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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

Ζ εγεζία ππήξμε έλα ζεκαληηθφ ζέκα έξεπλαο γηα ηνλ θνηλσληθφ 

επηζηήκνλα, ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. Ο αξηζκφο ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κειέηε απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφο. Ωζηφζν, δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκε 

νινθιεξσηηθή ζεσξία πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα βαζηθά ζηνηρεία. Σηο ηειεπηαίεο 

ηξεηο δεθαεηίεο, εηδηθφηεξα, ε εγεζία έρεη πξνζειθχζεη νπζηαζηηθή πξνζνρή σο 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ παξνχζα 

εξγαζία αλαιχεη ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο γεληθά, ηελ αζάθεηα ηνπ φξνπ θαη ηα 

πξνβιήκαηα κε ηελ εκπεηξηθή κειέηε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε 

ζεσξία κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο γηα ηε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ελψ παξαηίζεηαη επηγξακκαηηθά θαη ν ηξφπνο ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο., 

Οξηζκέλεο απφ ηηο δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ιέμε πηνζεηήζεθε άκεζα ζε επηζηεκνληθή γιψζζα απφ θνηλφ ιεμηιφγην ρσξίο λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. Δπηπιένλ ζχγρπζε πξνθαιείηαη απφ ηε ρξήζε 

άιισλ αζαθεηψλ ελλνηψλ φπσο ε εμνπζία, ε εμνπζία, ε δηαρείξηζε, ν έιεγρνο, ε 

επηξξνή, ε επνπηεία. Αιιά σο επί ην πιείζηνλ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή θχζε 

ηεο εγεζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «αφξαηε» δχλακε κέζα ζε νξγαληζκνχο - 

νξηζκέλνη ζπγγξαθείο θηάλνπλ κέρξη θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηε ζπλάθεηα ηεο εγεζίαο 

σο επηζηεκνληθήο θαηαζθεπήο, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκαζηψλ ηεο γηα ηα άηνκα. 

Ωζηφζν, ε εγεζία εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θνηλσληθφ 

επηζηήκνλα ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηηο νξγαλσηηθέο επηδφζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

1.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 

Οη δήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελεο εδαθηθέο νληφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην 

πξψην επίπεδν ηνπηθψλ αξρψλ. Οη δήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε3 ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. ηηο εδαθηθέο πεξηνρέο ησλ λέσλ δήκσλ πεξηιακβάλνληαη νη 

εδαθηθέο πεξηνρέο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ ζπγρσλεπζεί. Οη Γήκνη θαη νη 

θνηλφηεηεο ζπγρσλεχζεθαλ κε ην λφκν 2539/1997 απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ησλ 

λέσλ δήκσλ πνπ ηδξχζεθαλ κε ην λφκν 3852/2010, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ έσο 2000 

θαηνίθνπο θαη ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ησλ λέσλ δήκσλ εάλ έρνπλ πιεζπζκφ άλσ 

ησλ 2.000 θαηνίθνπο
1
. Οη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα εδαθηθά λνκηθά 

πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ην δεχηεξν επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Πεξηζζφηεξνη 

απφ έλα λνκφ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηα πεξηθεξεηαθά γεσγξαθηθά φξηα. ε θάζε 

πεξηνρή, δεκηνπξγνχληαη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, εληφο ησλ νξίσλ ησλ λνκαξρηψλ θαη 

ηεο πξψελ λεζησηηθήο επαξρίαο. δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαπεξηθεξεηαθήο 

απνθέληξσζεο, είλαη ε έδξα ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξψελ λνκαξρηαθψλ δηνηθήζεσλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Οη Πεξηθέξεηεο 

είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ 

φζνλ αθνξά ηηο επζχλεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο εζληθέο φζν θαη ηηο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο. ην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη επηπξφζζεηεο κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ππεξάξηζκσλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Αηηηθή) είλαη κηα νιφθιεξε κεηξνπνιηηηθή 

πεξηνρή, ελψ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Κεληξηθή Μαθεδνλία) νη 

κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο αζθνχληαη κφλν ζηε Μεηξνπνιηηηθή Μνλάδα 

Θεζζαινλίθεο, δειαδή εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
2
. 

                                                           
1
Νφκνο  3852/2010. 

2
Europa (2015) „About eGovernment‟. 
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Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ έρεη επαλαζρεδηαζηεί κε 

βάζε ηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ελδνηνπηθήο 

απνθέληξσζεο θαη ηε ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ηφρνο ηεο είλαη ε επξχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ζην πιαίζην δηεπξπκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ, κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ επξχηεξσλ 

δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξκνδηνηήησλ. Ο Γήκαξρνο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή γηα ηελ Πνηφηεηα Εσήο θαη ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή απνηεινχλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ελφο δήκνπ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο είλαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ην πκβνχιην 

ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο είλαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ. Δάλ 

κηα ηνπηθή θνηλφηεηα έρεη κέρξη ηξηαθφζηα (300) θαηνίθνπο, ν ηνπηθφο εθπξφζσπνο 

ηεο Κνηλφηεηαο είλαη ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν. πγθεθξηκέλα
3
: 

 - Ο Γήκαξρνο 

Ο Γήκαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ηνπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ελφηεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ αληηδεκάξρσλ. Οη αληηδήκαξρνη πνπ δηνξίδνληαη 

απφ ην δήκαξρν είλαη ζχκβνπινη ηνπ θφκκαηνο ηεο πιεηνςεθίαο. Βνεζάεη ηνλ 

δήκαξρν ζηελ άζθεζε ησλ ηνκεαθψλ θαη εδαθηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ νξίδνληαη θαη 

ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ απφθαζή ηνπ. Ο αξηζκφο ησλ αληηδεκάξρσλ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ κνλάδσλ. ε ζεηεία ηνπο δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δπφκηζη ρξφληα. Οη Αληηδήκαξρνη ησλ δεκνηηθψλ 

θνηλνηήησλ ζηα εδαθηθά φξηα ελφο λεζηνχ έρνπλ εθηεηακέλεο αξκνδηφηεηεο. 

 - Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο δεκνηηθέο ππνζέζεηο 

εθηφο απφ εθείλεο ππφ ηελ επζχλε ηνπ δεκάξρνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ δεκνηηθνχ 

νξγάλνπ. 

- Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

                                                           
3
Tambouris, E., Stefanou, A., Peristeras, V. &Tarambanis K. (2004) „One-Stop Government and 

Citizens Satisfaction: The Case of Citizen Centres in Greece‟, 4th European Conference on e-

Government, 17-18 June 2004, Dublin Castle, Ireland. Trinity College, Dublin: ECEG Proceedings, pp. 

733-741 
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Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη έλα ζπιινγηθφ, εθηειεζηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ 

δεκνηηθφ φξγαλν αξκφδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δίλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

δεκνηηθψλ απνθάζεσλ. Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη ζε δήκνπο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αληηδεκάξρνπο. Σελ πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο θαη απνηειείηαη 

απφ ηνπο αληηδεκάξρνπο. 

- Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν θαη ηελ 

ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ επηβνιή ηειψλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ. 

Απνηειείηαη απφ ηνλ δήκαξρν θαη νξηζκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ 

εθιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηδξχεηαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 

10.000 θαηνίθσλ. Απνηειείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη νξηζκέλνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο πνπ εθιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Έρεη επζχλεο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο ρσξνηαμίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ρψξσλ ηεο αγνξάο ηνπ δξφκνπ θαη ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ. Έρεη επίζεο 

εηδηθή επζχλε θαη αλαιακβάλεη δξάζε κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ζηνλ δήκν. 
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1.2 Ο ΡΟΛΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Ζ ζεζκηθή βάζε ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο είλαη ην χληαγκα ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ 1975 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1986, ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο 

νπνίαο νξίδνπλ ηα εμήο: Άξζξν 101 «Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο απνθέληξσζεο. Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο βαζίδεηαη ζε 

γεσνηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη κεηαθνξηθνχο φξνπο. Σα πεξηθεξεηαθά θξαηηθά 

ζηειέρε έρνπλ γεληθή απνθαζηζηηθή εμνπζία ζηα ζέκαηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ελψ νη 

θεληξηθέο ππεξεζίεο έρνπλ, εθηφο απφ εηδηθέο εμνπζίεο, ηε γεληθή θαζνδήγεζε, ην 

ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αμησκαηηθψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ην 

λφκν». Άξζξν 102 «Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αζθείηαη απφ ηνπηθέο 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ην πξψην επίπεδν ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ δήκνπο θαη 

θνηλφηεηεο. Σα άιια επίπεδα θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. Οη ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο απνιαχνπλ δηνηθεηηθήο αλεμαξηεζίαο. Οη αξρέο ηνπο εθιέγνληαη κε 

θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. Ο λφκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη ππνρξεσηηθέο ή 

εζεινληηθέο ελψζεηο νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα εθηεινχλ έξγα ή λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο. ζα δηνηθνχληαη απφ έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιεγκέλσλ 

εθπξνζψπσλ θάζε δήκνπ θαη θνηλφηεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ
4
.  

