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Όπως είναι γνωστό κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών του
εικοστού αιώνα, σημειώθηκαν κοσμογονικές αλλαγές τόσο στον τεχνολογικό όσο και
στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα, οι οποίες όπως είναι φυσικό δεν
ήταν δυνατό να αφήσουν ανεπηρέαστα και τα συστήματα Οργανώσεως και Διοικήσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών,
είναι η επικράτηση της οικονομίας της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα με κύριο
χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση βασικών (και όχι μόνο οικονομικών) λειτουργιών
του Δημοσίου Τομέα στα χέρια ιδιωτικών φορέων μέσα από την εφαρμογή εκτετα
μένων προγραμμάτων αποκρατικοποιήσεων, η οποία είχε ως αναπόφευκτη συνέ
πεια την ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό τόσο του ρόλου του Ιδιωτικού τομέα στο πλαί
σιο της Εθνικής Οικονομίας, όσο και την ανάλογη επέκταση των αρχών του ανταγω
νισμού καθώς και την συνακόλουθη διεύρυνση των προσδοκιών του πολίτη μέσα
από τη διεύρυνση των δυνατοτήτων σύγκρισης και επιλογής, μεταξύ των υπηρεσιών
που προσφέρονται από το Δημόσιο Τομέα και των υπηρεσιών που προσφέρονται
από τον Ιδιωτικό τομέα.
Η τάση αυτή, η οποία συνεχώς διευρύνεται, καθιστά τις υπηρεσίες του
Δημοσίου Τομέα αυτομάτως υποκείμενο συνεχούς σύγκρισης και αξιολόγησης εκ
μέρους των πολιτών, πράγμα που όχι σπανίως οδηγεί στην απόρριψη των προσφερομένων από το Δημιόσιο υπηρεσιών σε πάρα πολλούς τομιείς, μιεταξύ των οποίων οι
τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των μιεταφορών, των επικοινωνιών κλπ. Οι δυ
νατότητες αυτές του πολίτη διευρύνονται ακόμιη περισσότερο αν ληφθεί υπ' όψιν ότι
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα της επι
λογής του τόπου κατοικίας και του τόπου εργασίας, πράγμια που καθιστά ακόμιη
δυσκολότερη τη θέση των Υπηρεσιών του Δημιοσίου τομιέα, οι οποίες για να δικαιο
λογήσουν την ύπαρξη τους και να επικρατήσουν μιέσα σ' αυτό το έντονα ανταγωνι
στικό περιβάλλον, πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να καταστούν και αυτές ανταγω
νιστικές έναντι των υπηρεσιών του Ιδιωτικού τομιέα, ώστε να μιην παραμιείνουν μιακροχρονίως άνευ πελατείας ή να μιη καταστούν σημιείο αναφοράς μιόνο για τους
αναξιοπαθείς.
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Η συνειδηχοποίηση της πραγματικότητας αυτής καθιστά επιτακτική την
ανάγκη της αναπροσαρμογής του ρόλου και των συστημάτων οργάνωσης και λει
τουργίας των υπηρεσιών και των οργανισμών, τόσο του στενού όσο και του ευρύτε
ρου Δημοσίου τομέα πράγμα που σημαίνει ότι η παραδοσιακή έννοια της Δημοσίας
Διοικήσεως η οποία ως εξουσιαστικός μηχανισμός εξέφραζε τις κλασσικές αντιλή
ψεις και πρακτικές με κύριο χαρακτηριστικό την άσκηση εξουσίας και την χρήση
του εξαναγκασμού για την επιβολή των θελήσεων του κράτους, πρέπει να θεωρείται
ότι ανήκει ήδη στο παρελθόν. Σήμερα η Δημόσιο Διοίκηση νοείται μόνον ως φορέας
προσφοράς υπηρεσιών, πράγμα που έχει την έννοια ότι ακόμη και υπηρεσίες οι
οποίες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους, οφείλει να τις παρέ
χει στον πολίτη στην άριστη δυνατή ποιότητα και ποσότητα και με το μικρότερο δυ
νατό κόστος. Το κριτήριο αυτό άλλωστε είναι το μόνο το οποίο καταξιώνει τη Δημό
σια Διοίκηση στα όμματα των πολιτών και δικαιολογεί την επιβάρυνση των φορολογουμένων για τις δαπάνες που συνεπάγεται η λειτουργία της.
Η εργασία μας αυτή η οποία έχει τίτλο «Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών
και Οργανισμών» εξετάζονται τα συστήματα οργανώσεως και λειτουργίας των Δημό
σιων Υπηρεσιών και επικεντρώνεται στην ανάλυση του περιεχομένου και των αρχών
του συγχρόνου Δημοσίου management, το οποίο αποτελεί σήμερα την κυριαρ
χούσα αντίληψη στα θέματα της Διοικήσεως των Δημοσίων υπηρεσιών και οργανι
σμών.
Στα πλαίσια αυτά για να καταστεί η Δημόσια Διοίκηση ικανή να ανταποκριθεί στη νέα της αποστολή πρέπει να προσαρμόσει τις τακτικές και τις μεθόδους
λειτουργίας της στις σύγχρονες αντιλήψεις, οι οποίες απαιτούν την υιοθέτηση νέων
αρχών και τρόπων διεξαγωγής του έργου της, πράγμα που αναγκαστικά οδηγεί στην
αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου της ο οποίος συνοδεύεται από ένα πλήθος αγκυ
λώσεων και πρακτικών του παρελθόντος, με τον ρόλο που προδιαγράφεται από τις
αρχές και τις μεθόδους του σύγχρονου management με κύρια έμφαση στις αρχές
του ανταγωνισμού, της αποτελεσμιατικότητας, της συνεργασίας, των συμιμιετοχικών
διαδικασιών, της λογοδοσίας και προπαντός του προσανατολισμού προς την εξυπη
ρέτηση του πολίτη, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως υποκείμενο της πατερνα
λιστικής συμπεριφοράς της Διοικήσεως, αλλά ως πελάτης μιε δικαίωμια επιλογής και
απόρριψης των προϊόντων και ενός πλήθους υπηρεσιών που προφέρονται σ' αυτόν
από τους οργανισμιούς του Δημιοσίου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελείται από έξι συνολικά
κεφάλαια, είναι η ανάλυση των αρχών του σύγχρονου Δημιοσίου management, οι
οποίες προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης των αν
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θρωπίνων και λοιπών υλικών πόρων της Διοικήσεων μέσα από χην υιοθέτηση ενός
πλέγματος συμμετοχικών διαδικασιών, οι οποίες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των σκοπών του κράτους όπως άλλωστε προκύπτει και από την πείρα
πολλών χωρών, οι οποίες έχουν υιοθετήσει τις αντιλήψεις αυτές.
Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», γίνεται μια
γενική θεώρηση της έννοιας δημόσια διοίκηση και του ρόλου που παίζει η οργά
νωση και η διοίκηση ως στοιχεία λειτουργίας του κράτους. Επιπλέον γίνεται διά
κριση των οργανισμών και της λειτουργίας του και αναφέρονται οι παράγοντες οι
. οποίοι επηρεάζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοικήσεως.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Οργάνωση της Δημόσιας Διοί
κησης» αναλύεται η οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης.
Στα επόμενα κεφάλαια, τρίτο τέταρτο και πέμπτο που ακολουθούν, γίνε
ται μια ειδικότερη ανάλυση του περιεχομένου των αρχών και των μεθόδων που διέπουν τις λειτουργίες του σύγχρονου Δημοσίου management με έμφαση στο αποτε
λεσματικό management και στα θέματα της ηγεσίας.
Τέλος το έκτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην Διοίκηση των ανθρωπίνων πό
ρων στο χώρο της Δημοσίας Διοικήσεως, μιε ειδικότερη έμφαση στο ρόλο του προ
σωπικού στη λειτουργία των οργανισμών και στον προγραμματισμό του ανθρωπίνου
δυναμικού,.
Με την μορφή μιε την οποία παρουσιάζεται η εργασία μιας αυτή πιστεύουμιε ότι εκφράζει μιε επάρκεια όλες τις σύγχρονες αντιλήψεις που αφορούν στη
Διοίκηση των Υπηρεσιών και οργανισμών του στενού και του ευρύτερου Δημιοσίου
Τομιέα και οι οποίες κυριαρχούν ήδη σε όλο το φάσμια των Υπηρεσιών και των ορ
γανισμών όλων των ανεπτυγμιένων χωρών.
Για το λόγο αυτό πιστεύουμιε ότι η εργασία μιας αυτή θα αποτελέσει πολύτιμιο οδηγό για όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται ήδη μιε την ενεργό Διοίκηση
στο χώρο των υπηρεσιών τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου Δημιοσίου Τομιέα.
Για την οργάνωση της ύλης της εργασία μιας αυτή βασιστήκαμιε στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και σε άρθρα και αναλύσεις που δημιοσιεύθηκαν
σε ειδικές περιοδικές εκδόσεις.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

4

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Κ εφαλαίο Π ρώτο
Δ ημοσία Δ ιοίκηση

1. Έννοια και Περιεχόμενο της Δημοσίας Διοικήσεως
Με τον όρο Δημόσια Διοίκηση εννοούμε το σύνολο των υπηρεσιών και των
οργανισμών που λειτουργούν υπό την άμεση εποπτεία του κράτους. Στα πλαίσια
αυτά εντάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες με την στενή έννοια, όπως π.χ. οι κεντρι
κές υπηρεσίες των υπουργείων, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του δημοσίου, καθώς
επίσης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Από μία ευρύτερη άποψη, στην
έννοια της δημοσίας Διοικήσεως εντάσσονται και οι πάσης φύσεως δημόσιοι οργανι
σμοί και επιχειρήσεις, οι οποίοι επιδιώκουν δημοσίους σκοπούς και ασκούν δημό
σια εξουσία κατά παραχώρηση, όπως είναι π.χ. οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ορ
γανισμοί κοινής ωφέλειας, στους οποίους κύριος μέτοχος είναι το δημόσιο και κατ'
ακολουθία η διοίκηση τους διορίζεται από το κράτος (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 27).
Το σύνολο των οργανισμών αυτών αποκαλείται με το γνωστό όρο δημό
σιος τομέας, ο οποίος αντιδιαστέλλεται από τον ιδιωτικό τομέα στον οποίο ανήκουν
όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας.
Βασικό κριτήριο διακρίσεως μεταξύ των οργανισμών του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα είναι ότι, οι οργανισμοί της πρώτης κατηγορίας λειτουργούν
στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, ενώ οι οργανισμοί της
δεύτερης κατηγορίας λειτουργούν στα πλαίσια της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφε
ρόντων.
Οι Οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα είναι οργανισμοί κερδοσκοπικού χα
ρακτήρα, δηλαδή επιδιώκουν να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ ταυτό
χρονα υπόκεινται και στον επιχειρηματικό κίνδυνο. Αντίθετα οι οργανισμοί του δη
μοσίου τομέα είναι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την έννοια ότι
αποβλέπουν κυρίως στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, ενώ δεν αντιμιετωπίζουν
τον επιχειρηματικό κίνδυνο, όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού το
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μέα, καθόσον τα ελλείμματα που προκύπτουν από την διαχείριση τους, καλύπτο
νται συνήθως από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους.
Αμφότεροι οι ανωτέρω τομείς συμβάλλουν εξ' ίσου στην ανάπτυξη της
Εθνικής Οικονομίας, ο μεν Ιδιωτικός Τομέας με την παραγωγή και την διανομή στο
κοινό αγαθών και υπηρεσιών, ο δε Δημόσιος Τομέας με την δημιουργία της ανα
γκαίας υποδομής και της παροχής των βασικών προϋποθέσεων για την αποτελε
σματική λειτουργία των οργανισμών και υπηρεσιών του Ιδιωτικού Τομέα
Οι οργανισμοί που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, ήτοι στους οργανισμούς τους στενού και στους οργανισμούς του
ευρύτερου δήμοσίου τομέα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το σύνολο των κεντρικών
και περιφερειακών υπηρεσιών του δημοσίου, καθώς και το σύνολο των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία αποτελούν την καθ' ύλη και την κατά τόπον
αυτοδιοίκηση, ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι οργανισμοί κοινής ωφελείας.
Στην καθ' ύλη αυτοδιοίκηση ανήκουν τα Νομικά Πρόσωπα στα οποία
έχει ανατεθεί η διοίκηση ενός συγκεκριμένου τομέα κρατικής δραστηριότητας,
όπως π.χ. το ΙΚΑ, στο οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της παροχής ιατροφαρμα
κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς επίσης και της συνταξιοδότησης
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα; ενώ στην κατά τόπον αυτοδιοίκηση ανήκει η
αρμοδιότητα της διοικήσεως των τοπικών υποθέσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
συντίθεται από το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ
τερου βαθμού (στο ίδιο, σ.29).
Μια βασική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των οργανισμών του στενού και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι οργανι
σμοί της δεύτερης κατηγορίας (δηλαδή του ευρύτερου δημοσίου τομέα), μπορεί να
ασκηθούν και από ιδιωτικούς φορείς, ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι οργανι
σμοί που ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεπί
δεκτες παραχώρησης σε ιδιωτικούς φορείς.

2. Η Δημόσια Διοίκηση ως Επιστήμη
Ως θεσμός και ως δραστηριότητα η Διοίκηση αποτελεί ένα μοναδικό φαι
νόμενο, το οποίο ταυτίζεται με την ανάγκη λειτουργίας κατεύθυνσης και συντονι
σμού μεγάλων ομοιογενών κοινωνικών ομάδων, τελευταία δε και με την εν γένει λει
τουργία του κράτους. Ως δραστηριότητα, η Δημιόσια Διοίκηση ταυτίζεται μιε την αποτελεσμιατική λειτουργία του κράτους και γι' αυτό υπόκειται σε όλες τις προδιαγρα
φές και τους περιορισμιούς οι οποίοι διέπουν την άσκηση της διοικήσεως γενικώς.
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Η δημόσια διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος ενδιαφέρεχαι για τη με
λέτη των προβλημάτων που συνεπάγεται η λειτουργία του κράτους, καθώς και για
την ανάπτυξη αρχών και μεθόδων σχετικών με την αποτελεσματική αξιοποίηση των
μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που προω
θούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Επειδή οι αρχές, τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τη
διοίκηση, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά για όλους τους τομείς της κυβερ
νητικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του αν αυτοί αφορούν στην επιχειρηματική
δραστηριότητα του δημοσίου, στο στρατό, στην εκκλησία, ή στους τομείς της εκπαί
δευσης, της υγείας, της γεωργίας κλπ, είναι δυνατόν να διατυπωθούν και να ισχύσουν και ενιαίοι κανόνες λειτουργίας για όλους τους οργανισμούς αυτούς. Τους κα
νόνες αυτούς και τις αρχές, μελετά η σύγχρονη επιστημονική διοίκηση με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών του δημοσίου (Φαναριώτη Π., 1999,
σ. 33).
Τα οργανωτικά και λειτουργικά στοιχεία της διοικήσεως τα οποία ακο
λουθούν σε γενικές γραμμές μια ομοιομορφία στη λειτουργία των διαφόρων οργανι
σμών είναι:
^

Η μορφή των οργανωτικών διαρθρώσεων την οποία ακολουθούν

^ Η ιεραρχική δομή της εξουσίας
Τα συστήματα συντονισμού και ελέγχου των σχέσεων και των
>

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια των οργανισμών

> Οι κανόνες λειτουργίας των οργανωτικών διαρθρώσεων και
^ Οι

διαδικασίες αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων στα πλαίσια των οργανι

σμών
Με δεδομένο ότι τα ισχύοντα συστήματα λήψεως αποφάσεων και ιεράρ
χησης των τυπικών και άτυπων μορφών εξουσίας, οι συνθήκες λειτουργίας των ορ
γανωτικών μονάδων, οι συνθήκες υποκίνησης και εξέλιξης του προσωπικού, τα συ
στήματα αξιών που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών και των ατόμων που λει
τουργούν μέσα σε αυτούς, όπως επίσης και οι διάφοροι βαθμοί εξειδίκευσης, αντι
μετωπίζονται κάτω από ενιαίο πρίσμα, είναι δυνατόν να καταλήξουμε στο συμπέρα
σμα ότι οι σύγχρονες αρχές της επιστημονικής διοικήσεως έχουν εφαρμογή σε όλη
την έκταση της δημοσίας διοικήσεως (στο ίδιο, σ. 33).

