηνπνίεζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ ειιεηκκαηηθψλ πφξσλ, ζην ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ απνηχπσζε ησλ επηδηψμεσλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο δήκνο, αλ 

ζέιεη λα είλαη βηψζηκνο, αληαγσληζηηθφο θαη λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

πνπ ζέηεη.   

 Δπνκέλσο ζήκεξα, ηφζν νη γεληθφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε Υψξα, 

φζν  θαη ε επίγλσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) 

ηεο Σ.Α., φπσο πξνέθπςε απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ θαηέδεημαλ  

σξηκφηεηα, σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Δ.Π., επηβάιινπλ ηελ 

ελίζρπζή ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Οη αδπλακίεο δε,  

ζπκκεηνρήο  θαη  εθηθηφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Π. πνπ αλαδείρζεθαλ, εγείξνπλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα αλάιεςε δέζκεο εληζρπηηθψλ κέηξσλ-αιιαγψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Κεληξηθήο Δμνπζίαο, φζν θαη απφ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θάζε δήκνπ.   

 Χο πξνο ηε ζπκκεηνρή, εξγαδνκέλσλ θαη αηξεηψλ, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Δ.Π., ε ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε 
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φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ απφ ηα θαηψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα, σο ηα αλψηεξα,  

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο κε ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ αιιαγή 

ηεο λννηξνπίαο θαη ηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο νκαδηθήο εξγαζίαο, θίλεηξα θαη επηβξάβεπζε. 

 Χο πξνο ηελ εθηθηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ Δ.Π., αλαγθαία είλαη ε απινπνίεζε ησλ 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

ζηνρνζεζία (Ν 4369/2016) θαη ε ελνπνίεζε ηνπο,  ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ γηα φινπο ηνπο 

δήκνπο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ, ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ.  

εκαληηθφο φκσο παξάγνληαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε αλάγθε 

ζπληνληζκνχ φισλ ησλ Δ.Π. ηνπ δεκνζίνπ, ψζηε λα επζπγξακκίδνληαη  θαη λα ζπληνλίδνληαη 

ηα δηάθνξα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ, αλ θαη κέρξη ζήκεξα έρεη απνδεηρζεί ε δηαδηθαζία 

απηή ειιεηκκαηηθή.  

 Χο ππνζεκείσζε, νινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα ηνληζζεί θαη πάιη,  φηη 

ην έιιεηκκα πξνγξακκαηηζκνχ δελ απνηειεί πξσηνηππία ηεο Σ.Α., αιιά γεληθφηεξν έιιεηκκα 

πνπ παξνπζηάδεη ην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη εθεί έρεη αλάγθε λα 

ζπληνληζζεί ε δεκφζηα δηνίθεζε, ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ νη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ θαη ηα Δ.Π. ησλ δήκσλ, κε πινπνηήζηκα. 

 Σέινο αμίδεη λα ζρνιηαζζεί, ε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηνπο δήκνπο, ηφζν κε ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζχληαμεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ Δ.Π, φζν θαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΣΑ Α΄ΒΑΘΜΟΤ – 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ Ο.Π.Γ, ΚΟΠΟ, ΣΟΥΟΙ, ΚΤΡΙΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ 

1.Θεζκηθό πιαίζην Δ. Π. 

 Ν. 3463/2006 (Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), άξζξα 203-207 ζεζπίδεηαη γηα πξψηε 

θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Δ.Π.) απφ ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α.  

 Π.Γ. 185/2007 νξίδνληαη ηα “Όξγαλα θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο” 

 Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), άξζξν 266 επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ 

 Π.Γ. 89/20011 επαλαθαζνξίδνληαη ηα “Όξγαλα θαη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο” (ΦΔΚ 213/29.09.11,ηεχρνο Α),  ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 185/2007 

 Ν.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄167/23.7.2013) παξ. 1 άξζξν 79, νξίδεηαη φηη: “Γηα ην 

κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη΄ έηνο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο (Δ.Π.Γ). 

Σν ηερληθφ πξφγξακκα απνηειεί κέξνο ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη 

επηζπλάπηεηαη, ζε απηφ, σο παξάξηεκα” 

Δπηπξφζζεηα ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α) κε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

θαη εγθπθιίνπο πνπ εμέδσζε, έδηλε θαηεπζχλζεηο ζηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ Δ.Π., φπσο : 

 Τ.Α. 18183, (ΦΔΚ 534, Β13/4/2007) ζηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ Δ.Π. 

 Δγθχθιην 45/58939/25-10-2006 πνπ αθνξνχζε ζην ζθνπφ, ηε δηάξζξσζε θαη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ Δ.Π. 

 Δγθχθιην 66/50837/14-9-2007, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο  
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 Τ.Α. 5694/3-2-2011 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ΤΑ 18183/13-4-2007 

 Δγθχθιην 8/2008  κε ηελ νπνία α) νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο έθζεζεο κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δ. Π., ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

(Γ.) θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ 

θνηλνπνηείηαη θαη ζηε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη β)   

ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ζχληαμεο ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ζχκθσλα 

κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

 Ν. 4093/2012, θχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) θαη ην άξζξν 

4 ηνπ Ν 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α΄ 25-1-13) φπνπ ζεζκνζεηείηε ην Οινθιεξσκέλν 

Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχλνςε α. ηνπ πεληαεηνχο 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, β. ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη  γ. ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ (ζηνρνζεζία)  

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 41179/4.11.2014 (ΦΔΚ 2970 ηεχρνο Β) κε ζέκα “Πεξηερφκελν, 

δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

O.T.A. α‟ βαζκνχ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2014−2019”  

Όιεο νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχζαλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΟΣΑ. ηφρνο ήηαλ ε δηαδηθαζία  

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ 

Ο.Σ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείρε  ζε φιεο 

ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ δήκσλ. Ο ζεζκφο ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο γηα ηνπο Γήκνπο θαη ζηε δεχηεξε 

γηα ηηο Πεξηθέξεηεο.   

Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν εθαξκνγήο 2006 - 2010 :  

 ππνρξέσζε εθπφλεζεο Δ.Π., είραλ νη δήκνη κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, 

νη δήκνη πξσηεπνπζψλ λνκψλ θαη απηνί πνπ πξνέξρνληαλ απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε. 

Δπηπιένλ, δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ ππφρξεσλ Ο.Σ.Α., είηε κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δ.Γ.Γ.Α., κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., είηε, εθνπζίσο, 

κε απφθαζε ηνπ Ο.Σ.Α. (άξζξν 204 Κ.Γ.Κ.)  