Δηδηθφηεξα, ν λφκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δεπηέξνπ επηπέδνπ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπηθψλ επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο 

θξαηηθήο δηνίθεζεο. ε ζπκκεηνρή απηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ. Σν θξάηνο επνπηεχεη ηηο ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπο. Οη 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο αλαζηνιήο θαη απφιπζεο ησλ εθιεγκέλσλ αμησκαηνχρσλ ησλ 

ηνπηθψλ ππεξεζηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ απηνδίθαηα 

θαηάπησζε ηεο ζεηείαο ηνπο, εθδίδνληαη κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ελφο ζπκβνπιίνπ 

πνπ απνηειείηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ. Σν θξάηνο πξνβιέπεη 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή θαη ηε 
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δηαλνκή κεηαμχ ησλ λνκηθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θφξσλ ή ησλ δαζκψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζπιιέγνληαη απφ ην θξάηνο θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν»
5
. 

Σα θπξηφηεξα λνκνζεηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο αξρέο πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ επηπέδνπ θαζψο θαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε είλαη: 

- Νφκνο 1416/1984 γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πξψηνπ επηπέδνπ. 

- Νφκνη 1622/1986 θαη Π.Γ. 5111987, ηα νπνία ρσξίδνπλ ηε ρψξα ζε 

πεξηνρέο. 

- Νφκνο 2218/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην λφκν 

2240/1994 θαη ηνλ λφκν 2307/1995 πνπ δεκηνπξγεί ηηο ηνπηθέο αξρέο δεπηέξνπ 

επηπέδνπ. 

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 410/95 (Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο) πνπ 

θσδηθνπνηεί ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. 

- ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 30/96, ην νπνίν θσδηθνπνηεί ηε λνκνζεζία ζρεηηθά 

κε ηηο ηνπηθέο αξρέο δεπηέξνπ επηπέδνπ ζε έλα εληαίν λνκηθφ θείκελν. 

- Νφκνο 2503/1997 πνπ θαζηζηά ηελ Πεξηθέξεηα έλα λέν απνθεληξσκέλν 

επίπεδν ησλ θεληξηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

- Νφκνο 2539/1997 πνπ δεκηνπξγεί λένπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ζε θάζε λνκφ. 

- Νφκνο 2647/98 πνπ κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο απφ ην θξάηνο ηφζν ζηηο 

Πεξηθέξεηεο φζν θαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο. 

Σν ηνπηθφ επίπεδν πξψηνπ επηπέδνπ απνηειείηαη απφ δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπηθψλ ζεκάησλ. Ο λφκνο 2539/1997 γηα ηελ 

«Γεκηνπξγία Σνπηθψλ Αξρψλ πξψηνπ επηπέδνπ» δεκηνπξγεί λένπο δήκνπο θαη 

θνηλφηεηεο κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ζπγρψλεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ. Ο ελνπνηεκέλνο 

εδαθηθφο ρψξνο ησλ λέσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ απηήο 

ηεο ζπγρψλεπζεο ππνδηαηξείηαη ζηα ιεγφκελα «δεκνηηθά ή θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα». 

Κάζε έλα απφ απηά ηα ηξίκελα απνηειείηαη απφ ηελ εδαθηθή πεξηνρή ηεο ζρεηηθήο 

θαηαξγεζείζαο ηνπηθήο αξρήο ή απφ έλαλ νηθηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε λέα ηνπηθή 

αξρή. 

Σέινο, ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη 

ε εθπιήξσζε δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ θαη θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ην 
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θξάηνο ζην απφ ην λφκν. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζην ραξαθηήξα, ηε θχζε θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ δεπηέξνπ επηπέδνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε απηέο. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχλ λα ηνπο δηαηεζνχλ νη πφξνη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ 

άζθεζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ. Όιεο νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ παιαηψλ 

λνκαξρηαθψλ λνκαξρηψλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ αξρψλ δεπηέξνπ επηπέδνπ ην 1994 κεηαβηβάζηεθαλ ζηα 

ππνπξγεία κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ δεκφζηαο 

ηδηνθηεζίαο
6
. 
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1.3 ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 

Ζ ηνπηθή θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί δεκφζηεο πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Ζ νξγάλσζε θαη νη ιεηηνπξγίεο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αθνινπζνχλ μερσξηζηνχο θαλφλεο απφ απηνχο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε 

(L.3463 / 2006), ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη απηέο νη πνιηηηθέο πξέπεη λα 

είλαη ζπλεπήο κε ηελ επξσπατθή θαη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. Δπνκέλσο, νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, σο ζπλέπεηα ησλ επξσπατθψλ, 

επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν 2010, ε 

Διιάδα ππέγξαςε κλεκφλην ζπκθσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ελφο κεραληζκνχ ζηήξημεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Μλεκνλίνπ (Ν.3845 / 2010). Ζ ππνγξαθή απηνχ ηνπ 

Μλεκνλίνπ ήηαλ ζπλέπεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ έθηαζε ζηελ Διιάδα 

κεηά ηελ μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην 2008. Σν θχξην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε Διιάδα επηθεληξψζεθε ζηα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα. σο εθ ηνχηνπ, ην κλεκφλην ζπκθσλίαο πεξηιακβάλεη φξνπο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Ζ εθηακίεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Ζ ππνρξέσζε κείσζεο 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ αθνινχζεζε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απνηεινχζαλ 

κέξνο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο πηζησηέο, ζα ελίζρπε 

ηελ εζληθή νηθνλνκία
7
. 

Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο δαλείνπ θαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, 

φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ, είραλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, φπσο ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηφζν γηα ην 

δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα πξντφληα πνπ 

νδήγεζε ζην θιείζηκν πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 
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επηρεηξήζεσλ, ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο φια ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο (ηδίσο ζε φινπο ηνπο πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκίσλ), ηελ απνηπρία ηεο 

απνπιεξσκήο ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ε νπνία δεκηνχξγεζε 

κεγάιν αξηζκφ αζηέγσλ. Απηέο νη ζπλέπεηεο νδήγεζαλ ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, απφ ηνπο 

πνιίηεο. Έρεη παξαηεξεζεί εζληθηζηηθή ηάζε θαη απνκάθξπλζε απφ θάζε είδνπο 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ δεκηνχξγεζαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κηα αίζζεζε 

μελνθνβίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο θηινμελίαο πνπ παξαδνζηαθά πεξηγξάθεη 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία
8
. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζπλέπεζε κε κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ πνπ εηζήιζαλ 

ζηελ Διιάδα κεηά ηε ζπξηαθή δηακάρε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζηνπο πνιίηεο θαηά ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην 

έγγξαθν. Μέρξη ζηηγκήο, δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί αληίζηνηρεο εξγαζίεο πνπ λα 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη πνιηηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ άξζξνπ, 

πέξα απφ ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελείο πεγέο θαη εηδηθφηεξα ζηνηρεία απφ ηνλ επίζεκν 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ζηνηρεία απφ δεκνζηεπκέλεο 

έξεπλεο θαη επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ δήκσλ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ζηνηρεία απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην νπνίν επνπηεχεη ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε θαη δφζεθε 

θαηφπηλ αηηήκαηφο καο. Γηα ηελ ελζσκάησζε απηνχ ηνπ άξζξνπ, ζην πξψην ηκήκα 

εθθξάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ χληαγκα 

θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ην θξάηνο κε απνθάζεηο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. ην δεχηεξν ηκήκα 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηνλ πνιίηε θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν
9
. 