3. Η οργάνωση και διοίκηση ως στοιχεία λειτουργίας του κράτους
Η Δημόσια Διοίκηση, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της κυβερνητικής
πολιτικής, ασχολείται με την ανάπτυξη προδιαγεγραμμένων δραστηριοτήτων, στα
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πλαίσια των επιδιωκομένων αντικειμενικών σκοπών, καθώς επίσης και με το συντο
νισμό των αναπτυσσόμενων ατομικών και ομαδικών προσπαθειών, που αφορούν
στην προώθηση και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων οι οποίες ανακύπτουν στα
πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας της.
Η επιτυχής διεξαγωγή όλων αυτών των δραστηριοτήτων και κυρίως εκεί
νων που συσχετίζονται με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, προϋποθέτει
την ύπαρξη ενός ικανού και αποτελεσματικού οργανωτικού πλαισίου καθώς επίσης
και την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών με τεχνοκρατικές ικανότητες, γνώσεις και
πείρα, ώστε να είναι σε θέση να φέρουν αποτελεσματικά εις πέρας το περίπλοκο
αυτό έργο. Τα χαρακτηριστικά αυτά των διοικητικών στελεχών, αποτελούν τα στοι
χεία εκείνα που καθιστούν αναπόφευκτη τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες καθο
ρισμού της κυβερνητικής πολιτικής, παρ' όλον ότι το θέμα αυτό εντάσσεται, στην
αρμοδιότητα της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή της κυβερνήσεως και της Βουλής.
Η ύπαρξη και η λειτουργία του οργανωτικού αυτού πλαισίου προϋποθέ
τει την ορθολογική ένταξη μέσα σε αυτό όλων αυτών των αναγκαίων μέσων και δρα
στηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της ποιοτικής και ποσοτικής
απόδοσης της Διοικήσεως κατά την άσκηση του ρόλου της καθώς και την ταυτόχρο
νη ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της. Από την πλευρά αυτή, η οργάνωση
αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο της διοικήσεως και ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου της.
Η οργάνωση σε γενικές γραμμές, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα
διαρθρώσεως διαφόρων ρόλων και λειτουργικών συσχετίσεων, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί για τη διεκπεραίωση ορισμένων πολιτικών, η ακριβέστερα των προγραμμά
των, τα οποία προωθούν τις πολιτικές αυτές.
Η αποτελεσματική οργάνωση προϋποθέτει την ύπαρξη σε ιδανικό συν
δυασμό ενός συνόλου μέσων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μηχανικά και
λοιπά υλικά μέσα, τα οικονομικά μέσα, οι άνθρωποι με τις δεδομένες γνώσεις, ικα
νότητες και εμπειρίες, το κατάλληλο περιβάλλον και φυσικά ένα σύστημα συντονι
σμού όλων αυτών των μέσων προς την κατεύθυνση της επίτευξης των επιδιωκομένων
στόχων.
Ο συνδυασμός των μέσων και η αποτελεσματική λειτουργία τους απαιτεί
επίσης ένα άρτιο σύστημα εποπτείας και ελέγχου, το οποίο αποτελεί τον μηχανισμό
παρακολούθησης των εκτελουμένων έργων και δραστηριοτήτων και σύγκριση των
αποτελεσμάτων προς τους αντικειμιενικούς σκοπούς.
Με δεδομένο λοιπόν ότι η οργάνωση εξασφαλίζεται μέσα από τη δη
μιουργία των καταλλήλων συνθηκών και προϋποθέσεων για την αποδοτική άσκηση
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του συντονισμού και του ελέγχου, πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή κινείται μέσα από
ένα σύστημα ρόλων, διαβαθμισμένων σε διάφορα επίπεδα εξουσίας. Οι ρόλοι αυτοί
περικλείονται στο περιεχόμενο των θέσεων που υφίστανται μέσα στο οργανωτικό
πλαίσιο. Συνεπώς κατά τη διάρκεια της μελέτης και ανάλυσης της λειτουργίας των
οργανισμών, αναφερόμαστε κυρίως στις θέσεις και στους ρόλους που προκύπτουν
από την περιγραφή του έργου που περικλείουν οι θέσεις αυτές, παρά σε συγκεκρι
μένα άτομα. Αυτό συμβαίνει διότι τόσο η εξουσία όσο και το κύρος που συνεπάγε
ται η ορθή άσκηση της, προκύπτουν πρωτίστως από τις συγκεκριμένες θέσεις και
τους ρόλους και δευτερευόντως από τα άτομα που τις κατέχουν.
Οι θέσεις, κατά συνέπεια δε και οι ρόλοι, αποτελούν τα κύρια στοιχεία
που εξασφαλίζουν στους οργανισμούς τη συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζουν
τα πλαίσια δράσεως και περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ανεξάρτητη και την
αυθαίρετη λειτουργία των ατόμων μέσα στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά πολλές
φορές και οι ρόλοι επηρεάζονται και διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από τα
άτομα που τους ασκούν, κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται για
άτομα με πρωτοποριακές αντιλήψεις με αυξημένο κύρος και με έμφυτη την ικανό
τητα να ηγούνται ανθρώπων. Αυτό όμως είναι μια εξέλιξη που αποτελεί την εξαίρεση
μέσα στον γενικό κανόνα της λειτουργίας των οργανωτικών διαρθρώσεων.
Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οργάνωση
και διοίκηση είναι δυο έννοιες αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμιενες. Με την έννοια
αυτή η μιία εμιπεριέχεται στην άλλη ως αναπόσπαστο τμιήμια της. Επειδή όμιως η ορ
γάνωση είναι ένα τεχνητό σχήμια, ενώ η διοίκηση είναι κυρίως ανθρώπινη δραστη
ριότητα, πρέπει να δεχθούμε ότι η διοίκηση αποτελεί τον κύριο μιοχλό δραστηριοποίησης των οργανισμιών, η οποία επηρεάζει όχι μιόνον την οργάνωση αλλά και όλες
τις λοιπές δραστηριότητες που περικλείει το σύγχρονο management (Φαναριώτη Π.,
1999, σ. 34-36).

4. Διακρίσεις των Οργανισμών
Πέρα από την αναφερθείσα διάκριση σε οργανισμιούς του στενού και του
ευρύτερου δημιοσίου τομέα, οι οργανισμοί του δημιοσίου μιπορεί να ταξινομιηθούν σε
κατηγορίες μιε βάση ορισμένα κριτήρια εκ των οποίων τα βασικότερα είναι:
Η λειτουργία που αοκούν:Στα πλαίσια αυτά διακρίνουμε τους οργανισμιούς εκπαίδευσης, οργανισμιούς υγείας, οργανισμιούς κοινωνικών ασφαλίσεων, οργανισμιούς προώθησης εξαγωγών, οργανισμιούς τουριστικών υπηρεσιών κλπ.
Το προϊόν που παράγουν: Με βάση το προϊόν που παράγουν οι οργανισμιοί διακρίνονται σε παραγωγικούς και σε οργανισμιούς παροχής υπηρεσιών. Στην
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πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι οργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την σύγχρονη
Τεχνολογία για την παραγωγή υλικών αγαθών, όπως π.χ. εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ναυπηγικές επιχειρήσεις, οργανισμοί επισκευής αεροσκαφών
κλπ. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι οργανισμοί που παρέχουν υπη
ρεσίες, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί, κτηνιατρεία κλπ.
Η περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται: Το κριτήριο αυτό εφαρμόζε
ται στους οργανισμούς γενικής αρμοδιότητας (όπως π.χ. οι Δήμοι και οι Κοινότητες,
οι Νομαρχίες, οι περιφερειακές διοικήσεις κλπ), οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Η πελατεία στην οποία απευθύνονται: Με βάση την πελατεία στην οποία
απευθύνονται, οι οργανισμοί διακρίνονται σε οργανισμούς ασφαλίσεως διαφόρων
κατηγοριών εργαζομένων, οργανισμούς παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένες κοι
νωνικές ομάδες όπως π.χ. ΟΑΕΔ, ΟΕΚ κλπ.
Το είδος και ο βαθτιός της εξουσίας που ασκούν: Με βάση το στοιχείο
της εξουσίας που ασκούν, οι οργανισμοί, διακρίνονται σε:
γ-

αναγκαστικούς στους οποίους εντάσσονται τα σωφρονιστικά καταστήματα ή
τα άσυλα

> οργανισμούς κοινής ωφελείας στους οποίους εντάσσονται οι επιχειρηματικοί
οργανισμοί του δημοσίου και
> πνευματικούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην ηθική και εκπαιδευ
τική εξύψωση των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτούς, όπως είναι τα πα
νεπιστήμια, οι εκκλησίες, οι διάφοροι πολιτιστικοί οργανισμοί κλπ.
Μια άλλη χρήσιμη ταξινόμηση των οργανισμών είναι αυτή που βασίζεται
στο είδος των ομάδων προς τις οποίες απευθύνονται. Με βάση το κριτήριο αυτό,
διακρίνουμε ένα πλήθος οργανισμών των οποίων κύριος στόχος είναι η εξυπηρέ
τηση των συμφερόντων των ομάδων που εκπροσωπούν. Στην κατηγορία των οργανι
σμών αυτών υπάγονται οι διάφοροι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι συνδικαλιστικές
ενώσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελών τους, καθώς και οι δημόσιες
επιχειρήσεις και λοιποί οικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμέ
νες ομάδες π.χ. οργανισμοί αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων, οργανισμοί αποκαταστάσεως προσφύγων ή παλιννοστούντων, κ.λ.π. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 36-37).

5. Λειτουργία το ν οργανισμών του Δημοσίου
Οι οργανισμοί του δημιοσίου υπάρχουν διότι εξυπηρετούν ορισμένους
σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί μπορεί να είναι σαφώς καθορισμένοι ή να προκύπτουν
από το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, οι ορ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

10

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

γανισμοί παίρνουν διάφορες αποφάσεις και αναπτύσσουν ορισμένες δραστηριότητες
αξιοποιώντας τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους. Μεταξύ των μέσων αυτών σπου
δαιότερο ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγων, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα συ
γκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο και υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εξου
σίας.
Η κατανομή της εξουσίας που ασκείται μέσα στους, οργανισμούς ακο
λουθεί μια πυραμιδοειδή διάρθρωση, η δε ροή των σχετικών αποφάσεων ακολουθεί
μια καθοδική πορεία από την κορυφή προς τη βάση. Η λήψη των αποφάσεων εκ
μέρους των αρμοδίων φορέων - (Υπουργών ή επικεφαλής οργανισμών), όσο και αν
φαίνεται ότι αποτελεί ενέργεια ενός συγκεκριμένου προσώπου, στην πράξη είναι μια
πολυσύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλά μέρη και προϋποθέτει ένα
πλήθος μελετών, αναλύσεων και αξιολογήσεως δεδομένων, ενώ παράλληλα οι φο
ρείς αυτοί υπόκεινται στην επίδραση διαφόρων πιέσεων, τόσο από πλευράς των ορ
γανωμένων ομάδων, όσο και από το ίδιο το εσωτερικό τους περιβάλλον.
Με δεδομένη την πυραμιδοειδή διάρθρωση της εξουσίας τα ίδια φαινό
μενα παρατηρούνται κατά τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων από τα ενδιάμεσα
και τα κατώτερα στελέχη της υπαλληλικής ιεραρχίας. Τα στελέχη αυτά με τη σειρά
τους υπόκεινται στις ίδιες επιδράσεις, ενώ οι υπουργοί και λοιποί επικεφαλής των
ιεραρχικών κλιμακίων των διαφόρων οργανισμών, μέσα από τη χρήση του συστήμα
τος των αμοιβών και της εξουσίας, μπορεί να επηρεάζουν έντονα τη συμπεριφορά
και τις αποφάσεις των στελεχών αυτών.
Όπως είναι φυσικό, οι παντοειδείς αυτές επιδράσεις δεν εξαντλούνται
μόνον στο μηχανισμό λήψεως των αποφάσεων, αλλά επηρεάζουν και τη γενικότερη
συμπεριφορά των στελεχών, πράγμα το οποίο οδηγεί πολλές φορές στην αλλοίωση
των λειτουργικών σκοπών της τυπικής οργανώσεως και δίνει προτεραιότητα στις ά
τυπες μορφές της οργανώσεως, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες και
οδηγούν σε αναπόφευκτες συγκρούσεις.
Όταν οι άτυπες αυτές μορφές εξουσίας επικρατούν των τυπικών, καταλή
γουν συνήθως σε αναστολή κάθε δημιουργικής προσπάθειας μέσα στους οργανι
σμούς,. ενώ πολλές φορές μεταβάλλουν τους επικεφαλής των οργανισμών σε επιδιαι
τητές με σκοπό την άρση των συγκρούσεων. Όταν οι οργανισμοί λειτουργούν κάτω
από τις συνθήκες αυτές, είναι φυσικό να δημιουργούνται πολλές ασάφειες, προ
βληματισμοί και συγχύσεις ως προς την ουσιαστική αποστολή τους και τον πραγμα
τικό ρόλο των στελεχών.
Τα φαινόμενα αυτά περιορίζονται με την αποτελεσματική άσκηση της
εποπτείας, του ελέγχου και φυσικά με την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας σε όλα
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χα επίπεδα. Από καθαρά λειτουργικής πλευράς, η ιεραρχική δομή των οργανισμών
αντιμετωπίζεται ως ένα αραχνοειδές δικτύωμα εποπτικών συσχεχίσεων, μέσα στο
οποίο εντάσσεται η λειτουργία των επιμέρους ομάδων, οι οποίες λειτουργούν ως ορ
γανωτικές μονάδες, (διευθύνσεις, τμήματα, υπηρεσίες) και οι οποίες όπως είναι
προφανές δίνουν υπόσταση στον ίδιο τον οργανισμό και ταυτόχρονα επηρεάζουν και
διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά των ατόμων.
Όπως προκύπτει και από το ανωτέρω σχήμα, όσο προχωρούμε από την
κορυφή προς τη βάση ο αριθμός οργανικών μονάδων αυξάνεται, από πλευράς δε
προσώπων οι μονάδες αυτές διευρύνονται. Αντίθετα κατά την ανιούσα φορά ο αριθ
μός των τμημάτων περιορίζεται, από πλευράς δε προσώπων συρρικνώνονται.
Παρ' όλον ότι οι επικρατούσες οργανωτικές αρχές, όπως π.χ. η αρχή της
ευθύνης, της εξουσίας και της αναφοράς, η αρχή του καταμερισμού των έργων, η
αρχή της ενότητας της διοικήσεως κλπ, καθώς και το ισχύον σύστημα αμοιβών και
κυρώσεων, τα οποία αναπτύσσονται κατά μήκος των γραμμών εξουσίας ρυθμίζουν
τη λειτουργία των οργανισμών και διοχετεύουν τη δραστηριότητα των ατόμων προς
τους επιθυμητούς διαύλους, εν τούτοις πολλές φορές οι δραστηριότητες των ατόμων
και των ομάδων ξεφεύγουν από τα προκαθορισμένα πλαίσια και προκαλούν τις
γνωστές παρενέργειες με αναπόφευκτη συνέπεια τις καθυστερήσεις στη διεκπεραί
ωση των στόχων, τις συγκρούσεις και τις απογοητεύσεις, την πτώση του ηθικού και
της παραγωγικότητας των ομάδων κλπ.
Βασικές αιτίες που προκαλούν τις παρενέργειες αυτές είναι η υπερβο
λική ανάπτυξη της οργανωτικής διαρθρώσεως των οργανισμών η οποία οδηγεί στην
περιπλοκότηχα και αποπροσωποποίηση των σχέσεων, το ανεπαρκές σύστημα ηγε
σίας, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας κλπ. Όταν οι οργανισμοί λειτουργούν κάτω
από αυτές τις συνθήκες, είναι καταδικασμένοι σε αποτυχίες οι οποίες όταν επεκτείνονται σε ευρύτερα πλαίσια, επηρεάζουν το σύνολο της Δημοσίας Διοικήσεως.
(Φαναριώτη Π., 1999, σ. 38-40).

6. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οργάνωση και τη λειτουργία
της Δημοσίας Διοικήσεως
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση χαρακτη
ρίζεται από δύο βασικά αλλά και αντικρουόμενα στοιχεία, δηλαδή το πολιτικό στοι
χείο το οποίο απαιτεί ταχύτητα στη διεξαγωγή του έργου της και προσαρμοστικό
τητα στις συνεχώς μιεταβαλλόμιενες πολιτικές συνθήκες και το τεχνοκρατικό στοιχείο
το οποίο, σε αντίθεση μιε το πολιτικό στοιχείο, απαιτεί περίσκεψη, βαθιά μιελέτη και
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ανάλυση των προβλημάτων και τέλος αξιοποίηση όλων των συγχρόνων μέσων τα
οποία βρίσκονται στη διάθεση της κυβερνήσεως για τη λήψη σκόπιμων και αποτε
λεσματικών αποφάσεων.
Κατά την άσκηση του έργου της η διοίκηση πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν
αμφότερα αυτά τα στοιχεία και να αξιολογεί τους διαφόρους παράγοντες οι οποίοι
παρεμβαίνουν στη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα
στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αποφασιστικά το έργο των οργανι
σμών του δημοσίου είναι οι εξής:
>

Ο πολιτικός παράγων

>

Ο διεθνής παράγων

>

Ο τεχνολογικός παράγων

>

Ο οικονομικός παράγων

V Ο κοινωνικός παράγων και
>

Οι παράγοντες που αφορούν στο ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό
Αποτέλεσμα των επιδράσεων των παραγόντων αυτών είναι οι παρατηρού

μενες μεταβολές:
>

Στη φύση και στο ρόλο των οργανισμών

>

Στη φύση του management που ασκείται στα πλαίσια των δημοσίων οργανι
σμών και

>

Στη φύση του ανθρωπίνου παράγοντα και στο ρόλο του.
Για όλους αυτούς του παράγοντες και τις επιδράσεις τους στο έργο της

δημοσίας διοικήσεως, αναφερόμαστε κατωτέρω. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 45-46).

6.1. Ο Πολιτικός Παράγων
Είναι γνωστό και τονίσθηκε επανειλημμένως ότι η δημόσια διοίκηση
αποτελεί κατ' ουσίαν τον βραχίονα της πολιτικής εξουσίας στην επιδίωξη και εφαρ
μογή της πολιτικής της. Οι αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας προσδιορίζονται σε
μεγάλο βαθμό τόσο από τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας τα οποία προσ
διορίζουν και τη στρατηγική της σε κρίσιμα θέματα, της εξωτερικής πολιτικής, κα
θώς και σε θέματα της αμυντικής και οικονομικής πολιτικής, όσο επίσης και από
τις πιέσεις των οργανωμένων συμφερόντων τα οποία εκφράζονται από τις οργανωμέ
νες ομάδες πιέσεως οι οποίες ανάλογα με τη δύναμη που διαθέτουν και το βαθμό
επιρροής που ασκούν στην εκάστοτε κυβέρνηση, επηρεάζουν και τις αποφάσεις της.
Όλες αυτές οι αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας, αλλά και οι απ' ευθείας
ασκούμενες πιέσεις των οργανωμένων συμφερόντων προς τη διοίκηση, επηρεάζουν
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σε σημαντικό βαθμό το έργο της διοικήσεως, αφού είναι πολλές φορές υποχρεω
μένη να προβαίνει σε ανάλογες προσαρμογές των βραχυχρόνιων και μακροχρονίων
στόχων της. (Φαναριώτη Π., 1999, ο. 46).

6.2. Ο Διεθνής Παράγων
Η αποστολή και το έργο της Δημοσίας Διοικήσεως προσδιορίζεται και πε
ριορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από
τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις υπερεθνικών οργανισμών στους
οποίους συμμετέχει η χώρα όπως π.χ. στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως γνωστόν η Ε.Ε. επηρεάζει άμεσα τα μέτρα πολιτικής σε μεγάλους τομείς της οι
κονομίας όπως είναι ο αγροτικός τομέας στον οποίον όλα τα μέτρα (όπως π.χ. επι
δοτήσεις προϊόντων, ποσοστώσεις, οργάνωση των καλλιεργειών κλπ.) καθορίζονται
από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έμμεσα σε όλους τους τομείς
δράσεως της δημόσιας διοικήσεως όπως π.χ. στην εκπαίδευση, στις μεταφορές,
στην υγεία, στα δημόσια έργα, στο περιβάλλον κλπ. μέσω των χρηματοδοτήσεων των
διαφόρων προγραμμάτων και των συναφών οδηγιών και αποφάσεων της Commis
sion, του Συμβουλίου των Υπουργών και άλλων οργάνων. (Φαναριώτη Π., 1999, ο.
46).

6.3. Ο Τεχνολογικός Παράγων
Είναι γνωστό, ότι ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων,
οι οποίες επηρεάζουν έντονα τη ζωή των ανθρώπων και ταυτόχρονα τη μορφή και
τον τρόπο δράσεως και λειτουργίας των συγχρόνων οργανισμών.
Βασικότερη έκφραση των εξελίξεων αυτών, αποτελεί σήμερα η ανάπτυξη
της πληροφορικής, η οποία μέσα από την τεχνολογία των δικτύων, έφερε πραγμα
τική επανάσταση στη λειτουργία των οργανισμών και κλόνισε τις από μακρού χρό
νου καθιερωμένες αρχές και αντιλήψεις ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουρ
γίας τους. Από την άλλη πλευρά η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, οδήγησε σε μια άνευ
προηγουμένου επιτάχυνση των ρυθμών επικοινωνίας, η οποία μέσα από το ηλε
κτρονικό ταχυδρομείο και το ίηίετηεί, το οποίο λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα,
είναι δυνατό να μεταφέρονται μηνύματα, να ανταλλάσσονται απόψεις και να λαμβάνονται αποφάσεις με ασύλληπτη για παλαιότερα δεδομένα ταχύτητα και όλα
αυτά σε μια κλίμακα με παγκόσμιες διαστάσεις.
Εν όψει αυτών των εξελίξεων, είναι φυσικό τα πάντα μέσα στο χώρο της
Δημοσίας Διοικήσεως να υφίστανται μια εξίσου ραγδαία μεταβολή ως προς τις ορ
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γανωτικές διαρθρώσεις, ως προς χα συσχήμαχα λειχουργίας χων οργανισμών, ως
προς χους τρόπους λήψεως χων αποφάσεων, ακόμα δε και ως προς χην αποσχολή
πολλών οργανισμών αλλά και χου συνόλου της Δημοσίας Διοικήσεως.
Η εξέλιξη αυχή οδηγεί σχη διαπίστωση όχι βρισκόμαστε σε περίοδο ρα
γδαίας μεταβολής όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την εν γένει αποστολή, το
ρόλο και τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους. Με μια έννοια οι εξελίξεις αυτές
οδηγούν στην αντίληψη ότι η όλη κρατική οργάνωση και λειτουργία της σε παγκό
σμια κλίμακα, κυρίως όμως στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, βρίσκεται σε μια
μεταβατική κατάσταση.
Οι εξελίξεις αυτές υποχρεώνουν τους οργανισμούς του δημοσίου να προ
σαρμόζουν ανάλογα την οργανωτική τους δομή, η οποία αναπόφευκτα οδηγεί σε
ριζική αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους, σε περιορισμό των θέσεων εργασίας ή
σε αναπροσαρμογή των προσόντων του προσωπικού.
Όπως είναι φυσικό, οι εργασίες οι οποίες περιορίζονται συνεπεία των εξε
λίξεων αυτών, είναι εκείνες που συνδυάζουν τις μικρότερες απαιτήσεις σε γνώσεις,
δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση, στοιχεία δηλαδή τα οποία συνεπάγονται
την πλήρη ανατροπή των αντιλήψεων ως προς το ρόλο του ανθρώπου μέσα στο σύγ
χρονο εργασιακό περιβάλλον και στην εισαγωγή της έννοιας του ανθρώπου της γνώ
σης, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. (Φαναριώτη Π., 1999, ο. 47-48).

6.4. Ο Οικονομικός Παράγων
Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα ή εν πάση περιπτώσει
θα αντιμετωπίσουν σύντομα, οι οργανισμοί του δημοσίου, είναι ο περιορισμός των
διατιθεμένων πόρων και η συγκέντρωση τους, στη χρηματοδότηση σχεδίων και προ
γραμμάτων επενδύσεων σε αναπτυξιακά έργα στρατηγικής σημασίας, εν όψει μάλι
στα των ραγδαίων εξελίξεων, οι οποίες προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και του
εξοντωτικού ανταγωνισμού, ο οποίος επικρατεί στα πλαίσια της παγκοσμιιοποιημιένης οικονομίας της αγοράς.
Για το λόγο αυτό, το έργο της διοικήσεως γίνεται πάρα πολύ δύσκολο,
διότι ενώ από τη μια πλευρά η πολιτική εξουσία βρίσκεται στην ανάγκη να αντιμε
τωπίζει αρνητικά, τις απαιτήσεις των εργαζομένων τόσο στο δημιόσιο, όσο και στον
ιδιωτικό τομιέα, για αύξηση των αποδοχών και των παροχών εν γένει, από την άλλη
είναι υποχρεωμιένη να περιορίζει δραστικά τις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών,
ώστε να καταστήσει δυνατή την αύξηση της παραγωγικότητας της Δημιοσίας Διοικήσεως εν τω συνόλω της. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 48).
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6.5. Ο Κοινωνικός Παράγων
Είναι γεγονός ότι οι προδιαγραφόμενες εξελίξεις οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμό των θέσεων και αναπροσαρμογή των απαιτήσεων της εργασίας και των
προσόντων του προσωπικού, δημιουργούν αναπόφευκτα κοινωνικά προβλήματα,
αφού αυξάνουν τα επίπεδα της ανεργίας και δημιουργούν πιεστικές υποχρεώσεις
στο ανθρώπινο δυναμικό για αναπροσαρμογή των γνώσεων του και επιβάλλουν ταυ
τόχρονα στη διοίκηση την υποχρέωση της δημιουργίας καταλλήλων ευκαιριών, οι
οποίες θα αντισταθμίζουν τις απώλειες αυτές και θα δίνουν στο προσωπικό τη δυνα
τότητα να αναβαθμίσει τα προσόντα του και να ασχοληθεί σε νέες εργασίες, χωρίς
να μειωθεί το ηθικό του και ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία του.
Εξ' άλλου είναι γνωστό, ότι στις σημερινές κοινωνίες ο ρόλος των οργανω
μένων ομάδων, οι οποίες ασκούν έμμεση πλην όμως έντονη επίδραση στη λειτουρ
γία της διοικήσεως, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι υποχρεώνουν τη διοίκηση να
λαμβάνει οπωσδήποτε υπ1όψιν τις επιδράσεις αυτές και να προβαίνει σε ανάλογες
προσαρμογές.
Οι πιέσεις αυτές μπορεί να έχουν διαφορετική προέλευση και φυσικά
διαφορετικές επιπτώσεις. Τέτοιες ομάδες πίεσης πέρα από εκείνες που αντιπροσω
πεύουν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, όπως αγρότες, εργάτες, συνταξιού
χοι, έμποροι και βιομήχανοι, επαγγελματίες κλπ (οι οποίες εκπροσωπούνται από
τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οποίες επιδιώκουν την βελτίωση
της οικονομικής και κοινωνικής θέσεως των μελών τους), είναι οι σύνδεσμοι για την
ισότητα των δύο φύλλων, οι ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι διάφορες θρη
σκευτικές ή φυλετικές μειονότητες (όπως συμβαίνει σε μεγάλη έκταση σε άλλες χώ
ρες) κλπ. Όλες αυτές οι ομάδες απαιτούν κάθε μια και όλες μαζί, ειδικές ρυθμίσεις
που επηρεάζουν τα προγράμματα και τις αποφάσεις της διοικήσεως από πολλές
πλευρές.
Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη των διαφόρων ομάδων πίεσης αξιώνουν την
παροχή δυνατοτήτων, για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της κυβερνητι
κής πολιτικής, και στις αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο διαβίωσης
τους.
Η επίδραση των κοινωνικών αυτών παραγόντων οδηγεί σε ανάλογες προ
σαρμογές των προγραμμάτων και των μέτρων πολιτικής, καθώς επίσης και στην
άμεση όσο και αποτελεσματική δραστηριοποίηση της ίδιας της διοικήσεως, συμπε
ριλαμβανομένων και των διαδικασιών επιλογής, εκπαίδευσης, υποκίνησης και
άσκησης της εποπτείας επί των σχετικών δραστηριοτήτων, ώστε να εξαφανισθούν
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τυχόν υπάρχοντα εμπόδια στην ίση μεταχείριση των προσώπων που με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των οργανισμών. (Φαναριώτη Π.,
1999, σ. 49).
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Κ εφαλαίο Δ εύτερο
Ο ργάνωση Τ ης Δ ημοσίας Δ ιοίκησης

1. Εισαγωγή στην οργανωτική διάρθρωση της Δημοσίας Διοικήσεως
Η δημόσια διοίκηση αποτελείται από ένα σύνολο οργάνων τα οποία είναι
διεσπαρμένα σε ολόκληρη την επικράτεια και συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύ
στημα σχέσεων και εξαρτήσεων ικανών να εξασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό
τους και να προωθούν την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του κράτους.
Οι εξαρτήσεις αυτές ακολουθούν μια πυραμιδοειδή διάρθρωση στην κο
ρυφή δε της πυραμίδας βρίσκεται η Κυβέρνηση.
Οι σχέσεις και εξαρτήσεις διαχέονται μεταξύ των διαφόρων οργάνων κατά
επίπεδα, έτσι ώστε κάθε επίπεδο να ανταποκρίνεται με επάρκεια στην αποστολή
του.
Στα πλαίσια της πυραμιδοειδούς αυτής διαρθρώσεως, τα όργανα που
ανήκουν στο κεντρικό επίπεδο, έχουν την ευθύνη της γενικής κατεύθυνσης της
διοικήσεως και του συντονισμού της δράσεως όλων των οργάνων της, ενώ τα περιφε
ρειακά όργανα ασκούν τις αρμοδιότητες τους εντός της περιφέρειας που υπάγεται
στη δικαιοδοσία τους.
Από την ανωτέρω περιγραφή, συνάγεται ότι τα όργανα της δημοσίας διοικήσεως από απόψεως χωρικής αρμοδιότητας, διακρίνονται σε κεντρικά και περιφε
ρειακά.
Στην κατηγορία των οργάνων της κεντρικής διοικήσεως, ανήκουν η κυ
βέρνηση και τα υπουργεία. Η κυβέρνηση ως συλλογικό όργανο έχει την ευθύνη του
καθορισμού και της κατεύθυνσης της γενικής πολιτικής της χώρας, σύμφωνα με
τους ορισμούς του συντάγματος και των νόμων, ενώ τα υπουργεία έχουν την ευθύνη
του καθορισμού και της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σε μεγάλους το
μείς της κρατικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.
Με μιια ευρύτερη έννοια, όργανα της κεντρικής διοικήσεως αποτελούν
και όλοι οι οργανισμοί των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στο σύνολο της επικρα-
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τείας, όπως είναι οι διάφοροι οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως, ο οργανισμός ερ
γατικής κατοικίας, ο οργανισμός σιδηροδρόμων Ελλάδος κ.α. Από την πλευρά
αυτή, βασικό κριτήριο διάκρισης της διοικήσεως σε κεντρική και περιφερειακή δεν
είναι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα των οργανισμών αυτών, αλλά η αρ
μοδιότητα με την οποία είναι εφοδιασμένα τα όργανα αυτά για άσκηση συντονισμού
και κατεύθυνση των υπηρεσιών τους σε όλη την επικράτεια. Με τα δεδομένα αυτά,
ένα υπουργείο ή ένας οργανισμός ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιφέρεια,
δεν παύει να είναι όργανο της κεντρικής διοικήσεως, αφού η αρμοδιότητα του κα
λύπτει ολόκληρη την επικράτεια.
Αντίθετα, περιφερειακές χαρακτηρίζονται οι υπηρεσίες των οποίων η αρ
μοδιότητα εκτείνεται σε ορισμένη περιφέρεια. Οι περιφέρειες αυτές διακρίνονται σε
διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την έκταση την οποία καλύπτουν και το πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων που ασκούν τα όργανα που λειτουργούν μέσα στα όρια τους. Με
τα δεδομένα αυτά, διακρίνουμε τις μείζονες περιφέρειες εντός των οποίων ασκούν
τις αρμοδιότητες τους οι Περιφερειακοί Διοικητές, τις νομαρχιακές περιφέρειες
εντός των οποίων ασκούν τις αρμοδιότητες τους οι Νομάρχες και τα Νομαρχιακά
Συμβούλια, τις επαρχιακές περιφέρειες εντός των οποίων ασκούν τις αρμοδιότητες
τους οι έπαρχοι, τις δημοτικές περιφέρειες εντός των οποίων ασκούν τις αρμοδιότη
τες τους οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια κ.λ.π. (Φαναριώτη Π.,' 1999, σ.
63-64).
Οι περιφέρειες εντός των οποίων ασκούν τις αρμοδιότητες τους τα όργανα
της κεντρικής και της περιφερειακής διοικήσεως, εντάσσονται σε σειρά ομοκέντρων
κύκλων με την έννοια ότι όλα τα όργανα αυτά συντονίζονται και κατευθύνονται από
ένα κεντρικό όργανο. Π.χ. τα Υπουργεία ασκούν αρμοδιότητες σε ευρύτατους τομείς
κυβερνητικής δραστηριότητας, ενώ οι λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες καλύπτουν
ένα συγκεκριμένο τμήμα της επικράτειας και συντονίζουν τις υπηρεσίες που βρί
σκονται εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας - χαρακτηριστικό όλων αυ
τών των διαρθρώσεων είναι ότι όσο απομακρύνονται από το κέντρο τόσο περισσότερο
αυξάνονται αριθμητικώς και ταυτόχρονα περιορίζεται ο τομέας δράσεως τους.
Ειδικότερα η κυβέρνηση συντονίζει όλα τα όργανα της κεντρικής και της
περιφερειακής διοικήσεως τα οποία λειτουργούν στα όρια της επικράτειας, οι περι
φερειακοί συντονιστές εποπτεύουν και συντονίζουν όλους τους οργανισμούς οι
οποίοι λειτουργούν στα όρια της αρμοδιότητας τους, οι νομάρχες εποπτεύουν και
συντονίζουν όλα τα όργανα που λειτουργούν στα όρια των νομών κ.λ.π. Ο βαθμός
της εξάρτησης των περιφερειακών οργάνων από τα κεντρικά συντονιστικά και επο
πτικά όργανα ποικίλει ανάλογα με τη φύση των οργάνων αυτών, και το βαθμό αυτο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-19-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

