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Πεξίιεςε 

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη έλαο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ λνζεί εδψ θαη 

δεθαεηίεο. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο παζνγέλεηεο, ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ θνξέα ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ςεθνθφξσλ θαη θνκκάησλ, θαη ηεο δπζθακςίαο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ππήξμε ην θχξην δεηνχκελν γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο. 

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο επηηαγέο, 

απνηέιεζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε αλαδφκεζε, ε αλαδηάξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πξνυπνζέηεη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηε 

ζηνρνζέηεζε κε βάζε ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ηε ζηειέρσζε κε θαηαξηηζκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν 

έκςπρν δπλακηθφ, θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο επέιηθηνπ 

ζρήκαηνο.  

Σν παξαπάλσ κνληέιν ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ κάλαηδκελη, ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ωζηφζν, ν ηξφπνο πινπνίεζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνπο δχν 

ηνκείο, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

αθνινπζνχληαη. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη έλαο πνιχπινθνο θαη πνιπδηάζηαηνο 



 

ζρεκαηηζκφο, πνπ δχζθνια ειέγρεηαη θαη απαηηεί πξσηίζησο κεζνδεπκέλεο πξνζπάζεηεο, 

αμηνθξαηία θαη δηαθάλεηα. Απηά απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξεί λα γίλεηαη 

ιφγνο γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Καζνξηζηηθά ζηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζπκβάιιεη ε αμηνιφγεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ φπνπ ζα πξέπεη λα θξίλνληαη νη νξγαλσζηαθέο 

επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ. Μέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο ζε δηνηθεηηθφ θαη εθηειεζηηθφ επίπεδν θαη 

λα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνχ απνηπρίαο ησλ βειηησηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεδηάδνληαη. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ αμηνινγνχληαη νη κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα θαη πξνηείλεηαη έλα λέν κνληέιν. Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηε δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ρεδίνπ Καιιηθξάηεο θαη ζε φζεο αιιαγέο επηρεηξήζεθε λα πινπνηεζνχλ 

κέζσ απηνχ. Απηέο αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ, ηε ζχζηαζε ησλ δήκσλ, ηε κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπγθεληξσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, ηε δηαθαλή 

ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ αλάπηπμε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη 

ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Δμεηάδνληαη νη ιφγνη πνπ ε εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ δελ επέθεξε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ θαιιηθξαηηθή κεηαξξχζκηζε. Πξηλ απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ λένπ κνληέινπ δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ πξνηείλεηαη ζην παξφλ πφλεκα, 

πξνζεγγίδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα εθζπγρξνληζηηθά κνληέια δηνίθεζεο πνπ είλαη ην 

Γεκφζην Μάλαηδκελη, ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη, ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ε 

Αμηνιφγεζε.  

 Ζ έξεπλα εληάζζεηαη ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπκβαηηθέο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζεκάησλ. Με ην παξφλ πφλεκα επηρεηξείηαη λα θαιπθζεί έλα κεγάιν θελφ, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο απξνζπκίαο ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

λα ινγνδνηνχλ θαη λα αμηνινγνχληαη.  
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Abstract 

The public administration is an area of Greek reality diseased decades. It is inextricably 

linked with the pathogenesis, bureaucracy and the centralized nature of the Greek state. It 

was the focal point of customer relationships voters and parties, and the stiffness of citizens' 

dealings with the state. The transformation has been the main challenge for the upgrading of 

social and political level in the country. 

As part of the development of the Greek State in accordance with European requirements, 

the first priority was the reconstruction, the restructuring and modernization of public 

administration. The reform effort involves the integration of Information and 

Communication Technologies (ICTs) in administrative functions, targeting based on 

increasing competitiveness, improving service and quality, staffing with knowledgeable and 

skilled manpower, and allocation of responsibilities for achieving a flexible shape. 

The above model of modern management is achieved through the adoption of modern 

management tools, which are applied in the private sector. However, the manner of 

implementation varies considerably between the two sectors, because of different 

organizational strategies planned and followed. Public administration is a complex and 

multidimensional formation, difficult to control and requires primarily methodical efforts, 

meritocracy and transparency. These are essential conditions to be able to talk about 

upgrading the quality of public services. 

Decisive in the reform effort contributes to the assessment, which is associated with the 

creation of an ideological framework which should be considered the organizational options 

related to the achievement of the expected objectives. Through the evaluation can detect 

problems in the functioning of public administration bodies, to identify weaknesses in 



 

administrative and executive level and to investigate the causes of the increased failure rate 

improvers political strategies designed. 

In the present study we examined the way the reform efforts that have taken place are 

evaluated for the modernization of public administration in Greece and proposes a new 

model. The focus is the administrative reform plan Kallikratis and any changes attempted to 

implement through it. These relate, inter alia, the establishment of municipalities, transferring 

powers to limit the centralized operation of the state, their transparent operation, development 

of control mechanisms to reduce costs and provide quality services to citizens. Consider the 

reasons why the implementation of the plan did not bring the expected results and describes 

the current situation in the wake of KALLIKRATI reform. Before the presentation of the new 

public management model, proposed in this essay, approached the modernization and 

management models are analyzed which is the Public Management, New Public Management, 

Total Quality Management and Evaluation. 

The research is part of the fields related to contract management practices, decision-making, 

service delivery and the management of internal issues. In this essay attempts to fill a large 

gap, associated with the theory and practice of the reluctance of public administration bodies 

accountable and assessed. 
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Πξόινγνο 

Ζ ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζε παγθφζκην επίπεδν, πνπ 

επεξεάδνπλ θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, αλεμαξηήησο θχινπ, εζληθφηεηαο θαη 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Γεκηνπξγνχληαη λέεο ζπλζήθεο θαη λέεο απαηηήζεηο ζηνλ ρψξν 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εξγαζίαο, γεγνλφο 

πνπ επηβάιιεη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ. 

Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζέηεη ηνλ άλζξσπν θαη ηα 

θξάηε ζε δηαθνξεηηθφ παξνλνκαζηή θαη ηνπο θαζηζηά ελ δπλάκεη θαη ελ ελεξγεία κνρινχο 

αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Όινη αλεμαηξέησο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί φινη αλεμαηξέησο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ γηα ηνλ θνηλφ ζηφρν.  

Τπνρξέσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη λα παξαθνινπζεί απφ κέζα, θη φρη απφ θνληά, ηηο 

θαηλνχξηεο εμειίμεηο, λα αληηιακβάλεηαη, λα πηνζεηεί, λα πξνάγεη θαη λα εθαξκφδεη ην λέν, 

ην πξννδεπηηθφ, ην πξσηνπνξηαθφ. Δπηβάιιεηαη λα νηθνδνκήζεη έλα πνιηηεηαθφ πεξηβάιινλ 

ηθαλφ λα ειίζζεηαη, λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, 

θαη λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο. Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε 

ελεξγή ζπκκέηνρε φισλ, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ, ε 

επίηεπμε ησλ νξηζκέλσλ θαη πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ, ε κέγηζηε δπλαηή βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ θνηλσληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη νη θαηεμνρήλ ζηφρνη ηεο 

εχξπζκεο θαη ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηνπ ζήκεξα.  

Ζ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηηο πεξηφδνπο πξν θαη κεηά ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», κε ην νπνίν ζπλελψζεθαλ νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κεηψζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ηνπο, ζεκειηψζεθε ε 

δεπηεξνβάζκηα πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη 13 πεξηθέξεηεο 

(http://www.ypes.gr/el/Regions). Ωζηφζν, αλ θαη πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ε πξνβιεκαηηθή 

ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην δήηεκα ηεο ρακειήο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο θαθήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο εμαθνινπζεί 

(OECD, 2011). Κάζε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξείηαη κνηάδεη λα κέλεη 

αηειέζθνξε, ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ αληηλνκηψλ ηεο ειιεληθήο πνιηηεηαθήο λννηξνπίαο 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2012). 

Απφ ηε κηα πιεπξά, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο 



2 

 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζχγρξνλνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη (OECD, 2012) λνκνζεηψληαο θαη εηζάγνληαο 

λεσηεξηζκνχο, θαη απφ ηελ άιιε νη δνκέο θαη ηα ζηειέρε απμάλνληαη, νη αξκνδηφηεηεο 

δηακνηξάδνληαη αλάκεζα ζηελ πιεζψξα ησλ θνξέσλ, νη αλζξψπηλνη, νη νηθνλνκηθνί θαη νη 

πιηθνηερληθνί πφξνη δελ ηίζεληαη ππφ νξζνινγηθή δηαρείξηζε, νη ζηφρνη είλαη αζαθείο θαη 

δελ πξνβιέπεηαη ε αλαγθαηφηεηα ινγνδνζίαο θαη αμηνιφγεζεο (Καξθαηζνχιεο, 2012). 

Αθφκα θαη κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη ηεο επηβνιήο ησλ κλεκνλίσλ, φηαλ θαη 

απαηηήζεθαλ νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη πξνθαινχλ αληηδξάζεηο θαη ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κεηά απφ ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο ζα εμεηαζηεί ε κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ είηε 

πξνηάζεθε είηε επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα απφ εγρψξηνπο θαη δηεζλείο ζεζκηθνχο 

παξάγνληεο, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ επαθνινχζεζε ηνπ Καιιηθξάηε, δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο 

θνξχθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ζα αμηνινγεζεί θαηά πφζν απηή κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαη ηελ Διιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ζπγθεθξηκέλα, ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή θαη ελ ηέιεη βηψζηκε. Θα ηνληζηεί ε 

ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ζηειερψλ ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζα πξνηαζεί έλα απνηειεζκαηηθφ κνληέιν.  

Κιείλνληαο ηνλ πξφινγφ κνπ, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηδηαηηέξσο ηηο 

επραξηζηίεο θαη ηελ εθηίκεζή κνπ ζηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Γεψξγην Γαιαλφ γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ επέδεημε πξνο ην πξφζσπφ κνπ θαη γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε θαη πνπ κνπ παξείρε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ γηα ηηο 

πνηθίιεο γλψζεηο πνπ κνπ πξφζθεξαλ, αιιά θαη πνπ επηβεβαίσζαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηελ νξζφηεηα ηεο επηινγήο κνπ λα έξζσ ζ’ επαθή κε ηνλ γεκάην ελδηαθέξνλ θαη εθπιήμεηο 

θφζκν ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ.  
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Δηζαγσγή 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αλαπηχρζεθε κηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηε 

δηνηθεηηθή απνθέληξσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Σν 1997 ςεθίζηεθε ην Πξφγξακκα «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο» πνπ κεηαμχ άιισλ πξνέβιεπε 

ηε κείσζε ησλ Γήκσλ κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ΟΣΑ ζε αξηζκφ, ηελ 

ελίζρπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ δεκφζησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ (http://www.ypes.gr/kapodistrias). Σελ ίδηα ρξνληά ζεζπίζηεθε ην 

πξφγξακκα «Θεζέαο» πνπ πξνέβιεπε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ νξγαληζκψλ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ (http://thiseas.ypes.gr). Σν 2010 ζεζκνζεηήζεθε λνκνζεηηθά ην 

Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», ην νπνίν απνηέιεζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα 

αλαδηάξζξσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ζηφρεπε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ ηζρπξνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο αλάζεζεο πεξηζζφηεξσλ 

αξκνδηνηήησλ, ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ζηελ ηαρχηεξε παξνρή 

αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ (http://www.ypes.gr/el/Regions). 

Οη δηαζξσηηθέο αιιαγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ απνδέζκεπζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ζχζηεκα 

ηνπηθήο δηνίθεζεο απφ ηνλ θεληξηθφ έιεγρν θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα έλα δπλακηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΟΣΑ ζε θαηεμνρήλ θνξείο ηεο απνθεληξσκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ωζηφζν, ε πνξεία ήηαλ καθξά ζε ρξφλν, θαη απαηηήζεθαλ αιιεπάιιειεο δαπαλεξέο ζε 

ρξήκα, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο ελέξγεηεο. Δλδεηθηηθά, ην Πξφγξακκα 

«Καπνδίζηξηαο» δελ επέθεξε ηηο αλακελφκελεο κεηαξξπζκίζεηο, ε πεξηθέξεηα έκεηλε ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ παξέκεηλε θάθηζηε. Σν πξφγξακκα 

«Θεζέαο» επέθεξε κηθξέο κφλν βειηησηηθέο αιιαγέο, εθηίλαμε ζηα χςε ηα θξαηηθά έμνδα 

αλ θαη νη ΟΣΑ παξέκελαλ ρξεσκέλνη, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ θξνπζκάησλ θαηαζπαηάιεζεο 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Σν Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θηλήζεθε αξρηθά ζηε γξαθεηνθξαηηθή 

ινγηθή ησλ πξνεγνχκελσλ, εθαξκφζηεθαλ ζε βξαδείο ξπζκνχο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πνιηηηθέο, αιιά θαίλεηαη φηη απέδσζε πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

εθαξκνγή ησλ φξσλ ησλ κλεκνλίσλ . 