Ζ πξνζρψξεζε ησλ θξαηψλ ζε ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλάζεζε κέξνπο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ, άξα θαη ησλ πνιηηηθψλ 
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δηθαησκάησλ. Μεξηθά απφ ηα δηθαηψκαηα απηά αλαηέζεθαλ απφ ηελ Διιάδα θαη 

ζπλεπψο παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Διιάδα, θαζψο θαη απφ ηα άιια θξάηε κέιε, ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σα δηθαηψκαηα πνπ απνλέκνληαη πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα 

ησλ πνιηηψλ, φηαλ ηα δεηήκαηα απηά ξπζκίδνληαη απφ ην πξσηνγελέο ή παξάγσγν 

δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ αληηβαίλνπλ ζηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ ζεζπίδνπλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ. χκθσλα κε ην χληαγκα 

ηεο Διιάδαο, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ βξίζθνληαη ππφ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θξάηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην δηθαίσκα ζηέγαζεο, 

απαζρφιεζεο, πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, έλα απφ ηα κέηξα πνπ έιαβε ε 

ειιεληθή δηνίθεζε, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ Μλεκνλίνπ, ήηαλ ε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

κέηξνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, ζπγρσλεχζεθε κεγάινο αξηζκφο 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Μέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ Τπεξεζηψλ 

αλαζηέιιεηαη, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο επαλέληαμεο ζε 

πεξίπησζε κειινληηθήο δεκφζηαο εηδνπνίεζεο εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ελψ άιινη απνιχζεθαλ. Σν κέηξν απηφ νδήγεζε πνιινχο ππαιιήινπο 

ζηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε
10

.  

Σαπηφρξνλα, νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κεηψζεθαλ απφ ην λφκν, ελψ ηα επηδφκαηα αιιειεγγχεο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα κείσζαλ πεξαηηέξσ ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ην θξάηνο 

επεξέαζαλ επίζεο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

θαηαξγήζεθαλ θαη νη επηρεηξήζεηο είραλ ην δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ αηνκηθέο ή αθφκε 

θαη εκπνξηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο πεξηφδνπ, πνιιέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο κηθξέο ή νηθνγελεηαθέο, έθιεηζαλ. Οη 

αηηίεο απηψλ ησλ θιεηζίκαηνο είλαη άγλσζηεο. Δληνχηνηο, είλαη πηζαλφ φηη ε αλεξγία, 

ε νπνία απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηεο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, 
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θαζψο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ κπφξεζαλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα, ιφγσ ηεο 

θξίζεο
11

. 

Ζ επζχλε ηνπ θξάηνπο βξίζθεηαη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο, ε νπνία πξέπεη λα πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ. Ωζηφζν, ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, σο ε πιεζηέζηεξε πξνο ηε δεκφζηα αξρή πνιίηεο, επεξεάζηεθε 

απφ απηά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκφ, θαζψο ν ξφινο ηεο είλαη λα 

πξνάγεη, κεηαμχ άιισλ, ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. ε 

απηφλ ηνλ ηνκέα αξκνδηνηήησλ, ε ηνπηθή θπβέξλεζε παξεκβαίλεη ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία, ε νπνία δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σν πξντφλ ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλεηαη ζην εζληθφ, αιιά νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο, νη εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηε δηακεζνιάβεζε θαη ην 

εκπφξην, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

ππεξεζληθφ επίπεδν, έρνπλ άκεζε ηνπηθέο επηπηψζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε νηθνλνκηθή 

χθεζε επεξεάδεη φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ πνιίηε, θαη επνκέλσο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπηθήο 

θπβέξλεζεο θαη πνιίηε
12

. 

Ζ ηνπηθή θπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, σο ζεζκηθφ φξγαλν, ππέζηε ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο πξψηνο λφκνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ 

πκθσλίαο πξνέβιεπε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ λέα 

λνκνζεζία έρεη πεξηνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δνκέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε 

πξψην βαζκφ θαη δεκηνχξγεζε κηα ηνπηθή θπβέξλεζε ζε δεχηεξν βαζκφ ζε επξείεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ωζηφζν, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ε κεηαξξχζκηζε ζα 

ήηαλ απαξαίηεηε, ζα έπξεπε λα έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ην θξάηνο, αθνχ νη 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο (Ν.1065/1980). Γεδνκέλνπ φηη ην θξάηνο δελ κπνξνχζε λα 

παξάζρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε, ε ηνπηθή θπβέξλεζε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζεη 

απνηειεζκαηηθά ην ζρέδην δξάζεο ηεο, φρη κφλν ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ αιιά θαη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, θαζψο νη φξνη ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο δελ πεξηνξίζηεθαλ αιιά ζρεδφλ απαγφξεπζε ηελ απαζρφιεζε λένπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηαπηφρξνλα αλάγθαζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ λα 
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ζπληαμηνδνηεζνχλ. χκθσλα κε ην ζχληαγκα, ε ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

αθνινπζεί δεκφζηεο πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν, είηε κε ηελ αλάιεςε άκεζεο 

εμνπζίαο απφ ην ζχληαγκα είηε κε ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ εθρσξνχληαη απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε αζθεί ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ησλ 

ζπιινγηθψλ θαη ησλ κνλνκειηθψλ νξγάλσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
13

.  

χκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, πξφθεηηαη γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη δελ παξεκβαίλεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηνπηθέο αξρέο 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Αλ θαη ε ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ 

εκπνδίδεηαη απφ ηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο (εθηφο απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο), 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Οη πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο είλαη ηδίσο ηα αληηζηαζκηζηηθά δεκνηηθά 

ηέιε ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο, ηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπο 

θεληξηθνχο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο 

ελέξγεηεο θάζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ησλ δεκνηηθψλ 

έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηερληθά ηεο πξνγξάκκαηα. Δμαηξεηηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί 

ζε πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο φρη κφλν κεηψζεθε, 

αιιά ε εθαξκνγή ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Μλεκνλίνπ, εμαξηάηαη απφ 

ηζνξξνπεκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ειέγρνπο απφ κηα εηδηθή ππεξεζία γηα λα 

εμαθξηβσζεί ε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο . Ωζηφζν, ην 

κλεκφλην ζπλελλφεζεο δελ επεξέαζε κφλν ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο 

θπβέξλεζεο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, δεδνκέλνπ 

φηη ε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο δελ επέηξεπε ηε δηαλνκή πφξσλ ρσξίο έιεγρν 

απφ ηνπο πηζησηέο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ε ηνπηθή θπβέξλεζε λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ζε πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Οη 

δεκφζηεο πνιηηηθέο αζθνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε μερσξηζηφ 

πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνιείηαη βάζεη θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 
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Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ην πξνζσπηθφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απαζρνιείηαη κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ
14

. 

Ζ κείσζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ, σο 

κέξνο ησλ κέηξσλ πνπ έιαβε ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, 

επεξέαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο. Οη πξψηεο λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ήηαλ νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σελ 

επνρή εθείλε, ε ηνπηθή θπβέξλεζε ζην πξψην πηπρίν αξηζκνχζε 1033 λνκηθέο 

νληφηεηεο, ελψ εθείλεο κε δεχηεξν βαζκφ αξηζκνχζαλ 51. Μεηά ηε κεηαξξχζκηζε, ε 

πξψηε ζπγρσλεχζεθε ζε 325 δήκνπο, ελψ νη δεχηεξνη ζε 13 πεξηθέξεηεο. Απηή ε 

ζπγρψλεπζε ήηαλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο θπβέξλεζεο, σζηφζν ε δηαδηθαζία 

επηηαρχλζεθε θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηελ επεμεγεκαηηθή έθζεζε, 

ζεψξεζε φηη ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Ωζηφζν, ε 

κεηαξξχζκηζε θαίλεηαη λα έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ, ησλ αλαζηνιψλ ή ησλ απνιπζέλησλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ λενπξνζιεθζέλησλ
15

. 

χκθσλα κε ηα αξρεία πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ε εγγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ έγηλε ππνρξεσηηθή, 

ζχκθσλα κε ηνλ εθηειεζηηθφ λφκν ηνπ κλεκνλίνπ ζπκθσλίαο (εκείσζε 9), γηα ηα 

έηε 2013-2014 θαη 2015 ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ. Παξά ηελ πεξηνξηζκέλε 

ζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θξάηνπο, ε ηνπηθή θπβέξλεζε αλέιαβε 

ηελ πξσηνβνπιία λα ζπληνλίζεη ηηο ηνπηθέο νκάδεο εζεινληψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ. Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απνζθνπνχζαλ ηδίσο ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Σα ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε είηε είραλ πξνβιεθζεί απφ ην λφκν είηε ιεηηνπξγνχζαλ «defacto», 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Σν ρξεκαηνδνηνχκελν 

επξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή ήηαλ ν βαζηθφο πφξνο ηεο 

ηνπηθήο θπβέξλεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ησλ παηδηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα είρε 
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ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή πξηλ απφ ην 2010, αιιά νη αλάγθεο απμήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, θαζψο πνιιέο νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα παξέρνπλ 

ηδησηηθέο δνκέο γηα ηα παηδηά ηνπο
16

. 

Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο επεξέαζε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο κεηά ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο πνπ αθνινχζεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλφεζεο ην 2010 κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ . Οη λφκνη 

εθαξκνγήο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ είραλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ήηαλ ε άλνδνο ηεο 

αλεξγίαο, ε νπνία έθηαζε ζηα πςειφηεξα πνζνζηά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θπξίσο ιφγσ ηνπ θιεηζίκαηνο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

απφιπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην θαη ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ιφγσ ηε ζπγρψλεπζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηελ 

απνηπρία ησλ πνιηηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σαπηφρξνλα, ήηαλ αδχλαην γηα ηνπο άλεξγνπο θαη γηα ηνπο πξψηνπο πνπ 

εηζήιζαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (θπξίσο λένη πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

λα βξνπλ εξγαζία ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ απηή ηελ θαηάζηαζε απνηεινχζαλ θαηά θχξην ιφγν εζληθφ 

πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην θξάηνο
17

. 

Δλ θαηαθιείδη, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πην εκθαλή ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

ε ηνπηθή θπβέξλεζε αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, 

θαζψο είλαη ππεχζπλε απφ ην λφκν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Παξά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, νη ηνπηθέο 

αξρέο έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπηθψλ νκάδσλ θαη 

κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. ε ηνπηθφ επίπεδν, αλαπηχρζεθαλ νκάδεο ππνζηήξημεο εζεινληψλ θαη 

ρνξεγήζεθαλ ππεξεζίεο επεκεξίαο, εθπαίδεπζεο, θαξκαθεπηηθήο θαη ηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο ζηνπο πνιίηεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Σέινο, ε ηνπηθή θπβέξλεζε ρξεζηκνπνίεζε επίζεο ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

                                                           
16

Makridimitris, A., &Pravita, M. H. (2013).Public Administration. 
17

 Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηειεπηαία ελεκέξσζε ζηηο 21.06.2012, 

ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141 / 21.06.2012) 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη αλέπηπμε εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΟΣΑ 

2.1  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΟΤ 

ΟΣΑ 

 

Σα αλνηθηά δεδνκέλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη δεδνκέλα νπνηνπδήπνηε 

είδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηα νπνία παξάγνληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο. Ζ ρξήζε αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ. Δλίζρπζε ησλ παξαηεξεηεξίσλ ησλ πνιηηψλ κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηε 

ινγνδνζία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ 

νπνία δνχκε, είλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξάγνπλ νη θπβεξλήζεηο νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ιφγσ ηεο 

δηαθαλνχο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ δηαθάλεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλεπάγεηαη 

απεξηφξηζηε θαη ειεχζεξε δηάζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ δηαθάλεηα παξακέλεη 

ζπληαγκαηηθή απαίηεζε ζηελ Διιάδα. Ζ αλνηθηή δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, ησλ ΜΚΟ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ. Απηά ηα 

δεδνκέλα ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα απφ γεσ-πεξηθεξεηαθά 

δεδνκέλα, δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ππνδνκέο, πεξηβάιινλ, πνιηηηζκφ, δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, δεδνκέλα κεηαθνξψλ, απνηειέζκαηα εθινγψλ, εγθιήκαηα, άδεηεο, 

θαηαιφγνπο επηρεηξήζεσλ. Ζ δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα κέζσ δεκφζησλ θνξέσλ κπνξεί 

εχθνια λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε αλνηθηά δεδνκέλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ 

Διιεληθή Γεκνθξαηία έρεη θαηαβάιεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε αλνηρηψλ πνιηηηθψλ δεδνκέλσλ Γεκφζηα αλνηρηά δεδνκέλα 

παξάγνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζε πνιιέο πφιεηο ηεο ρψξαο καο αιιά δελ δηαβάδνληαη 

εχθνια θαη επεμεξγάδνληαη, δελ είλαη αλαγλψζηκα απφ κεραλέο, δελ παξάγνληαη κε 

αλνηθηέο άδεηεο
18

. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ζηνπο επίζεκνπο ηφπνπο ησλ 

ειιεληθψλ δήκσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Απηή ε εκπηζηνζχλε κεηαθξάδεηαη ζε 

                                                           
18

Aspridis, G. (2003). Introduction to the political and administrative organisation of the Hellenic State, 

Athens: Propompos 
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ηξφπνπο ρξήζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ δελ ζπλδέεηαη 

απαξαίηεηα κε πιηθή - νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα πνιηηηθή δσή κέζσ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Ζ έλλνηα ηεο 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο αλνηθηήο θπβέξλεζεο. Ζ 

αλνηρηή θπβέξλεζε επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

λνκνζεζίαο. Ο αλνηρηφο δεκφζηνο ηνκέαο, ηδηαίηεξα ε αλνηθηή ηνπηθή θπβέξλεζε, 

ελζσκαηψλεη έλα δηαθαλέο θέληξν εμνπζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

δήκνη είλαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε. πλεπψο, ηα δηαζέζηκα αλνηθηά δεδνκέλα νδεγνχλ 

ηφζν ζηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φζν θαη ζηε 

ζπκκεηνρηθή έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο. Ζ ηδαληθή κνξθή ησλ πνιηηψλ 

γηα πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο εληφο ησλ ειιεληθψλ δήκσλ 

θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο
19

: 

(Α) Παζεηηθέο πιεξνθνξίεο 

(Β) Δλεξγέο πιεξνθνξίεο 

(Γ) Γηαβνχιεπζε 

(Γ) Γηάινγνο θαη δηαπξαγκάηεπζε 

(E) Δλεξγνπνίεζε & πκκεηνρή 

(Ε) Ρχζκηζε πνιηηηθψλ. 

Ζ ζχληαμε ηεο πξφζβαζεο ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ν δεκφζηνο έιεγρνο ηεο 

εμνπζίαο κπνξεί λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ ζχζηεκα. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

επηζεκαλζεί ε κεγάιε ζπκβνιή ηεο αλνηθηήο θπβέξλεζεο ζηελ ειεθηξνληθή 

δεκνθξαηία, κηα θνηλή δηαζχλδεζε κεηαμχ δηαθάλεηαο θαη ρακεινχ επηπέδνπ 

δηαθζνξάο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απνηξέςεη αμησκαηνχρνπο απφ ηελ 

θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

απνγνεηεπηηθή φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο δηαθάλεηαο θαη ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη έιιεηςε δεκάξρσλ πνπ αθνινπζνχλ πνιηηηθέο βάζεη δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

(ε νπνία βαζίδεηαη ζε αλνηθηά ζηνηρεία). Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα ζψδεη θάπσο ηελ 

θαηάζηαζε. Αιιά εκείο νη Έιιελεο σο ρψξα πεξπαηάκε πνιχ καθξηά απφ ηελ 

παγθφζκηα πξφνδν ζηηο αλνηθηέο πνιηηηθέο δεδνκέλσλ. Ζ πεξίθεκε εζσζηξέθεηα πνπ 

ραξαθηήξηδε πάληα ηηο ειιεληθέο ηνπηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη 

πξαθηηθέο είλαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σν γεγνλφο είλαη φηη κπνξνχκε λα 

                                                           
19

Dessler, G., (2012). Human resources management – Basic meanings and modern trends, Athens: 

Kritiki. 
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εμαγάγνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θάζε 

Τπνπξγείνπ, αιιά δελ κπνξεί λα εμαρζεί πνιιά ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα. Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηεγνξηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ
20

. 

Οη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο πςειφηεξεο αλάπηπμεο απνηεινχλ ηε δηαξθή 

αλάγθε βειηίσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε (απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη πνιπάξηζκα παζνγφλα) είλαη ην 

δπζιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ. Γηα δεθαεηίεο, ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

πξνζιήςεσλ αληηκεηψπηδε εθηεηακέλα πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο θαη 

ε δηαθζνξά εμαηηίαο ηεο έληνλεο πνιηηνθπιαθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, ζε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

δηακνξθψζεθε έλα αμηφινγν, αιιά πνιχ ζηαηηθφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ θαη 

βαζίζηεθε ζηνλ θαλφλα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο. 

Σν ξπζκηδφκελν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαηάθεξε λα κεηψζεη ηελ ππνζηήξημε ζε θάπνην 

βαζκφ. Ωζηφζν, ην ζχζηεκα νδήγεζε ζε αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο φπνπ ην 

επηιεγκέλν πξνζσπηθφ δελ ήηαλ ην θαηάιιειν / ηθαλφ, αιιά ν ππνςήθηνο κε 

πςειφηεξα πηζησηηθά ζεκεία ή κε ηα πςειφηεξα βαζκνχο ζηηο εμεηάζεηο, ηα νπνία 

είραλ κηθξή ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Σν κνλνδηάζηαην ζχζηεκα θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη ρξεηάζηεθε πεξαηηέξσ 

βειηίσζε
21

.  