νομίας που έχει παραχωρηθεί από το Νόμο. Από την πλευρά αυτή, τα όργανα της
περιφερειακής διοικήσεως διακρίνονται σε όργανα αμέσως εξαρτημένα από τις κε
ντρικές υπηρεσίες, όπως είναι π.χ. οι διάφορες βοηθητικές περιφερειακές υπηρε
σίες επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίες αποτελούν προέκταση των κεντρικών
υπηρεσιών και λειτουργούν στα πλαίσια της αποσυγκέντρωσης των διοικητικών
υπηρεσιών και σε όργανα αποκεντρωμένα. Τα αποκεντρωμένα όργανα έχουν μεγα
λύτερο βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με τα αποσυγκεντρωμενα όργανα σε ότι
αφορά στην άσκηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων. Στην κατηγορία των αποκε
ντρωμένων οργάνων περιλαμβάνονται όλα τα περιφερειακά διοικητικά όργανα τα ο
ποία είναι εφοδιασμένα από το νόμο με αποφασιστικές αρμοδιότητες, πράγμα το
οποίο έχει την έννοια ότι τα όργανα αυτά μπορεί να αποφασίζουν επί θεμάτων που
αφορούν στην περιφέρεια τους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ανωτέρων κλι
μακίων. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η σχέση εξαρτήσεως των οργάνων της απο
κεντρωμένης διοικήσεως από τα προϊστάμενα κλιμάκια είναι χαλαρή και περιορίζε
ται στην άσκηση γενικού συντονισμού και εποπτείας, σε αντίθεση με τα όργανα της
πρώτης κατηγορίας, τα οποία συνδέονται με τα προϊστάμενα κλιμάκια με μια πιο
αυστηρή τυπική ιεραρχική σχέση.
Τέλος, στην κατηγορία των αποκεντρωμένων οργάνων πρέπει να εντά
ξουμε και τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως πρώτου και δευτέρου βαθμού,
καθώς και τα όργανα της καθ' ύλη αυτοδιοικήσεως (δηλαδή τα διάφορα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), διότι και αυτά εξυπηρετούν με μια ευρύτερη έννοια
δημοσίους σκοπούς και συνδέονται με τα όργανα της Κεντρικής Διοικήσεως με
σχέση εποπτείας.
Τόσο οι περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες ή μη, όσο
και τα όργανα της κατά τόπον και καθ' ύλη αυτοδιοικήσεως, συνιστούν την περι
φερειακή διοίκηση εν ευρεία έννοια. Το γεγονός ότι ορισμένα από τα όργανα αυτά
εκλέγονται απ' ευθείας από το λαό (όπως είναι τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως πρώτου και δευτέρου βαθμού), δεν μεταβάλλει την ουσία του θέματος, διότι
κύρια προσδιοριστικά στοιχεία τα οποία συνδέουν όλα τα όργανα αυτά (ήτοι της α
ποκεντρωμένης διοικήσεως και της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως) είναι η εξυπηρέτηση
δημοσίων σκοπών και η άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Η ανάλυση η οποία ακολουθεί αναφέρεται σε όλη την κλίμακα των ορ
γάνων της κεντρικής και περιφερειακής διοικήσεως, ανεξάρτητα αν τα όργανα αυτά
είναι διορισμένα ή αιρετά, καθ' όσον το βασικό κριτήριο της ανάλυσης αυτής είναι ο
εξυπηρετούμενος σκοπός και όχι η φύση των οργάνων που εξυπηρετούν τους σκο
πούς αυτούς. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τα εξής τρία κύρια μέρη:
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α. Την κεντρική διοίκηση
β. Την περιφερειακή διοίκηση και
γ. Την τοπική αυτοδιοίκηση (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 66-67).

2. Κεντρική διοίκηση
Η ανάπτυξη της κεντρικής διοικήσεως αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο
το οποίο είναι συνυφασμένο με την κοινωνική φύση του ανθρώπου και προέκυψε
από την ανάγκη ρύθμισης της ομαδικής ζωής και με μια ευρύτερη έννοια της κοι
νωνικής συμβίωσης των ανθρώπων, ενώ η κυβέρνηση με τη σημερινή της έννοια εί
ναι κατά βάση αποτέλεσμα της δημιουργίας του εθνικού κράτους, το οποίο επιβλή
θηκε από την ανάγκη ενοποίησης των πολλαπλών κέντρων εξουσίας που ήσαν εγκα
τεσπαρμένα στην περιφέρεια.
Η έννοια της κεντρικής διοικήσεως χρονολογείται από των αρχαιοτάτων
χρόνων και δη από την εποχή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, διότι πάντοτε
υπήρξε η ανάγκη για ενιαία κατεύθυνση των ομάδων, μεγάλων ή μικρών, οπότε πά
ντοτε εμφανιζόταν ένας ηγέτης ο οποίος κατηύθυνε τις ομάδες αυτές, είτε κατά την
προσπάθεια αναζήτησης των μέσων διαβίωσης, είτε σε περιόδους συγκρούσεων με
άλλες ομάδες.
Η ανάδειξη ενός κεντρικού οργάνου διοικήσεως των διαφόρων κοινωνι
κών ομάδων το οποίο εκπροσωπούσε ίο απρόσωπο κράτος και καθόριζε τους κανό
νες συμπεριφοράς (οι οποίοι είχαν υποχρεωτική ισχύ για τα άτομα τα οποία ανήκαν
στα όρια της επικράτειας του), απετέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό του κράτους το
οποίο με μια ευρύτερη έννοια ισχύει και σήμερα.
Κεντρικό πρόσωπο και φορέας της εξουσίας στις περιπτώσεις αυτές,
υπήρξε πάντοτε ο αρχηγός, ο οποίος ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με τις
ομάδες στις οποίες ηγείτο, έφερε και διαφορετικό τίτλο, όπως π.χ. Φύλαρχος, Βασι
λεύς, Καίσαρ, Αυτοκράτωρ κλπ. Το πρόσωπο αυτό συγκέντρωνε συνήθως την από
λυτη εξουσία, κατά την περίοδο δε του Μεσαίωνα, εθεωρείτο ότι αντλούσε την εξου
σία απ' ευθείας από το Θεό και κυβερνούσε «ελέω Θεού». (Φαναριώτη Π., 1999, σ.
67).
Ανεξάρτητα όμως από σύστημα που επικρατούσε από εποχή σε εποχή
από τους αρχαίου χρόνους στην Ελλάδα ως τη Ρωμαϊκή περίοδο και από το Βυζα
ντινή περίοδο έως και σήμερα, κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
ήταν ότι ο αρχηγός περιβαλλόταν πάντοτε από ένα περιορισμένο αριθμό συμβούλων
οι οποίοι διατύπωναν τη γνώμη τους οσάκις τη ζητούσε. Αργότερα, μάλιστα όταν τα
προβλήματα συνθετοποιήθηκαν, οι απόψεις των συμβούλων αυτών, προσέλαβαν
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πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα οι ομάδες αυτές των συμβούλων να
αποτελέσουν ένα μόνιμο στοιχείο της διακυβερνήσεως του κράτους, πράγμα που
απετέλεσε και τον πρώτο πυρήνα της κυβέρνησης με τη σύγχρονη έννοια. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 70).
Η κυβέρνηση σήμερα αποτελεί ένα. βασικό στοιχείο της διοικήσεως του
κράτους ως συλλογικό δε όργανο, ταυτίζεται με το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο
είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του κράτους, και αποτελείται από τον πρω
θυπουργό και τους υπουργούς. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 70).
Κάτω από τις σημερινές περίπλοκες συνθήκες η κυβέρνηση αποτελείτο
κύριο μέσον μετατροπής των κοινωνικών αξιών σε πράξη και μπορεί να δώσει απα
ντήσεις σε κρίσιμα θέματα που αφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως είναι
π.χ. η μέριμνα για την ανάπτυξη, την υγεία, τη δημοσιονομική πολιτική, την πλήρη
απασχόληση, τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος, την άμυνα και την
ασφάλεια, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και άλλα σοβαρά θέματα που
απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες.
Υποστηρίζεται βεβαίως από τους πολεμίους του κράτους, η άποψη ότι τα
προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να αχθούν εις πέρας εξ' ίσου επιτυχώς από ιδιω
τικούς φορείς ή από εθελοντικούς οργανισμούς επί περιφερειακής βάσεως, χωρίς
την ύπαρξη κεντρικής εξουσίας, και ότι πολλές αρμοδιότητες του κράτους ανήκουν
στην κοινωνία των πολιτών την οποία αποτελούν τα συνδικάτα και οι τοπικοί δήμοι
και θα μπορούσε να ασκηθούν αποτελεσματικά μέσα στα πλαίσια αυτά. Η αντί
ληψη αυτή με κάποια ευρύτερη ερμηνεία οδηγεί στο δραστικό περιορισμό ή και
την κατάργηση της κυβερνήσεως, πλην όμως, τόσο η σύγχρονη πολιτική θεωρία όσο
και η σύγχρονη πρακτική, διδάσκουν ότι η συνθετοποίηση της κοινωνικής ζωής και
η ανάγκη λήψεως μέτρων στρατηγικής σημασίας και μακράς πνοής με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης,
απαιτούν την κατάρτιση μακροχρονίων προγραμμάτων και διάθεση πόρων τους
οποίους η ιδιωτική πρωτοβουλία δύσκολα μπορεί να διαθέσει.
Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη για εκτέλεση μεγάλων έργων, η ανάγκη
για ασφάλεια, για ενίσχυση της άμυνας με σκοπό την αποτροπή ενδεχομένων πο
λέμιων ή ακόμιη και οι αναπόφευκτες πολεριικές εριπλοκές, είναι αδύνατο να προω
θηθούν από την ιδιωτική πρωτοβουλία ή από ανεξάρτητους και εθελοντικούς οργανισριούς. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 72-73).
Πέραν αυτών, η αύξηση του πληθυσμού, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η
σταδιακή μιετατροπή της κοινωνίας από αγροτική σε βιομηχανική και τα διευρυνόμιενα θέμιατα των διεθνών σχέσεων, έδωσαν μιια νέα ώθηση στο ρόλο της κεντρικής
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εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα οι συνεχείς απαιτήσεις των οργανωμένων ομάδων οι
οποίες σταδιακά έθεταν και θέτουν σε κίνηση την πολιτική τους δυναμική, ενισχύει
ακόμη περισσότερο την ανάγκη ύπαρξης της κυβερνήσεως. Η ύπαρξη της κυβερνήσεως έχει ως φυσικό επακόλουθο την ανάπτυξη της διοικήσεως ως τον αναγκαίο
μηχανισμό για τη διεκπεραίωση των μέτρων πολιτικής, των προγραμμάτων και των
αποφάσεων της.
Ο διοικητικός αυτός μηχανισμός, συνδυάζοντας το στοιχείο της ευελιξίας
και της συστηματικής οργάνωσης των υπηρεσιών του, αποτελεί το μόνο μέσο που
είναι ικανό να αντιμετωπίσει με τη αναγκαία σφαιρικότητα και αποτελεσματικότητα
τα περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα και να προωθήσει τα μέτρα και τα προγράμ
ματα της κυβερνήσεως που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των βραχυχρόνιων
και μακροχρονίων στόχων της.
Δοθέντος ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί στο κενό, είναι δυνατόν η απο
στολή της να αποσαφηνισθεί μέσα από τη διερεύνηση του συστήματος αξιών το
οποίο διέπει μια σύγχρονη κοινωνία. Με τη έννοια αυτή, τα προγράμματα της κυ
βερνήσεως αποτελούν στην πράξη μια αντανάκλαση των αναγκών και των προβλη
μάτων της κοινωνίας σε δεδομένο χρόνο. Με αυτή την έννοια, η αποστολή και ο ρό
λος της εκάστοτε κυβερνήσεως δεν είναι παρά αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων
αντιλήψεων και συνθηκών που επικρατούν μέσα στην κοινωνία κάτω από τις σημε
ρινές συνθήκες. Οι υποχρεώσεις της κυβερνήσεως προσανατολίζονται σε ένα ευρύ
τατο φάσμα θεμάτων με σκοπό την δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για
την ανάπτυξη και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Οι υποχρεώσεις αυτές
εξειδικεύονται στην ισότητα των ευκαιριών για εκπαίδευση και ανάπτυξη των πολι
τών, στην ίση μεταχείριση σε ότι αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών,
στην υποχρέωση για ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται σε βασικές
απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου, στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής η
οποία θα καταστήσει δυνατή την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού
συνόλου κ.α. Στα πλαίσια της αποστολής της σύγχρονης κυβερνήσεως περιλαμβά
νονται επίσης και η ανάγκη προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολι
τών, η προώθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η προσαρμογή τους στις ανάγκες
του υφισταμένου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η προστασία της δη
μόσιας υγείας, καθώς επίσης η άμυνα και η ασφάλεια των πολιτών. Όλα τα ανωτέρω
αποτελούν βασικά στοιχεία της αποστολής της κυβερνήσεως και τονίζουν τις τερά
στιες ευθύνες της έναντι του κοινωνικού συνόλου. (Φαναριώτη Π., 1999, σ. 74).
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2.1. Εξουσίες του κράτους
Σύμφωνα με ίο Σύνταγμα (άρθρο 26), οι εξουσίες του κράτους είναι τρεις,
ήτοι:
> Η νομοθετική η οποία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
> Η εκτελεστική η οποία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την
κυβέρνηση και
>

Η δικαστική η οποία ασκείται από τα δικαστήρια
Βασική αντίληψη η οποία διακρίνει τη λειτουργία του σύγχρονου κρά