ε απηφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ε εξγαζία ζηνρεχεη λα αμηνινγήζεη ηηο κέρξη ζήκεξα 

δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 



4 

 

ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα. Πξνηεξαηφηεηα 

είλαη λα πξνηαζεί έλα λέν κνληέιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηνπ 

ζχγρξνλνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη θαη ζα θαηαζηήζεη ηηο φπνηεο κεηαξξπζκίζεηο 

ιεηηνπξγηθέο, θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο. Κεληξηθή ζηνρνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε επηβάιιεηαη λα 

είλαη ε πάηαμε ησλ παζνγελεηψλ, ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο θνκκαηνθξαηίαο ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Γνκή εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ ζέκαηνο θαη ζηνρεχεη ζην λα πξνζεγγίζεη ηα θεληξηθά ζεκεία κέζσ 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. ην πξψην θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη 

αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζαθεληζηεί ην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο. ην δεχηεξν θεθάιαην, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ν ηξφπνο πνπ εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ δεκφζηνπ 

κάλαηδκελη, ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ζπγθξηηηθά κε ην ηδησηηθφ. ην ηξίην θεθάιαην, 

εξεπλψληαη νη ηάζεηο ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη, νη πξαθηηθέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζήκεξα.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη θαη αλαιχεηαη έλα λέν κνληέιν αμηνιφγεζεο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη εθαξκφδεηαη ζηα 

πιαίζηα πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ ηνπ. Σέινο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

δηαηππψλνληαη ηα πνξίζκαηα, θαη ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ιίζηα βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ.  
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ΜΔΡΟ Α: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 Οη ΟΣΑ ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ην άξζξν 102, παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο, ην ειιεληθφ θξάηνο είλαη ν 

δεκηνπξγφο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ρσξίο λα 

δηαζέηεη δηθαηνδνζία ζην λα παχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη ΟΣΑ, είλαη Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη δχλαληαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο θαηά 

βνχιεζε (ΤΠΔ., 2009). Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απηνηειείο έλαληη ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο θαη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν λα αζθνχλ εμνπζία ρσξίο λα ππφθεηληαη ζηηο 

επηηαγέο θξαηηθψλ θνξέσλ. Ο ΟΣΑ αλαιακβάλεη δξάζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη 

απηελέξγεηα, θαζψο δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ εθηειεζηηθά φξγαλα πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ (Ν.3852/2010).  

Απηνηέιεηα 

Ζ απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ δηαθξίλεηαη ζε νξγαληθή, πξνζσπηθή θαη δεκνζηνλνκηθή, θαη φιεο 

ζπλνιηθά ραξαθηεξίδνπλ ηελ νληφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΝΠΓΓ. Ζ πξψηε, αλαθέξεηαη 

ζην δηθαίσκα ησλ ΟΣΑ λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθά φξγαλα θαη ππάιιεινπο, πνπ ζα είλαη νη 

θαηεμνρήλ ππεχζπλνη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ησλ 

ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ (ΤΠΔΑΖΓ, 2010). Ζ δεχηεξε, αθνξά ζην δηθαίσκα ησλ ΟΣΑ λα 

εθιέγνπλ, λα δηνξίδνπλ, λα παχνπλ, λα κεηαζέηνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Οη ηνπηθέο αξρέο εθιέγνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ησλ ΟΣΑ, νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ ηξίηε, αλαθέξεηαη ζην 

δηθαίσκα ησλ ΟΣΑ λα δηαζέηνπλ πεξηνπζία θαη ίδηα έζνδα, λα ζπληάζζνπλ πξνυπνινγηζκφ, 

λα επηβάιινπλ δεκνηηθνχο θφξνπο γηα λα θαιχπηνπλ ηα έμνδά ηνπο, λα δηελεξγνχλ 

δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο εθ ησλ έζσ. ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, ην θξάηνο δχλαηαη λα 

αζθεί ειέγρνπο, νη νπνίνη φκσο δελ ζηνρεχνπλ ζην λα πεξηνξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ 

Οξγαληζκνχ (Ν.3852/2010). 

ρέδην Καιιηθξάηεο 

χκθσλα κε ην ΤΠΔ (2010), ην ζρέδην Καιιηθξάηεο, πνπ άιιαμε ηνλ ράξηε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζηφρεπε ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ βάζεη πιεζπζκηαθψλ 

θαη γεσγξαθηθψλ θξηηεξίσλ, ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ 
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πφξσλ ησλ ΟΣΑ κε ην ΦΠΑ, ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θξαηηθψλ ρξεκάησλ, ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΣΑ κέζσ ΔΠΑ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηε δεθαεηή πξφζιεςε επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ζηε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ εξγαζηψλ.  

Οη αιιαγέο πνπ επηβιήζεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο δελ έθεξαλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηε απνδνηηθφηεηα ησλ ΟΣΑ, θαζψο πεξηνξίζηεθαλ ζε 

αιιαγέο νξγαλσηηθνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηνίθεζήο ηνπο θαη 

φρη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ή ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηάο ηεο. Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ηεο φιεο «κεηαξξπζκηζηηθήο» πξνζπάζεηαο είλαη 

φηη δελ θαηάθεξε ε ηνπηθή δεκφζηα δηνίθεζε λα απεκπιαθεί απφ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο (ΤΠΔ, 2010). Οη ζπλελψζεηο ησλ ΟΣΑ θαη ε δεκηνπξγία ησλ 

Πεξηθεξεηψλ πνπ επέθεξε ν Καιιηθξάηεο δελ άλνημαλ ηνλ δξφκν γηα κηα δεκνθξαηηθή 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, θαζψο δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ αλαθαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ, ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ. Αληίζεηα, επηθξάηεζε έλα θιίκα απνξξχζκηζεο ζε ηνπηθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν, πνπ 

επηβαξχλζεθε απφ ην ηαπηφρξνλν μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα.  

Σν 2012, ην ΤΠΔ πξνέβε ζηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη 

απφ κηα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο. 

πγθεθξηκέλα, ε κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο 

δσήο, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θεληξηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, θαη πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε απνθέληξσζε ησλ 

εμνπζηψλ. Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη 

ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο επίζεο ε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο. Ζ δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε ζπλεπάγεηαη ηε κεηαηφπηζε ησλ θνξνινγηθψλ πφξσλ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη νπνίνη ζα ηεο εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαγθαία 

απηνλνκία. Ο δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζα εμαζθαιηζηεί κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο θαηά ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ απφ ηνπο πνιίηεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε έλα κεηαξξπζκηζκέλν δεκνθξαηηθφ 

δηνηθεηηθφ ζθεληθφ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν θαη λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα 
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ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηνπηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ.  

ε ζπλέρεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ, ην ΤΠΔ (2012) δήισζε φηη ε δεκηνπξγία ησλ 

Πεξηθεξεηψλ δελ πξέπεη λα αθπξψζεη ηηο δηθαηνδνζίεο ησλ Ννκαξρηψλ ή λα ηηο 

αληηθαηαζηήζεη. Δπηβάιιεηαη λα δηαηεξεζνχλ ηα αηξεηά Ννκαξρηαθά πνιηηηθά φξγαλα θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πκβνχιηα ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίρζεθε φηη ε εηθφλα ησλ ΟΣΑ αλά πεξηνρέο ζα πξέπεη λα δηαθέξεη θαη 

λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ παξάγνληεο πιεζπζκηαθνχο, αλαπηπμηαθνχο θαη 

γεσγξαθηθνχο. Ζ νκνηνκνξθία ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αζηηθνπνίεζε, δεκηνπξγεί αληζφηεηεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. εκαληηθφ είλαη ην δήηεκα 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηνπο ΟΣΑ. Ζ 

κεηαξξχζκηζε απαηηεί έλα πξφγξακκα πξνζιήςεσλ επηκνξθσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ππάιιεισλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ, θαη ηελ νξγάλσζε ελφο 

εληαίνπ κηζζνινγίνπ πνπ πξνάγεη ηελ ηζφηεηα θαη έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Σέινο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε ελφο θνξέα ειέγρνπ ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ ΟΣΑ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο Αλεμάξηεηε Αξρή.  

1.1 «Καιιηθξαηηθέο» Μεηαξξπζκίζεηο 

Σελ 1/1/2011 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν Ν.3852/2010 θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη δχν βαζκίδεο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ πξψηε βαζκίδα (α΄) απνηειείηαη απφ 325 δηεπξπκέλνπο Γήκνπο 

χζηεξα απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ 1034 Γήκσλ, ε δεχηεξε (β΄) απνηειείηαη απφ 13 

Πεξηθέξεηεο, χζηεξα απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ 54 Ννκαξρηψλ, ησλ 19 Δπαξρείσλ, ησλ 3 

δηεπξπκέλσλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ. Οη πξφηεξεο 13 θξαηηθέο πεξηθέξεηεο 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ λένπ πνιηηεηαθνχ ζθεληθνχ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζήκαλε ηε 

κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο, πγείαο, απαζρφιεζεο θα απφ ηηο 

Ννκαξρίεο ζηνπο Γήκνπο, ελψ ζηηο Πεξηθέξεηεο αλαηέζεθε ε δηεθπεξαίσζε ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο. χκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο, ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Καιιηθξάηεο ήηαλ κηα αλεπαλάιεπηε έλδεημε εκπηζηνζχλεο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο (ΤΠΔΑΖΓ, 21/10/2010). θνπφο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο απηήο 

πξνζπάζεηαο ήηαλ λα θαηαπνιεκεζεί ν ζπγθεληξσηηζκφο ησλ εμνπζηψλ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο, ε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ δπλαηνηήησλ 
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ησλ ΟΣΑ θαη ε θαηαζπαηάιεζε νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

(ΤΠΔΑΖΓ, 2010).  

Οη κεηαξξπζκίζεηο αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Καζνξίδνπλ ηε 

ζχζηαζε ησλ Γήκσλ, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε πιεζπζκηαθέο θαη γεσγξαθηθέο 

πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο, ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010), ηε ζέζπηζε δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, νηθνλνκηθήο, εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο, ηελ 

αλάδεημε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο πνπ ιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία (50+1) ησλ ςήθσλ, ηελ 

επηκήθπλζε ηεο ζεηείαο ηεο, ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ηελ ίδηα κέξα κε ηηο επξσεθινγέο, 

ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ, ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ αζπκβίβαζηνπ ζε 

δήκνπ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010).  

Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ησλ ΟΣΑ, ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα νξίδεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηα θαζήθνληα 

ησλ αληηδεκάξρσλ θαη ησλ αληηπξνέδξσλ, ηνλ ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο, ηε ζχζηαζε ηνπ 

εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ησλ Γήκσλ, ηε ζχζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ 

παξνπζία φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηε ζχζηαζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, ηε 

ζχζηαζε ησλ ηνπηθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ πνιηηψλ, ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηζηνηφπνπ ηνπ Γήκνπ φπνπ ζα δεκνζηνπνηνχληαη νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο νηθνλνκηθψλ, δειαδή ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γήκνπ, ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσή, δειαδή γχξσ απφ ζέκαηα αζηηθνχ 

ηζηνχ θαη πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο κε 

εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηνλ «ζπλήγνξν» πνπ επηιχεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνλ Γήκν θαη ζηνπο πνιίηεο, ηε δεκηνπξγία νξγάλνπ γηα ηε κέξηκλα ησλ κεηαλαζηψλ 

(Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010).   

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, νη ΟΣΑ αλέιαβαλ αξκνδηφηεηεο πνπ κέρξη πξφηηλνο 

είραλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο νη Ννκαξρίεο θαη ε θεληξηθή εμνπζία. Δίλαη θαηεμνρήλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβάιινληνο, πνηφηεηαο δσήο, ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πφιεσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, πξφλνηαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο, 

θηιαλζξσπίαο, παηδείαο, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ, ππνζηήξημεο αδχλακσλ πνιηηψλ, 

ρνξήγεζεο αδεηψλ, έλαξμεο επαγγεικάησλ, δξαζηεξηνηήησλ γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο 

αλάπηπμεο (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010). 
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Σαπηφρξνλα, ν Καιιηθξάηεο πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κέζσ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 

δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ, ηε ζέζπηζε ζπλδέζκσλ 

κεηαμχ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πιεζψξαο ησλ δεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξηψλ, θαζψο θαη ηεο χπαξμεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Μεγάιε 

βαξχηεηα δίλεηαη ζην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ζηε ζχζηαζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αξρψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεη ηε 

ζέζπηζε θαη ηε ζηειέρσζε ηεο απηνηεινχο ππεξεζίαο Δπνπηείαο θαη ηνπ ειεγθηή 

λνκηκφηεηαο πεληαεηνχο ζεηείαο, φπσο θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ειεγθηψλ λνκηκφηεηαο. Σα 

φξγαλά απηά δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζθεχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε γηα ηελ αλαδήηεζε 

θαη επίξξηςε επζπλψλ γηα ηπρφλ παξαιήςεηο θαη παξαβάζεηο ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα επζχλεο ησλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010).  

Σν πξφγξακκα Καιιηθξάηεο πξνβιέπεη γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπ νπνίνπ νη 

αξκνδηφηεηεο κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηε Ννκαξρία ζηνλ Γήκν, ηε κεηάηαμε πξνο ηνπο ΟΣΑ, 

ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδφκελσλ ησλ ζπλελνχκελσλ δήκσλ ζηνπο λενζχζηαηνπο, ηφζν ζε 

επίπεδν δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν ηερληθψλ ππεξεζηψλ (Αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010).  

Αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά ησλ λενζχζηαησλ αξρψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν 

Καιιηθξάηεο πξνβιέπεη, φηη έλα κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζα πξνέξρεηαη απφ ην 

θξάηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ κέξνο ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ 

θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, έληαμε ζην 

πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαη ζηήξημεο ησλ ΟΣΑ πνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, θαζνξηζκφ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δαλεηνδφηεζε ησλ ΟΣΑ, άζθεζε 

πνιπεπίπεδνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ φξσλ ζχλαςεο νηθνλνκηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ 

ΟΣΑ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπο (Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

Ν.3852/2010). 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη λα θαηαζηνχλ νη θνξείο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη πάξνρνη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηέζεθαλ πξσηίζησο θξηηήξηα 

γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ λενζχζηαησλ ΟΣΑ, κεηαθέξζεθαλ 

αξκνδηφηεηεο θαη κεηαηέζεθε ην ππεχζπλν γη’ απηέο αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ 
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ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ (ΤΠΔΑΖΓ, 2010). Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΟΣΑ ζε 

πνιπδηάζηαηνπο νξγαληζκνχο κε πιεζψξα αξκνδηνηήησλ θαη έλα ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν 

γεσγξαθηθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, ησλ επηηξνπψλ, ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ πνιίηε, θαη 

έζεζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξφζιεςεο επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπ ππαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ (ΤΠΔΑΖΓ, 2010).  