Δπηπιένλ, ν πξναλαθεξφκελνο παζνγφλνο παξάγνληαο παξνπζηάδεη πςειφ 

βαζκφ πνιππινθφηεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ αλεπαξθνχο νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηνπ απξνζδηφξηζηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

ησλ ειιείςεσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζιήςεσλ είλαη ν έγθπξνο ζρεδηαζκφο ζέζεσλ 

αληθαλφηεηαο, ε πξνβιεκαηηθή θαηάηκεζε, ε ζηνηρεηψδεο κνξθή ελφο ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ (ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ βάζεη πνιηηηθψλ θξηηήξηα θαη πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ, 

                                                           
20

Rossidis I., and Petropoulakos S., (2014). «Reforms of the recruitment systems of the public sector in 

Greece from 1974 to present day, assessment and proposals, minutes of the 4th Conference on 

Administrative sciences entitled Reforms in public administration: Capabilities, Prospects, 

Weaknesses, Athens – Komotini: Ant. Sakkoulas. 
21

Papalexandri, N., and Bourantas, D., (2003). Human Resources Management, Athens: Benos. 
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δηακφξθσζε πξνθίι ηνπ ηδαληθνχ ππνςήθηνπ, ζρεδηαζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ)
22

. 

Δλ ζπλερεία, ζην ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ε δηαδηθαζία επηινγήο 

πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο
23

:  

(α) ν δηεπζπληήο ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο ζα θάλεη ηελ επηινγή, 

(β) απφ εθινγηθφ ζψκα πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, 

(γ) κε γξαπηφ δηαγσληζκφ πξφζιεςεο, 

(δ) κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ζρνιή εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ θαη 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ (φπσο ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη 

(ε) κε επηινγή βάζεη θξηηεξίσλ (απηφκαηε επηινγή). 

χκθσλα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κπνξνχκε λα 

δηαηξέζνπκε ην πξνζσπηθφ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ), 

Απφθνηηνη Σερληθνχ Ηλζηηηνχηνπ, Απφθνηηνη Λπθείνπ θαη Απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ή 

Γπκλαζίνπ. Οη ζέζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε κφληκεο ζέζεηο, ζέζεηο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη ζπζηήκαηα ζηαδηνδξνκίαο. ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ 

ζέζεσλ, ε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζέζεσλ εξγαζίαο ν δεκφζηνο ππάιιεινο 

γλσξίδεη ην κηζζφ, ην βαζκφ πνπ θαηέρεη θαη ηα θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη κέρξη ην 

ηέινο ηεο ππεξεζίαο. ηα ζπζηήκαηα ζηαδηνδξνκίαο, ν εξγαδφκελνο θαηέρεη ηε 

ρακειφηεξε ζέζε ή θάπνηα κεζαία ζέζε, αλάινγα κε ηα πξνζφληα γηα ηε ζέζε, θαη 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλέιζνπλ ηεξαξρηθά αλ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα θαη ηα 

πξνζφληα γηα λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα πςειφηεξεο ζέζεο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα 

φηη ε επηινγή γίλεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ηελ επάξθεηα 

ηνπ πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζα δεκηνπξγεζεί έλα εηδηθφ ζψκα 

γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο πνπ βαζίδεηαη ζε 

ππνςήθηα ηππηθά πξνζφληα ή "απηφκαηε επηινγή", βαζίδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ 

ππνςεθίνπ βάζεη ηνπ βαζκνχ παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ πνπ θαηέρεη πηπρίν 

κεηαπηπρηαθνχ ή / θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη άιια 

πξνζφληα. Σέινο, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ν δηνξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

επηηπρή απνθνίηεζε ζρνιήο εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φπσο 

ε ηξαηησηηθή Αθαδεκία θαη ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 
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Απηνδηνίθεζεο ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο
24

. 

ηελ Διιάδα, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 1811/1951 ππαγνξεχεη φηη εθηφο ησλ 

ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ απαηηείηαη γξαπηή εμέηαζε πξφζιεςεο. Σν 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 1811/1951 θσδηθνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

611/1977 θαη εηζήρζε δηαγσληζκφο πξφζιεςεο γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Τπάξρνπλ ηξία είδε 

δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο: νη εηδηθνί δηαγσληζκνί, νη λνκαξρηαθνί αγψλεο θαη ν θνηλφο 

δηαγσληζκφο. Με ην λφκν 1320/1983 ε επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν 

απηφκαηεο επηινγήο ρσξίο νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ζεκείν αλάζεζεο γηα ηνπο 

βαζκνχο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σελ ίδηα ρξνληά (1983) ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηνπ 

Γ / ληή ηκήκαηνο ηεο ΔΓΓ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο έλαο ππνςήθηνο ζην 

N.S.P.A. απαηηνχληαη εμεηάζεηο εηζφδνπ (δηαγσληζκφο εηζφδνπ) θαη κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο νη απφθνηηνη απαζρνινχληαη ζε κφληκεο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα. 

Με ην λφκν αξηζ. 1735/1987 απνλέκεηαη βαζκφο πηπρίνπ παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ. 

Ζ ειάρηζηε ειηθία πξφζιεςεο γηα φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

είλαη 21 εηψλ. Ζ δηαθάλεηα θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επηζηξέθεη κε ηνλ λφκν αξηζ. 1943/1991 θαηά ηελ 

επαλεηζαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο. Δθηφο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξφζιεςεο, ηνλ βαζκφ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηα κεηαπηπρηαθά πξνζφληα θαη ηελ 

δηακνλή κεηαμχ άιισλ πξνζφλησλ, ιακβάλνληαη ππφςε. 

Με ην λφκν αξηζ. 2190/1994
25

 ηδξχεηαη ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο γίλεηαη απφ γξαπηφ δηαγσληζκφ πξφζιεςεο, 

ζπλέληεπμε ή απφ ην ζχζηεκα απηφκαηεο επηινγήο. Ο λφκνο αξηζ. 2190/1994 

ηξνπνπνηείηαη απφ ην λφκν αξηζ. 3051/2002, ε νπνία επηηξέπεη εηδηθά ηηο εμεηάζεηο 

πνιιαπιψλ επηινγψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο (άξζξν 7 παξάγξαθνο 1). Δάλ 

ν ππνςήθηνο έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εμάκελσλ 

πνπ απνθηήζεθε κε ηελ ίδηα εμεηδίθεπζε ηεο δηαθεκηδφκελεο ζέζεο, ηφηε θεξδίδνληαη 

40% κπφλνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ / δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο ηνπ 

ΑΔΠ ηζρχνπλ γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ. 
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Δπηπιένλ, ν λφκνο 3260/2004
26

 αλαγλσξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή πείξα ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ππνςεθίσλ εθφζνλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο (επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε) θαη ππφ ηνλ φξν φηη ν ζρεηηθφο 

νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο επηβεβαηψλεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη 

αζθαιηζκέλνο. Καζνξίδεη επίζεο φηη ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 

ζα δηεμαρζεί δεκνπξαζία γηα ηελ επηινγή. 

Ο λφκνο 3320/2005
27

 εηζάγεη ζπλεληεχμεηο σο κέζν θαη θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ ζπλέληεπμε δηεμάγεηαη αθνχ ν νξγαληζκφο δεηήζεη 

ζπλέληεπμε. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή πνπ θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλέληεπμε 

απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ ΑΔΠ ή ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ζθνπφο ηεο επηηξνπήο 

ζπλέληεπμεο είλαη λα δηακνξθψζεη κηα άπνςε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 

θαη ηελ θαηαιιειφιεηα γηα ηε ζέζε. Δπηπιένλ, ην επίδνκα επαγγεικαηηθήο πείξαο 

αλήιζε ζην 50% απφ 40% εάλ απνθηήζεθε ζηελ ίδηα ή παξφκνηα εμεηδίθεπζε θαη ζε 

55% εάλ ε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 18 κελψλ γηα ζέζεηο 

εξγαζίαο ζην Κέληξν Με ηξαηησηηθψλ Τπεξεζηψλ φηαλ ην ε εξγαζηαθή εκπεηξία 

απνθηήζεθε ζηελ CSC ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ νπνίν αλαθνηλψζεθε ε ζέζε. Με ην 

λφκν 3812/2009, άξζξν 4, θαηαξγείηαη ην επίδνκα 50% ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο. 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη επνκέλσο ηεο παξαγγειίαο ησλ πηζησηψλ, ην 

άξζξν 11 ηνπ λφκνπ αξηζ. 3833/2010 ζέηεη φξην ζηελ πξφζιεςε θαη πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ, ν θαλφλαο πέληε (5) ζε έλα (1), δει. γηα θάζε πέληε άηνκα πνπ 

απνζχξνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα πξνζιεθζεί έλα άηνκν. 