 ε εθπφλεζε ησλ ηεηξαεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ 

εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο λέαο δεκνηηθήο 

αξρήο (άξζξν 205 Κ.Γ.Κ.)  
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 ππήξμε ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο κε γλψζεηο ζε 

νηθνλνκηθά, ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ζέκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1 παξ. 1,3,4 ηνπ ΠΓ 185/2007 (ΦΔΚ Α΄ 221/12.9.2007). πγθεθξηκέλα γηα 

ζπκβνπιεπηηθέο  ππεξεζίεο  πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 211.000 € πιένλ Φ.Π.Α., 

αθνινπζνχληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Α΄64), ελψ  κηθξφηεξνπ ησλ 211.000 € 

αθνινπζνχληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) 

θαη ηεο Απφθαζεο 2/45564/0026/31.07.2001 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β΄1066) 

(εγθχθιηνο 66/2007) 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ Δ.Π. κεηά απφ ηε δηαπίζησζε, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην 66/2007,  ζεκαληηθψλ αδπλακηψλ ησλ δήκσλ λα αληαπνθξηζνχλ φπσο: 

 απνζπαζκαηηθφηεηα θαη έιιεηςε ζπλνρήο ζηα πξνγξακκαηηζκέλα ή εθηεινχκελα 

έξγα θαη ζηε ζπλέρεηα απνπζία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο,  

 έιιεηςε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην 

ελδηαθέξνλ θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, 

 έιιεηςε δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαη ηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., 

πινπνίεζε ππνζηεξηθηηθά πξόγξακκα δξάζεο πνπ πεξηειάκβαλαλ:  

 έξεπλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ππφρξεσλ Ο.Σ.Α.,  

 νκαδνπνίεζε ησλ Ο.Σ.Α. κε βάζε ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ηνπο,  

 ζχληαμε νδεγψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο,  

 εθπφλεζε ζπζηήκαηνο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Δ.Π.,  

 δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, αηξεηψλ θαη ζηειερψλ Ο.Σ.Α.,  

παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ηα πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ δήκσλ,  εθηφο 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, αλαηέζεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ απφ κειεηεηηθά γξαθεία θαη 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ ζηειερηαθνχ ηνπο δπλακηθνχ, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αλσηέξσ πξφβιεςε ηνπ ΠΓ 185/2007 πεξί ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο.   
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Καηά ηε δεύηεξε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν ζεζκνζεηήζεθε : 

 ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο πεληαεηψλ Δ.Π. απφ ην ζχλνιν ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο  

 νη κηθξνί πιεζπζκηαθά δήκνη πνπ ήηαλ ππνζηειερσκέλνη θαη ζηεξνχληαλ ηεο 

αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, κπνξνχζαλ λα θαηαζέηνπλ επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα απινπνηεκέλεο κνξθήο 

 ε ππεξεζία επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ, ζε θάζε δήκνπ, ήηαλ αξκφδηα λα ζπληάζζεη 

ζρέδην Δ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαζψο 

θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ   

 απαιείθζεθε ε δηάηαμε γηα ηελ πξφβιεςε αλάζεζεο ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ ΠΓ 

185/2007   παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1, κε ην ΠΓ 89/2011 

 εθδίδνληαη λένη νδεγνί ζχληαμεο Δ.Π. θαη Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο δξάζεηο (Δ.Π.Γ) 

Καηά ηελ ηξίηε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν έρνπκε: 

 ηελ θαηάξηηζε Πεληαεηψλ Δ. Π. ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη θαη΄ έηνο ζε Δ.Π.Γ. 

 ε αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο εμεηδηθεπκέλεο πιένλ ππνζηήξημεο είλαη 

επηηξεπηή, κφλν εθφζνλ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζηηζέκελε αμία ζην έξγν ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηνπο ππαιιήινπο 

 ζεζκνζεηείηαη ην ΟΠΓ  ην νπνίν εθαξκφδεηαη κφλν σο πξνο ην ηξίην ζθέινο ηνπ, ηελ 

ζηνρνζεζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ   

χκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηηο ηξεηο  απηνδηνηθεηηθέο πεξηφδνπο, ε εθπφλεζε ησλ 

Δ.Π. απφ ηνπο Γήκνπο ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξψην εμάκελν ή ελλεάκελν 

ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, αληί απηνχ ππήξμαλ ζπλερείο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ, ρσξίο λα 

νξίδνληαη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο.  

 

2. Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο Ο.Σ.Α. 

Με ην Ν. 4093/2012, θχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) θαη ην 

άξζξν 4 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α΄ 25-1-13) ζεζκνζεηείηαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην 

Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) πνπ πεξηειάκβαλε ηε ζχλνςε α. ηνπ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ 
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πξνγξάκκαηνο, β. ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη  γ. ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ Γήκσλ.  

ηε ζχλνςε ηνπ Πεληαεηνύο Πξνγξακκαηηζκνύ ζα έπξεπε λα απνηππψλνληαη ζηνηρεία απφ 

ηνλ πεληαεηή ηξαηεγηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ θαη Οηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε επηρεηξεζηαθή ηνπο δξάζε. 

ηνλ Δηήζην Πξνγξακκαηηζκό ζα έπξεπε λα θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ην επφκελν έηνο, θαζψο θαη νη βαζηθέο δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο αλά δηεχζπλζε, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ. Σέινο ζηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο ζπλνςίδνληαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην 

Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ). Παξά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Ο.Π.Γ. ε 

εθαξκνγή ηνπ πεξηνξίζζεθε κφλν σο πξνο ην ηξίην ζθέινο, δειαδή ηε ζηνρνζεζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κε  βάζε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ησλ δήκσλ. 

 

3. θνπόο θαη ζηόρνη  ησλ Δ.Π. 

Σν Δ.Π. ησλ Ο.Σ.Α. απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη 

νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Γειαδή αθνξά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκέο θαη 

ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ο.Σ.Α., ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ, κεξηκλψληαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ.  

(Δγθχθιηνο 45/2006, ΤΠΔ).  

Σν Δ.Π. πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζηνπο  ηνκείο:  

Α. Γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο:  

 Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

(ηερληθέο ππνδνκέο θαη δίθηπα εμππεξέηεζεο, πξνζηαζία θαη αεηθφξνο 

δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,  ρσξνηαμία θαη πνιενδνκία)  

 Βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ (παηδεία, πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο,  θνηλσληθή πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε)  

Β. Γηα ηελ νξγαλσηηθή - ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ηνπ Ο.Σ.Α.:  
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 Οξγάλσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) 

 Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (κεζνπξφζεζκνο νηθνλνκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, νξζνινγηθφηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε) 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. (κεζνπξφζεζκνο 

πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ, αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, 

κεραλνξγάλσζε, πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εμαζθάιηζε γεο θαη 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ) 

 Σέινο, πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ινηπνχο θνξείο  ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Κεληξηθνί θνξείο, Πεξηθέξεηα,  γεηηνληθνί 

Ο.Σ.Α.) θαη ηνπηθνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο (ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζχιινγνη, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο)  

Σo Δ.Π. ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α.  ζηνρεύεη (εγθχθιην 45/2006):  

 ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, 

 ζηελ πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ,  

 ζηελ θαιιίηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, 

 ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ, 

 ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,  

 ζηελ επίζπεπζε ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ,  

 ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ,  

 ζην ζπληνληζκφ ησλ δνκψλ ηνπ Ο.Σ.Α., ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α., 

 ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα, 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ.  



 137 
 

4. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δ.Π. 

Σν Δ.Π. απνηειεί εξγαιείν άζθεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ελφο δήκνπ, κε  θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά: (νδεγφο ΔΔΣΑΑ 2007):  

 Σνλ νινθιεξσκέλν πξνζαλαηνιηζκό ηνπ σο πξόγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ελόο δήκνπ: Απνηειεί πξφγξακκα 

πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα, κε κεγάιν εχξνο αληηθεηκέλσλ, αληίζηνηρσλ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ελφο ΟΣΑ.  