Σν γεγνλφο φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζπλέπεζαλ ρξνληθά κε ηελ αξρή ηεο θξίζεο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (2010) έζεζαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ αλάγθε 

εμνηθνλφκεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη ησλ 

δαλεηνδνηήζεσλ, ηε ζπγθξφηεζε απνηειεζκαηηθψλ εηζπξαθηηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε, 

επηδηψθεηαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ΟΣΑ κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κέζσ 

ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, ε δηαθάλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ε ινγνδνζία ησλ 

απνθάζεψλ ηνπο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

(Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3852/2010), ε πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε 

εμάιεηςε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε παχζε ησλ ππεξάξηζκσλ, πνιπέμνδσλ θαη άλεπ 

αληηθεηκέλνπ δεκνηηθψλ εηαηξηψλ (Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ 

ρεδίνπ Νφκνπ, ΤΠΔΑΖΓ, Αζήλα, 2010). 

1.2 Η θαηάζηαζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα πξηλ από ηνλ 

«Καιιηθξάηε» 

Ζ θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο, ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ, 

ηεο δηαθζνξάο, ηεο αδηαθάλεηαο, ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ησλ απμεκέλσλ θαη αδηθαηνιφγεησλ 

δαπαλψλ ηεο θαζεκεξηλήο ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ κε ην θξάηνο (Μαθξπδεκήηξεο & Μηραιφπνπινο, 2000). Ο 

δεκφζηνο ηνκέαο δηαθξίλνληαλ γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπ αζπλέρεηα θαη ηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ ή ησλ ζπάληα 

θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, κε ηηο αιιεπάιιειεο αιιαγέο ησλ επηθεθαιήο ηνπ ιφγσ πνιηηηθψλ 

ζθνπηκνηήησλ θαη ηνλ δηνξηζκφ ζηειερψλ ακθίβνισλ δπλαηνηήησλ θαη πξνζφλησλ 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2006). 
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Ζ απνπζία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ε απξνζπκία δηελέξγεηαο αμηνινγήζεσλ εθ ησλ έζσ 

θαη εθ ησλ έμσ, θαη ε δπζρέξεηα ζηνλ νξηζκφ ζπγθεθξηκέλεο ζηνρνζέηεζεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζπζρέηηζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ κε νξζνινγηθά 

θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ν βαζκφο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Αληίζεηα, επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππαιιήισλ πνπ δηαζέηεη ε θάζε κηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ησλ αλεμέιεγθηε 

αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία εμαζθάιηδε ςεθνθφξνπο γηα ηα θπβεξλψληα 

θφκκαηα, εμππεξεηνχζε ην πειαηεηαθφ θξάηνο θαη πνιιαπιαζίαδε ηνπο ππαιιήινπο ρσξίο 

αληηθείκελν εξγαζίαο (Μαθξπδεκήηξεο & Μηραιφπνπινο, 2000).  

Ζ ππεξπιεζψξα εξγαδνκέλσλ, αχμεζε ηηο εηζξνέο, κείσζε ηηο εθξνέο, νη νπνίεο παξέκελαλ 

αδηεπθξίληζηεο, πεξηφξηζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, εμίζσζε ηηο ακνηβέο 

αλεμαξηήησο επηδφζεσλ ζηελ εξγαζία θαη γηγάλησζε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, ν νπνίνο 

κεηαζρεκαηίζηεθε απφ ππέξκαρνο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

πξνζηάηε ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ θαη δηεθζαξκέλσλ ππαιιήισλ (Μαθξπδεκήηξεο & 

Μηραιφπνπινο, 2000).  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ OECD (2011), ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ επηηαθηηθή ε αλάγθε 

κεηαξξχζκηζεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. χκθσλα κε απηή, ηα θπξηφηεξα θαη 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ήηαλ: 

Α) Ζ πνιηηηθή αδηαθάλεηα ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ θαη ε αίζζεζε δηαθζνξάο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Β) Σν πειαηεηαθφ θξάηνο, ν δηνξηζκφο σο κέζν ςεθνζεξίαο, ε γξαθεηνθξαηία θαη νη 

δαηδαιψδεηο δνκέο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Γ) Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο ζηνρνζέηεζεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη νξάκαηνο απφ ην 

θξάηνο.  

Γ) Ζ ζχλδεζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ θνξνιφγεζε θαη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εθξνψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσλίαο.  

Δ) Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ή ππεξεζηψλ ρσξίο αληηθείκελν θαη ε αχμεζε ησλ 
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πξντζηακέλσλ ρσξίο ηελ παξνπζία πθηζηακέλσλ.  

η) Ζ ππνθξηζία ηνπ θξάηνπο, λα πξνβαίλεη ζε ππνηηζέκελεο αιιαγέο, ρσξίο νπζηαζηηθά λα 

πξνβιέπεη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Ε) Ζ απνπζία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ινγνδφηεζεο ή αμηνιφγεζεο, είηε απφ εζσηεξηθνχο 

είηε απφ εμσηεξηθνχο θνξείο.  

Ζ) Ζ θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ιφγσ αχμεζεο αδηθαηνιφγεησλ δαπαλψλ, νη 

νπνίεο πξνβιέπνληαη ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη ν 

ζηφρνο, ηα απνηειέζκαηα, νη επηδφζεηο θα. 

Θ) Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ηξφπν απζαίξεην θαη αδηαθαλή.  

Η) Ζ κε ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ε έιιεηςε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

απφ ηα δηνηθεηηθά θαη εθηειεζηηθά φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε έιιεηςε ελφο θνηλνχ 

ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ άκεζε θαη γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο.  

Ηα) Ζ απξνζπκία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ςεθηνπνηεκέλα ζηνηρεία, άκεζα πξνζβάζηκα απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν.  

Ηβ) Ζ απαξέγθιηηε πξνζήισζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο θαλφλεο, ζηηο 

θξαηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο, ελζάξξπλε πεξαηηέξσ ηελ απξνζπκία ηνπο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη αχμεζε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, 

εθφζνλ απηνζθνπφο έγηλε ε ηήξεζε ησλ λνξκψλ θαη φρη ε εζηίαζε ζηελ πξαγκαηηθή νπζία 

ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

Ηγ) Ζ δαηδαιψδεο δνκή ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε εμάπισζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο θαη θηίξηα, ηα νπνία ζπληεξνχληαη νηθνλνκηθά απφ ην θξάηνο. Ζ δπζθνιία ζηε 

κεηάβαζε απφ ηελ κηα ππεξεζία ζηελ άιιε, απαηηεί ρξφλν θαη θφπν, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί 

επηπιένλ ηαιαηπσξία ζηνπο πνιίηεο.  

Ηδ) ηνπο ρψξνπο πνπ ζηεγάδνληαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί δελ πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο 

δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ΑΜΔΑ, νχηε επηκέξνπο 
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ππνδνκέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνηνο εηδηθφο ρψξνο θχιαμεο παηδηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ πνιηηψλ.  

Ηε) Ζ ππεξπιεζψξα ησλ λφκσλ γηα ηελ ππεξπιεζψξα ησλ αξκνδηνηήησλ. Δπηθαιχςεηο, 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ θξάηνπο θαη δεκφζηνπ ηνκέα, κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ή αθφκα 

θαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο. 

Ηζη) Ζ αχμεζε ησλ ππνπξγείν, ε δηεχξπλζή ηνπο, κε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ηνκέσλ, 

ησλ ηκεκάησλ, ησλ πξντζηακέλσλ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ, ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ, ησλ πνιιαπιαζηαζκέλσλ εζσηεξηθψλ δνκψλ.  

1.3 Απνζαθήληζε ηνπ όξνπ «Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκόζην ηνκέα» 

Ζ έλλνηα ηεο κεηαξξχζκηζεο, ηδίσο φηαλ αλαθέξεηαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, είηε ζε ηνπηθφ 

ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είηε ζε θξαηηθφ, ελέρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο. Απηφ 

ζεκαίλεη, φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ ελφο θξάηνπο παίδεη ε δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ αλαδήηεζε θαζνξηζκέλσλ ιχζεσλ, ηε 

ζπκθσλία φισλ γηα ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηεο. πλεπψο, νη κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ θαη ζεσξνχληαη επηηπρεκέλεο ή 

απνηπρεκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα 

(Edelman, 1988).  

Απφ ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πξέπεη 

αξρηθά λα αλαιπζεί ελλνηνινγηθά θαη έπεηηα λα νξηζηεί ην πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί (Edelman, 1988). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Caiden (1969) κεηαξξχζκηζε απνηειεί θάζε αιιαγή ηεο 

δηνίθεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε, άξα θάζε αιιαγή ζεσξείηαη πεηπρεκέλε θαη εζηηάδεη 

ζηηο εηζξνέο, ελψ ν Wallis (1989) ππνζηεξίδεη φηη ε κεηαξξχζκηζε είλαη ε εζθεκκέλε θαη 

νξγαλσκέλε κφληκε βειηίσζε ζηε δηνίθεζε πνπ απνζθνπεί ζε πνηνηηθφηεξεο, 

απνδνηηθφηεξεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο. πλεπψο, ζηνρεχεη ζηηο εθξνέο. Ωο απάληεζε 

ζηηο δχν απηέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ν OECD (2011) δηαηχπσζε φηη ε 
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κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα δελ κπνξεί λα είλαη κνλνδηάζηαηεο, αλ 

θαη ν ζηφρνο παξακέλεη θνηλφο θαη αθνξά ζηε ζηφρεπζε ζην σθειηκφηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Ο Οξγαληζκφο ππνζηεξίδεη φηη ε κείσζε ηεο δαπάλεο ζπκβάιεη ζηε 

βξαρππξφζεζκε βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο θαη ζηε καθξνπξφζεζκε 

βειηίσζε ησλ παξνρψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.  

ηελ Διιάδα, ηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη πνιιαπιά θαη πνιπεπίπεδα, θαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ γηα λα νξγαλσζεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή γηα κηα 

πεηπρεκέλε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. Σν πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη θπξίσο πξφβιεκα κεγέζνπο θαη θφζηνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπ πειαηεηαθνχ θαη 

γξαθεηνθξαηηθνχ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, ζπλεπψο, απαηηείηαη κείσζε ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ λένπ κάλαηδκελη, ηεο 

ινγνδφηεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο (OECD, 2011).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Οη νξγαληζκνί ηεο ειιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φπσο είλαη ζήκεξα, δεκηνπξγήζεθαλ 

γηα λα θαιχςνπλ ηα θελά ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα πνιπδηάζηαηα θαη πνιιαπιά δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο ζε κηθξνθνηλσληθφ επίπεδν. Δπηρεηξήζεθε κε ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ακεζφηεηαο θαη έγθαηξεο 

εκπινθήο ηνπο ζηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ, φπσο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Ωζηφζν, ε θαθή ρξνληθή ζπγθπξία κε ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο, ε αζθπθηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή πίεζε, ε 

δπζθακςία ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε απξνζπκία ησλ ειιήλσλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα, επίδξαζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

Καηά ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, 

δηαπηζηψζεθε ε δπζιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λενζχζηαησλ ΟΣΑ, ιφγσ ηεο θαθήο εθηίκεζεο 

ησλ γεσγξαθηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ. Αγλνήζεθαλ νη 

ππάξρνπζεο ιεηηνπξγηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε ηερλνγλσζία, ε 

εκπεηξία θαη νη γλψζεηο ησλ ζηειερψλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο. ηελ νπζία, ε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ βαζίζηεθε 

ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή 

θπζηνγλσκία ελφο ηφπνπ (ηΠ, 2010). Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αθαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί ζηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ έληαμε ηνπ ΟΣΑ ζε κηα 

αλαπηπμηαθή πνξεία. 

χκθσλα κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (2012) νη ΟΣΑ, αλ θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο βάζεη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ιφγσ έιιεηςεο θνλδπιίσλ, 

ππνδνκψλ, πξνζσπηθνχ ή ζπλάθεηαο κε ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο. Σαπηφρξνλα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, εκπιέθνληαη ηξίηνη θνξείο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ θαη 

κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ νξηζηηθή καηαίσζε ηνπ έξγνπ. Μηα αθφκα έληνλε 

κνξθή θαθνδηνίθεζεο ηεο ειιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ε ρξνλνηξηβή ζηελ 
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πινπνίεζε ησλ έξγσλ, πνπ νθείινληαη είηε ζηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, είηε ζε 

νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε αδπλακία ζηειέρσζεο ππεξεζηψλ ή ηκεκάησλ. Καηά 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, φπνπ δελ ππάξρεη ζαθήο θαη μεθάζαξε πξφβιεςε 

απφ ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο γηα ην πνηνο ζα είλαη ν θαηεμνρήλ ππεχζπλνο θνξέαο, έρνπλ 

πξνθιεζεί παξεξκελείεο θαη ζπρλέο απνπνηήζεηο επζπλψλ κεηαμχ ησλ Γήκσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο.  

Ζ ηαπηφρξνλε χπαξμε πνιιψλ «ππεχζπλσλ» αξρψλ είλαη έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν 

ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 2011. Οη 

αζάθεηεο θαη νη ζπγρχζεηο εθζέηνπλ ηνπο θνξείο, ηνπηθνχο θαη θξαηηθνχο, αιιά 

πεξηζζφηεξν ηαιαηπσξνχλ ηνπο πνιίηεο, είηε κε ηελ αλαζηνιή ζεκαληηθψλ έξγσλ πξφλνηαο 

είηε κε θαζπζηεξεκέλε θαη πξφρεηξε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ (ηΠ, 2012). Οη 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δνκή ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δελ 

ζπλνδεχηεθαλ απφ αλάινγεο αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ην 

πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην λέν. χκθσλα κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (2012) 

πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη απνθάζεηο ησλ Ννκαξρηψλ έκεηλαλ αλεθηέιεζηεο θαη 

αλελεξγέο ιφγσ ηεο κε απηφκαηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ζηε λέα δηνηθεηηθή δνκή, είηε 

απηή είλαη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, είηε ε Πεξηθέξεηα, είηε ν Γήκνο.  

εκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ην 2011 νη ηνπηθνί θνξείο α΄ βαζκνχ 

εκθαλίδνληαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν αλαπνηειεζκαηηθνί, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο ηνπ β΄ 

βαζκνχ. Ζ δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη απφ ηηο πνιιέο αλαθνξέο πνιηηψλ γηα πεξηζηαηηθά 

αδηαθάλεηαο, άξλεζεο θαη θαζπζηέξεζεο δηεθπεξαίσζεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο. ε ζέκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, αλ θαη νκνινγνπκέλσο έγηλαλ 

ζεκαληηθά βήκαηα ελαξκφληζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, 

παξαηεξείηαη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθνηερληθψλ θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ε απνπζία ινγνδνζίαο ή ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν παίδεη ην αηνκηθφ ζηνηρείν, δειαδή ην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο, ή ην αληίζεην, ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ 

ππαιιήινπ ή ζηειέρνπο, ή ηεο επαηζζεζίαο ηνπ εθάζηνηε Γεκάξρνπ.  

Σν 2013 δηεμήρζε ε «Έξεπλα Κνηλήο Γλψκεο γηα ηελ Δηθφλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», 

απφ ηελ εηαηξία Metron Analysis κε αλάζεζε απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο. 
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Σα απνηειέζκαηά ηεο είλαη ελδεηθηηθά γηα ην πψο αμηνινγνχλ νη Έιιελεο πνιίηεο ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη νη Καιιηθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεδηάζηεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ 

θπξίσο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο. πλεπψο, ε θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ πνιηηψλ βνεζά ζην λα δηαπηζησζεί 

ην θαηά πφζν έκεηλε ην πξφγξακκα θνληά ζηνλ αξρηθφ θαη πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν 

(http://www.kedke.gr).  

Ζ έξεπλα αλαθέξεηαη ζην γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο 

ΟΣΑ, ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ Θεζκψλ, ζην ζέκα ηεο δηαθζνξάο, ζηα ζέκαηα ηνπ 

ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο 

θπκαίλεηαη ζε κεζαία επίπεδα, φηη είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη νη ΟΣΑ θηλνχληαη 

πξνο κηα ζσζηή θαηεχζπλζε θαη αθφκα κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ φζσλ πηζηεχνπλ φηη ε 

θαηάζηαζε βειηηψλεηαη θαη φηη ππφζρεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε. Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη 

φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηππψλνπλ έλα ζεηηθφηεξν θιίκα 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά θαηαδεηθλχεη φηη ηα δχν 

πξψηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηεο κεηαξξχζκηζεο, ε ζηάζε ησλ πνιηηψλ ήηαλ ζαθψο 

αξλεηηθφηεξε. Απηφ ίζσο ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί σο ζπλέπεηα ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ, 

φπνπ φιεο νη αιιαγέο ππήξμαλ απφηνκεο, εκηηειείο θαη πξφρεηξεο. Οη ζεηηθέο εμειίμεηο, 

φπσο δηαθαίλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πηζαλψο λα νθείινληαη ζηε 

βειηησκέλε εηθφλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φηαλ δειαδή νη κεηαξξπζκίζεηο ηέζεθαλ ζε 

κηα ζηαζεξή ηξνρηά, ή κπνξεί λα είλαη εληειψο ζπγθπξηαθέο (http://www.kedke.gr).   

Οη πνιίηεο πνπ εξσηήζεθαλ, ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (88%) ζπκθσλνχλ φηη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε επηβάιιεηαη λα αλαιακβάλεη θαη λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρψο πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο, ηδίσο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Γεληθψο, νη εξσηεζέληεο 

εκθαλίδνληαη θαρχπνπηνη θαη κάιινλ δχζπηζηνη, αλαθνξηθά κε ηε δχζθνιε πνξεία 

αλάθακςεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη ΟΣΑ, θαη πεξίπνπ νη κηζνί ζεσξνχλ φηη ηα 

θαηλφκελα δηαθζνξάο εμαθνινπζνχλ θαη κάιηζηα απμάλνληαη (http://www.kedke.gr). 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ηεο έξεπλαο, ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαγξαθεί φηη νη πνιίηεο 

ζεσξνχλ σο πην αμηφπηζηνπο ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ, ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνπλ ρακειά 

πνζνζηά δηαθζνξάο, αιιά πηζηεχνπλ φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο είλαη κάιινλ 
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θαθήο πνηφηεηαο. Κνηλή πεπνίζεζε είλαη φηη ηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεγάδνπλ απφ ηηο αδπλακίεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ε νπνία 

θξίλεηαη ζρεδφλ πάληα αλεπαξθήο ζην λα παξέρεη κηα ζηνηρεηψδε ηζνξξνπία ζηε δεκφζηα 

δσή, θαζψο θαη απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζε θάζε βαζκίδα 

δηνίθεζεο. Βαζηθά δεηνχκελα γηα ηελ βειηίσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ζχκθσλα 

κε ηνπο εξσηεζέληεο ε απνηειεζκαηηθή θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ησλ 

αλζξψπηλσλ, ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ησλ πιηθνηερληθψλ πφξσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε πιήξεο 

δηαθάλεηα, ε ελίζρπζε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκψλ 

(http://www.kedke.gr).  

2.1 Αηηίεο ηεο ρακειήο απνδνηηθόηεηαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ειιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ε ρακειή απνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνπο πνιίηεο, ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε πνζφηεηα. Σν πξφβιεκα απηφ δελ νθείιεηαη 

κφλν ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μπνξεί λα εζηηαζηεί ζηελ 

έιιεηςε κηαο νξγαλσκέλεο θαη νξζνινγηθήο ζηξαηεγηθήο ζρεδηαζκνχ ηεο δνκήο θαη ηεο 

ζηειέρσζεο ησλ Οξγαληζκψλ, ζηνλ ιαλζαζκέλν θαζνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζηε 

δπζαλάινγα κεγάιε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζπγθξφηεζε 

θαηάιιεινπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπίζεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, 

πνπ ζπλήζσο απνπνηνχληαη ησλ επζπλψλ ηνπο, ε αθαηαιιειφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα απμεκέλα ηνπο θαζήθνληα ιφγσ άγλνηαο 

ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ, θαη νη ειιηπείο γλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πνιιέο 

δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο. (http://www.kedke.gr). 

νβαξφ πξφβιεκα ηεο κεηαξξπζκηζκέλεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ε έιιεηςε 

ινγνδνζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί πνιιέο θνξέο θαηλφκελα 

θαθνδηνίθεζεο, πνπ απνηεινχλ απφξξνηα ηεο παξέθθιηζεο απφ ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη 

ηεο παξάβαζεο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ δηνίθεζεο είλαη ε θαθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, απφ επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ή απφ ίδηα έζνδα. Μπνξεί ε θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο λα έζεζε ζε έλαλ έιεγρν ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ησλ 
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ΟΣΑ, σζηφζν ε έιιεηςε δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θαη νξγαλσκέλεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 

νδεγεί πνιιέο θνξέο ηνπο ΟΣΑ ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα.  

2.2 ΟΣΑ ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα 

Μεηά απφ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έληνλνπ παξεκβαηηζκνχ 

ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, άξρηζε λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

εζσζηξέθεηα ησλ λενζχζηαησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία δελ επηηξέπεη 

πεξηζψξηα ειέγρνπ απφ ηα νξηζκέλα αξκφδηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο (ηΠ, 2012). Σα πην 

ζπλεζηζκέλα θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ, πνπ θαηαγγέιινληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε είλαη ε απξνζπκία ησλ ππαιιήισλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ππνζέζεηο 

ησλ πνιηηψλ, ε αλαηηηνιφγεηε αλαζηνιή εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ε ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ηδησηψλ, ε κε 

ζπκκφξθσζε ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ε αδηθαηνιφγεηε απνπζία ησλ ππαιιήισλ απφ 

ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ε κε ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ε κε θαηαβνιή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ρξεκάησλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ε κε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, νη 

παξαηππίεο ζε ζέκαηα έθδνζεο αδεηψλ γηα εκπνξηθνχο, πνιενδνκηθνχο θαη ρσξνζεηηθνχο 

ζθνπνχο, ε παξεξκελεία ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ.  

2.2.1 πγθεληξηθό ζύζηεκα, γξαθεηνθξαηία, δεκόζηνο ηνκέαο 

χκθσλα κε ην χληαγκα, ζηελ Διιάδα ν Γεκφζηνο Σνκέαο, ηνπ νπνίνπ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη απνηειεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νξγαλψλεηαη βάζεη ηξηψλ ζπζηεκάησλ: ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ, ηνπ απνθεληξσηηθνχ θαη ηεο δηνηθεηηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα ζπζηήκαηα 

απηά νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε εμνπζία ζε έλα θξάηνο θαη 

επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηψλ φιεο ηεο επηθξάηεηαο 

(Σζηάθε, 2011). Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηηο θχξηεο θαη βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο δηαρεηξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, δειαδή ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο, πνπ σο ζπλήζσο έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, νη πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί θνξείο 

ελεξγνχλ εθηειεζηηθά θαη δηεθπεξαηψλνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Σν 

δεχηεξν, αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηεηαθψλ δεηεκάησλ γίλεηαη θαηά ηφπνπο, κε απηελέξγεηα, απηνλνκία θαη απηνηέιεηα 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ρσξίο λα γίλνληαη παξεκβάζεηο απφ ην θέληξν. Σν ηξίην, αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κε θξαηηθά φξγαλα δηαζέηνπλ αξκνδηφηεηεο άζθεζεο δηνίθεζεο ζε έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή γηα ηελ θάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(Σζηάθε, 2011). 

Οη ΟΣΑ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, αζθνχλ απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ησλ ηνπηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. πλεπψο, ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα παξαηεξήζεθε κηα ζαθήο ηάζε κεηαηφπηζεο ησλ εμνπζηψλ απφ ην 

ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν πξνο ην απνθεληξσηηθφ θαη ην απηνδηνηθεηηθφ. Αλ θαη δελ κπνξεί 

λα γίλεη ιφγνο γηα ην ηέιεηα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα εμνπζηψλ, ε εμέιημε απηή δείρλεη ηελ 

πξφζεζε ηεο θπξίαξρεο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα νξγαλσζηαθφ 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαθέξεη απφ εθείλν ηνπ παξειζφληνο θαη ζπκβαδίδεη κε ηηο 

επηηαγέο ηεο ΔΔ. ήκεξα ζηελ Διιάδα, ε δεκφζηα δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ΟΣΑ, βξίζθεηαη δηραζκέλε αλάκεζα ζην παιηφ θαη ζην λέν, ζην ζπγθεληξσηηθφ θαη ζην 

απνθεληξσηηθφ, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα ππαθνχζεη ζηηο αξρέο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

θαη λα κείλεη αγθηζηξσκέλε ζηα «νθέιε» ηνπ θνκκαηηζκνχ.  

Οη ηνπηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί θνξείο, φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη λνκηθά πξφζσπα 

δεκφζηνπ δηθαίνπ, πνπ νπζηαζηηθά ελεξγνχλ ζην φλνκα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, αλ θαη 

δηαζέηνπλ ηε δηθαηνδνζία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ 

θαη λα νξγαλψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πνιηηηθήο θαηά βνχιεζε. Οη ΟΣΑ δξνπλ 

απηνηειψο, απνηεινχλ μερσξηζηή πνιηηηθή νληφηεηα απφ εθείλε ηνπ θξάηνπο, φκσο ζηελ 

νπζία «ζπκκνξθψλνληαη» ζην γεληθφηεξν θιίκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ. Απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή εδψ θαη δεθαεηίεο.  

Αλ θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, εμαζθάιηδε ζην 

θξάηνο αμηνθξαηία ζηελ επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νξζνινγηθή θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ, νινθιεξσκέλν θαλνληζηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, κέζα ζε ιίγα ρξφληα ζηελ 

Διιάδα έγηλε ζπλψλπκν ηεο ηππνιαηξίαο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ επζπλψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ, ε ππεξβνιή ζηε 

δηαηήξεζε εγγξάθσλ θαη θαθέισλ, νη πξναγσγέο κε γλψκνλα ηηο θνκκαηηθέο θαη 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαη ε έιιεηςε εμεηδίθεπζεο έθαλαλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε δχζθακπηε, 

αλαρξνληζηηθή θαη κε απνδνηηθή (Κνληνζηάζε, 2010). ε απηφ ην ειιηπέο, επζπλφθνβν θαη 

αζαθέο νξγαλσζηαθφ πιαίζην, επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζηνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2011, 

γεγνλφο πνπ ζηελ πξάμε απνδείρζεθε θαζφινπ εχθνιν. Ζ γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο 
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ειιεληθήο δηνίθεζεο, θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εμαθνινπζεί λα δηαηεξείηαη, ίζσο 

κεηξηαζκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ απειπηζηηθή εηθφλα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, θαη 

ηαιαλίδεη ηφζν ηνπο πνιίηεο φζν θαη ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο, πνπ πξάγκαηη δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε γηα λα αιιάμνπλ ηα θαθψο θείκελα.  