Ο λφκνο 4210/2015 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηαθηηθψλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ ρσξίο λέα πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, 

αιιά απφ εθεδξηθφ θαηάινγν ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο ηνπ ΑΔΠ 

θαη νη ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Έλα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα νξίδεηαη κεηά ηελ αξρηθή αλαθνίλσζε κέρξη ηνλ δηνξηζκφ 

ησλ επηηπρφλησλ απφ ηνλ εθεδξηθφ θαηάινγν, φπνπ νη ππνςήθηνη κπνξεί λα έρνπλ 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξα πξνζφληα, πξάγκα πνπ ηνπο ηνπνζεηεί πςειφηεξα ζηνλ 

θαηάινγν θαηάηαμεο αλ δεκνζηεχζεθε λέα πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο. Με 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ΑΔΠ, νη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα 

πξνζφληα ηνπο, κε πεξηζζφηεξε αμηνθξαηία θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Σν αίζζεκα 
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ηεο αμηνθξαηίαο είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνπο γξαπηνχο δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο 

θαη επηιέγνληαο πξνζσπηθφ κε ηε δηαδηθαζία απηφκαηεο επηινγήο. Σν πξνζσπηθφ 

επηιέγεηαη επίζεο απφ εθεδξηθφ θαηάινγν πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ, παξφιν πνπ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηαμχ ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπ 

δηνξηζκνχ είλαη καθξά. Σέινο, παξά ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί θαη 

κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιεξψλεηαη ειεθηξνληθά, ν ππνςήθηνο εθηφο απφ ηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έληππε έθδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εληχπνπ καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηα 

πξνζφληα γηα ηε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί, φκσο ε παξνχζα δηαδηθαζία απηή 

ζεσξείηαη ρξνλνβφξα. 
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2.2 ΟΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΟΣΑ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ξφινη πνπ δηαδξακαηίδεη ν Γεκφζηνο Γηαρεηξηζηήο. 

Πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ ν ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή λα κελ ζπγρέεηαη κε ηε δνπιεηά 

ηνπ, αλ θαη ν ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηε δνπιεηά ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα έρεη κηα εξγαζία φπνπ ζπγθεληξψλεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα γηα λα 

αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα κε ηε κνξθή πνιηηηθψλ. Απηφ 

κπνξεί λα είλαη δνπιεηά ηνπ θαη ε εξγαζία κπνξεί λα νλνκαζηεί βνεζφο δηνηθεηηθνχ 

αλαιπηή, αιιά απηφ δελ κπνξεί λα είλαη ν ξφινο ηνπ. Γεδνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

θαζεθφλησλ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ν ξφινο απηνχ ηνπ δηαρεηξηζηή κπνξεί 

λα είλαη απηφο ηνπ πξνβιήκαηνο Solver. Ο ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή νξίδεηαη σο έλαο 

νδεγφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάιεςε ηεο απνηειεζκαηηθήο γξαθεηνθξαηηθήο 

νξγάλσζεο κέζσ ησλ εζηθψλ πηπρψλ κηαο αληαπνθξηλφκελεο δεκνθξαηίαο. Ο Burke 

δελ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν δηαρεηξηζηήο θαζνδεγεί ηνλ 

νξγαληζκφ, αιιά ε επφκελε απεηθφληζε ηνπ δείρλεη πψο ν νξγαληζκφο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή. Ο Burke αληηκεησπίδεη ηα θαζεκεξηλά 

δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αμησκαηνχρνη. Οη ππάιιεινη έρνπλ δνθηκάζεη ηελ 

εζηθή ηνπο θαη αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ νξγαλσηηθά πξσηφθνιια ακεξφιεπηα 

ζε φ, ηη κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη νη πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο
28

. 

Ζ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο. Οη ζχγρξνλεο, θαηλνηφκεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλάθακςεο θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Δπξψπεο. Ο πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ απνηειεί ηελ πξψηε άζθεζε ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη θαηάιιεινη γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Αλαιχεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε 

βειηίσζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ. Ο πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ παξέρεη κηθηά απνηειέζκαηα
29

: 
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• πλνιηθά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο δελ βειηηψζεθε γηα ηελ 

ΔΔ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. 

• Οη δεκνζηνλνκηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη εθηειεζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ πνηθίιινπλ. 

• Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ηα πςειά βάξε ζπκκφξθσζεο έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζε φζνπο επηζπκνχλ λα μεθηλήζνπλ κηα εηαηξεία θαη λα ιάβνπλ άδεηεο, λα 

πιεξψζνπλ θφξνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, λα εμαγάγνπλ αγαζά 

θαη ππεξεζίεο ή λα δηεπζεηήζνπλ λνκηθέο δηαθνξέο. 

Γη απηφ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ΟΣΑ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα πξναζπηζηνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ 

νη πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο νξγαλψζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, ηα πνιηηηθά 

φξγαλα ζε θάζε εθπξφζσπν ηνπ δήκνπ είλαη ην απνηέιεζκα δεκνθξαηηθψλ εθινγψλ. 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο δεκνηηθέο νληφηεηεο ππάξρεη έλαο πνιηηηθφο εγέηεο, 

αλαγλσξηζκέλνο σο ηέηνηνο, αλ ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ αλαθέξεηαη ή 

φρη. Απηφο ν εγέηεο κπνξεί λα εθιεγεί απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο ή απφ ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή λα δηνξηζηεί απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Γη απηφ 

άιισζηε, θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ΟΣΑ εθηφο ησλ άιισλ ζα πξέπεη
30

: 

• λα δηαρεηξίδεηαη, λα ζπληνλίδεη θαη λα επνπηεχεη ηελ νξγάλσζε ηεο 

θπβέξλεζεο. 

• παξνρή ζπκβνπιψλ ζε πνιηηηθνχο. 

• λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, 

απνηειεζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ην λφκν. 

Απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά αληαλαθινχλ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Πξηλ απφ δχν δεθαεηίεο, ν CityCity ήηαλ 

ζπλήζσο αλψηεξνο δεκφζηνο ππάιιεινο, κε βαζηθή θαηάξηηζε ζε νηθνλνκηθά θαη 

λνκηθά ζέκαηα. Ζ εκπεηξία ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζεσξήζεθε σο ε 

ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ηέηνηαο ζέζεο. Απηή ε εκπεηξία 

απνθηήζεθε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. Όζνλ αθνξά ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, ε λνκνζεζία ζε επξσπατθέο ρψξεο δελ έρεη ζεζκνζεηήζεη κηα ζηαζεξή 
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Svara, J. H. (2006). Introduction: Politicians and administrators in the political process – A review of 

themes and issues in the literature. International Journal of Public Administration, 29, 953-976 
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δηαρεηξηζηηθή δηαρείξηζε πνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ πνιηηηθή. Ο λνκνζέηεο 

έρεη ζπρλά επηιέμεη έλαλ πξφεδξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αθήλνληαο ηελ επηινγή 

ηεο αλάζεζεο θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο. Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε φπσο επηθξαηεί ζηηο 

εθηειεζηηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε δηνηθεηηθή δαπάλε ηνπ νξγαληζκνχ. 
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2.3  ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΟΣΑ 

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη έλα πεδίν πνπ ηζηνξηθά έρεη ππνβιεζεί ζε κεγάιε 

κειέηε θαη έξεπλα. Ζ πνηθηινκνξθία ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ επξεκάησλ 

εκπνδίδεη ηελ παξνπζίαζε κηαο νκνηφκνξθεο εηθφλαο ηεο εγεζίαο. Δπηπιένλ, ελψ 

θάπνηεο κειέηεο ήηαλ θπξίσο πξαθηηθέο ή ζεσξεηηθέο, νξηζκέλνη πξνζπάζεζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θαζνιηθφ κνληέιν εγεζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε κηα ζεηξά απφ 

πξνζεγγίζεηο, ελψ άιινη επηρείξεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά κνληέισλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ δηάθνξεο κνξθέο εγεζίαο. Οη 

ίδηνη νη εγέηεο είλαη θπζηθά ν βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ εγεζία. Οη ελέξγεηέο ηνπο ή ε 

αδξάλεηα ηνπο έρνπλ βαζηθφ αληίθηππν ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ηε ζηάζε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία. Σν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ νξηζκψλ ελφο εγέηε είλαη φηη έλαο εγέηεο είλαη 

θάπνηνο πνπ θαηεπζχλεη θαη νδεγεί θάηη ή θάπνηνλ, δίλνληαο έλα παξάδεηγκα θαη 

δίλνληαο ζπκβνπιέο. ηε ζεσξία ηεο νξγάλσζεο, ν νξηζκφο ελφο εγέηε ζπλδέεηαη 

ζπλήζσο κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ: έλαο εγέηεο είλαη έλα πξφζσπν πνπ νδεγεί ηνπο 

ζπλεξγάηεο κέζσ παξαδείγκαηνο θαη ζπκβνπιψλ γηα λα επηηχρεη έλαλ θαζνξηζκέλν 

νξγαλσηηθφ ζηφρν
31

. 