 Απνηειεί ην κεζνπξόζεζκν πεληαεηέο πξόγξακκα δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ: Απνηππψλεη ηε ζηξαηεγηθή κέζσ ηεο απνζηνιήο, ηνπ 

νξάκαηνο, ησλ  θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Θέηεη 

ηνπο άμνλεο, ηα κέηξα παξέκβαζεο, ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη αλαιχεηαη ζε 

πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ.  

 Γηεθδηθεί λα απνηειέζεη νξγαληθό ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, σο δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, 

ησλ πξντζηακέλσλ, ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη φινπ ηνπ 

ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ.  

 Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο: Σν ΔΠΓ απνηειεί ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην 

πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. 

 Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ, κε ζαθψο θαζνξηζκέλν 

ηξφπν:  

-Αηξεηά φξγαλα (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

Αληηδήκαξρνη, πκβνχιηα Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ) 

-Τπεξεζηαθά ζηειέρε (Πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ, Γηεπζπληέο, ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ινηπφο ππεξεζηαθφο κεραληζκφο) 

-Σνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ, ινηπνί θνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο 

 Μεηξάεη ηα απνηειέζκαηα επίηεπμεο, αμηνπνηώληαο δείθηεο επίδνζεο. Αλαζεσξεί 

ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο θαη αλαπξνζαξκφδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ ιεηηνπξγία, 

εθφζνλ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα απνθιίζεσλ.  
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Σν Δ.Π. απνηειεί ην πιαίζην ηεο θαηεχζπλζεο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη είλαη επξχηεξα 

γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Απνηειεί 

πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάιεςε 

δεζκεχζεσλ, κεηαμχ φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ (νδεγφο ΔΔΣΑΑ, 2011). 

5. Γηαδηθαζία ζύληαμεο ηνπ Δ.Π.  

Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Δ.Π. νξγαλψλεηαη ζηα αθφινπζα βήκαηα:  

 

Εικόνα 1.4 :Αλληλοστία ηων βημάηων για ηο ζτεδιαζμό, ηην εκπόνηζη και ηην ολοκλήρωζη ηοσ    

Ε.Π . ηοσ Δήμοσ (Οδηγός καηάρηιζης Ε.Π. ΟΤΑ α΄ βαθμού, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, 2011) 

 

ΒΗΜΑ 1 : Πξνεηνηκαζία θαη Οξγάλσζε 

 Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο 

 πγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ή επηκέξνπο ζεκαηηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, κία αλά 

ζεκαηηθή ελφηεηα 

 Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο 
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 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ (θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ, ζπκκεηερφλησλ, 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο) 

 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ  

 

ΒΗΜΑ 2 : Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ  

 Καηαγξαθή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δήκνπ φπσο γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο  

 Καηαγξαθή εζσηεξηθψλ ηζρπξψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ ηνπ δήκνπ, σο νξγαληζκφ  

 Δληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο (ηνπηθά θαη εζσηεξηθά), ηα νπνία 

είλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην Γήκν κεζνπξφζεζκα, ηεξαξρεκέλα θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

ΒΗΜΑ 3 : Καζνξηζκόο ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ δήκνπ – Καηάξηηζε 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ 

 Γηαηχπσζε νξάκαηνο θαη θαηεπζπληήξησλ αξρψλ 

 Γηαηχπσζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ 

επφκελε πεξίνδν 

 Δπηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Γήκνο  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ Αμφλσλ, ησλ Μέηξσλ (αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο) θαη ησλ 

ζηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα δηαξζξσζεί ην Δ.Π., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εζληθέο (ηνκεαθέο θαη πεξηθεξεηαθέο) αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

(Οη ελέξγεηεο απηέο εθηεινύληαη από ηελ νκάδα έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Εθηειεζηηθή 

Επηηξνπή). 

ΒΗΜΑ 4: πλεξγαζία κε όκνξνπο δήκνπο  

 Γηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη  πξνψζεζε 

ηπρφλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

ΒΗΜΑ 5 : Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο 
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 Έγθξηζε ηνπ  ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ απφ ην Γ.. γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ) 

 Παξνπζίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (Δ.Γ) 

 Γεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο  

 Γηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ 

 χλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ  

 Αλαζεψξεζε ζεκείσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ΒΗΜΑ 6: Καηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ (ζρεδίσλ  δξάζεο) 

 θνπφο ηνπ βήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηέο δξάζεηο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ηα 

Ννκηθά Πξφζσπα. Γηα θάζε έλαλ γεληθφ ζηφρν θαηαξηίδεηαη έλα ζρέδην δξάζεο  

ΒΗΜΑ 7 : Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ – Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο  

 Ηεξάξρεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ : δηάξθεηα θαη ρξνλνδηάγξακκα, 

αξκφδηα ππεξεζία, θνξείο πινπνίεζεο θαη ρσξνζέηεζε, πξνηεξαηφηεηα, 

πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπο, εθξνέο, θιπ. 

 Δθηίκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ 

 Δθηίκεζε ησλ εζφδσλ, αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

 Καηαλνκή ησλ εζφδσλ αλά έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ζηηο δξάζεηο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο 

 Καηάξηηζε ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα δαπαλψλ αλά κέηξν θαη άμνλα 
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 χληαμε ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ΒΗΜΑ 8 : Πξνζδηνξηζκόο δεηθηώλ   

 Πξνζδηνξηζκφο δεηθηψλ εηζξνψλ, εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Δ. Π.  

ΒΗΜΑ 9: Έγθξηζε ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο 

 Οινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ Δ.Π. απφ ηελ ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ ή ηελ νκάδα 

έξγνπ  

 Τπνβνιή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο 

έγθξηζε  

 Έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  

 Γεκνζηνπνίεζε ηνπ Δ.Π. απφ ην δήκν 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην  απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Σζηακνχδε 

Αηθαηεξίλεο κε ζέκα: «ηξαηεγηθφο θαη Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ζηνπο Ο.Σ.Α α΄ 

βαζκνχ».  Δθπνλείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ ΑΠΘ θν Εαξσηηάδε 

Γξεγφξην, ζην πιαίζην ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  κε  ηίηιν «Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή  Αλάπηπμε θαη 

Απηνδηνίθεζε», ηκήκα Θεζζαινλίθεο. Αθνξά ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξαηεγηθφ θαη 

Δπηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηνπο δήκνπο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ  δελ μεπεξλάεη ηα 10 ιεπηά. Δίλαη αλψλπκν, δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο, παξά κφλν ε πξνζσπηθή ζαο εθηίκεζε γηα ηα εξσηψκελα ζέκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΔΛΔΥΧΝ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

Φχιν   

 1. Άλδξαο  2. Γπλαίθα 

 

Ζιηθηαθή νκάδα 

 1. 18 – 30 έηε  2. 31-49 έηε  3. 50-64 έηε 

 Υξφληα ππεξεζίαο  

 1. 1-10έηε  2. 11-20 έηε  3.21-30 έηε  4.31 θαη πάλσ 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

1  Απφθνηηνο/ε ιπθείνπ 

2  Απφθνηηνο/ε ΑΔΗ 
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3  Απφθνηηνο/ε ΣΔΗ 

4  Κάηνρνο δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

5  Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 

 

Σίηινο Πηπρίνπ ……………………………….. 