τους είναι η έννοια του κράτους δικαίου η οποία βασίζεται: α. Στη διάκριση των
εξουσιών κατά τα ανωτέρω και β. Στην υποταγή της διοικήσεως στο νόμο, πράγμα
το οποίο καθιερώνει και την αρχή της νομιμότητας στην οποία θα αναφερθούμε κα
τωτέρω
Τη διάκριση των εξουσιών την εννοούμε από δύο πλευρές, ήτοι:
> Από ουσιαστικής πλευράς και
> Από τυπικής πλευράς
Ουσιαστική διάκριση των λειτουργιών σημαίνει κατά βάση ότι τα όργανα
του κράτους στην καθημερινή λειτουργία τους είναι δυνατόν να ασχολούνται με μια
από τις παρακάτω δραστηριότητες, δηλαδή:
V ή θα νομοθετούν
> ή θα εφαρμόζουν τους νόμους
> ή τέλος, θα δικάζουν, δηλαδή θα επιλύουν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την εφαρμογή των νόμων.
Η ιδανική όμως αυτή διάκριση της δράσεως των οργάνων του κράτους,
δεν αρκεί για να θεμελιωθεί η έννοια του κράτους δικαίου, διότι εάν τα ίδια τα όρ
γανα από τη μια πλευρά νομοθετούν και από την άλλη εκτελούν τους νόμους που
θέτουν ή επιλύουν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των νόμων, τότε
δημιουργείται σύγχυση εξουσιών.
Η πραγματική έννοια της διακρίσεως των εξουσιών, εξασφαλίζεται όταν
κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες του κράτους ανατίθεται σε ξεχωριστά όρ
γανα. Τότε έχουμε την τυπική ή την οργανική διάκριση εξουσιών.
Έτσι, όπως αναφέραμε και ανωτέρω, η νομοθετική εξουσία ασκείται από
τα νομοθετικά όργανα της πολιτείας, τα οποία έχουν ως αρμοδιότητα την θέσπιση
των Νόμων, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τα διοικητικά όργανα και τέλος η
δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστικά όργανα
Η διάκριση αυτή των οργάνων της πολιτείας καθιερώνει και την έννοια
της αρμοδιότητας. Έτσι τα διοικητικά όργανα είναι αρμόδια να εκτελούν τους νό-
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μους. Επειδή δε δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτής της αρμοδιότητας, δεν μπορούν
ούτε να νομοθετούν ούτε να δικάζουν, αλλά απλώς έχουν υποχρέωση να εκτελούν
τους νόμους.
Ετσι η διοικητική λειτουργία είναι μια από τις τρεις λειτουργίες του κρά
τους και έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των σκοπών του κράτους, μέσα στα
πλαίσια που τάσσει η νομοθετική εξουσία. Αυτό το τελευταίο καθιερώνει και την
αρχή της υποταγής της διοικήσεως στο νόμο, ή την αρχή της νομιμότητας της διοικήσεως, όπως συνήθως λέγεται, και η οποία μαζί με την αρχή της διακρίσεως των
εξουσιών ή των λειτουργιών, συμπληρώνουν την έννοια του κράτους δικαίου. (Αθανασοπούλου, 1999, ο. 74)

2.2. Κεντρικά Όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας
Τα κύρια όργανα της εκτελεστικής εξουσίας κατά το Σύνταγμα είναι ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος τπς Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος άρχων, ο οποίος συμβο
λίζει με την ιδιότητα του αυτή την ενότητα του οργανωμένου σε κράτος λαού, γι'
αυτό το λόγο είναι στη Διεθνή Κοινότητα παραστάτης του κράτους (άρθρο 36 παρ.1
του Συντάγματος), ρυθμιστής του πολιτεύματος, καθώς και αρχηγός της εκτελεστι
κής εξουσίας (άρθρο 37, 38 και 43 του Συντάγματος).
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας,
διορίζει τον πρωθυπουργό, με πρόταση δε αυτού, τα λοιπά μέλη της κυβερνήσεως
και τους υφυπουργούς (άρθρο 37), εκπροσωπεί διεθνώς το κράτος, κηρύσσει πό
λεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και
συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις τις οποίες ανακοινώνει στη Βουλή
με τις αναγκαίες διασαφηνίσεις, όταν το συμφέρον και η ασφόιλεια του κράτους το
επιτρέψουν (άρθρο 36). Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Συντάγματος, καμία πράξη
του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή
του αρμοδίου υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του καθίσταται υπεύθυ
νος και χωρίς τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως αρχηγός της εκτελεστικής
εξουσίας διορίζει τον πρωθυπουργό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο
37, παρ.2 του Συντάγματος και με πρόταση του πρωθυπουργού διορίζει και παύει
τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, υπογράφει τα αναγκαία για την εκτέλεση
των νόμων διατάγματα, καθώς και τα διατάγματα για το διορισμό των δημιοσίων
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υπαλλήλων των ανωιέρων βαθμιδών μετά από πρόταση του αρμοδίου υπουργού.
(Αθανασοπούλου, 1999, σ. 87-88)
Ο Πρωθυπουργός - Τρόπος Διορισυού
Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού συστήματος, πρωθυπουργός διορίζεται
ο αρχηγός του πλειοψηφούντος στη Βουλή κόμματος. Τυπικά ο πρωθυπουργός
διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μετά την οριστικοποίηση
του εκλογικού αποτελέσματος, καλεί κατά το Σύνταγμα (άρθρο 37, παρ.1 και 2) τον
αρχηγό του κόμματος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και του αναθέ
τει την εντολή σχηματισμού της κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που ο εντολοδόχος
πρωθυπουργός έχει την απόλυτη πλειοψηφία των Βουλευτών, καταρτίζει τον κατά
λογο των υπουργών τον οποίον θέτει υπ' όψιν του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι
οποίοι ορκίζονται ενώπιον του. Αν δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός προβαίνει σε σχετικές διαβουλεύσεις με τους
αρχηγούς των άλλων εν τη Βουλή κομμάτων, για το σχηματισμό συμμαχικής
κυβερνήσεως. Αν επιτευχθεί συμφωνία, τότε ο πρωθυπουργός καταρτίζει τον πίνακα
των υπουργών σε συνεργασία με τους λοιπούς αρχηγούς κομμάτων που συμμετέ
χουν στην κυβέρνηση, τον οποίον παρουσιάζει κατά τα ανωτέρω στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τα υπόλοιπα εν τη Βουλή κόμματα για το
σχηματισμό συμμαχικής κυβερνήσεως, τότε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός καταθέ
τει την εντολή, οπότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί και αναθέτει την εντολή
σχηματισμού κυβερνήσεως στον αρχηγό του αμέσως επομένου, σε δύναμη εδρών
στη Βουλή, κόμματος, οπότε ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία.
Πάντως σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός υποχρεούται εντός δεκαπέ
ντε ημερών από της ορκωμοσίας της κυβερνήσεως, να ζητήσει την εμπιστοσύνη της
Βουλής, την οποία μπορεί να ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των εν τη Βουλή
κομμάτων για το σχηματισμό κυβερνήσεως, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα
λεί τους αρχηγούς των κομμάτων και αν επιβεβαιωθεί αδυναμία σχηματισμού κυ
βερνήσεως που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό κυ
βερνήσεως από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περί
πτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας ή του
Αρείου- Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το σχηματισμό Κυβερνήσεως όσο το
δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές και διαλύει τη Βουλή.
(Αθανασοπούλου, 1999, σ. 90-91)
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Σύμφωνα με χο άρθρο 82 παρ.2 ίου Συντάγματος, ο πρωθυπουργός εξα
σφαλίζει χην ενότητα της κυβερνήσεως και κατευθύνει τις ενέργειες της, καθώς και
των δημοσίων γενικά υπηρεσιών, για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής
μέσα στο πλαίσιο των νόμων.
Πρώτιστο καθήκον του πρωθυπουργού είναι ο σχηματισμός της Κυβερ
νήσεως, σύμφωνα δε με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, προΐσταται και προεδρεύει
του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και συντονίζει την κυβερνητική
πολιτική. Υποβοηθεί τους υπουργούς και παρέχει οδηγίες επί θεμάτων τα οποία
αφορούν στους τομείς της αρμοδιότητος τους πριν τα θέματα αυτά αχθούν ενώπιον
του υπουργικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, ενώ αποτελεί τον
κύριο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του υπουργικού συμβουλίου και του Προέδρου
της Δημοκρατίας.
Ο βαθμός επιρροής του πρωθυπουργού επί των συναδέλφων του στο
υπουργικό συμβούλιο και της επιδράσεως του στη διοίκηση των υπουργείων, πέρα
βεβαίως της τυπικής εποπτείας και ελέγχου που ασκεί επ' αυτών, εξαρτάται στην
ουσία από τη προσωπικότητα του ίδιου.
Η ισχυρή θέση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και στην
άσκηση του κυβερνητικού έργου, πέρα από τις συνταγματικές διατάξεις που την
κατοχυρώνουν, προκύπτει από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός αποτελεί στην ουσία
επιλογή του εκλογικού σώματος. Σήμερα, στα πλαίσια του συστήματος της προε
δρικής δημοκρατίας, η θέση του πρωθυπουργού καθίσταται ακόμη ισχυρότερη, σε
σημείο μάλιστα που οι ασχολούμενοι με τα συνταγματικά θέματα να ομιλούν περί
πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος.
Πέραν των ανωτέρω, ο πρωθυπουργός είναι συνήθως και ο ηγέτης του
πλειοψηφούντος κόμματος στη Βουλή, επιλέγεται δε από τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας κατά τη διαδικασία που αναφέραμε ανωτέρω, είτε λόγω της ιδιότητος του
αυτής, είτε (αν δεν είναι αρχηγός του πλειοψηφούντος κόμματος) διότι έχει τη σύμ
φωνη γνώμη των λοιπών κομμάτων στη Βουλή, τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση
του, είτε τέλος διότι είναι μια από τις προσωπικότητες που προβλέπει το άρθρο 37
παρ.2 του Συντάγματος.
Σε κάθε όμως περίπτωση, ο πρωθυπουργός παρακολουθεί την εφαρμογή
των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου εκ μέρους των αρμοδίων υπουργείων
και προβαίνει σε σχετικές συστάσεις ή παροχή οδηγιών προς τους υπουργούς. Η
έκταση της εποπτικής δυνατότητας του πρωθυπουργού επί της διοικήσεως εξαρτάται από την προσωπικότητα του, όπως τονίσθηκε και ανωτέρω. (Αθανασοπούλου,
1999, σ. 94-95)
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2.3. Το Υπουργικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το άρθρο 81, παρ. 2 του Συντάγματος, το Υπουργικό Συμ
βούλιο αποχελείται από τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως και τους Υπουργούς. Με
διατάγματα που προκαλεί ο Πρόεδρος της κυβερνήσεως, μπορεί να διορισθούν ένας
ή περισσότεροι από τους υπουργούς, αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
α) Καθορίζει τη γενική πολιτική της κυβερνήσεως και αποφασίζει επί των
θεμάτων που ανατίθενται σε αυτό από το Σύνταγμα.
β) Καθορίζει τη νομοπαρασκευαστική δραστηριότητα της κυβερνήσεως.
γ) Ασκεί τον ανώτατο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, στα πλαίσια των
νόμων που καθορίζονται από την κυβέρνηση και εγκρίνονται από τη Βουλή και
δ) Ασκεί επί συνεχούς βάσεως το συντονισμό και την οριοθέτηση των αρ
μοδιοτήτων των διαφόρων Υπουργείων και οργανισμών του κράτους.
Ειδικότερα το Υπουργικό Συμβούλιο:
α. Συζητά και καθορίζει τη γενική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τους
ορισμούς του.
β. Αποφασίζει πάνω σε θέματα γενικότερης σημασίας,
γ. Προτείνει την έκδοση των κυβερνητικής φύσεως πράξεων,
δ. Αποφασίζει επί θεμάτων οργανώσεως της διοικήσεως, κυρίως όταν
αφορούν στην αρμοδιότητα περισσοτέρων Υπουργείων.
Όλα τα βασικά θέματα πολιτικής που ανάγονται στις αρμοδιότητες του
Υπουργικού Συμβουλίου, συζητούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του
Υπουργικού Συμβουλίου αν και για λόγους μυστικότητας σοβαρά θέματα εθνικής
σημασίας ανακοινώνονται προφορικά λίγες ημέρες πριν τα σχετικά νομιοσχέδια
προωθηθούν στη Βουλή προς ψήφισιν. Κατά τον ίδιο τρόπο και πολλά θέματα εξω
τερικής πολιτικής είναι δύσκολο να συζητούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν
προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Η διάλυση της Βουλής σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 41 παρ. 2) ανή
κει στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος όμως αποφασίζει
πάντοτε μετά από πρόταση της κυβερνήσεως που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης
και μόνον για ανανέωση της λαϊκής εντολής, προκειμένου να αντιμετωπισθεί εθνικό
θέμα εξαιρετικής σημασίας. Στα πλαίσια αυτά, λόγω της προεξέχουσας θέσης του
στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός επηρεάζει οπωσδήποτε τις αποφάσεις
των συναδέλφων του στο Υπουργικό Συμβούλιο. (Αθανασοπούλου, 1999, σ.97-99)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

2.4.

28

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα Υπουργεία
Τα υπουργεία είναι κυβερνητικοί φορείς υπεύθυνοι για τον καθορισμό

και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε ευρύτατους τομείς κρατικού ενδιαφέ
ροντος.
Ο αριθμός των υπουργείων ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα
με την πολιτική και τη φιλοσοφία της εκάστοτε κυβερνήσεως και φυσικά ανάλογα
με τις αντιλήψεις του εκάστοτε πρωθυπουργού ως προς τον τρόπο διακυβερνήσεως
της χώρας. Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των υπουργείων μεταβάλλεται συχνά, τόσο
ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τη σύνθεση, την αποστολή και την ονομασία.
Ο αριθμός των υπουργείων ακολούθησε μια εξελικτική πορεία η οποία
ήταν συνάρτηση της διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του κράτους και της αναπτύξεως του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Έτσι, ενώ ο αριθμός των υπουρ
γείων το 1846 ανήρχετο σε 7 (επί του βασιλικού οίκου και των εξωτερικών, δικαιο
σύνης, εσωτερικών, εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως, οικονομικών,
στρατιωτικών και ναυτικών), το 1936 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 12, το 1951 σε 16,
το 1996 σε 18 και σήμερα σε 19.
Ανεξάρτητα πάντως από τα ανωτέρω, υπάρχει πάντοτε ένας μικρός αριθ
μός υπουργείων των οποίων οι κεντρικοί πυρήνες παραμένουν αναλλοίωτοι όπως
π.χ. το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, το Υπουργείο Εσωτε
ρικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Γεωργίας κ.α.
Σύμφωνα με την παρούσα σύνθεση της κυβερνήσεως τα Υπουργεία είναι
τα εξής:
ν

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

>

Εθνικής Άμυνας

>

Εξωτερικών

>

Εθνικής Οικονομίας

>

Οικονομικών

>

Ανάπτυξης

>

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

^

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

^

Γεωργίας

>

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

>

Υγείας και Πρόνοιας
Δικαιοσύνης

Υ Πολιτισμού
>

Εμπορικής Ναυτιλίας
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Δημόσιας Τάξης