Σα θαηάινηπα ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ νξγαλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νξαηά ζήκεξα ζηνπο 

ΟΣΑ θαη απνηεινχλ ηνλ θχξην αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ 

Διιάδα αδπλαηεί λα εθζπγρξνληζηεί ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε ή πνπ ζα έπξεπε. Γελ 

επηηξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

δεκφζηνπ κάλαηδκελη, ηνπ λένπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη, ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη 

ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο. Σα παξαπάλσ, εθαξκφδνληαη κφλν απνζπαζκαηηθά, κε 

νξγαλσκέλα θαη πεξηζζφηεξν εμαξηψληαη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ησλ εθάζηνηε 

ηζπλφλησλ, δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη Γεκάξρσλ/ Πεξηθεξεηαξρψλ.  Ζ βνχιεζε απηή, 

πνιιέο θνξέο εμαξηάηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν ηνπ επηθεθαιήο ηεο ηνπηθήο 

αξρήο, δειαδή απφ ην αλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνλ 

δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξαγσγήο.  

Παξάιιεια κε ηηο παζνγέλεηεο, ηελ γξαθεηνθξαηηθή δνκή θαη ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, νη ζπλέπεηεο ηηο θξίζεο επέδξαζαλ 

θαηαιπηηθά ζηελ εηθφλα ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. ηε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, νη πξνζπάζεηεο αιιαγήο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ην «πάγσκα» ησλ πξνζιήςεσλ κέζσ 

ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) απφ ην 2010, 

κε ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ κε εξγαδφκελνπο νιηγφκελσλ ζπκβάζεσλ θαη κε ηε κε 

εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ ακνηβψλ θαη πξναγσγψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε πξφζιεςε ζπκβαζηνχρσλ, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ζίγεη ηελ αμηνθξαηία 

ιφγσ ηνπ φηη ηα θξηηήξηα επηινγήο δελ πιεξνχλ απαξαηηήησο ηηο πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο, 

ζπλεπάγεηαη ηε ζηειέρσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εξγαδφκελνπο πνπ δηαζέηνπλ 

κηθξή πείξα, πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη άγλνηα ηνπ ηξφπνπ 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ. Απηφ, ηνπο θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθνχο θαη επεξεάδεη 

ζαθψο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ.  
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2.2.2  ΟΣΑ θαη δεκόζηνο ηνκέαο 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ κέξνο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

δειαδή είλαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο ρψξαο. ηελ Διιάδα, νη δηαθνξέο ηνπ δεκφζηνπ 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη δξακαηηθέο, θαζψο ζηνλ πξψην εληνπίδεηαη σο θαη ζήκεξα ν 

βαζηθφο ππξήλαο ςεθνθφξσλ ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο. Ζ παληνδπλακία ηνπ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηελ απηή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία δελ θαηάθεξαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεκαληηθά 

νχηε ηα ηξία Μλεκφληα (Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο, Μάηνο, 2010, 

πλελλφεζεο ζηηο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Φεβξνπάξηνο, 2012, Οηθνλνκηθήο 

Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο, 

Αχγνπζηνο, 2015) πνπ ππνγξάθεθαλ απφ ην 2010 σο ην 2015. 

Σν γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξείηαη ηαπηφζεκε ηεο 

δηαπινθήο, ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ηνπο δεκφζηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, δελ πξέπεη λα απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ, πνπ αθνξνχλ ζηηο 

έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο 

(Κνληνζηάζε, 2010). ε απηά ηα ζεκεία άιισζηε, έγθεηληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ 

δεκφζηνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξψην νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

είλαη θνηλσληθνχ θαη κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα. ηνρεχνπλ ζηελ θάιπςε ζπιινγηθψλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ρσξίο θεξδνζθνπηθά νθέιε θαη ζην φλνκα ηνπ θνηλνχ θαινχ. αθψο, 

θαλείο ηδησηηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη δηθαηνδνζία λα ελεξγεί αλαιφγσο. Οη πνιίηεο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο πειάηεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ/ εηαηξηψλ, δελ δηαζέηνπλ πεξηζψξηα 

ελαιιαθηηθήο ιχζεο, πεξηνξίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κέλνπλ αλελεκέξσηνη γηα ηελ 

πνηφηεηά ηνπο, γηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο θαη γηα ηηο ζθνπηκφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ.  

ηνλ δεκφζην ηνκέα ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε απαίηεζε δηαθάλεηαο ζηηο απνθάζεηο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ. Παξάιιεια, επηβάιιεηαη ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ησλ 

λφκσλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ αξρψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαληζκψλ. Παξάιιεια, νη δεκφζηνη θνξείο ζα πξέπεη λα εμειίζζνληαη βάζεη ησλ 

ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνδνηηθνί, απνηειεζκαηηθνί θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή νκαιφηεηα. ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ε ζπιινγηθφηεηα ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ αηνκηθφηεηα, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
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ηαπηίδεηαη κε ην θέξδνο θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην παξερφκελν πξντφλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο/ 

εηαηξίαο (Rose & Lawton, 1999). ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, νη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εμειίμεηο ψζηε 

λα δηαζέηνπλ ζηνπο πνιίηεο ηα αγαζά πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο λέεο θάζε θνξά αλάγθεο ηνπο. Αλ 

γηα θάπνηνπο ιφγνπο, φπσο είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ, αδπλαηνχλ λα 

εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα πξέπεη λα 

κεηαβηβάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Ζ κεηαβίβαζε απηή 

κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ ή ζπλεξγαζίαο, θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη.  

ε απηφ ην ζεκείν, εγείξεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη. 

Ωο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο δσήο, νη ΟΣΑ δηαζέηνπλ φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλ θαη κε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο επηρεηξήζεθε ε ζχγθιηζε ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε επίπεδν 

νξγάλσζεο, κεζνδνινγίαο, λννηξνπίαο, θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

νινθιεξσηηθή πξαγκάησζή ηεο απέρεη θαηά πνιχ. Σν γεγνλφο φηη νη ΟΣΑ εκθαλίδνληαη 

αλειαζηηθνί θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

δελ απνδεηθλχεηαη ηδηαηηέξσο απνδνηηθφ θαη φηη δελ δεκηνπξγνχληαη ζπλεξγίεο κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ, ησλ δεκφζησλ απνθιεηζηηθά ή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, είλαη 

ελδεηθηηθφ φηη ζηελ Διιάδα επηθξαηεί θαηά θχξηα βάζε ε έλλνηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

παξά απηή ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη. 

Ζ επηκνλή ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ θαη ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ε 

άκεζε εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ε δπζθνιία ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

θαη εθαξκνγψλ, φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε απνπνίεζε επζπλψλ, ε αζάθεηα 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ε έιιεηςε ειέγρνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε αλππαξμία 

θηλήηξσλ γηα βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη θάπνηεο ζνβαξέο 

ελδείμεηο φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έκεηλαλ κάιινλ εκηηειείο θαη 

φηη νη αξρέο ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη πξνζεγγίδνληαη επηθαλεηαθά.   
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Κεθάιαην 3 Αλάιπζε ελλνηώλ θαη κνξθώλ δηνίθεζεο 

3.1 Γεκόζην Μάλαηδκελη 

Ζ έλλνηα ηνπ «δεκφζηνπ κάλαηδκελη» ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν 

«δεκφζηα δηνίθεζε», αλ θαη δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ. Πξσηνεκθαλίζηεθε ζην δηεζλέο δηνηθεηηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζθεληθφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηνίθεζεο είλαη 

αλεπαξθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηεηαθήο επξπζκίαο (Acar et al., 2003). Με 

ην δεκφζην κάλαηδκελη επηρεηξήζεθε ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηνίθεζεο 

πνπ είραλ πηνζεηήζεη νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο. Με ηελ είζνδφ 

ηνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο λένπ είδνπο 

«επηρεηξεκαηηθήο» δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζέηεη πςεινχο ζηφρνπο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο αμίεο 

ηεο αγνξάο.  

ην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη ηίζεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δειαδή ε 

πξνάζπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ θαη ε δηαζθάιηζε κηαο πςειήο 

πνηφηεηαο δσήο γηα απηνχο κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν δεκφζην κάλαηδκελη είλαη έλα ζχλνιν δεκφζησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

πνιιαπιαζηάζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λα ηηο 

θαηαζηήζνπλ, απνδνηηθφηεξεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ 

– πειαηψλ ηνπο (Σζέθνο, 2007). 

Ζ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

κεηαζρεκάηηζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο, ηελ έθαλε εμσζηξεθή θαη ηελ θαηέζηεζε ζπλψλπκε ηεο 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. Απηνί είλαη ηαπηφρξνλα θαη πειάηεο, πνπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο παξερφκελεο θξαηηθέο ππεξεζίεο – πξντφληα, θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο. Ο βαζκφο πνπ εμππεξεηεί κηα δεκφζηα δηνίθεζε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ 

είλαη ελδεηθηηθφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ιεηηνπξγεί αμηνινγηθά.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη ελεξγνπνηήζεθαλ νη κεραληζκνί 

απνθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, πεξηνξίζηεθε ε θξαηηθή 
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παξεκβαηηθφηεηα θαη πηνζεηήζεθε έλα πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ κνληέιν 

δηνίθεζεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Osborne & Gaebler, 

1992). Παξάιιεια, επηρεηξήζεθε ε αλαθαηαλνκή θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ, 

πηνζεηήζεθε ε ηεξαξρηθή δνκή ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ 

κνξθψλ εγεζίαο, δφζεθε έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ζηα απμεκέλα πξνζφληα, 

αμηνπνηήζεθαλ ζην έπαθξν νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί, αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη, 

ζεζκνζεηήζεθε ε αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδφηεζε, δφζεθαλ θίλεηξα ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη αμηνπνηήζεθαλ ηα ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο.  

Ζ ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε, κέζσ ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη, ζέηεη ζηφρνπο, θηλεηνπνηεί 

ην έκςπρν δπλακηθφ, ηνικά αθνινπζψληαο ηε κέζνδν ησλ ζπγρσλεχζεσλ ή ησλ 

θαηαξγήζεσλ κε απνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη ησλ παχζεσλ ή ησλ απνιχζεσλ 

αλαπνηειεζκαηηθψλ ζηειερψλ. Αθνινπζεί ηηο πεηπρεκέλεο ηερληθέο δηνίθεζεο πνπ 

αθνινπζνχλ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί, κεηξά κε καζεκαηηθνχο θαη 

ζηαηηζηηθνχο φξνπο ηελ απνδνηηθφηεηα, πξνβαίλεη ζε πεξηθνπέο δαπαλψλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο, αλαθαηαλέκεη θαζήθνληα θαη επαλαζρεδηάδεη ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο θαη πνξεχεηαη 

κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ αλάιπζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζθνπνχ θαη νθέινπο.  

Σν δεκφζην κάλαηδκελη, πξνθχπηεη σο ιχζε ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο εμππεξεηνχλ φπνηε 

απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ απνηειεί λέα πνιηηηθή αληίιεςε ζηελ 

άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, αιιά έλα κέζν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ, πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο παζνγέλεηεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ δεκφζηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο (Borins, 1995). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο πνιίηεο, απνηππψλεη ηνλ ηξφπν πνπ ην θξάηνο κεηαρεηξίδεηαη ηα άηνκα 

θαη απνθαιχπηεη ην πφζν αλζξσπνθεληξηθφ θαη πξννδεπηηθφ είλαη.  

3.2 Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη 

Σν λέν δεκφζην κάλαηδκελη απνηειεί κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ βάζεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζεσξηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξαγσγήο. Απνηειεί 

έλα είδνο ήπηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, αλζξψπηλσλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

πιηθνηερληθψλ πφξσλ. ηφρνο απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο είλαη λα θαηαζηνχλ νη 
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παξερφκελεο ππεξεζίεο απνδνηηθέο, πνηνηηθέο, απνηειεζκαηηθέο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ζην 

έπαθξν ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ (Lane, 2001). εκαληηθφ ξφιν ζην λέν δεκφζην 

κάλαηδκελη παίδνπλ νη ηδησηηθνπνηήζεηο δεκφζησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ 

ζεκαληηθά θνηλσληθά αγαζά, θαη νη ζπκβάζεηο/ ζπκπξάμεηο κε εηαηξίεο ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

(Broadbent & Laughlin, 2003).  

Σν λέν δεκφζην κάλαηδκελη δελ έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην δεκφζην κάλαηδκελη, αιιά 

λα εηζάγεη κηα λέα θαη νξηνζεηεκέλε αληίιεςε δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ (Lane, 

2001), πνπ ζηνρεχεη ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζχγθιηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη πνπ 

νξγαλψλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα (Hood, 195). Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπ είλαη ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζε εθηειεζηηθφ 

επίπεδν, ε πξσηαξρηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ησλ επζπλψλ, ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο, θαη ε επηθξάηεζε ελφο θιίκαηνο φπνπ νη αξρέο ηεο 

αγνξάο ζα ππεξθεξλνχλ απηέο ηνπ θξάηνπο (Lane, 2001). πγθεθξηκέλα, ην λέν δεκφζην 

κάλαηδκελη επηδηψθεη ηελ επηθξάηεζε ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

θνηλσλία, φπνπ νη αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη πνιίηεο/ 

πειάηεο- παξφρνπο/ πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο/ αγνξαζηέο, ζα θαζνξίδνληαη απφ ιίγνπο 

αιιά ζα εθηεινχληαη απφ πνιινχο. 