Θέζε ζηνλ θνξέα  

 Τπάιιεινο  Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο  Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

 

1. Έρεη ν δήκνο ζαο  ζπληάμεη ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν;  

 1.λαη  2. φρη 

 

2. Αλ λαη,  ζε  πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιεξψζεθε;  

 6 κήλεο  9 κήλεο  1 έηνο  2 έηε  άιιν 

 

3. πκκεηείραηε ζηε ζχληαμή ηνπ;    

 1.λαη  2.φρη 

 

4. Αλ λαη ζε πνην ζηάδην ήηαλ ε εκπινθή ζαο; 

1  Γηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο   

2  Καζνξηζκφο ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

3  πλεξγαζία κε φκνξνπο δήκνπο 

4  Γηαδηθαζίεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

5  Καηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

6  Πεληαεηέο πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ 

7  Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

8  Πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ 

9  ε φια ηα παξαπάλσ 
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Δλόηεηα 1 : θνπηκόηεηα/ρξεζηκόηεηα 

5. Πφζν ζθφπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο εθπφλεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο;  

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

6. Πφζν πηζηεχεηε φηη ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη εξγαιεία 

πνπ βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο δήκνπ;    

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

7. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βνεζάεη ζην λα: 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ Πάξα πνιχ 

1 Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο 

     

2 πκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  

     

3 Τπνζηεξίδεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

     

4 Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα      

5 Δμνξζνινγίδεη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

     

6 Γηεπξχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο      

7 Βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα      

8 Άιιν      

 

8.Αλ άιιν 

Αλαθέξαηε………………………………………………. 

 

9.Πφζν πηζηεχεηε φηη νη αηξεηνί ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ  επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ;  

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 
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Δλόηεηα 2: Καηάξηηζε 

10. Τπήξμε δπζθνιία ζηε ζπιινγή  ζηνηρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο;  

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

11. Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηηο έλλνηεο;  

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ Πάξα πνιχ 

1 Swotαλάιπζε      

2 Άμνλεο/ Μέηξα      

3 ηφρνη      

4 Απνδνηηθφηεηα      

5 Απνηειεζκαηηθφηεηα      

6 Γείθηεο      

 

12. Πφζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ; 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ Πάξα πνιχ 

1 Οηθνλνκηθνί πφξνη      

2 Ανθρώπινο δυναμικό      

3 Δηνηκφηεηα /σξίκαλζε      

4 Καηαγεγξακκέλεο αλάγθεο      

5 Δληνιή αηξεηψλ      

6 Κανένας από τα παραπάνω      

7 Άλλο       

13 Αλ άιιν.  

Αλαθέξαηε:..................................................................................................................... 

14. Θεσξείηε φηη γηα ηε ζχληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απφ 

εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα; 

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

15. Θεσξείηε φηη ππήξμε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ  γηα ηε ζχληαμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ;   

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 
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16.Θεσξείηε φηη ε απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ζα ζπλέβαιε ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ;  

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

Δλόηεηα 3 : πκκεηνρή 

17. Πφζν ζεκαληηθή πηζηεχεηε φηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ; 

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

18.Τπάξρεη θνπιηνχξα θαη πλεχκα νκαδηθήο εξγαζίαο ζην δήκν ζαο; 

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

19.Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη απφ θνηλνχ 

ηα ζρέδηα δξάζεο;  

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

20. Θα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ζην δήκν ζαο;   

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

Δλόηεηα 4: Δθαξκνγή 

21. Πφζν ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο  απνηέιεζε νξγαληθφ ζηνηρείν 

ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο; 

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

22. Πφζν ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο  πξνγξακκαηηζκφο δηεπθφιπλε ηελ εξγαζία ζαο;   

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

23. Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

 1.λαη  2.φρη  3.δελ γλσξίδσ 

 

24. Δθαξκφδεηαη απφ ην θνξέα ζαο  θάπνην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο επηρεηξεζηαθνχ θαη 

εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

 1.λαη  2.φρη  3.δελ γλσξίδσ 
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25. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ είλαη εθηθηή;  

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

26. Πνηνη  ιφγνη πηζηεχεηε φηη απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πινπνίεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ; 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ Πάξα πνιχ 

1 Τςεινί ζηφρνη      

2 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ      

3 Έιιεηςε ζπλεξγαζηψλ θαη 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

     

4 Έιιεηςε σξηκφηεηαο έξγσλ       

5 Γχζθνια εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο 

     

6 Με  αμηφπηζηα πξσηνγελή 

ζηνηρεία 

     

7 Αδπλακία ζχλδεζήο ηνπ κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

     

8 Υξφλνο απαζρφιεζεο       

 

27. Αλ άιιν 

Πξνζδηνξίζηε.................................................................................................................. 

 

28.Πφζν πηζηεχεηε φηη νη δήκνη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 

 1.θαζφινπ  2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΣΔΛΔΥΧΝ 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ όπσο απηέο εηζήρζεζαλ ζην SPSS. 

Ολνκαζία ζην SPSS Πεξηγξαθή Καηεγνξία 

sex Φχιιν Δξσηψκελνπ Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

agegroup Ζιηθηαθή Οκάδα Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

experience Υξφληα ππεξεζίαο Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

edulevel Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

Σίηινο πηπρίνπ Σίηινο Πηπρίνπ Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

jobrole Θέζε ζην Φνξέα Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

q1 : q28 Δξσηήζεηο εξεπλεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 

Πνηνηηθή – Ολνκαζηηθή 

 

Πίλαθαο 2: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο (εξγαδνκέλσλ) 

Ηιηθηαθή νκάδα 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

31-49 εηψλ 50 52,1 

50-64 εηψλ 46 47,9 

χλνιν 96 100,0 

Υξόληα ππεξεζίαο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό 

επί ησλ 

έγθπξσλ Αζξνηζηηθό πνζνζηό 

Έγθπξεο 

απαληήζεηο 

1-10 έηε 3 3,1 3,4 3,4 

11-20 έηε 39 40,6 43,8 47,2 

21-30 έηε 39 40,6 43,8 91,0 
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31 θαη 

πάλσ 
8 8,3 9,0 100,0 

χλνιν 89 92,7 100,0  

Απνχζεο Σηκέο 7 7,3   

χλνιν 96 100,0   

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό 

επί ησλ 

έγθπξσλ 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Έγθπξεο 

απαληήζεηο 

Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ 4 4,2 4,3 4,3 

Απφθνηηνο/ε ΑΔΗ 47 49,0 50,5 54,8 

Απφθνηηνο/ε ΣΔΗ 8 8,3 8,6 63,4 

Κάηνρνο δηπιψκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ 

25 26,0 26,9 90,3 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 9 9,4 9,7 100,0 

χλνιν 93 96,9 100,0  

Απνχζεο Σηκέο 3 3,1   

χλνιν 96 100,0   

Θέζε ζην Φνξέα 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό 

επί  ησλ 

έγθπξσλ 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Έγθπξεο 

απαληήζεηο 

Τπάιιεινο 11 11,5 11,5 11,5 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 
58 60,4 60,4 71,9 

Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο 
27 28,1 28,1 100,0 

χλνιν 96 100,0 100,0  
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Πίλαθαο 3 : Σίηινο Πηπρίνπ 

 

ρνιή πρλόηεηα 

Βηνινγίαο 1 

Γεσπνλίαο 6 

Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 
5 

Θεηηθψλ επηζηεκψλ 6 

Οηθνλνκηθφ 15 

Πιεξνθνξηθή 1 

Πνιηηηθψλ επηζηεκψλ 7 

Πνιπηερλείν 9 

Φηινζνθηθήο  15 

Φπζηθήο αγσγήο  3 

Ννκηθήο 2 

ύλνιν 70 

 