>

Μακεδονίας - Θράκης

>

Αιγαίου

>

Μεταφορών και Επικοινωνιών
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> Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Πολλά από τα υπουργεία αυτά προήλθαν από το Υπουργείο Εσωτερικών
το οποίο υπήρξε κατά ένα τρόπο η «μητέρα τους», διότι παλαιότερα και πριν από τη
σύσταση τους, βασικοί πυρήνες με ανάλογες αρμοδιότητες λειτουργούσαν υπό
μορφή τμημάτων και διευθύνσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι Υπουργοί έχουν τη γενική ευθύνη του συντονισμού του τομέα του
οποίου προΐστανται, ασκούν δε τις αρμοδιότητες τους, είτε με την προσυπογραφή
και έκδοση κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, είτε
με την έκδοση πράξεων ατομικού περιεχομένου π.χ. χορηγήσεις αδειών κλπ.
Ειδικότερα ο Υπουργός:
α. Καταρτίζει και καταθέτει στη Βουλή σχέδια νόμων προς ψήφισιν, τα
οποία θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον
τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου του.
β. Καταρτίζει και προσυπογράφει τα προεδρικά διατάγματα στα πλαίσια
των σχετικών εξουσιοδοτήσεων του νόμου
γ. Προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το διορισμό των ανωτάτων στελε
χών του υπουργείου του και την έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και διο
ρίζει το κατώτερο προσωπικό με υπουργικές αποφάσεις.
δ. Είναι ιεραρχικός προϊστάμενος ολοκλήρου του προσωπικού του
υπουργείου. Για το λόγο αυτό, οι υπάλληλοι οφείλουν υπακοή στον υπουργό, ο
οποίος ασκεί την ιεραρχική εξουσία και τον ιεραρχικό έλεγχο σε τελευταίο βαθμό.
ε. Ασκεί ιΐειθαρχική εξουσία σε ολόκληρο το προσωπικό του υπουργείου
και κινεί την πειθαρχική αγωγή ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου
προκειμένου περί πειθαρχικών αδικημάτων των υπαλλήλων του υπουργείου του.
στ. Ρυθμίζει τα εκάστοτε θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών του με
εγκυκλίους διαταγές ή με ατομικές αποφάσεις. Εάν τα θέματα αυτά συσχετίζονται
με την αρμοδιότητα και άλλων υπουργών, τότε αυτά ρυθμίζονται με κοινές υπουρ
γικές αποφάσεις, ζ. Συνάπτει συμβάσεις τηρώντας τις Νόμιμες διαδικασίες, διατάσσει την πληρωμή δαπανών του υπουργείου του και ασκεί διοικητική εποπτεία πάνω
στα νομικά πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου του.
Οι υπουργοί προΐστανται των υπουργείων και είναι υπεύθυνοι για τη
σύννομη και απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου το οποίο ανατίθεται στο υπουργείο.
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Η ευθύνη των υπουργών είναι ατομική και συλλογική, ενώ από πλευράς τυπικής
είναι νομική και πολιτική. Η νομική ευθύνη συνεπάγεται την υπό ορισμένες προϋ
ποθέσεις και σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ποινική δίωξη του
υπουργού για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ η
πολιτική ευθύνη συνεπάγεται κυρίως την υποχρέωση για λογοδοσία έναντι του
πρωθυπουργού και της Βουλής και φυσικά έναντι του εκλογικού σώματος.
Υπεύθυνος θεωρείται ο υπουργός για κάθε ενέργεια που γίνεται είτε από
τον ίδιον είτε από τις υπηρεσίες του υπουργείου στο οποίο προΐσταται. Στα πλαίσια
αυτά, ο υπουργός πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις ενέργειες των υφιστα
μένων του, ενώ από την άλλη πλευρά είναι υποχρεωμένος να τους υπερασπίζεται
από την άσκηση δημόσιας κριτικής, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυ
τοί προβαίνουν σε άξιο κατά κριτές πράξεις τις οποίες αυτός είχε απαγορεύσει ή σε
πράξεις, τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει και των οποίων πράξεων δεν είχε και δεν
μπορούσε να έχει γνώση πριν από τη διάπραξη τους.
Στην τελευταία αυτή, ασυνήθη πάντως περίπτωση, ο υπουργός μπορεί να
επιδιώξει την τιμωρία του υπαλλήλου η οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξεως του μπορεί να φθάσει και μέχρι του σημείου της απολύσεως από την υπηρε
σία.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο υπουργός παύει να είναι υπεύθυνος ένα
ντι του Πρωθυπουργού και της Βουλής. Παρ' όλον ότι η ευθύνη αυτή δεν έχει ως
επί το πλείστον την έννοια της ποινικής ευθύνης, μπορεί ανάλογα με τη σοβαρότητα
των πράξεων για τις οποίες ελέγχεται ο υπουργός να οδηγήσει και μέχρι την παραί
τηση του.
Η συλλογική ευθύνη των υπουργών λειτουργεί κυρίως έναντι του ανωτάτου άρχοντα και κυρίως της Βουλής, η οποία μπορεί να φθάσει και στο σημείο άρσεως της εμπιστοσύνης της προς την κυβέρνηση. Η αρχή της συλλογικής ευθύνης
έχει την έννοια ότι καλύπτει το σύνολο των υπουργών που μετέχουν στο υπουργικό
συμβούλιο.
Εξυπακούεται βέβαια ότι οι υπουργοί οι οποίοι δεν μετέχουν στο υπουρ
γικό συμβούλιο δεν ευθύνονται. Επειδή όμως η ευθύνη αυτή είναι πολιτική, κάθε
απόφαση του υπουργικού συμβουλίου περί παραιτήσεώς του ή της Βουλής περί
άρσεως της εμπιστοσύνης της, συμπαρασύρει ολόκληρη την κυβέρνηση. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 105-108)
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3. Περιφερειακή Διοίκηση
Όπως αναφέραμε, χην περιφερειακή διοίκηση αποτελεί το σύνολο των
παραρτημάτων των κεντρικών υπουργείων και των λοιπών κεντρικών οργανισμών
που λειτουργούν στην περιφέρεια. Εξ' άλλου δε, λόγω της μεγάλης χωρικής έκτασης
την οποία καλύπτει η αρμοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών (η οποία όπως είναι
φυσικό, επεκτείνεται σε όλη τη χώρα), είναι αδύνατο να ρυθμίζονται όλα τα θέματα
που αφορούν σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας απ' ευθείας από το κέντρο.
Π.χ. Δεν είναι δυνατόν οι εισπράξεις των Δημοσίων εσόδων να γίνονται
αποκλειστικά από ένα κεντρικό ταμείο, όπως δεν είναι δυνατόν οι πάσης φύσεως
άδειες για λειτουργία μικρών Βιοτεχνικών επιχειρήσεων να εκδίδονται από την κε
ντρική υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Για το λόγο αυτό, κατέστη απαραίτητη
η εγκατάσταση στην περιφέρεια παραρτημάτων των κεντρικών υπουργείων, τα οποία
έχουν αρμοδιότητα να ενεργούν επ' ονόματι του κεντρικού φορέα και για θέματα
που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους, τα παραρτήματα αυτά είχαν
ως αρμοδιότητα τη μέριμνα για την εφαρμογή των εντολών των κεντρικών υπηρε
σιών σε ότι αφορούσε στην Περιφέρεια, τη συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα
της αρμοδιότητος τους και τη σχετική ενημέρωση του κέντρου. Αργότερα και ως
επακόλουθο της συνθετοποίησης των προβλημάτων τα οποία απαιτούσαν άμεσες
και επί τόπου αποφάσεις, οι υπηρεσίες αυτές εφοδιάσθηκαν με ένα βαθμό
αποφασιστικής αρμοδιότητας με σκοπό να επιλύουν επιτόπου, με αποφάσεις τους,
τοπικά προβλήματα των οποίων η αντιμετώπιση τους από το κέντρο είχε αποδειχθεί
χρονοβόρος, δαπανηρή και κυρίως αναποτελεσματική.
Η εξουσιοδότηση αυτή των περιφερειακών υπηρεσιών για λήψη αποφόισεων επιτόπου, με σκοπό την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων απετέλεσε
και την πρώτη μορφή αποκεντρώσεως.
Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι η μεμονωμένη λειτουργία όλων αυτών των
υπηρεσιών των Υπουργείων ήτοι εφοριών, κτηνιατρείων, δασαρχείων, υπηρεσιών
εκπαιδεύσεως, δημοσίων έργων, υπηρεσιών υγείας κλπ και η απ' ευθείας επικοινω
νία τους με τους κεντρικούς φορείς ήτο τελείως απρόσφορη, αντιοικονομική και σε
μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική, τόσο για την περιφέρεια όσο και για το κέντρο,
πράγμα που οδήγησε στην υπαγωγή όλων αυτών των υπηρεσιών κάτω από ένα πε
ριφερειακό συντονιστή ο οποίος είχε την αρμοδιότητα κατ' αρχήν να συντονίζει το
έργο των υπηρεσιών αυτών και να εναρμονίζει τις δραστηριότητες τους, ώστε να
αποφεύγονται περιττές επικαλύψεις, παραλείψεις, ή παράλληλες ενέργειες στο
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πλαίσιο της λειτουργίας τους, αργότερα δε να διοικεί και να αποφασίζει για όλα τα
θέματα των κεντρικών υπηρεσιών στο επίπεδο της αρμοδιότητας του.
Οι περιφερειακοί αυτοί συντονιστές, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο
επεκτείνετο η αρμοδιότητα τους, έφεραν τον τίτλο του έπαρχου, του νομάρχου ή του
περιφερειακού διοικητού κ.ο.κ.
Η εξέλιξη αυτή, οδήγησε στη δημιουργία μιας ιεραρχίας περιφερειακών
οργάνων γενικής αρμοδιότητος, τα οποία απετέλεσαν και την αρχική δομή της πε
ριφερειακής διοικήσεως. Η μορφή των οργάνων της περιφερειακής διοικήσεως ποι
κίλλει ανάλογα με τον τρόπο διορισμού τους, με συνέπεια, βάσει του κριτηρίου αυ
τού να έχουμε περιφερειακά συντονιστικά όργανα γενικής αρμοδιότητας αιρετά
όπως είναι οι Δήμαρχοι, οι Έπαρχοι, οι Νομάρχες και διορισμένα όπως είναι οι
γραμματείς περιφερειών. Ανεξάρτητα πάντως από τον τύπο που ακολουθεί η ανά
δειξη των οργάνων αυτών, πρέπει βασιζόμενοι στο κριτήριο του σκοπού τον οποίον
επιδιώκουν, να θεωρήσουμε ότι εξυπηρετούν δημοσίους σκοπούς και για το λόγο
αυτό κατατάσσονται στα όργανα της περιφερειακής διοικήσεως με την ευρύτερη έν
νοια. Δοθέντος εξ' άλλου ότι τα όργανα αυτά έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα να
λαμβάνουν αποφάσεις επί θεμάτων τα οποία αφορούν στην περιοχή της ευθύνης
τους χωρίς την προηγούμενη έγκριση προϊσταμένων κλιμακίων, θεωρείται ότι είναι
ταυτόχρονα και όργανα αποκεντρώσεως. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 115-117)
Στην ανάλυση που ακολουθεί, αναφερόμαστε στην περιγραφή της υφι
στάμενης δομής και λειτουργίας της περιφερειακής διοικήσεως στη χώρα μας η
οποία σε γενικές γραμμές έχει ως κατωτέρω:

3.1. Οργάνωση της Περιφερειακή Διοικήσεως
Την περιφερειακή διοίκηση αποτελούν, όπως ήδη αναφέραμε, το σύνολο
των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων, τα οποία έχουν αναπτύξει ένα δί
κτυο παραρτημάτων στην περιφέρεια, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες των κε
ντρικών φορέων στην περιφέρεια. Τέτοια παραρτήματα, δηλαδή κλιμάκια περιφε
ρειακών υπηρεσιών έχουν αναπτύξει όλα σχεδόν τα υπουργεία εκτός ελάχιστων
όπως π.χ. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας.
Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες διοικήσεως, τις υπηρεσίες που παρέ
χουν τεχνικές υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων ΤΥΔΚ, τις
υπηρεσίες που αφορούν στην προσωπική κατάσταση των πολιτών, όπως π.χ. τις
υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων, τις υπηρεσίες εκλογών κλπ. Το Υπουργείο Οικο
νομικών έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων και ελέγχου
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των δαπανών του δημοσίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τις υπηρεσίες βιομηχανίας,
εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου κλπ, Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων τις υπηρεσίες χωροταξίας, πολεοδομικών σχεδίων και κα
νονισμών κ.ο.κ.
Κάθε Υπουργείο καλύπτει συγκεκριμένο κύκλο ομοειδών περιφερειακών
υπηρεσιών οι οποίες ανάλογα με την έκταση των αρμοδιοτήτων, την περιφέρεια που
εξυπηρετούν, το πλαίσιο των αναγκών που καλύπτουν και το επίπεδο στο οποίο λει
τουργούν προσλαμβάνουν και διαφορετική μορφή όπως π.χ. του γραφείου, Τμήμα
τος, Διευθύνσεως ή υπηρεσίας.
Όλες οι υπηρεσίες αυτές είναι κατανεμημένες κατά επίπεδα Διοικήσεως
δηλαδή Επαρχία, Νομός, Περιφέρεια σε κάθε δε επίπεδο υπάρχει ένα όργανο γενι
κής αρμοδιότητος, το οποίο συντονίζει τις υπηρεσίες και οργανισμούς που είναι
εγκατεστημένοι στην περιοχή ευθύνης του. Από τα όργανα αυτά, άλλα μεν είναι αι
ρετά όπως π.χ. ο Έπαρχος και ο Νομάρχης και άλλα διορισμένα, όπως ο Γραμμα
τέας Περιφέρειας (ή όπως γενικότερα είναι γνωστό, ο Περιφερειάρχης). Στο επίπεδο
της επαρχίας είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσίες υποστή
ριξης στον τοπικό πληθυσμό καθώς επίσης και στο έργο των μονάδων τοπικής αυτοδιοικήσεως. Τέτοιες υπηρεσίες είναι τα γραφεία γεωργικής αναπτύξεως, τα κτη
νιατρεία, τα δασαρχεία, οι υγειονομικοί σταθμοί ή κέντρα υγείας κλπ.
Στο νομαρχιακό επίπεδο είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες οι οποίες
ασκούν κύριο συντονιστικό έργο και εποπτεία στις υπηρεσίες τοπικού και επαρχια
κού επιπέδου. Τέλος στο περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν οι υπηρεσίες σχεδιασμού και γενικής αναπτύξεως, η δε αρμοδιότητα τους εκτείνεται σε ολόκληρη την
περιφέρεια. Οι υπηρεσίες του νομαρχιακού επιπέδου λειτουργούν συνήθως στο
επίπεδο της διευθύνσεως και εποπτεύουν το σύνολο των υπηρεσιών του νομού κατά
το μέρος της αρμοδιότητος τους π.χ. Η Διεύθυνση Γεωργίας εποπτεύει τα γραφεία
της γεωργικής ανάπτυξης, που λειτουργούν στο επαρχιακό επίπεδο. Ο Νομάρχης
ως αιρετό όργανο θεωρείται όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης 2ου βαθμού, ενώ οι
υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες είναι υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτο
διοίκησης, πλην όμως υπακούουν και κατευθύνονται ως προς το έργο τους από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας και σε τελευταία ανάλυση από τις κεντρικές υπηρεσίες.
Το στοιχείο αυτό τονίζει και τον διττό χαρακτήρα των υπηρεσιών που λειτουργούν
τόσο στο επίπεδο της επαρχίας όσο και στο επίπεδο των νομών. Προς αποφυγήν
συγχύσεων ως προς την αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας και συντονισμού επί ορι
σμένων υπηρεσιών, όπως των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών της
στατιστικής υπηρεσίας και ορισμένων άλλων υπηρεσιών, ελήφθη μέριμνα αποσπά-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-34-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

σεως τους από την αρμοδιότητα του αιρετού νομάρχου και υπαγωγή τους απ' ευ
θείας στην εποπτεία του περιφερειάρχου. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 118-121)

3.2. Υφιστάμενο Σύστημα Οργανώσεως της Περιφερειακής Διοικήσεως
Το σύστημα οργανώσεως της περιφερειακής διοικήσεως της χώρας όπως
διαμορφώθηκε τελικά μετά την ψήφιση των νόμων 2218/94, 2240/94, 2503/97
και 2539/97, αποτελεί ένα μίγμα αποκεντρωμένων μονάδων της κεντρικής Διοικήσεως και Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και αναλύεται ειδικό
τερα ως εξής:
Σύμφωνα μιε τον νόμο 1622/86 η χώρα διαιρέθηκε σε δεκατρείς περιφέ
ρειες ως εξής:
1.

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και περιλαμβάνει
τους Νομούς: ΔΡΑΜΑΣ-ΕΒΡΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ-ΡΟΔΟΠΗΣ.

2.

Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει τους Νο
μούς:

ΗΜΑΘΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ-ΠΕΛ-ΛΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ

-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
3.