Οη αξρέο ηνπ λένπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη βαζίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε πνιιψλ ζεσξεηηθψλ 

φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ δηαζέηεη ηελ επειημία λα πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο θαη λα αιιάδεη πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζε απηφ ην αλειηθηηθφ πιαίζην, παξακέλνπλ ζηάζηκεο θαη 

ζπλεπψο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνζδνθίεο. πλεπψο, ην λέν κάλαηδκελη ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ ήξζε σο απάληεζε ζηελ απαίηεζε γηα άκεζε πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

εθζπγρξνληζκφ θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (Chandler, 2003). 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη δελ ζπλεπάγεηαη ηε βέβαηε επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο κεηαβίβαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Τπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πνιιέο πεξηπηψζεηο εζληθνπνηήζεσλ 

νξγαληζκψλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα θαη παξείραλ ακθίβνιεο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο (Chandler, 2003). Σαπηφρξνλα, κε ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ 

ηδησηψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, δελ ζεκαίλεη φηη αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ηνπ ή φηη νη δεκφζηνη 
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θνξείο κέλνπλ αδξαλείο ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ή ξχζκηζεο ησλ φξσλ ησλ ζπκπξάμεσλ. Καηά γεληθή 

νκνινγία, ε παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ κέζσ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ/ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα 

πνιπδηάζηαην ζέκα, θαζψο ελέρεη ην γεγνλφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θάπνηνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεηαη νηθνλνκηθφ θέξδνο ζηνλ πάξνρν 

θαη επηηπγράλεηαη ε ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή ζπκθσλία γηα ην θξάηνο.  

Σν λέν δεκφζην κάλαηδκελη εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ρψξα, κηαο θαη εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο θνπιηνχξα. 

πλεπψο, δελ γίλεηαη ιφγνο γηα έλα εληαίν ηχπν δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά 

κάιινλ κηα ζχλζεζε ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ θπξίσο ηνπηθφ ραξαθηήξα (Hood, 1995, 

Ferlie et al., 1996). ηελ Διιάδα, πνιινί δεκφζηνη θνξείο, φπσο θαη νη ΟΣΑ, κνηάδνπλ λα 

κέλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηάζεηο. Γελ πξνβαίλνπλ 

ζε ηδησηηθνπνηήζεηο ή ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ/ ζπκπξάμεσλ γηα λα πξναζπηζηνχλ ηα 

παγησκέλα θαη παξαδεδνκέλα ζπκθέξνληά ηνπο, θαη εθκεηαιιεπφκελνη ηελ έιιεηςε 

ειέγρνπ αληηκάρνληαη θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο.  

3.3 Γεκόζηα Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

χκθσλα κε ηνπο Evans θαη Williams (2008) ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο νξγαληζκνχ, απφ ηνλ ηξφπν δειαδή πνπ δξα θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη. Απηή είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξνχλ λα 

επεμεγήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. Αλακθίβνια πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα, πνπ ελέρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην ζηνηρείν ηνπ ππνθεηκεληζκνχ, θαζψο θάζε 

άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη 

ηηο γλψζεηο ηνπ (Evans & Williams, 2008).  

Δθηφο απφ ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε 

πιενλεθηήκαηνο ελφο θνξέα έλαληη ελφο άιινπ, θαηαγξάθεηαη θαη ε ζεσξεηηθή ηνπ 

δηάζηαζε, πνπ αλαθέξεηαη ζην φηη ην ζχλνιν ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ κηαο 

επηρείξεζεο, κηαο εηαηξίαο ή ελφο νξγαληζκνχ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαηάιιεινπ 

πιηθνηερληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εξγάδεηαη γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε/ πνιίηε, κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. Ζ ζεσξεηηθή απηή πξνζέγγηζε νλνκάζηεθε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(Total Quality Management) (Σζηφηξαο, 2002).  
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Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ωζηφζν, 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, θαζψο ε έλλνηα ηεο ππεξεζίαο είλαη επίζεο 

πνιχπινθε θαη δελ επηδέρεηαη έλαλ θαη κνλαδηθφ νξηζκφ. Ζ έλλνηα ηεο «ππεξεζίαο» γίλεηαη 

αληηιεπηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην θάζε πειάηε/ πνιίηε, ν νπνίνο ζθέθηεηαη, θξίλεη 

θαη αμηνινγεί ππνθεηκεληθά (Gronroos, 2007). Καζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ, απφ ηνλ βαζκφ πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο 

επηζπκίεο ηνπο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο, απφ ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν 

εκπινθήο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε/ πνιίηε (Gronroos, 2007), απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ, απφ ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ ζα αλαπηχμεη ν πειάηεο/ πνιίηεο κε ηνλ 

εξγαδφκελν (Edvardson et al., 1994), απφ ηελ πνξεία θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο 

ππεξεζίαο (Heskett et al., 1990).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Parasuraman, Zeithaml θαη Berry (1988) ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο/ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηηο 

παξέρεη, απφ ηελ πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπλδξάκνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ 

πειάηε/ πνιίηε, απφ ηελ αζθάιεηα πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο επαξθείο γλψζεηο θαη ηελ 

θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απφ ηελ εμππεξέηεζε πνπ ζα ηχρεη ν 

πειάηεο/ πνιίηεο, θαη ηέινο, απφ ηελ πιηθνηερληθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε/ ν νξγαληζκφο.  

Γηα λα εθαξκνζηεί ε ΓΟΠ ζηνλ δεκφζην ηνκέα γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο 

πνπ ζα αθνξνχλ ζηε δεθηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ζηηο αιιαγέο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

πξνζήισζεο ζηνπο θαλνληζκνχο, ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε ζχλδεζε ηεο 

ακνηβήο ησλ ππαιιήισλ κε ηελ απφδνζή ηνπο (Morgan & Murgatroyd, 1994), ζηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ κεηαμχ πνιίηε θαη θνξέα, ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο έλλνηαο «δήηεζε» 

πνπ δελ ζπλάδεη κε ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Gaster & Squires, 

2003), ζηελ εζηίαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε θαη φρη ηεο ηεξαξρίαο ηνπ θνξέα, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο απνπνίεζεο ησλ επζπλψλ (Milakovich, 2006), ζηνλ έιεγρν, ζηε ινγνδνζία 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε, ζηελ ελεξγεηηθή θαη άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ νξγάλσζε, 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ (Gaster & Squires, 2003).  

χκθσλα κε ηνπο Morgan θαη Murgatroyd (1994), νη θνξείο ηνπο δεκφζηνπ ηνκέα γηα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο νιηθήο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα δηέπνληαη απφ 

φξακα, λα εξκελεχνπλ κε δεκηνπξγηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ηηο θαλνληζηηθέο θαη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα θηλεηνπνηνχλ θαη λα ζέηνπλ ζε εγξήγνξζε ην αλζξψπηλν 
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δπλακηθφ ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηνπο πφξνπο ηνπο, λα αμηνπνηνχλ 

ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνλ πνιίηε 

θαη φρη ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηεξαξρία.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, θχξηνο ζηφρνο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ είλαη ε παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Οη ΟΣΑ ζπγθεθξηκέλα ζθνπεχνπλ λα παξέρνπλ θνηλσληθά αγαζά 

ζηνπο πνιίηεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Πηζαλνί πεξηνξηζκνί ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία είλαη ε έιιεηςε πφξσλ θαη ην αηειέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. πλήζσο, ζηνλ δεκφζην ηνκέα ε πνηφηεηα δελ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα εθφζνλ δελ ππάξρεη ζπλάθεηα ηεο «δήηεζεο» ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ 

πνηφηεηά ηνπο. Δμάιινπ, ν κνλνπσιηαθφο ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ δελ πξνθαιεί 

δεηήκαηα αληαγσληζκνχ. Ζ πξνζήισζε ησλ ΟΣΑ ζην θαλνληζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ζηελ απαμίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο, κηαο θαη δελ πξνβιέπνληαη, δελ πξνζδηνξίδνληαη θαη δελ αλαθέξνληαη 

ξεηψο ζηηο ξπζκίζεηο απηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, νη εξγαδφκελνη δελ αηζζάλνληαη ηελ πίεζε ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ 

πειάηε, δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα λα ζηνρεχζνπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξέρνπλ, είλαη θαζεζπραζκέλνη απφ ηε βεβαηφηεηα φηη θαλείο δελ 

ζα ηνπο αζθήζεη έιεγρν ή θξηηηθή, θαη φηη θακία αξκνδηφηεηα ή ππφζεζε δελ κπνξεί λα 

ζεσξείηαη επείγνπζα. Γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηνπηθνχ ή θξαηηθνχ 

ραξαθηήξα, φινη νη πειάηεο είλαη ίδηνη, αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμαξηήησο αλ 

πξφθεηηαη γηα έλαλ, γηα έλα κέξνο ή γηα έλα ζχλνιν (Martínez Lorente et al., 1999). Ζ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ αλ θαη θαληάδεη αλεθάξκνζηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη εθηθηή. 

πγθεθξηκέλα ζηνπο ΟΣΑ, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θνηλσληψλ, νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη λα ηπγράλεη ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο (Gaster, 1996).  

3.4 Η Αμηνιόγεζε ζηνλ δεκόζην ηνκέα 

Ζ αμηνιφγεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη εληαρζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ. Δίλαη 

κηα έλδεημε ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, πνπ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. ηε δηνίθεζε, ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα εληαρζεί 

ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ εθαξκνγή θαη ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ζρεδηάδεηαη θαη νξγαλψλεηαη. 
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Μπνξεί λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε απνδνηηθφηεηα ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ θνξέα. Ζ αμηνιφγεζε θαζνξίδεη ην θαηά πφζν νξζνινγηθφο είλαη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο ελφο δεκφζηνπ θνξέα, νη θαζνξηζκέλνη ζηφρνη ηνπ θαη ε κέζνδνο πινπνίεζεο 

ηεο θάζε πνιηηηθήο.  

Ζ αμηνιφγεζε ζπλεπάγεηαη ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

δηαιφγνπ, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ 

δεκφζην θνξέα. Απηή, κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα είηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, 

δειαδή απφ ειεγθηηθά φξγαλα πνπ αλήθνπλ ζην ζψκα ηνπ, είηε απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ, δειαδή απφ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ππεχζπλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ειέγρσλ, απφ ηνπο πνιίηεο θαη απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο. Ζ πξψηε, εμεηάδεη ηνλ 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ λσξίηεξα θαη ε δεχηεξε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλεξγηψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ. Ζ 

δηεμαγσγή απηψλ ησλ ειέγρσλ ζπλεπάγεηαη ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ λα πεηχρεη ηε 

ζηνρνζέηεζή ηνπ. 

Σν γεγνλφο φηη  νη δεκφζηνη νξγαληζκνί παξέρνπλ θνηλσληθά αγαζά, θαζηζηά ην έξγν ηεο 

αμηνιφγεζεο δπζθνιφηεξν. Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θξίλνληαη απφ ηελ αλαινγία εζφδσλ – 

εμφδσλ, απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπο. Οη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ κφλν βάζεη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ ην 

«πξντφλ» ηνπο πξνο πψιεζε αιιά νχηε ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ «αγνξαζηηθνχ» 

θνηλνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί αγλννχλ ζε πνηεο 

θαηεγνξίεο πνιηηψλ απεπζχλνληαη, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα αγνξαζηηθή 

δχλακε, θη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο θαηαθεχγνπλ ζην δεκφζην αγαζφ απφ θαηαλαγθαζκφ ή 

επεηδή δελ ηνπο δίδεηαη ελαιιαθηηθή επηινγή. Παξάιιεια, ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

δπζρεξαίλεηαη ε δηεμαγσγή αηνκηθψλ αμηνινγήζεσλ, κηαο θαη απνπζηάδεη θάζε έλλνηα 

ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δελ εθαξκφδεηαη έλα αληηθεηκεληθφ θαη δίθαην ζχζηεκα 

ακνηβψλ  (Καιιίληθνο, 1998). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ιείπνπλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ηα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αμηνιφγεζε. πλεπψο, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, πνπ ζα δηέπεηαη απφ αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
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ζα ζπλάδνπλ κε ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα. Έλα ηέηνην είλαη ην ζχζηεκα απηφ-αμηνιφγεζεο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ «Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ)» (Common Assessment 

Framework), πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλελλφεζεο ησλ ππεχζπλσλ Δπξσπαίσλ 

Τπνπξγψλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη μεθίλεζε πηινηηθά ηνλ Μάην ηνπ 2000. ήκεξα, ην 

θέληξν ειέγρνπ ηνπ βξίζθεηαη ζην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ 

βξίζθεηαη ζην Μάαζηξηρη (http://www.eipa.eu).  

Σν ΚΠΑ είλαη έλα εχρξεζην εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε 

βαζκίδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θξαηηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο, θαη ειέγρεη ην θαηά 

πφζν είλαη εθηθηή ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. Φνξείο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ, γεγνλφο πνπ πξνάγεη ηελ ελεξγεηηθή ηνπο εκπινθή, ηνπο ζέηεη ζε εγξήγνξζε 

θαη ηνπο θηλεηνπνηεί, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ εθ ησλ έζσ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σαπηφρξνλα, ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ ρσξίο λα πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ 

(http://www.eipa.eu).  

Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ ΚΠΑ απνηππψλεη ηε θηινζνθία ηνπ, φηη δειαδή ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα ζηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε θαη ζηε ζρέζε πνιίηε θαη θνηλσλίαο 

πεηπραίλνληαη φηαλ ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ θαζνδεγεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζρεδηάδεη 

ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θαη φηαλ θαζνξίδεη ηηο ζπλεξγαζίεο, ηνπο πφξνπο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Σν ΚΠΑ είλαη κηα νιηζηηθή αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο νξγάλσζεο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Σν ΚΠΑ έρεη πέληε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ε εγεζία, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ε ζηξαηεγηθή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζπλεξγίεο θαη νη πφξνη, θαη ηέινο, νη 

δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, έρεη ηέζζεξα θξηηήξηα πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε ηνπο πνιίηεο, κε ηελ θνηλσλία θαη ηέινο, κε ηελ επίδνζε 

(http://www.eipa.eu).    
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ΜΔΡΟ Β: Νέν Μνληέιν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Έλα λέν κνληέιν δεκόζηαο δηνίθεζεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, επηρεηξήζεθε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ην 

2010 θαη κεηά θαη δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν βειηίσζαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Αλ θαη ζπληειέζηεθαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΟΣΑ, ηα 

θαηάινηπα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ θξάηνπο εμαθνινπζνχλ λα ηαιαλίδνπλ 

ηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλαιχζεθαλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, φπσο είλαη ην λέν δεκφζην κάλαηδκελη, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, 

θαη ην θνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ζέηνπλ ζε ηξνρηά αλάπηπμεο ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο. Ζ ειιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αθνινπζήζεη απηή ηελ πνξεία ζα πξέπεη λα αλαζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή, 

ηηο ΣΠΔ, ηε ζηξαηεγηθή, ηελ θνπιηνχξα θαη λα ζέζεη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

αμηνιφγεζε.  