Λνηπά αξηζκεηηθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο 4:Αξηζκεηηθή θαηαγξαθή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ σο εξγαιείν : (1) πξνζδηνξηζκνχ θαηεπζχλζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο δήκσλ (2)ελ 

απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο θαη  ζπληνληζκνχ δξαζηεξηνηήησλ (3)ππνζηήξημε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ (4)κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο (5)εμνξζνινγηζκνχ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ (6)δηεχξπλζε ζπλεξγαζηψλ (7) βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ 

(1) Πξνζδηνξίδεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

ν δήκνο 

1 5 19 42 28 
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(2)πκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη ζην 

ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

2 9 25 37 21 

(3)Τπνζηεξίδεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 
2 14 24 31 22 

(4)Μεηψλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα 
4 16 37 22 15 

(5)Δμνξζνινγίδεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

2 5 35 33 20 

(6)Γηεπξχλεη ηηο 

ζπλεξγαζίεο 
3 11 26 35 17 

(7)Βειηηψλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα 
2 14 32 27 18 

 

Πίλαθαο 5: Βαζκφο εμνηθείσζεο ζρεηηθά κε ηελ swot αλάιπζε, Άμνλεο / Μέηξα, ζηφρνη, 

απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, δείθηεο 

Πόζν εμνηθεησκέλνη είζηε 

κε ηηο έλλνηεο; Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ 

Swot αλάιπζε 18 15 20 19 22 

Άμνλεο / Μέηξα 5 13 32 25 20 

ηφρνη 0 7 25 35 26 

Απνδνηηθφηεηα 0 3 36 35 20 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 0 2 33 36 23 

Γείθηεο 3 14 35 26 16 

 

Πίλαθαο 6: Βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηελ εηνηκφηεηα θαη σξίκαλζε έξγσλ, ηηο θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο, ηελ εληνιή 

αηξεηψλ, θαλέλα απφ ηνπο παξαπάλσ.   
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Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη 

νη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε ζηελ ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ Πάξα πνιύ 

Οηθνλνκηθνί πφξνη 0 1 2 49 42 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ 0 0 5 42 47 

Δηνηκφηεηα /σξίκαλζε 0 2 10 55 26 

Καηαγεγξακκέλεο 

αλάγθεο 
0 0 12 50 31 

Δληνιή αηξεηψλ 8 24 36 18 6 

Καλέλαο απφ ηα 

παξαπάλσ 
19 2 1 0 0 

 

Πίλαθαο 7: Απφςεηο εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δ.Π 

Πνηνη  ιόγνη πηζηεύεηε 

όηη απνηεινύλ 

αλαζηαιηηθνύο 

παξάγνληεο πινπνίεζεο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ; Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ 

Πάξα 

πνιύ 

Τςεινί ζηφρνη 3 11 23 36 20 

Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ 
1 8 16 40 29 

Έιιεηςε ζπλεξγαζηψλ 

θαη νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

2 5 25 40 22 

Έιιεηςε σξηκφηεηαο 

έξγσλ 
0 4 24 39 26 

Γχζθνια εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο 
4 15 34 29 12 
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Με αμηφπηζηα 

πξσηνγελή ζηνηρεία 
2 11 41 25 13 

Αδπλακία ζχλδεζήο 

ηνπ κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 

2 9 36 32 15 

Υξφλνο απαζρφιεζεο 3 13 29 32 14 

 

 

Πίλαθαο 8:ΈιεγρνοΑμηνπηζηίαο ζπλόινπ εξσηήζεσλ 

Μεηαβιεηή Cronbach’salp

ha 

Δξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ύλνινΔξση

ήζεσλ 

θνπηκόηεηα 

Υξεζηκόηεηα  
0,928 

Πφζν ζθφπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα 

ηεο εθπφλεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο; 

4 

 

Πφζν πηζηεχεηε φηη ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο δήκνπ; 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βνεζάεη ζην λα (8 ππνεξσηήζεηο) 

Πφζν πηζηεχεηε φηη νη αηξεηνί ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ  

επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ; 

Καηάξηηζε 0,816 

Τπήξμε δπζθνιία ζηε ζπιινγή  ζηνηρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

δηάγλσζεο; 

6 

Δμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο (6 ππφ εξσηήζεηο) 

εκαληηθφηεηα παξαγφλησλ γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ (7 ππφ εξσηήζεηο) 

Πφζν λνκίδεηε φηη γηα ηε ζχληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα; 

Τπήξμε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  γηα ηε ζχληαμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ; 

Πφζν ζα ζπλέβαιε ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ; 

πκκεηνρή 0,425 Πφζν ζεκαληηθή πηζηεχεηε φηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ 4 
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εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 

Τπάξρεη θνπιηνχξα θαη πλεχκα νκαδηθήο εξγαζίαο ζην δήκν ζαο; 

Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ψζηε λα 

δηακνξθψλνληαη απφ θνηλνχ ηα ζρέδηα δξάζεο; 

Πφζν ζα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ ζην δήκν ζαο; 

Δθαξκνγή 0,447 

Πφζν  ν  ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο  

απνηέιεζε νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δήκνπ ζαο; 

7 

Πφζν ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο  πξνγξακκαηηζκφο 

δηεπθφιπλε ηελ εξγαζία ζαο; 

Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο; 

Δθαξκφδεηαη απφ ην θνξέα ζαο  θάπνην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο επηρεηξεζηαθνχ θαη εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

είλαη εθηθηή; 

Λφγνη αλαζηνιήο πινπνίεζεο Δ.Π. (8 ππφ εξσηήζεηο) 

Πφζν πηζηεχεηε φηη νη δήκνη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  

ΜΔΣΑΞΤ ΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΑΣΙΚΧΝ ΓΗΜΧΝ 

ηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ κεηαμχ 

ησλ Αζηηθψλ θαη Ζκη-Αζηηθψλ δήκσλ δειαδή κεηαμχ ησλ δήκσλ Παχινπ Μειά, Καιακαξηάο, 

Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο, Νεάπνιεο – πθηψλ θαη ησλ δήκσλ Κηιθίο, Υαιθεδφλαο θαη 

ηδεξνθάζηξνπ, ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηαζζνχλ νη κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ κέζσ ηνπ t-

test δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα έλα κε κ1 ζπκβνιίδνπκε ηελ κέζε ηηκή 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο αζηηθνχο Γήκνπο θαη κε κ2 ηε κέζε 

ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο Ζκί- αζηηθνχο δήκνπο, δεηάκε 

λα εμεηάζνπκε εάλ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε  

Ζ0 : κ1 = κ2 ή κέζεο ηηκέο ίδηεο ππέξ ηεο  

Ζ1 : κ1 ≠ κ2 ή κέζεο ηηκέο δηαθνξεηηθέο.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη ν έιεγρνο ηεο 

ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ δχν δεηγκάησλ, κε ηελ ππφζεζε φηη απηνί πξνέξρνληαη απφ 

θαλνληθνχο πιεζπζκνχο. Πνην ζπγθεθξηκέλα εάλ s1
2
, s2

2 
είλαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ δχν 

δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο ππνζέζεηο.   

Ζ0: s1
2
 = s2

2
θαη 

Ζ1: s1
2
 ≠ s2

2
 

ην SPSS ην απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη απηνχ παξέρνληαη καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ t-Test 

κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ Levene ην νπνίν καο πιεξνθνξεί εάλ κπνξνχκε λα δερηνχκε ή λα 

απνξξίςνπκε ηελ Ζ0, ελψ δίλεη μερσξηζηά ηηκέο ηνπ t-Test μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε.  