ε απηή ηε βάζε θαη κε ηελ αλάιπζε κεκνλσκέλσλ κνληέισλ (κειέηεο 

παξαγφλησλ θαη θξηηεξίσλ ζην κνληέιν) κπνξεί λα δηαηππσζνχλ νη νκάδεο 

πεξηερνκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά ζηελ πεξίπησζε εγεζίαο ζε κνλάδεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο. Απηέο είλαη νη νκάδεο ή νη ηθαλφηεηεο
32

: 

- Όξακα θαη δεκηνπξγηθφηεηα: νη εγέηεο πξνσζνχλ, ζπλ-δεκηνπξγνχλ θαη 

εθαξκφδνπλ έλα φξακα θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα κειινληηθέο εξγαζίεο πνπ ζα 
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Bennis W. (1989): On Becoming a Leader. MA: Addison Wesley, Reading. 
32

 Henry, N. (2009). Public Administration and Public Affairs.11th edn. London: Pearson Longman. 
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ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 

εγέηεο πξνσζνχλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ππαιιήινπο λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην 

φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή 

- Πεξηβάιινλ: Σν πεξηβάιινλ κηαο δηνίθεζεο (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηηο ιεηηνπξγίεο κηαο νξγάλσζεο. Ο εγέηεο πξέπεη 

λα είλαη εμνηθεησκέλνο θαη λα θαηαλνεί ην επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηνπο δεζκνχο κε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία θαη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εξγαζία 

- Γεκηνπξγία δηαδηθαζίαο: ε γλψζε θαη ε εκπεηξία επηηξέπνπλ ζηνπο εγέηεο 

λα θαηαλννχλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ 

εξγαζίαο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εγέηεο ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο, παξέρνπλ φξνπο θαη ζεβαζκφ ζηα ζπκθέξνληα ησλ βαζηθψλ ζπλεξγαηψλ 

(ππαιιήισλ, πειαηψλ) 

- Γξάζε: ε δξάζε είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

εγέηε. Αθνξά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή θαη 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

3.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο είλαη κηα ζηξαηεγηθή ραξηνγξάθεζεο ή ε επηινγή 

ηνπ εξεπλεηή γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ κειέηε απηή πεξηειάκβαλε 

πεξηγξαθηθφ ζρεδηαζκφ έξεπλαο, ν νπνίνο βνήζεζε ζηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε κειέηε. Ο ζρεδηαζκφο επηιέγεηαη επίζεο ζθφπηκα ιφγσ 

ηεο πξνυπφζεζεο γηα δεδνκέλα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζηνρεπφκελν πιεζπζκφ, ηηο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηα κέζα φπσο ην εξσηεκαηνιφγην. 

Ο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο ζηάζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ ή νπνηαδήπνηε πνηθηιία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή θνηλσληθνχ ζέκαηνο
33

. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην ζχκπαλ γηα λα απνηειέζνπλ 

δείγκα. Απφ ηερληθή άπνςε, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην επηζπκεηφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

ζην απνηέιεζκα, ην επίπεδν αθξίβεηαο πνπ επηζπκνχκε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ καο ελδηαθέξεη. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη δελ 

ππάξρεη θαλέλαο θαιχηεξνο ηξφπνο πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ
34

. 

Ζ κειέηε ρξεζηκνπνίεζε κέζνδν ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ επηινγή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ΟΣΑ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

πξνηηκάηαη επεηδή πεξηιακβάλεη ηε δηαίξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε νκνηνγελείο 

ππννκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ιήςε ελφο απινχ ηπραίνπ δείγκαηνο ζε θάζε νκάδα
35

.Ζ 

κειέηε απέθηεζε ηα δεδνκέλα ηεο. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα είλαη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ θιεηζηά εξσηήκαηα πνιιαπιψλ 
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Mbongo S, Kitula M, Gimbi A, Ngaruko D, Masomo S, Kisoza J, Ngatuni P, Swai E, and Mtae H. 

(2012). Research Methodology, The Open University of Tanzania, Excel Learning  Pty.Ltd, South 
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34

Guloba, M.  Wokodola J. and Bategeka (2010).Does Teaching Methods and Availability of 

Resources Influence Pupils‟ Performance, (Unpublished Research) in Uganda. 
35
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επηινγψλ αλακελφηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δφζεθε ζε πιεζπζκφ δεηγκαηνιεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ απφ ηνλ εξεπλεηή. Ζ ηερληθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη επηιεγεί επεηδή 

κεηψλεη ην θφζηνο, ελψ ν εξσηψκελνο έρεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα δψζεη ηηο απαληήζεηο 

ηνπ
36

. Σα πξψηα πνζνηηθά δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS θαη ηνπ excel θαη παξνπζηάζηεθαλ σο 

πνζνζηά θαη αξηζκνί, ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο
37

. 
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3.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 

Δξώηεζε 1: Γηαιέμηε ην θύιν ζαο  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Άλδξαο 11 44,0 44,0 44,0 

Γπλαίθα 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 2: Τη ειηθία έρεηε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 31-40 3 12,0 12,0 12,0 

41-50 13 52,0 52,0 64,0 

51-60 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 3: Τη επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεηε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Πηπρίν 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

19 76,0 76,0 76,0 

Master 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 4: Πνην είλαη ην εηήζην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Έσο 10.000 3 12,0 12,0 12,0 

Απφ 10.000 

έσο 20.000 

18 72,0 72,0 84,0 

Πάλσ απφ 

20.000 

4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Δξώηεζε 5: Τν ζύζηεκα Γηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΟΤΑ, ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε, 

ζα ην ραξαθηεξίδαηε ωο ζπγθεληξωηηθό ή απνθεληξωηηθό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 πγθεληξσηηθφ 19 76,0 76,0 76,0 

Απνθεληξσηηθφ 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 6: Πνην είλαη ην ζύλνιν ηωλ ηκεκάηωλ ή Γηεπζύλζεωλ (ζε αξηζκό) 

ζηνλ ΟΤΑ, όπνπ ππεξεηείηε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 1-5 17 68,0 68,0 68,0 

6-10 5 20,0 20,0 88,0 

11+ 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 7: Οη ζηόρνη ηνπ ΟΤΑ θαηαγξάθνληαη εληύπωο/ειεθηξνληθά ή δηαθηλνύληαη ζε 

πξνθνξηθό επίπεδν; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Δληχπσο / 

Ζιεθηξνληθά 

9 36,0 36,0 36,0 

Πξνθνξηθά 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 8: Ο πξνϊζηάκελνο ηνπ ΟΤΑ, όπνπ ππεξεηείηε, ιακβάλεη γλώζε ηωλ 

επηρεηξεζηαθώλ ζηόρωλ ζαο ην ζύλνιν ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 12 48,0 48,0 48,0 

Όρη 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 9_1: Πνηα από ηα ηκήκαηα ηνπ ΟΤΑ ζπλδένληαη κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα / 

Τκήκα Αλζξωπίλωλ Πόξωλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναη 7 28,0 28,0 28,0 

Όρη 4 16,0 16,0 44,0 

Γελ Γηαζέηεη 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 9_2: Πνηα από ηα ηκήκαηα ηνπ ΟΤΑ ζπλδένληαη κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

/ Τκήκα Παξαγωγήο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 3 12,0 12,0 12,0 

Όρη 5 20,0 20,0 32,0 

Γελ Γηαζέηεη 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 9_3: Πνηα από ηα ηκήκαηα ηνπ ΟΤΑ ζπλδένληαη κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

/ Τκήκα Μεραλνγξάθεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 10 40,0 40,0 40,0 

Όρη 3 12,0 12,0 52,0 

Γελ Γηαζέηεη 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 9_4: Πνηα από ηα ηκήκαηα ηνπ ΟΤΑ ζπλδένληαη κε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα / Οηθνλνκηθό Τκήκα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 11 44,0 44,0 44,0 