ε έλα απνηειεζκαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ε νξγαλσζηαθή 

αιιαγή ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα θαζηζηά ηνλ ΟΣΑ αληαγσληζηηθφ. Απηή 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο είλαη κηα 

πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλεη λα θέξεη ζε πέξαο ν εγέηεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη έλα άηνκν κε γλψζεηο κάλαηδκελη, κε φξακα, 

κε θχξνο, κε θαηαλφεζε, πνπ ζα παξέρεη θίλεηξα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζα ελεξγεί σο 

πξφηππν θαη ζα είλαη ν ζχλδεζκνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ην θξάηνο. Ο Γήκαξρνο ζα 

είλαη ν εγέηεο πνπ ζα αλαηξνθνδνηεί ηελ αηνκηθή αιιαγή, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ αιιαγή ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην έκςπρν δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηιεθζεί φηη ε αλάγθε γηα αιιαγή ζα ζέζεη ηνλ ΟΣΑ ζηελ πνξεία ηεο πξνφδνπ, πνπ ζα 

απνηειεί κνληέιν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (Γηαλλάθε, 2008).  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζπλεπάγεηαη ηε δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ. Θα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην κέγεζνο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο αιιαγήο πνπ 
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ζέιεη λα επηηχρεη ν ΟΣΑ: «Πφζν αλαγθαία είλαη ε αιιαγή; Πφζν κεγάιε ζα είλαη; Πφζν 

γξήγνξα ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί;». εκαληηθφ είλαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε απζφξκεηε ζπκκεηνρή θαη ε θηλεηνπνίεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (Whetherly, 1998).  

Καζνξηζηηθή είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θνηλήο απνδνρήο ηεο αιιαγήο, ηφζν απφ ην 

Γ.. θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Οξγαληζκνχ (Βαθφια, 2005). Σα εξσηήκαηα θαη ε 

ζηξαηεγηθή ζα κείλνπλ κεηέσξα, εθφζνλ λσξίηεξα δελ γίλεη θνηλή ζπλείδεζε φηη ε 

πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ δξάζεο θαζηζηνχλ ηνλ ΟΣΑ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαη 

απνδνηηθφ. ε απηφ ζα ζπκβάιιεη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ πεγψλ αληίζηαζεο, ν νπνίνο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ αμηψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ (Armenakis et al., 2007).  

Θα πξέπεη πξνηαζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη αιιαγέο γηα λα 

επηηεπρζεί ε νξγαλσζηαθή αιιαγή ηνπ ΟΣΑ, αθνχ λσξίηεξα ππάξμεη εηδηθφο ζρεδηαζκφο 

πξφβιεςεο ησλ εκπνδίσλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Δπίζεο, ζα ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηε κέζνδν δξάζεο ηεο ππεξεζίαο, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα ζπλαθήο κε ηε θηινζνθία ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζα έρεη ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο (Vrakking, 1995). Μεηά απφ δηεμνδηθή κειέηε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ, ζα επηιεγεί ε πην ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Οξγαληζκφ θαη λα πηνζεηεζεί έλα 

ζηαζεξφ ζρέδην δξάζεο πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ΟΣΑ. 

Σν ηειηθφ ζηάδην, είλαη απηφ ηεο πινπνίεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, βάζεη ησλ 

αξρηθψλ επηδηψμεσλ (Vrakking, 1995). Απαηηεί ζπληνληζκφ, απνθαζηζηηθφηεηα, 

κεζνδηθφηεηα θαη ππνκνλή, φια φζα ζρεδηάζηεθαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν λα γίλνπλ πξάμε 

(Carnall, 1990).  

Μέζα ζην πιαίζην ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν ΟΣΑ ζα 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ λένπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη, ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί 

βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ, ζα δηαρεηξίδεηαη νξζνινγηθά ηνπο αλζξψπηλνπο, νηθνλνκηθνχο, 

ηερλνινγηθνχο θαη πιηθνηερληθνχο πφξνπο θαη ζα νξγαλψλεη δξάζεηο γηα ηε ζπλερή 

ελεκέξσζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη 

λα ζέηεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη επηβάιιεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ψζηε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα 

εξγάδεηαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε κε ππεπζπλφηεηα θαη μεθάζαξν πξνζαλαηνιηζκφ. Ο 
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ραξαθηήξαο ηνπ ζχγρξνλνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ ζα έρεη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνλ πνιίηε, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπ. θνπφο ηνπ ΟΣΑ δελ 

είλαη ε δηεθπεξαίσζε αιιά ε κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο, ε πνηφηεηα ησλ εθξνψλ ηνπ. Ζ πξνζήισζε ζηνπο θαλφλεο, ε ηππνιαηξία θαη ε 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο ηεξαξρίαο, ηίζεληαη ζην πεξηζψξην θαη αληηκεησπίδνληαη σο 

ζηνηρεία ζπκβαηηθφηεηαο θαη αλαρξνληζκνχ.  

Σν ζχγρξνλν δηνηθεηηθφ κνληέιν ζα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην αληαγσληζκνχ, ην νπνίν δελ 

ζα ζρεηίδεηαη κε ηε δήηεζε ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν είλαη άιισζηε κνλνπσιηαθφ, αιιά ζα 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Με ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κέζσ ζπκβάζεσλ 

έξγνπ θαη ζπκπξάμεσλ δεκηνπξγείηαη έλα αληαγσληζηηθφ θιίκα, πνπ δηαπλέεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη πνιίηεο ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε πειάηεο, δειαδή ζα 

είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ηνλ πάξνρν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη λα θξίλνπλ ηελ 

πνηφηεηά ηνπ. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εθηφο απφ ηελ βειηίσζε ησλ 

παξνρψλ, ν ΟΣΑ ζα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο, ζα κεηψζεη ηα ειιείκκαηα θαη ζα αλαβαζκίζεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο 

κεηαβίβαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ είλαη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ζηελ 

επηινγή ηνπ ζπλεξγάηε/ αλαδφρνπ, νη ζπκβάζεηο λα ππνγξάθνληαη κε ηνπο ζπκθεξφηεξνπο 

δπλαηνχο φξνπο γηα ηνλ Οξγαληζκφ θαη λα κελ αθνινπζνχληαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο.  

Δθηφο απφ ηηο ζπλεξγίεο, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν ΟΣΑ ζα αθνινπζήζεη ηηο κεζφδνπο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζηελ θαηαβνιή ακνηβψλ 

θαη θαηακεξηζκφ ησλ ηκεκάησλ. Ζ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο εζσηεξηθνχ ζπλαγσληζκνχ 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία επηκέξνπο ηνκέσλ, πνπ ζα νξγαλψλνπλ ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή 

πνιηηηθή θαη πξσηφηππεο δξάζεηο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ζα θηλεηνπνηήζεη ην έκςπρν 

δπλακηθφ, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ςειά, ζα ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ζα επηβάιιεη έλα ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηκεκάησλ, 

πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην έξγν πνπ ζα επηδεηθλχνπλ.  

Σν λέν κνληέιν δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα λα είλαη πεηπρεκέλν 

ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή, έζησ θαη 

κεζνπξφζεζκε, θαη ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε 
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θαηαξηηζκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλ είλαη εθηθηφ θαη ζε θάζε 

ηκήκα, κε γλψζεηο κάλαηδκελη, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηνπ ζπλφινπ θαη ζα 

αμηνινγεί βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ αξρψλ ηεο λέα δηνίθεζεο ηα πξφζσπα, ηηο θαηαζηάζεηο θαη 

ηηο αλάγθεο. Γηα ηνλ νξζνινγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, επηβάιιεηαη λα γίλεη πιήξεο δηεξεχλεζε ησλ ηνπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ αθνξνχλ ζην νηθνλνκηθφ, εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ 

ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο. εκαληηθφ είλαη λα αληρλεπηνχλ, λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα εθκεηαιιεπηεί πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ ν ΟΣΑ κέζσ ηεο 

ζηνρνζέηεζεο. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη, λα είλαη κεηξήζηκνη θαη 

λα είλαη ρξνληθά πξνγξακκαηηζκέλνη, αλεμαξηήησο αλ είλαη καθξνπξφζεζκνη ή φρη.  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ εμφδσλ, ε εμαζθάιηζε ησλ εζφδσλ θαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θνλδπιίσλ είλαη δήηεκα θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο, πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

βησζηκφηεηα ησλ θνξέσλ θαη ηνπ ζεζκνχ γεληθφηεξα. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν εγέηεο ηνπ 

ΟΣΑ ή ν επηθεθαιήο ηνπ, πνπ ζα πιαηζηψλεηαη απφ εηδηθνχο ζπκβνχινπο-κάλαηδεξ, 

θαιείηαη λα θαηακεξίζεη θαη λα θαηαλείκεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζε κηθξά θαη επέιηθηα ηκήκαηα 

ή δηεπζχλζεηο, λα ηηο ζηειερψζεη κε επαξθέο θαη θαηάιιεια επηκνξθσκέλν πξνζσπηθφ, ην 

νπνίν ζα αληακείβεη αλάινγα κε ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, ζα ην επαηλεί ή ζα ην επηπιήηηεη. 

Μεγάιε έκθαζε ζα δίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο, πνπ ζα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, φπσο ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ θαη κεηξήζεσλ 

πξνζέγγηζεο ή απφθιηζεο ζηφρσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θηλεηνπνίεζε θαη παξψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ο ΟΣΑ πνπ εθαξκφδεη ην λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο ζα είλαη εμσζηξεθήο. Θα 

δεκνζηνπνηεί ηα εζσηεξηθά πεπξαγκέλα, ζα ελεξγεί κε δηαθάλεηα θαη κε θάζε λνκηκφηεηα, 

ζα δεκνζηεχεη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπφ ηνπ ηα πξαθηηθά ησλ 

ζπλειεχζεσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ, ζα αλαθνηλψλεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπ, ζα γλσζηνπνηεί ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα εθζέηνληαο 

φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζπκθσληψλ. ηα πιαίζηα ηεο εμσζηξέθεηαο, ζθνπφο 

ηνπ ΟΣΑ είλαη λα δεκηνπξγήζεη δεζκνχο κε αλεμάξηεηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, θηιαλζξσπίαο, αιιειεγγχεο, αλζξσπηζκνχ, 



36 

 

δηθαησκάησλ θα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη έλα πξνθίι πνπ ηαηξηάδεη ζηε ζχγρξνλε εηθφλα 

ησλ εθζπγρξνληζκέλσλ θαη θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ.  

Ζ Δπξσπατθή απαίηεζε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

ΟΣΑ κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ δαπαλψλ, κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηε βάζε ηνπ λένπ 

δεκφζηνπ κάλαηδκελη, φπνπ ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο. Απηή, πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή αηνκηθή βειηίσζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ, ηελ 

απφθηεζε αηζζήκαηνο ππεπζπλφηεηαο, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ κεγαιχηεξε 

δπλαηή δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ο 

ζπζρεηηζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζπλνιηθά, απνηππψλεη ην βαζκφ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ επηηπρία ησλ νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο. Με ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ γίλεηαη θαη πνηνηηθή 

απνηίκεζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ.  

Με ηε κέηξεζε θαη ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ εηζξνψλ, δειαδή ησλ πφξσλ πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θνηλσληθνχ έξγνπ, ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, δειαδή ηνλ 

φγθν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ/ αγαζψλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζηνπο πνιίηεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηεο έκπξαθηεο 

απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ησλ δεηθηψλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ΟΣΑ φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Οη κεηξήζεηο απηέο 

αμηνινγνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ξεαιηζηηθφηεηα ηεο ζηνρνζέηεζεο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ νξζφηεηα ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΟΣΑ (ΤΠΔΓΓΑ, 1998). 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ ΟΣΑ ζπλεπάγεηαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, αλζξψπηλσλ, ηερλνινγηθψλ θαη πιηθνηερληθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηνλ 

επηζηάκελν έιεγρν ησλ εηζξνψλ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη επηβάιιεηαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ, κηαο θαη δελ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λέσλ πξνζιήςεσλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ. Μέζσ ηεο δηαξθνχο 

επηκφξθσζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ, κεηαδίδνληαη νη ζχγρξνλεο γλψζεηο, πξνζηίζεληαη 

εκπεηξίεο, επεθηείλεηαη ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη πξνζδίδεηαη κηα λέα δπλακηθή, πνπ 

απμάλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζε πνιιαπιά πεδία 
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ελδηαθέξνληνο. Ζ δηά βίνπ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΣΑ είλαη απαίηεζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη θαη θαηαδείρλεη ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηελ αμηνθξαηία πνπ 

πξνάγεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ.  

Σαπηφρξνλα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, ε εγεζία ηνπ ΟΣΑ ζα πξέπεη λα ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ζηελ ππνγξαθή ζπκθεξνπζψλ ζπκβάζεσλ, ζηε ζχλαςε επηθεξδψλ ζπκθσληψλ θαη 

ζπκπξάμεσλ, ζηελ ηδησηηθνπνίεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ απνθπγή δαπαλψλ ή γηα ηελ 

εμαζθάιηζε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ίδηαο πεξηνπζίαο δηέπεη ηνπο 

λφκνπο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη εληάζζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπκθέξνληνο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (Ν.3852/2010). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αθηλήησλ είλαη ε εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ηζρχνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο σο θνηλσληθφ αγαζφ, ε 

ζεζκνζέηεζε ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζήο ηεο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ινγηζηηθψλ εξγαιείσλ, ε δεκηνπξγία ελφο αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ 

πνπ πξνβιέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΣΑ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε επελδπηηθή ηαπηφηεηα θαη ε 

πνιενδνκηθή σξίκαλζε ησλ πεξηνρψλ Γεληθήο Αλάπηπμεο Αθηλήησλ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ ηα 

δεκνηηθά ή πεξηθεξεηαθά αθίλεηα λα αμηνπνηεζνχλ κε άκεζεο θαη ηαρείεο δηαδηθαζίεο, ζην 

έπαθξν.   