Με ηελ επηινγή Analyze►CompareMeans►Independent Samples T-Test εθηειέζζεθε 

ην t-Test. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο) γηα ηηο νπνίεο 

εκθαλίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (a=5%) δηαθνξά ηεο βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ. Απφ 

ηνλ πίλαθα απηφ βιέπνπκε φηη είρακε δηαθνξέο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

δήκσλ ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο Swot θαη Άμνλεο/Μέηξα, ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ Οηθνλνκηθνί πφξνη θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, ζηελ αλάγθε γηα εμσηεξηθφ 

εκπεηξνγλψκνλα θαη ζηε ζχληαμε εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.  
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Πίλαθαο  1: T- test for Equality of Means 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

11. Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε 

ηηο έλλνηεο; (αμηνινγήζηε θάζε 

παξάκεηξν) [Swot αλάιπζε] 

 

-2,414 94 ,018 

11. Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε 

ηηο έλλνηεο; (αμηνινγήζηε θάζε 

παξάκεηξν) [Άμνλεο / Μέηξα] 

 

-2,075 94 ,041 

12. Πφζν ζεκαληηθνί  είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; 

(αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) 

[Οηθνλνκηθνί πφξνη] 

 

-2,394 94 ,019 

12. Πφζν ζεκαληηθνί  είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; 

(αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) 

[Αλζξψπηλν δπλακηθφ] 

 

-2,152 94 ,034 

14. Πφζν λνκίδεηε φηη γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απφ 

εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα; 

 

3,757 94 ,000 

23. Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη 

ζηελ ζχληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο; 

 

2,039 47,253 ,047 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθε ε κέζε ηηκή γηα θάζε πεξίπησζε πνπ θξίζεθε ζεκαληηθή θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εξγαδφκελνη ζηνπο αζηηθνχο δήκνπο  έρνπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε 

ηηο έλλνηεο Swot θαη Άμνλεο/Μέηξα. Παξφκνηα νη εξγαδφκελνη ζηνπο αζηηθνχο δήκνπο  

ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνχο ηνπο παξάγνληεο ζηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ηνπο 

«Οηθνλνκηθνχο πφξνπο» θαη ην «Αλζξψπηλν Γπλακηθφ». Αληίζηξνθα απνηειέζκαηα είρακε 
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ζηελ αλάγθε γηα εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζηνπο δήκνπο, φπνπ νη εξγαδφκελνη ζηνπο 

εκηαζηηθνχο απάληεζαλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε βνήζεηα απφ εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα θαη φηη 

ν δήκνο ηνπο έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο αλ θαη κε κηθξή δηαθνξά 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνπο Αζηηθνχο δήκνπο θαη νξηαθή ζεκαληηθφηεηα (0,047).  

Πίλαθαο 2: Καηεγνξηνπνίεζε δήκσλ / δηαθνξνπνηεκέλνπο παξάγνληεο   

Καηεγνξία Γήκνπ 

11. [Swot 

αλάιπζε] 

11 

[Άμνλεο 

/ 

Μέηξα] 

12. 

[Οηθνλνκηθνί 

πόξνη] 

12. 

[Αλζξώπηλν 

δπλακηθό] 14.  23. 

Ζκηαζηηθφο N 29 29 29 29 29 29 

Mean 2,52 3,03 4,00 4,07 3,24 1,38 

Std. 

Deviation 
1,479 1,295 1,000 1,252 1,154 ,561 

Αζηηθφο N 67 67 67 67 67 67 

Mean 3,30 3,57 4,45 4,48 2,24 1,13 

Std. 

Deviation 
1,446 1,090 ,764 ,612 1,220 ,489 

Total N 96 96 96 96 96 96 

Mean 3,06 3,41 4,31 4,35 2,54 1,21 

Std. 

Deviation 
1,493 1,175 ,862 ,870 1,281 ,521 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην  απνηειεί κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Σζηακνχδε 

Αηθαηεξίλεο κε ζέκα: «ηξαηεγηθφο θαη Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ζηνπο Ο.Σ.Α α΄ 

βαζκνχ».  Δθπνλείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ ΑΠΘ θνΕαξσηηάδε 

Γξεγφξην, ζην πιαίζην ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  κε  ηίηιν «Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη 

Απηνδηνίθεζε», ηκήκα Θεζζαινλίθεο. Αθνξά ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ αηξεηψλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξαηεγηθφ θαη 

Δπηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ζηνπο δήκνπο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ  δελ μεπεξλάεη ηα 10 ιεπηά. Δίλαη αλψλπκν, δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο, παξά κφλν ε πξνζσπηθή ζαο εθηίκεζε γηα ηα εξσηψκελα ζέκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΑΙΡΔΣΟΤ  
 

Φχιιν 

 1. Άλδξαο  2. Γπλαίθα 

 

Ζιηθηαθή νκάδα 

 1. 18 – 30 έηε  2. 31-49 έηε  3. 50-64 έηε  4. 65 θαη άλσ 

 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  

1  Απφθνηηνο/ε ιπθείνπ 

2  Απφθνηηνο/ε ΑΔΗ 

3  Απφθνηηνο/ε ΣΔΗ 

4  Κάηνρνο δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

5  Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 

 

Θέζε ζηνλ θνξέα  

 Γήκαξρνο  Αληηδ/ρνο  Δληεηαικέλνο Γ..  Γεληθφο Γξακκαηέαο 
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1. Βξηζθφκαζηε ζηελ 3ε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ 

ηνπο δήκνπο, έρεηε ζπληάμεη ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηελ ηξέρνπζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν;  

 

 1.λαη  2. φρη 

 

2. Θεσξείηε φηη είλαη πεηπρεκέλνο σο ζεζκφο θαη γηαηί;  

 

 1.λαη  2. φρη 

 

Γηαηί………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. ε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη κηα εθιεγκέλε δηνίθεζε, o Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο, 

ψζηε λα κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηά επίηεπμεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ ηεο δειψζεσλ; 

 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ πάξα πνιχ 

1 Γηεπθνιχλεη ζηνλ εζσηεξηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ 

     

2 πγθξνηεί έλα νινθιεξσκέλν 

πιαίζην παξαθνινχζεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξάζεο ηνπ 

Ο.Σ.Α. 