Όρη 3 12,0 12,0 56,0 

Γελ Γηαζέηεη 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 9_5: Πνηα από ηα ηκήκαηα ηνπ ΟΤΑ ζπλδένληαη κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

/ Τκήκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 3 12,0 12,0 12,0 

Όρη 5 20,0 20,0 32,0 

Γελ Γηαζέηεη 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 9_6: Πνηα από ηα ηκήκαηα ηνπ ΟΤΑ ζπλδένληαη κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

/ Τκήκα Γηνίθεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 11 44,0 44,0 44,0 

Όρη 4 16,0 16,0 60,0 

Γελ Γηαζέηεη 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 10: Φξεζηκνπνηεί ν ΟΤΑ, ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε, θάπνην ζύζηεκα 

κέηξεζεο ηνπ Βαζκνύ Ιθαλνπνίεζεο ηωλ Δξγαδνκέλωλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 1 4,0 4,0 4,0 

Όρη 24 96,0 96,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 11: Φξεζηκνπνηεί ν ΟΤΑ, ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε, θάπνην ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 19 76,0 76,0 76,0 

Όρη 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 12: Υπάξρεη ζηνλ ΟΤΑ, δηαθξηηό ηκήκα/ Γηεύζπλζε αλζξωπίλωλ Πόξωλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 6 24,0 24,0 24,0 

Όρη 19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 13: Πόζνη από ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ΟΤΑ (ζε αξηζκό) αλήθνπλ ζε θάζε κία από 

ηηο παξαθάηω ειηθηαθέο νκάδεο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Γελ απάληεζε 20 80,0 80,0 80,0 

36-45 1 4,0 4,0 84,0 

46-55 3 12,0 12,0 96,0 

χλνιν 

Δξγαδνκέλσλ 

1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Δξώηεζε 14: Πνην ήηαλ ην ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο γηα ηελ επηρείξεζε ζαο 

θαηά ηελ πξνεγνύκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Γελ απάληεζε 25 100,0 100,0 100,0 
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Δξώηεζε 15: Σπκκεηείρε ν ΟΤΑ ζε θάπνην πξόγξακκα Δπηδόηεζεο ζέζεωλ 

εξγαζίαο θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 18 72,0 72,0 72,0 

Όρη 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 16: Ο ΟΤΑ, ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε, ρξεζηκνπνηεί ηηο Υιηθέο Οηθνλνκηθέο 

Δπηβξαβεύζεηο (Bonus), ωο ππνθίλεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα ηελ επίηεπμε ηωλ 

ζηόρωλ ηεο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 1 4,0 4,0 4,0 

Όρη 24 96,0 96,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 17: Γηαζέηεη ν ΟΤΑ, εξγαδόκελν /νπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ζηε ζέζε ηνπ ππεύζπλνπ κεραλνγξάθεζεο (ΙΤΜ); 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 8 32,0 32,0 32,0 

Όρη 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Δξώηεζε 18: Σπλεξγάζηεθε ν ΟΤΑ, ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε, θαηά ην πξνεγνύκελν 

έηνο κε άιινπο ΟΤΑ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ναη 14 56,0 56,0 56,0 

Όρη 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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3.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 

πκπεξαζκαηηθά, δηνίθεζε ζεκαίλεη νξγάλσζε θαη ρξήζε αηφκσλ θαη 

πιηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ ή ελφο ζηφρνπ. Ζ δηνίθεζε ζπλδέεη νκάδεο 

αλζξψπσλ πνπ ζπληνλίδνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ ηνπο επηζπκεηνχο 

ζηφρνπο. Με άιια ιφγηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ θαη ζηφρσλ, 

πξέπεη λα νξγαλψζνπκε θαη λα θαηεπζχλνπκε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θαζνιηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζε πνηθίια 

ζεζκηθά πιαίζηα. Με βάζε απηέο ηηο ξπζκίζεηο, ε δηνίθεζε ρσξίδεηαη ζε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ηδησηηθή δηνίθεζε. Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζηε δηνίθεζε, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζε θπβεξλεηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ν ηειεπηαίνο αλαθέξεηαη ζηε δηνίθεζε, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί ζε κε θπβεξλεηηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ζε επηρεηξήζεηο. Με ιίγα 

ιφγηα, ε δηνίθεζε ζεκαίλεη ζπλεπψο κηα πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο απφ κηα νκάδα 

αλζξψπσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Δίλαη ν εμεηδηθεπκέλνο 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζηειερψλ πνπ έρνπλ δεμηφηεηεο δηνξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο αλδξψλ θαη πιηθψλ εμίζνπ ζίγνπξα φπσο έλαο κεραληθφο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο δνκψλ ή έλαο γηαηξφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ παζήζεσλ. Με άιια ιφγηα, είλαη κηα ζηφρνο πξνζαλαηνιηζκέλε, 

ζθνπνχκελε, ζπληνληζηηθή θαη ζπλεηαηξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

αλαιακβάλεηαη απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ επηδηψθνπλ θάπνην θνηλφ ζηφρν ή 

ζηφρνπο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη έλα ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα δηνίθεζεο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, ε δεκφζηα δηνίθεζε 

ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηα θάησζη ζεκεία, γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθ 

βάζξσλ αλακφξθσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, εηδηθφηεξα: 

 ρεδηαζκφ: εμεηδίθεπζε ζε γεληθέο γξακκέο ησλ πξαγκάησλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ζην ρέξη. 

 Οξγάλσζε: ε νηθνδφκεζε ηεο δνκήο ηεο εμνπζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ην ζχλνιν 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, νξγαλψλεηαη ζε θαιά θαζνξηζκέλεο 

ππνδηαηξέζεηο θαη ζπληνληζκφ. 

 Δπαγγεικαηηζκφο: δηνξηζκφο θαηάιιεισλ πξνζψπσλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ. 
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 Γηεχζπλζε: ιήςε απνθάζεσλ θαη έθδνζε εληνιψλ θαη νδεγηψλ πνπ ηηο 

ελζσκαηψλνπλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 πληνληζκφο: αιιεινζπκπιεξψλνληαο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ έξγνπ θαη 

εμαιείθνληαο ηηο αιιειεπηθαιχςεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο. 

 Δλεκέξσζε: ελεκεξψλεη ηνπο αλσηέξνπο θαη ηνπο πθηζηακέλνπο γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη θαη νξγαλψλεη ηε ζπιινγή ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

επηζεσξήζεσλ, έξεπλαο θαη αξρείσλ. θαη 

 Πξνυπνινγηζκφ: φια αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ κε ηε κνξθή 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε δηαθνξά είλαη φηη πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο αλαδπφκελεο 

γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαη φρη σο 

πξνθαζνξηζκέλα κνληέια πνπ πξέπεη λα επηδησρζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα. Δλ νιίγνηο, είλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

κηαο ιεηηνπξγίαο κε αιιειεπίδξαζεο απηψλ. 

1. Γηαδξαζηηθή εγεζία: θηλεηνπνίεζε ηεο εγεζίαο γηα ηελ επίηεπμε 

πνζνηηθψλ ζηφρσλ γηα βειηίσζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ 

νκάδσλ ηνπο πνπ έρνπλ απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ νξγάλσζε. 

2. Γηαδξαζηηθή επηθνηλσλία: Γεκηνπξγήζηε έλα επηθνηλσληαθφ πξφγξακκα 

πνπ πξνζεγγίδεη φια ηα αθξναηήξηα πνπ εκπιέθνληαη κε αχμνπζα θαη θζίλνπζα 

είδεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε γιψζζα ησλ εζνπνηψλ, ζπρλά αξθεηά γηα λα 

κελ ράζεηε ην ρξνλνδηάγξακκα - ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία 

θαη κεληαία ζα θαηαζθεπαζηνχλ. 

3. Μέζα νξγαλσηηθήο αιιειεπίδξαζεο: Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο: δεκηνπξγία νκάδαο έξγνπ, νκάδα ππξήλα θαη νκάδα 

δηεπζχλζεσλ - κε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηεπαθέο, νκάδεο 

βειηίσζεο, εξγαδφκελνπο ζην δάπεδν θαη εγέηεο. 

4. Αιιειεπηδξαζηηθέο ηθαλφηεηεο: ν νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπηχμεη ηνλ ηνκέα αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζε νκάδεο. 

5. Γηαδξαζηηθή δηαρείξηζε απφδνζεο: ε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, αθνινπζψληαο φρη κφλν ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

αιιειεπίδξαζεο, αιιά εηδηθά εάλ ηα απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ κε ηηο λέεο 

δηαδηθαζίεο. 

6. Γηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγίεο: ν εμνπιηζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη ην θιεηδί γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο. 
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