ηφρνο ηεο λέαο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη λα ξπζκηζηεί ην ηνπηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, λα 

ηεζεί έλα ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ΟΣΑ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, λα 

μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ησλ ηειψλ θαη ησλ θφξσλ, λα εθζπγρξνληζηεί ην ζχζηεκα 

θαζνξηζκνχ θαη είζπξαμήο ηνπο θαη λα εμηζσζεί ε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο κε ηα έζνδα πνπ 

εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φινη νη ΟΣΑ λα 

δηαζέηνπλ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, αθφκα θαη νη πην πεξηνξηζκέλνη ζε κέγεζνο θαη ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνξνινγηθήο θχζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέπνληαη νη ιαλζαζκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ επηθέξνπλ πεξηζζφηεξα έμνδα παξά έζνδα 

ζηνπο Οξγαληζκνχο. ε γεληθέο γξακκέο, ζην ζχγρξνλν κνληέιν δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη 

απφ ηε κηα ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο θαη απφ άιιε ε επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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πφξσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπαηάιεο, αιιά θαη λα εμαζθαιίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα 

νηθνλνκηθά νθέιε, ηα νπνία εμαξηψληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ ραξαθηήξα θαη ην 

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

ην λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζα εθαξκφδνληαη απαξέγθιηηα νη αξρέο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Μέζσ απηήο, ε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ ζα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε online ππνινγηζηηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο (Dada, 2006), θαζψο απνδεδεηγκέλα ζπκβάιιεη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ (Sarantis & Askounis, 2010). Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηνπο ΟΣΑ θαη αληηζηξφθσο κεηψλεη ην θφζηνο ηεο 

επηθνηλσλίαο, ε ρξήζε εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ σθειεί ηελ απνζήθεπζε, 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, ε 

θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε δηθηχσλ βνεζνχλ ζηνλ άκεζν θαη γξήγνξν δηακνηξαζκφ 

πιεξνθνξηψλ (Akman, 2004). Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ζχγρξνλν δηνηθεηηθφ ζθεληθφ απνηεινχλ θνηλφ ςεθηαθφ 

ηφπν πεγψλ πιεξνθφξεζεο.  

Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ν πνιίηεο κπνξεί λα εμππεξεηείηαη θαη λα 

δηεθπεξαηψλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ππνζέζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαζεκεξηλά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα φινπ ηνπ 24ψξνπ, εμνηθνλνκεί ζεκαληηθφ απφ ηνλ ρξφλν ηνπ εθηειψληαο ηηο 

εξγαζίεο απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν θαη ππνινγηζηή, απνθεχγεη ηελ πξνζθφκηζε 

εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη αλά πάζα 

ζηηγκή ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνθεχγεη ηελ ηαιαηπσξία εθκεηαιιεπφκελνο ηε 

δηεπθφιπλζε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ (Torres et al., 2005). Όια ηα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη ηε ηαπηφρξνλε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΑ, θαζψο ηθαλνπνηνχλ θαη εμππεξεηνχλ 

απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα ηνλ πνιίηε.  

Ζ ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ΟΣΑ 

αληηζηξαηεχεηαη ηε γξαθεηνθξαηία, ηε ρξνλνηξηβή θαη ηε ζπαηάιε. ην ζχγρξνλν δεκφζην 

δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο e-government απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα, πξνσζεί ηε δεκνθξαηηθφηεηα, κεηψλεη ηε 
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δηαθζνξά, πεξηνξίδεη ηνλ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο, ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο, επηηξέπεη ηελ 

άζθεζε ειέγρνπ θαη δηεπθνιχλεη ηελ απφδνζε επζπλψλ (Γηακπνπξάο, 2006).  

ην ηέινο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο ζα αλαθεξζεί ην 

πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ ειέγρνπ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηνλ ΟΣΑ, πνπ 

θαζνξίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ο ειεγθηηθφο 

κεραληζκφο πνπ δξα έμσ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη έλαο, ζπκπαγήο θαη 

επέιηθηνο. Οη αξκνδηφηεηέο πνπ ζα αλαιακβάλεη λα θέξεη ζε πέξαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο, ψζηε λα κε δεκηνπξγεί ζπγρχζεηο, εκπινθέο 

θαη παξαλνήζεηο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη γξήγνξε, άκεζε θαη λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θαηαγγειίεο θαη ελζηάζεηο. Οη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν φρη κφλν ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε επξπζκία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηεμαγσγή 

ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, κε θαηάιιεια πξνζφληα 

θαη δεμηφηεηεο. Παξάιιεια, ζηε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζα εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζα γίλεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη 

ην θφζηνο, λα επηηαρχλνληαη νη εξγαζίεο, λα απνζεθεχνληαη πνιιά δεδνκέλα, λα 

απνπιεξψλνληαη άκεζα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο. ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο ε 

δηεμαγσγή πξνιεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ ζα εθιείςεη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαθνδηνίθεζεο θαη ησλ θαηλνκέλσλ θαηαζπαηάιεζεο, αδηαθάλεηαο θαη 

δηαθζνξάο.   
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πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Σν λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζίαο δελ είλαη έλα 

εληαίν θαη αδηαίξεην. Δίλαη κηα ζχλζεζε ζηνηρείσλ απφ επηκέξνπο δηνηθεηηθά κνληέια ηφζν 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ. Καηά ηε αλάπηπμε ηεο πξνβιεκαηηθήο, ην 

κνληέιν απηφ νλνκαηίζηεθε «λέν δεκφζην κάλαηδκελη», ρσξίο φκσο απηφ λα εκπεξηέρεη 

κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάινγε ελφηεηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

πνλήκαηνο. Πξνηηκήζεθε ν φξνο απηφο ιφγσ ηεο πξνζέγγηζεο πνπ αθνξά ζηηο αξρέο ηνπ 

ηδησηηθνχ κάλαηδκελη θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην 

ηνκέα, κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκπξάμεσλ.  

ην λέν κνληέιν πηνζεηήζεθαλ ζηνηρεία θαη απφ άιιεο κεζφδνπο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο 

είλαη ηεο δηνίθεζεο απφδνζεο, ηεο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ, ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο 

κε ηε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ αξρψλ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο. Πξσηαξρηθή 

ζεκαζία δφζεθε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, λα πξνηαζνχλ ιχζεηο, λα αιιάμεη ε λννηξνπία ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζρεδφλ βέβαηεο αληηδξάζεηο έλαληη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ. Σαπηφρξνλα, δφζεθε έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο φπσο θαη ησλ 

αξρψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Με ηε ρξήζε ησλ 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ, δελ επηηπγράλεηαη απιψο ε ζχλδεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηε ηερλνινγία, 

αιιά βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, πεξηνξίδνληαη ε δαπάλεο, νη πνιίηεο 

εμππεξεηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζαθψο κε πνιιέο δηεπθνιχλζεηο θαη απμάλεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ Οξγαληζκψλ. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη, πνπ απνπζηάδεη αλακθηζβήηεηα 

απφ θάζε ηνκέα ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ζηε ρψξα είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη ησλ θνξέσλ ζπλνιηθά. ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

κέζσ ηεο δηνίθεζεο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο, ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο, ηεο 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ νξγαληζκψλ κε ζπλππνινγηζκφ θαζνξηζηηθψλ δεηθηψλ, κε 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειέγρνπο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζεζκνζεηεκέλν 

εμσηεξηθφ θνξέα. Ζ άζθεζε ησλ ειέγρσλ πξνηείλεηαη λα νινθιεξψλεηαη άκεζα θαη 

γξήγνξα, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 
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απνθεχγεηαη, κε γλψκνλα φηη ηε βειηησκέλε θαη κεηαξξπζκηζκέλε εηθφλα ηεο 

δεκνθξαηηθήο θαη αμηνθξαηηθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, ζα πξέπεη λα 

απνθαηαζηαζεί θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ δεκφζην ηνκέα γεληθά.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ λένπ κνληέινπ βαζίδεηαη ζηε μεθάζαξε, ζαθή, καθξνπξφζεζκε ή 

κεζνπξφζεζε ζηνρνζέηεζε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο  ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο είλαη ν νξζνινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, δειαδή ηεο νπζηαζηηθήο 

ινγνδνζίαο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ θνηλσλία. Σέινο, κεγάιε έκθαζε δφζεθε ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ, είηε νηθνλνκηθψλ, είηε αλζξψπηλσλ, είηε πιηθνηερληθψλ, είηε 

ηερλνινγηθψλ. Απηή, ηαπηίδεηαη κε ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη 

πνιιαπιέο αλάγθεο, πνπ ελ θαηξψ θξίζεο θαη πεξηνξηζκνχ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ δελ 

δχλαληαη λα θαιχπηνληαη δηαθνξεηηθά. Σαπηφρξνλα, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ίδηαο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ, δειαδή ησλ 

δεκνηηθψλ αθηλήησλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ, ζπκθσληψλ θαη ζπκπξάμεσλ 

κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ αλεχξεζε επηπιένλ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο, δειαδή ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ απηψλ πξνηάζεσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ν δεκφζηνο ηνκέαο λα 

απαγθηζηξσζεί απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία, λα απνθηήζεη νπζηαζηηθή απηνηέιεηα, νηθνλνκηθή 

θαη δηνηθεηηθή, λα απνβάιεη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο, λα απνιέζεη ηελ 

γξαθεηνθξαηηθή ηνπ δνκή νξγάλσζεο λα αιιάμεη ζειίδα κε πνξεία πξνο ην κέιινλ θαη ηελ 

Δπξψπε. Οη ΟΣΑ πξέπεη λα γίλνπλ εμσζηξεθείο, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δνθηκαζκέλεο 

δηεζλείο πξαθηηθέο δηνίθεζεο, λα ζηξαθνχλ πξνο ηνλ πνιίηε, λα ηνλ ζέζνπλ ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη λα ηνλ παξαθηλήζνπλ λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

απνπξνζαλαηνιηζηνχλ απφ θάζε είδνπο ηππνιαηξία θαη πξνζήισζε ζηνπο θαλνληζκνχο θαη 

ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία, θαη λα ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσληθή 

πξνζθνξά θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε.  

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξμεη δηαθνκκαηηθή ζηήξημε ησλ αιιαγψλ, θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε θαη πνιηηηθή βνχιεζε φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
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Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

πειαηεηαθνχ δφγκαηνο δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα εληζρχζεη θάζε πξνζπάζεηα 

αλαδηάξζξσζεο πξνο ην θαιχηεξν. Καηαιπηηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ απηνδηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Όηαλ ην έκςπρν δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ αληηιεθζεί ηηο αιιαγέο 

απηέο σο εθαιηήξην γηα ηελ αλάηαζε ηνπο ειιεληθνχ θξάηνπο ζπλνιηθά, ζαλ έλα θνηλφ 

φξακα ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο, ηφηε ζα αλαιάβεη δξάζε, ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πξνο φθεινο φισλ.   

ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη: 

Α) Ζ πινπνίεζε νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζηνπο ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

αληαγσληζηηθνί, λα αλαλεσζεί ν ραξαθηήξαο ηνπο θαη λα αιιάμεη ξηδηθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππαιιήισλ, λα αλαδεηρζεί ν εγέηεο ηνπο, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη γλψζεηο κάλαηδκελη, φξακα, 

θχξνο, θαηαλφεζε, ζα απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο θαη 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Β) Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Γ) Ο ζαθήο θαζνξηζκφο πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ. 

Γ) Ζ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο αιιαγψλ. 

Δ) Ο εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αληηζηάζεσλ ζηηο αιιαγέο. 

η) Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη. 

Ε) Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθνηερληθψλ, αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθνηερληθψλ πφξσλ. 

Ζ) Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηεο άζθνπεο θαηαζπαηάιεζεο ησλ ρξεκάησλ. 

Θ) Ζ αμηνπνίεζε ηεο ίδηαο πεξηνπζίαο θαη ησλ ίδησλ πφξσλ ηνπ δήκνπ.  

Η) Ζ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ηεξάξρεζεο. 

Ηα) Ζ ζηειέρσζε κε ππεχζπλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 
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Ηβ) Ο πεξηνξηζκφο ηεο ηππνιαηξίαο θαη ηεο πξνζήισζεο ζηνπο θαλφλεο. 

Ηγ) Ζ ζχκπξαμε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ηδ) Ζ πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ηε) Ζ επηθξάηεζε ηεο ζπζρέηηζεο «ζηνρνζέηεζε-απφδνζε-ακνηβή εξγαδνκέλσλ». 

Ηζη) Ζ πξφζιεςε-δηνξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.  

Ηδ) Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε, θαηάξηηζε θαη δηά βίνπ κάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ηζ) Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ, νηθνλνκηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ ηεο πεξηνρήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Κ) Ζ εμσζηξέθεηα ησλ ΟΣΑ, ε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ. 

Κα) Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο εζεινληηθνχ θαη θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα.  

Κβ) Ζ ζεζκνζέηεζε, ε πινπνίεζε θαη ε απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο 

ινγνδνζίαο θαη ηεο κέηξεζεο απνηειεζκάησλ απφδνζεο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ.  

Κγ) Ο ζπζρεηηζκφο «κεηξήζεσλ-πνηφηεηαο-απνηειεζκαηηθφηεηαο». 

Κδ) Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ. 
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