     

3 Βνεζάεη ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ 

     

4 Δληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα 

θαιχηεξεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ 

     

5 Δληζρχεη ηε ζπληνληζηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ Γήκνπ  

     

6 Πεξηνξίδεη ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ δίλνληαο κηα  

θαηεχζπλζε  

     

7 Άιιν      

 

 

4.Αλ άιιν, αλαθέξαηε, …..……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Δλόηεηα 1 : θνπηκόηεηα/ρξεζηκόηεηα  
 

5. Πφζν ζθφπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο εθπφλεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο;  

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 
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6. Πνηνη πηζηεχεηε φηη ήηαλ νη ιφγνη πνπ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζεζκνζέηεζε ηε ζχληαμε 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο δήκνπο;  

 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ πάξα πνιχ 

1 Γηα λα επνπηεχζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο  

     

2 Γηα λα ειέγμεη ηα νηθνλνκηθά 

ηνπο  

     

3 Γηα λα βνεζήζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο θαη 

νξγάλσζεο ησλ δήκσλ  

     

4 Γηα λα ζπληνλίζεη ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο 

     

5 Γηα λα βειηηψζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα 

     

6 Γηα λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ – 

ζπληνληζκνχ ησλ δήκσλ 

     

7 Άιιν      

 

7. Αλ άιιν, αλαθέξαηε, …..……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

8. Πφζν πηζηεχεηε φηη ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη εξγαιεία 

πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο 

δήκνπ;   



 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 



9. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βνεζάεη ζην λα: 

 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ πάξα πνιχ 

1 Πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο 

     

2 πκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  

     

3 Τπνζηεξίδεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

     

4 Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα 

βνεζψληαο ζηελ εχξεζε πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

     

5 Ομνξζνινγίδεη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

     

6 Γηεπξχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο      

7 Βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα      
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8 Άιιν      

 

10.Αλ άιιν, αλαθέξαηε………………………………………………. 

 

 

Δλόηεηα 2: Καηάξηηζε  
 

11. Θεσξείηε φηη ππήξμε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ  γηα ηε ζχληαμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ;   

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

12. Τπάξρεη ην θαηάιιειν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ζην δήκν ζαο,  ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε 

ζχληαμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηνπ εηεζίνπ  πξνγξάκκαηνο ζην 

δήκν ζαο;  

 

 1.λαη  2. φρη 



13.Θεσξείηε φηη ε απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ζα ζπλέβαιε ζηελ ζχληαμή  θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ;   

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 



14. Πφζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ; 

 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ πάξα πνιχ 

1 Οηθνλνκηθνί πφξνη      

2 Αλζξψπηλν δπλακηθφ      

3 Δηνηκφηεηα /σξίκαλζε      

4 Καηαγεγξακκέλεο αλάγθεο      

5 Καλέλαο απφ ηα παξαπάλσ      

6 Άιιν       

 

15. Αλ άιιν, αλαθέξεηε............................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 

16. Θεσξείηε φηη γηα ηε ζχληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απφ 

εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα; 

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

Δλόηεηα 3 : πκκεηνρή  
 

17. Πφζν ζεκαληηθή πηζηεχεηε φηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηξεηψλ ζηειερψλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 
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18. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη απφ θνηλνχ 

ηα ζρέδηα δξάζεο;  

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

 

Δλόηεηα 4: Δθαξκνγή/ εθηθηόηεηα 
 

19. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ είλαη εθηθηή;  

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

20. Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε φηη επεξεάδνπλ ηνλ εθηθηφ ή κε ραξαθηήξα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ;  

 

  θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ πάξα πνιχ 

1 Οηθνλνκηθνί  πφξνη      

2 Μαμηκαιηζηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ  πξνγξακκαηηζκνχ 

     

3 Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο 

ελζσκάησζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηε 

δηνηθεηηθή θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ Ο.Σ.Α.   

     

4 Με απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινχζεζε  

     

5 Ζ κε θαηαλφεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηνπ απφ ην 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ  

     

6 Καλέλαο απφ ηα παξαπάλσ      

7 Άιιν       

 

 

21.Αλ άιιν, πξνζδηνξίζηε ....................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

22. Πφζν  ν  ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο  απνηέιεζε νξγαληθφ 

ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο; 

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

 

23. Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 

 

 1.λαη  2.φρη  3.δελ γλσξίδσ 

 

24. Δθαξκφδεηαη απφ ην θνξέα ζαο  θάπνην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο επηρεηξεζηαθνχ θαη 

εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 
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 1.λαη  2.φρη  3.δελ γλσξίδσ 

 

25. ηελ κεηα-θαιιηθξάηε  επνρή, κε ηε κεηαθνξά πιήζνο αξκνδηνηήησλ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ  πφζν 

δηαηεζεηκέλνη είζηε, σο αηξεηνί λα απαζρνιήζεηε πθηζηάκελν  πξνζσπηθφ κε θχξηα θαη 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηε ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ;

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

26. Πφζν πηζηεχεηε φηη νη δήκνη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 

 

 1.θαζφινπ 2.ιίγν  3.κέηξηα  4.πνιχ  5.πάξα πνιχ 

 

27. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο  ππαιιήισλ ηεο Σ.Α. φηη νη αηξεηνί ελδηαθέξνληαη 

ιίγν γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηη έρεηε λα πείηε ;  

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

Αξηζκεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εξσηεκαηνινγίνπ αηξεηώλ 

 

Πίλαθαο 1 : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία νκάδαο αηξεηψλ 

Φύιιν 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό 

επί ησλ 

έγθπξσλ 

ηηκώλ 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Σηκέο Άλδξαο 10 76,9 76,9 76,9 

Γπλαίθα 3 23,1 23,1 100,0 

ύλνιν 13 100,0 100,0  

Ηιηθηαθή νκάδα 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό επί ησλ 

έγθπξσλ ηηκώλ 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Σηκέο 31-49 εηψλ 3 23,1 23,1 23,1 

50-64 εηψλ 9 69,2 69,2 92,3 

65 θαη άλσ 1 7,7 7,7 100,0 

ύλνιν 13 100,0 100,0  

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό επί 

ησλ έγθπξσλ 

ηηκώλ Αζξνηζηηθό πνζνζηό 

Σηκέο Απφθνηηνο/ε 

Λπθείνπ 
2 15,4 15,4 15,4 

Απφθνηηνο/ε 

ΑΔΗ 
4 30,8 30,8 46,2 

Απφθνηηνο/ε 

ΣΔΗ 
1 7,7 7,7 53,8 

Κάηνρνο 

δηπιψκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ 

5 38,5 38,5 92,3 

Γηδαθηνξηθφ 

Γίπισκα 
1 7,7 7,7 100,0 

ύλνιν 13 100,0 100,0  

Θέζε ζηνλ Φνξέα 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνζνζηό επί 

ησλ έγθπξσλ 

ηηκώλ 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 
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Σηκέο Γήκαξρνο 5 38,5 38,5 38,5 

Αληηδήκαξρνο 3 23,1 23,1 61,5 

Γεληθφο 

Γξακκαηέαο 
5 38,5 38,5 100,0 

ύλνιν 13 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 2 : Μέζε ηηκή ησλ κεηαβιεηψλ ελδηαθέξνληνο 

 

 

N 

Mean 

Std. 