Δυτικής Μακεδονίας, μιε έδρα την Κοζάνη και περιλαμιβάνει τους Νομιούς:
ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

4.

Ηπείρου μιε έδρα τα Ιωάννινα και περιλαμβάνει τους Νομούς: ΑΡΤΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΠΡΕΒΕΖΗΣ.

5.

Θεσσαλίας μιε έδρα τη Λάρισα και περιλαμιβάνει τους Νομιούς: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΑΡΙΣΗΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ■

6.

Ιονίων Νήσων μιε έδρα την Κέρκυρα και περιλαμιβάνει τους Νομιούς: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ.

7.

Δυτικής Ελλάδος, μιε έδρα την Πάτρα και περιλαμιβάνει τους Νομιούς:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΑΧΑΪΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ.

8.

Στερεάς Ελλάδας μιε έδρα τη Λαμιία και περιλαμιβάνει τους Νομιούς: ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ.

9.

Αττικής, μιε έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από το Νομιό Αττικής.

10.

Πελοποννήσου μιε έδρα την Τρίπολη και περιλαμιβάνει τους Νομιούς: ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

11.

Βορείου Αιγαίου μιε έδρα τη Μυτιλήνη και περιλαμιβάνει τους Νομιούς: ΛΕ
ΣΒΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΧΙΟΥ.

12.

Νοτίου Αιγαίου μιε έδρα την Ερμούπολη και περιλαμιβάνει τους Νομιούς:
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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13. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και περιλαμβάνει τους Νομούς: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙ ΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Περιφερειακή Διοίκηση:
Συμβάλλει στον εθνικό σχεδίασμά και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει, προ
γραμματίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές για τη οικονομική, κοινωνική και πολιτι
στική της ανάπτυξη, έχει δε τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συ
νολική χωρική έκταση της, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της περιφέ
ρειας στο Νομό ή Νομαρχία καθώς και τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό
Γραμματέα της περιφέρειας.
Της περιφέρειας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο οποίος
είναι εκπρόσωπος της κυβερνήσεως και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητι
κής πολιτικής επί θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια. Ο Γενικός Γραμματέας
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει
και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της περιφέρειας.
Στο επίπεδο της περιφέρειας λειτουργούν με χωρική αρμιοδιότητα την
περιφέρεια, οι εξής διευθύνσεις:
1.

Διεύθυνση σχεδιασμού και αναπτύξεως

2.

Διεύθυνση υγείας και πρόνοιας

3.

Διεύθυνση δημοσίων έργων

4.

Διεύθυνση ελέγχου κατασκευής έργων

5.

Διεύθυνση ελέγχου συντήρησης έργων

6.

Διεύθυνση περιβάλλοντος και χωροταξίας

7.

Διεύθυνση δασών

8.

Επιθεώρηση δασών

9.

Διεύθυνση γεωργικής αναπτύξεως

10.

Διεύθυνση αυτοδιοικήσεως και αποκεντρώσεως

11. Διεύθυνση διοικήσεως
12. Τμήμα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών και
13. Τμήμα πολιτικής σχεδίασης εκτόεκτου ανόιγκης
Από το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, οι διευθύνσεις τοπικής αυτοδιοικήσεως και δασών, λειτουργούν στο νομαρχιακό επίπεδο και υπάγονται ιεραρχικά στο
γραμματέα της περιφέρειας.
Η περιφέρεια καλύπτει μια περιοχή της οποίας τόσο η ενδοχώρα όσο και
το πληθυσμιακό και οικονομικό της υπόβαθρο, προσφέρονται για την ανάπτυξη
ορισμένων στρατηγικής σημασίας λειτουργιών της διοικήσεως όπως είναι ο προ
γραμματισμός της αναπτύξεως, η άσκηση συντονισμού της διοικήσεως σε ευρύτερη
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κλίμακα, η χρησιμοποίηση της ευρύτερης περιφέρειας για τη διενέργεια εκλογικών
διαδικασιών κλπ.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η περιφέρεια αποτελεί πάγιο στοιχείο της
διοικητικής διαρθρώσεως σε όλες σχεδόν τις χώρες αν και υπό διαφορετική μορφή
και έκταση. Η δημιουργία της περιφέρειας οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των
παραδοσιακών διαρθρώσεων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα
μειζόνων περιοχών, οι οποίες απαιτούν ενιαίες πολιτικές και λήψη ευρείας κλίμα
κας αποφάσεων σε ένα πλήθος οικονομικών, τεχνικών, κοινωνικών και λοιπών θε
μάτων. (Αθανασοπούλου, 1999, ο. 121-123)

4. Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι σύγχρονες αντιλήψεις για την αποστολή
της Διοικήσεως οι οποίες προέκυψαν συνεπεία των εξελίξεων αυτών, δεν επηρέασαν
μόνο την μορφή των Διοικητικών συστημάτων στο Κεντρικό και περιφερειακό επί
πεδο, άλλα άσκησαν έντονες επιδράσεις και στις μονάδες τοπικού επιπέδου, καθό
σον συνέβαλαν αποφασιστικά στη μεταβολή όχι μόνο της δομής των μονάδων αυ
τών, αλλά και του ρόλου τους μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της αποκεντρωμένης
διοικήσεως, με συνέπεια οι μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταστούν φορείς
της οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής.
Οι εξελίξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα των μεταβολών που παρατηρήθηκαν,
κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών, οι οποίες με τη σμίκρυνση των αποστάσεων
περιόρισαν κατά τρόπο δραστικό τη σημασία του γεωγραφικού στοιχείου ως κριτη
ρίου οργανώσεως των εν γένει διοικητικών διαρθρώσεων.
Με την έννοια αυτή, το γεωγραφικό στοιχείο, ως κριτήριο, οργάνωσης των
μονάδων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, άρχισε να υποκαθίσταται από τα λειτουργικά
και κοινωνιολογικά στοιχεία τα οποία παίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στις σχετικές
αποφάσεις περί οργανώσεως των Διοικητικών συστημάτων, τόσο στο περιφερειακό
όσο και στο τοπικό επίπεδο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα, όιτομα και ενώ
σεις μπορούν να υπαχθούν κάτω από ένα κοινό παρονομαστή, όχι γιατί ανήκουν ή
προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή, αλλά κυρίως διότι δραστηριοποιού
νται σε ευρύτερα πλαίσια πέραν των περιορισμένων πλαισίων του Δήμου ή της Κοι
νότητας. Με την έννοια αυτή, οι επαγγελματικές ενώσεις (ιατρών, δικηγόρων, εμπό
ρων, βιομηχάνων κλπ), αποτελούν ήδη βασικά κοινωνιολογικά στοιχεία, τα οποία
επηρεάζουν την εν γένει διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής, ενώ η κοινή καταγωγή (η
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προέλευση δηλαδή από την ίδια γεωγραφική περιοχή), τείνει να προσλάβει ολοένα
και περισσότερο συναισθηματικό χαρακτήρα.
Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι ο δραστικός περιορισμός της ση
μασίας της παραδοσιακής κοινότητας ως αυτοτελούς κοινωνικοοικονομικής μονά
δας και τούτο διότι τα όρια της δεν μπορούν πλέον να ικανοποιήσουν τις οικονομι
κές και λοιπές επιδιώξεις των ατόμων, τα οποία επιδιώκουν την οικονομική και κοι
νωνική τους ολοκλήρωση πέρα από τα περιορισμένα πλαίσια της Κοινότητας, επεκτείνοντας την ακτίνα δράσεως τους σε ευρύτερες περιοχές, στο περιφερειακό, το
εθνικό η ακόμη και στο διεθνές επίπεδο.
Κατ' ακολουθία έχουμε ήδη απομακρυνθεί από την παραδοσιακή μορφή
της «κοινωνίας των κοινοτήτων» και έχουμε περιέλθει στο σχήμα της «κοινωνίας των
ενώσεων», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι δεσμοί ατόμων - κοινότητος, έχουν κα
ταστεί πολύ χαλαροί, ενώ απεναντίας έχουν ενισχυθεί οι δεσμοί ατόμων - ενώσεων,
τα όρια δράσεως των οποίων είναι απεριόριστα.
Στην παραδοσιακή μορφή της κοινωνικής οργανώσεως, με την περιορι
σμένη έκταση των προβλημάτων, οι μικρής εκτάσεως λύσεις εθεωρούντο παλαιότερα ικανοποιητικές για την αντιμετώπιση των περιορισμένων προβλημάτων που
αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι των μικρότερων Κοινοτήτων π.χ. ο αγρότης, ή ο χειροτέ
χνης σε μια παραδοσιακή μικροκοινωνία μπορούσαν να εξασφαλίσουν οικονομική
αυτάρκεια εντός των ορίων της Κοινότητας, ενώ στην σύγχρονη κοινωνία, τα δεδο
μένα αυτά δεν ικανοποιούν πλέον. Κατά την ίδια αναλογία και οι παραδοσιακές μο
νάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά
και ιδιαιτέρως οξυμένα προβλήματα της περιοχής τους καθ' όσον τα προβλήματα
αυτά απαιτούν συνεχώς και με αυξανόμενο ρυθμό, λύσεις ευρείας κλίμακας, που η
ακτίνα ενεργείας τους ξεφεύγει από τα όρια του τοπικού, πολλές φορές δε και του
περιφερειακού επιπέδου, πράγμα το οποίο σημαίνει, ότι ο αριθμός των προβλημά
των τα οποία είναι δυνατόν να βρουν τη λύση τους στο περιορισμένο τοπικό επίπεδο
συνεχώς περιορίζεται.
Ως εκ τούτου, τα μειονεκτήματα τα οποία δημιουργούνται από τον κατα
κερματισμό της επικράτειας σε πολυάριθμες μονάδες τοπικής, νομαρχιακής και
περιφερειακής διοικήσεως, επηρεάζουν όχι μόνο τα θέματα που αφορούν στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (ιδίως κατά το μέρος που αυτό αφορά στην
αξιοποίηση του προσοντούχου προσωπικού) και την ορθολογική χρησιμοποίηση
των διατεθειμένων πόρων, αλλά επηρεάζουν κυρίως το όλο σύστημα λειτουργίας των
μονάδων αυτών (τοπικού και νομαρχιακού επιπέδου), οι οποίες λόγω των υφισταμέ
νων γεωγραφικών περιορισμών, ασκούν τις αρμοδιότητες τους σε μια σχετικά μιικρή
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έκταση, μέσα στην οποία ελάχιστα προβλήματα μπορούν να βρουν ικανοποιητική
λύση χωρίς την ανάγκη του συνδυασμού τους με άλλες παρεμφερείς αποφάσεις πε
ριφερειακής ή εθνικής κλίμακας.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων υπήρξε η ανάγκη εισαγωγής βα
σικών διαρθρωτικών μεταβολών στα συστήματα οργανώσεως της αποκεντρωμένης
διοικήσεως, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στη δημιουργία μεγάλων μονάδων σε όλα
τα επίπεδα της Διοικήσεως. Το γεγονός αυτό αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικό
τερα προβλήματα του κράτους, το οποίο είναι υποχρεωμένο να εντοπίζει έγκαιρα τις
διαμορφούμενες τάσεις και να προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 129-132)

4.1. Σύγχρονα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω ο ρόλος των μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ως βασικών αναπτυξιακών φορέων, είναι σοβαρότατος κυρίως σε ότι
αφορά στην προώθηση της τοπικής αναπτύξεως και τούτο διότι τόσο ο Δήμος όσο
και η Κοινότητα αποτελούν τις απαραίτητες κοινωνικοοικονομικές οντότητες, μέσα
στις οποίες τα άτομα πρέπει να βρίσκουν την οικονομική και κοινωνική τους ολο
κλήρωση. Αυτό έχει την έννοια ότι οι μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να
είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσμα
τική δραστηριοποίηση των ατόμων μέσα στα όρια τους, τόσο όσον αφορά στον οικο
νομικό όσο και στους λοιπούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας οι οποίοι
αποτελούν τις συνιστώσες ενός πλαισίου σύγχρονης διαβίωσης.
Είναι παρά ταύτα γνωστό, ότι τα σύγχρονα συστήματα Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, πάσχουν, ακριβώς στο σημείο αυτό, δηλαδή της ύπαρξης των αναγκαίων
προϋποθέσεων με κεντρικό σημείο την έλλειψη υποδομών οι οποίες θα επιτρέψουν
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ολοκλήρωση των ατόμων.
Για να καταστεί όμως αυτό δυνατόν, είναι απαραίτητο να σχεδιασθούν
νέες μέθοδοι και λύσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την προσαρμογή των συστημά
των τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες συνθήκες και στις νέες ανάγκες που διαγρά
φονται.
Η προσαρμογή αυτή προϋποθέτει την εισαγωγή ευρείας εκτάσεως μετα
βολών ως προς:
■ Το μέγεθος των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
•

Τους σκοπούς και την συμπεριφορά τους.

•

Τη μορφή συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών οργανισμών,

•

Την έκταση των ασκουμένων από την τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων.
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•

Τα συστήματα πληροφόρησης, προγραμματισμού και λήψεως αποφάσεων

•

Το βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής στην διαδικασία της Τοπικής Αναπτύξεως.

•

Τα συστήματα προγραμματισμού και προώθησης της τοπικής αναπτύξεως.

•

Τα συστήματα χρηματοδότησης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

•

Τις αρχές και τους Κανόνες επιχειρηματικής δράσεως των μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 137-138)

4.1.1. Μεταβολές ως προς το Μέγεθος των Μονάδαν Τ.Α.
Το μέγεθος της βασικής μονάδας Τοπικής αυτοδιοίκησης (δηλαδή του
Δήμου ή της Κοινότητας), είναι από τα πλέον σοβαρά και τα πλέον διαφιλονικούμενα θέματα διότι άλλοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο κοινωνικό στοιχείο (θεω
ρούν την μικρή τοπική Κοινότητα δηλαδή το χωριό ως τον πυρήνα της οργάνωσης
και λειτουργίας μιας κοινωνίας), ενώ άλλοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο ανα
πτυξιακό στοιχείο το οποίο απαιτεί ευρύτερες περιφέρειες των μονάδων Τ.Α. και με
γαλύτερο πληθυσμιακό υπόβαθρο. Με τα δεδομένα αυτά τότε μόνο θα μπορούσαμε
να δώσουμε μια απάντηση στο πρόβλημα, αν ήταν δυνατόν να καθορίσουμε προη
γουμένως, το πως προτιμάμε την μελλοντική μορφή και το ρόλο των μονάδων Τοπι
κής Αυτοδιοικήσεως, δηλαδή:
α. αν θα πρέπει οι μονάδες αυτές στο μέλλον να εξασφαλίζουν προϋπο
θέσεις για ευρύτερη συμμετοχή του πληθυσμού στη λήψη των αποφάσεων τοπικού
επιπέδου ή
β. αν θα πρέπει να αποτελούν βασικά κέντρα οικονομικής και κοινωνι
κής ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών.
Το μέγεθος των μιονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν αποτελεί μιόνο τε
χνικό πρόβλημια, αλλά και σαφώς πολιτικό, αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί
τον κατ' εξοχήν κατάλληλο χώρο για την συμιριετοχή των πολιτών στη λήψη των
αποφάσεων και ταυτόχρονα τον ιδανικό χώρο άσκησης των πολιτών στις Δημιοκρατικές διαδικασίες. Ανάλογα με το κριτήριο το οποίο θα επικρατήσει κάθε φορά, θα
έχουμιε και διαφορετικό πλαίσιο ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Πάντως
σε κάθε περίπτωση ο ιδανικός τρόπος αντιμιετώπισης αυτού του προβλήμιατος, πρέ
πει να συνδυάζει τόσο το αναπτυξιακό όσο και το πολιτικό στοιχείο στον καθορισμιό
του μιεγέθους των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. (Αθανασοπούλου,