Deviation Valid 

Missin

g 

1. Βξηζθόκαζηε ζηελ 3ε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

από ηνπο Γήκνπο, έρεηε ζπληάμεη ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηελ 

ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν; 

13 0 1,15 ,376 

2. Θεσξείηαη όηη είλαη πεηπρεκέλνο ν ζεζκόο θαη γηαηί 10 3 1,00 ,000 

3.1 Γηεπθνιύλεη ζηνλ εζσηεξηθό πξνγξακκαηηζκό 12 1 4,25 ,452 

3.2 Σπγθξνηεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

δξάζεο ηνπ ΟΤΑ 
12 1 4,25 ,622 

3.3. Βνεζάεη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ 12 1 3,58 ,669 

3.4 Δληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα θαιύηεξεο παξαθνινύζεζεο ηνπ Γήκνπ 12 1 4,00 ,953 

3.5 Δληζρύεη ηελ ζπληνληζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ Γήκνπ 12 1 4,25 ,622 

3.6 Πεξηνξίδεη ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ δίλνληαο κηα 

θαηεύζπλζε 
12 1 4,17 ,835 

5. Πόζν ζθόπηκν ζεσξείηε ηνλ, ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  ραξαθηήξα ηεο εθπόλεζεο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο; 
12 1 4,58 ,515 

6.1 Γηα λα επνπηεύζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 13 0 2,92 1,320 

6.2 Γηα λα ειέγμεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο 13 0 2,92 1,115 

6.3 Γηα λα βνεζήζεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ Γήκσλ 13 0 3,85 ,689 

6.4 Γηα λα ζπληνλίζεη ηνλ πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό ζρεδηαζκό αλάπηπμεο 13 0 3,46 1,198 

6.5 Γηα λα βειηηώζεη ηελ απνδνηηθόηεηα 13 0 3,62 ,961 

6.8 Γηα λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ - ζπληνληζκνύ ησλ δήκσλ 13 0 3,77 1,013 

8. Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη 

εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ελόο δήκνπ; 
13 0 4,08 ,494 

9.1. Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Πξνζδηνξίδεη ηηο 

θαηεπζύλζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν δήκνο] 
13 0 4,15 ,689 

9.2. Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Σπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ] 
13 0 3,77 ,832 

9.3 Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Υπνζηεξίδεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ] 
13 0 3,69 ,751 

9.4. Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Μεηώλεη ηελ αβεβαηόηεηα] 13 0 3,00 1,291 

9.5 Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Δμνξζνινγίδεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ] 
13 0 3,08 1,038 
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9.6 Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Γηεπξύλεη ηηο ζπλεξγαζίεο] 13 0 3,31 ,855 

9.7 Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην λα: [Βειηηώλεη ηελ 

απνδνηηθόηεηα] 
12 1 3,75 ,622 

11. Θεσξείηαη όηη ππήξμε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ γηα ηε ζύληαμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ; 
13 0 2,31 ,947 

12. Υπάξρεη ην θαηάιιειν ζηειερηαθό δπλακηθό ζην δήκν ζαο, ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηε 

ζύληαμε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην δήκν ζαο; 

13 0 1,31 ,480 

13. Θεσξείηαη όηη ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο ζα ζπλέβαιε ζηελ 

ζύληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ; 
13 0 3,69 ,947 

14.1 Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) [Οηθνλνκηθνί πόξνη] 
13 0 4,38 ,650 

14.2 Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) [Αλζξώπηλν 

δπλακηθό] 

12 1 4,42 ,515 

14.3 Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) [Δηνηκόηεηα 

/σξίκαλζε] 

13 0 3,69 ,751 

14.4 Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) [Καηαγεγξακκέλεο 

αλάγθεο] 

12 1 4,25 ,452 

14.5 Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; (αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) [Καλέλα από ηα 

παξαπάλσ] 

1 12 1,00  

16. Θεσξείηαη όηη γηα ηε ζύληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ από 

εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα; 
13 0 2,54 1,198 

17. Πόζν ζεκαληηθή πηζηεύεηε όηη είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηξεηώλ ζηειερώλ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 
13 0 4,15 ,689 

18. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ώζηε λα δηακνξθώλνληαη από 

θνηλνύ ηα ζρέδηα δξάζεο; 
13 0 3,85 ,899 

19. Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε πινπνίεζή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ είλαη εθηθηή; 12 1 3,08 ,669 

20.1 Οηθνλνκηθνί πόξνη 13 0 4,31 ,751 

20.2 Μαμηκαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 13 0 3,69 ,751 

20.3 Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο ελζσκάησζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηε δηνηθεηηθή 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ Ο.Τ.Α. 
13 0 3,92 ,954 

20.4 Με απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε 13 0 4,08 ,760 

20.5 Η κε θαηαλόεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ από ην ζηειερηαθό δπλακηθό 13 0 4,15 ,689 

20.6 Καλέλα από ηα παξαπάλσ 1 12 1,00  

22. Πόζν  ν  ζηξαηεγηθόο θαη επηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο  απνηέιεζε νξγαληθό 

ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ ζαο; 
13 0 2,92 ,760 

23. Ο δήκνο ζαο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζύληαμε εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 12 1 1,42 ,515 

24. Δθαξκόδεηαη από ην θνξέα ζαο  θάπνην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο 

επηρεηξεζηαθνύ θαη εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο; 
12 1 1,33 ,492 



 167 
 

25. Σηελ κεηά-Καιιηθξάηε επνρή, κε ηε κεηαθνξά πιήζνο αξκνδηνηήησλ ζηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ απαγόξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ πόζν 

δηαηεζεηκέλνη είζηε, σο αηξεηνί λα απαζρνιήζεηε πθηζηάκελν πξνζσπηθό κε θύξηα θαη 

απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηε ζύληαμε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

12 1 3,33 ,985 

26.Πόζν πηζηεύεηε όηη νη δήκνη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 
13 0 2,31 ,751 

 

 

Πίλαθαο 3 :  Γηεξεχλεζε δηαθνξψλ απαληήζεσλ κεηαμχ αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ  

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Πόζν ζθόπηκν ζεσξείηε ηνλ, 

ζεζκηθά  θαηνρπξσκέλν  

ραξαθηήξα ηεο εθπόλεζεο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο; 

 

-2,386 106 ,019 

Πόζν πνιύ βνεζάεη ν  

ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζην 

λα: [Δμνξζνινγίδεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πόξσλ] 

 

1,871 107 ,064 

Πόζν ν ζηξαηεγηθόο θαη 

επηρεηξεζηαθόο  

πξνγξακκαηηζκόο 

δηεπθόιπλε ηελ εξγαζία ζαο; 

 

-1,923 107 ,057 

 

 

Πίλαθαο 4 : εκαληηθφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε     

       ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (CaseSummaries) 

 

Καηεγνξία εξσηεζέληνο N Mean Std. Deviation 

Δξγαδόκελνο 96 4,12 ,684 

Αηξεηόο 13 4,15 ,689 

Total 109 4,13 ,682 
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Πίλαθαο 5: Γηαθνξνπνηήζεηο απαληήζεσλ αηξεηψλ Αζηηθψλ θαη Ζκηαζηηθψλ δήκσλ 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

12. Υπάξρεη ην θαηάιιειν ζηειερηαθό δπλακηθό ζην δήκν ζαο, 

ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηε ζύληαμε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζην δήκν ζαο; 

 

4,000 4,000 ,016 

13. Θεσξείηαη όηη ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάξηηζεο 

ζα ζπλέβαιε ζηελ ζύληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ; 

 
2,585 11 ,025 

14.3 Πόζν ζεκαληηθνί  είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ; 

(αμηνινγήζηε θάζε παξάκεηξν) [Δηνηκόηεηα /σξίκαλζε] 

 

2,220 11 ,048 

16. Θεσξείηαη όηη γηα ηε ζύληαμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ από εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα; 

 
2,434 11 ,033 

19. Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε πινπνίεζή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ είλαη εθηθηή; 

 
-2,621 10 ,026 

20.2 Μαμηκαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ  2,220 11 ,048 

20.3 Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο ελζσκάησζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ζηε δηνηθεηηθή θαζεκεξηλόηεηα ηνπ Ο.Τ.Α. 

 
2,385 11 ,036 

26.Πόζν πηζηεύεηε όηη νη δήκνη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο, ρσξίο ηε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

 

-2,220 11 ,048 
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