1999,

σ. 142-143)
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σκοπούς,

στη

δράση

και

στο

βαθιιό

αυτουοηίας
Στα πλαίσια των διαγραφομένων εξελίξεων είναι γνωστό ότι η τοπική αυ
τοδιοίκηση επιδεικνύει μια ισχυρή τάση για διεύρυνση της αυτονομίας της σε το
πικό επίπεδο μέσα από την προσπάθεια της για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της
επί των θεμάτων τοπικής σημασίας. Όμως η αύξηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων στην σύγχρονη κοινωνία και
οικονομία, καθιστά δύσκολη και σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία της τοπικής αυτο
νομίας με την παραδοσιακή της μορφή, αφού η σπουδαιότητα των προβλημάτων
επιβάλλει την ένταξη των προγραμμάτων και των αποφάσεων των μονάδων τοπικού
επιπέδου σε ευρύτερα αναπτυξιακά πλαίσια, τα οποία προϋποθέτουν και ευρύτερα
πλαίσια άσκησης συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των παλαιών αντιλή
ψεων περί τοπικής αυτονομίας, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι η
κοινότητα κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, είναι τελείως διαφορετική από
την κοινότητα του 19ου αιώνα. Στο μέλλον οι Κοινότητες δεν θα πρέπει να λειτουρ
γούν ως μεμονωμένα κέντρα διαβίωσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων αλλά να
εντάσσονται και στην κοινωνία των ενώσεων με την έννοια ότι πρέπει να εξυπηρε
τούν τα συμφέροντα ευρύτερων ομάδων προσώπων είτε αυτές είναι επαγγελματικές
είτε επιστημονικές, καλλιτεχνικές κλπ. Αν δεχθούμε ότι η λειτουργία αυτή των μο
νάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί μια αναπόφευκτη πραγματικότητα, η
οποία συνεχώς θα διευρύνεται, πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η κοι
νωνία των ενώσεων απαιτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μέσα από κατάλληλες μορφές συνεργασίας. Αυτό βεβαίως δεν ση
μαίνει την εξαφάνιση της τοπικής αυτονομίας, αλλά ότι πολλές αποφάσεις πρέπει
να συνδυάζονται και να συνεκτιμώνται με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν σε
άλλες μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς που λειτουργούν στο ευρύ
τερο τοπικό επίπεδο. Η αναγκαιότητα αυτή αποτελεί βασικό αντικείμενο μελέτης εν
όψει μάλιστα των προδιαγραφόμενων εξελίξεων, τόσο στην οικονομία όσο και κυ
ρίως στην Τεχνολογία. (Αθανασοπούλου, 1999, σ.145-146)
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4.1.3. Μεταβολές στο σύστηηα συνεργασίας ιιεταξύ των μονάδων
τοπικής αυτοδιοίκησης
Η νέα αντίληψη περί της τοπικής αυτονομίας όπως την εκθέσαμε ανω
τέρω μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων κανόνων συνεργασίας μεταξύ της
τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών οργανισμών οι οποίοι έχουν ως εξής:
Α. Συνεργασία προς τα άνω, η οποία προϋποθέτει ένα πλαίσιο στενής συ
νεργασίας και εξάρτησης μεταξύ των περιφερειακών και κεντρικών κρατικών υπη
ρεσιών στη διαδικασία προώθησης της τοπικής ανάπτυξης.
Β. Οριζόντιος συνεργασία, δηλαδή συνεργασία μεταξύ των λοιπών μονά
δων τοπικής αυτοδιοίκησης του ίδιου επιπέδου.
Γ. Συνεργασία προς τα κάτω, δηλαδή συνεργασία μεταξύ των λοιπών ορ
γανισμών επί τοπικού επιπέδου.
Η μορφή της προς τα άνω συνεργασίας αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο
άρχισε να επεκτείνεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για τους κάτωθι ειδι
κότερους λόγους:
α. Διότι η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πλέον την διεκπεραίωση
σημαντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες παλαιότερα ανήκαν στην σφαίρα των αρμο
διοτήτων των μονάδων Νομαρχιακού επιπέδου.
β. Λόγω της ανάληψης μεικτών δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν
την συμμετοχή υπηρεσιών που ανήκουν τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και
στην περιφερειακή ή την Κεντρική Διοίκηση.
Στην περίπτωση της οριζόντιας συνεργασίας, μπορούμε να διακρίνουμε
δύο ειδικότερες μορφές, ως εξής:
α. Συνεργασία μεταξύ των μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης επί γενι
κότερων θεμάτων διατοπικού επιπέδου μέσω της σύστασης και λειτουργίας αναπτυ
ξιακών συνδέσμων ή άλλων μορφών συνεργασίας και
β. Συνεργασία μέσα από τη σύσταση ειδικών οργανισμών για την αντιμε
τώπιση ειδικών προβλημάτων. Η πρώτη μορφή, δηλαδή της συνεργασίας μεταξύ
μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα, αποτελεί δε και το
πρώτο βήμα για μια εθελοντική συγχώνευση πολλών μακρών κοινοτήτων σε ενιαίες
μιονάδες, ενώ η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή η σύσταση ειδικών οργανισριών σε διατοπικό επίπεδο επιβεβαιώνει την αδυναμιία των παραδοσιακών μιονάδων να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αναπτύξεως.
Όπως είναι, προφανές αν η τακτική αυτή γενικευθεί, θα δημιιουργήσει
σοβαρά προβλήμιατα συντονισμιού και θα αυξηθεί το κόστος λειτουργίας της Τοπι
κής Αυτοδιοικήσεως σε δυσανάλογα επίπεδα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

-

Για το λόγο αυτό αντί να προσφεύγουμε στη δημιουργία οργανισμών ειδι
κής αρμοδιότητας για την αντιμετώπιση τοπικών αναπτυξιακών προβλημάτων, πρέ
πει να καταβάλλεται προσπάθεια συνολικής αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως με σκοπό την δημιουργία μεγάλων μονάδων με διευρυμένο πλαίσιο αρμο
διοτήτων. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 147)

4.1.4.

Μεταβολές

στο

πλαίσιο

των

λειτουργιών

της

Τοπικής

Αυτοδιοικ,ήσεως
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στους πιο
κάτω ειδικότερους τομείς δράσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και συγκεκριμένα:
α) Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, β) Στον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης
και γ) Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
Συιαιετοχή στην Οικουοιακή Ανάπτυξη
Όπως είναι γνωστό, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ποικίλουν όχι μόνο
από χώρα σε χώρα, αλλά και από περιοχή σε περιοχή μέσα σε κάθε μια συγκεκρι
μένη χώρα.
Αν πάρουμε ως παράδειγμα τις επενδύσεις στην βιομηχανία, θα δούμε
ότι οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες έχουν οικονομική άνεση, από άλ
λες πηγές, αντιδρούν στην επέκταση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων .
στην περιοχή τους, γιατί αυτές έχουν ως αναπόφευκτη συνέπεια την καταστροφή
του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ οι φτωχότερες κοινότητες είναι λιγότερο επιλεκτι
κές και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα στη θυσία ορισμένων πλευρών του
φυσικού περιβάλλοντος.
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται, πριν από κάθε απόφαση εκτέλεσης
έργων, ή εγκατάστασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή των μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προηγείται η διενέργεια μελετών οι οποίες θα καθορί
ζουν τα οφέλη και τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις, τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν για την κοινότητα στο μέλλον, από μια τέτοια απόφαση.
Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη είναι
πιο ουσιαστική στους πιο κάτω ειδικότερους τομείς:
Α. Στην Αγροτική ανάπτυξη: Η αποστολή της κοινότητας στον τομιέα αυ
τόν συνίσταται:
α. Στην οργάνωση και παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών και εκτέλεση
έργων γεωργικής ανάπτυξης όπως π.χ. ψεκασμιών, απολυμιάνσεων, προμιηθειών (λι-
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πασμάτων, σπόρων κλπ), κατασκευής αγροτικών και δασικών οδών, εκτέλεση έργων
προστασίας του εδάφους κλπ και
β. Στην εισαγωγή νέων μεθόδων και γνώσεων μέσω της οργάνωσης ειδι
κών υπηρεσιών όπως π.χ. Κέντρα γεωργικής έρευνας και εκπαίδευσης.
Β. Στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάδειξη ορισμένων Δήμων ή
Κοινοτήτων ως κέντρων οικονομικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια ως πόλων
έλξεως του πληθυσμού της υπαίθρου.
Αυτό προϋποθέτει την ενσυνείδητη δραστηριοποίηση της κεντρικής πε
ριφερειακής Διοικήσεως προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των κατάλληλων
συνθηκών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοικήσεως, μέσω της δημιουργίας ευκαι
ριών απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής, της εκτέλεσης αναγκαίων έργων
υποδομής, της εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων, καθώς και της εκτέλεσης
λοιπών έργων αναπτύξεως. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η οικονομική
και κοινωνική διασύνδεση των διαφόρων οικισμών, ώστε να εξασφαλίσουν την ανα
γκαία ενότητα συμφερόντων η οποία αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για την
διαμόρφωση ενιαίων και ομοιογενών μονάδων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Η κοινω
νική προσαρμογή των κατοίκων στην ζωή της πόλεως, αποτελεί επίσης μία από τις
βασικότερες δραστηριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γ. Στην Δημιουργία προϋποθέσεων για την ενεργό συμμετοχή των κατοί
κων στην εκτέλεση μικρής κλίμακας αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω της εθελο
ντικής συνεισφοράς τους προς την κατεύθυνση αυτή. Οι δραστηριότητες του είδους
αυτού μπορεί να αποτελόσουν ένα συμπληρωματικό παράγοντα στη διαδικασία
πραγματοποίησης επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας και να περιορίσουν τις πιέ
σεις που ασκούνται επί του προϋπολογισμού επενδύσεων λόγω του περιορισμένου
ύψους των διατιθέμενων πιστώσεων. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 148-149)
Συιιιιετοχή στην Κοινωνική Ανάπτυξη
Οι δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να αναπτύσσουν οι μονάδες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στον τομέα κοινωνικής ανάπτυξης αναφέρονται σε τρεις ειδικότερους
τομείς, ήτοι:
1. Στην δημιουργία και βελτίωση των αναγκαίων υπηρεσιών και λοιπών διευκολύν
σεων, οι οποίες θα παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών σε πολλούς
τομείς όπως π.χ. στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση, στην παιδική προ
στασία, στην προστασία του γήρατος, στην ψυχαγωγία κλπ.
2. Στην κατά οιονδήποτε τρόπο ενίσχυση των προοδευτικών τάσεων στην κοινωνική
οργάνωση της κοινότητας, μέσω της ενίσχυσης διαφόρων πρωτοβουλιών εκ μέ-
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ρους των κατοίκων στον τομέα της οικοτεχνίας, του τουρισμού, της παράδοσης
κλπ και
3. Στην αποκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση ενός ομαλού κλίματος ανθρωπί
νων σχέσεων στο περιβάλλον της τοπικής Κοινωνίας.
Ο Πρώτος εκ των ως άνω τριών τομέων κοινωνικής δράσης της κοινότητος, είναι ο πλέον σοβαρός. Παρ' όλον ότι η χρησιμότητα του τομέα αυτού δεν είναι
αυταπόδεικτη, εντούτοις η δημιουργία συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, η λήψη μέ
τρων για την περίθαλψη των κατοίκων (μέσω της ίδρυσης νοσοκομείων, Μαιευτη
ρίων κλπ), η ίδρυση σχολείων (δημοτικών, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών), η
προστασία της νεότητας και του γήρατος (με την ίδρυση ορφανοτροφείων, γηροκο
μείων κλπ), αποτελούν υπηρεσίες οι οποίες θεωρείται ότι δεν πρέπει να λείπουν
από μια πολιτισμένη κοινωνία.
Ο δεύτερος τομέας δράσεως αποτελεί ένα, ακόμη δυσκολότερο και πε
ρισσότερο διαφιλονικούμενο πρόβλημα. Δοθέντος όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις
υπάρχουν ειδικές συνθήκες (π.χ. αναλφαβητισμός, προκαταλήψεις, προσκόλληση
στην παράδοση κλπ) οι οποίες παρεμποδίζουν κάθε πρόοδο, καθιστούν το ρόλο
μιας κοινότητας η οποία βρίσκεται στα χέρια των πλέον προοδευτικών στοιχείων της
περιοχής ως αποφασιστικής σημασίας.
Ο τρίτος τομέας ο οποίος αναφέρεται στη βελτίωση του κλίματος των αν
θρωπίνων σχέσεων εντός της κοινότητας, είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι η οποια
δήποτε προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης είναι αδύνατη, όταν
οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων της ή μεταξύ των κατοίκων και της κοινότητας χα
ρακτηρίζονται από το στοιχείο της σύγκρουσης. Αυτό είναι προφανές διότι στις πε
ριπτώσεις αυτές, είναι αδύνατο να ελπίζουμε σε οποιαδήποτε μορφή δημιουργικής
συνεργασίας. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 150)
Συιιιιετοχή στην Προστασία του περιβάλλοντος
Οι σύγχρονες τάσεις, οι οποίες προδιαγράφουν τον ρόλο της τοπικής αυ
τοδιοίκησης σε μια σύγχρονη κοινωνία, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ευθύνη
της για την διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, πέραν βέβαια της ειδικής ευθύνης την οποία αυτή έχει στους τομείς
της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τόσο από τα πορίσματα σχετικών
Ερευνών όσο και από πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν καθημερινά σχετικά
με την ανάγκη περιορισμού του θορύβου και της μόλυνσης (τόσο της ατμόσφαιρας
όσο και των υδάτων), συνάγεται ότι διανοίγεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα
πολύ σοβαρό πεδίο δράσης, αν και όπως είναι προφανές η ευθύνη για την μόλυνση
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και την καταστροφή του φυστκού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δεν περιορίζε
ται μόνον στο τοπικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό τόσο
στο περιφερειακό όσο και στο εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό στις περισσότερες
των περιπτώσεων, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με μεμονωμένες πρωτοβουλίες
των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά με συνδυασμό προσπαθειών σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. (Αθανασοποϋλου, 1999, σ. 151)

4.1.5. Μεταβολές στο Σύστημα. Πληροφόρησης
Η αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο πρόβλημα νέων
ιδεών, συμπεριφοράς και πολιτικών αποφάσεων, αλλά κυρίως πρόβλημα εξεύρεσης
νέων μεθόδων Διοικήσεως και αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδυα
σμό με την προώθηση νέων στρατηγικών επιλογών τεχνολογικού χαρακτήρα, οι ο
ποίες πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση των δραστηριοτήτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό έχει την έννοια, ότι κάθε μονάδα τοπικής αυτο
διοίκησης, πρέπει να εξετάζει με προσοχή την εισαγωγή της κατάλληλης τεχνολο
γίας στο σύστημα λήψεως των αποφάσεων και λειτουργίας των υπηρεσιών της και
να καθορίζει σε ποια έκταση η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει τις μελλοντικές της
προοπτικές ή αποτελεί ένα υπόλειμμα του παρελθόντος. Η διαδικασία λήψεως των
αποφάσεων, βασίζεται σήμερα σε δύο πολύ σπουδαία όργανα, ήτοι στην πληροφό
ρηση και στον προγραμματισμό. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ή η βελτίωση ενός
συγχρόνου και αποδοτικού συστήματος πληροφόρησης, το οποίο θα μπορεί να δώ
σει ικανοποιητικά στοιχεία για τον προγραμματισμό και την άσκηση της διοίκησης
στο επίπεδο του Δήμου ή της κοινότητας, αποτελεί ήδη μια αναμφισβήτητη ανα
γκαιότητα.
Η επιλογή του καταλλήλου συστήματος πληροφόρησης είναι μια κρίσιμη
και στρατηγικής σημασίας απόφαση, η οποία απαιτεί εμπεριστατωμένη μελέτη.
Πάντως πρέπει εν προκειμένω, να έχουμε υπ όψιν ότι το σύστημα πληροφόρησης
που θα υιοθετηθεί, πρέπει να συντονίζεται τόσο με το περιφερειακό, όσο και με το
εθνικό σύστημα πληροφόρησης.
Εξ ίσου σπουδαία είναι και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστή
ματος προγραμματισμού, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες συντονισμού της
αναπτύξεως σε όλα τα επίπεδα.
Τα συστήματα του προγραμματισμού, πρέπει να είναι πλήρη από άποψη
στοιχείων και ευέλικτα, ώστε να προσαρμόζονται στις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου. Στα πλαίσια αυτά οι προγραμματιστές πρέπει να δοκιμάζουν
ταυτόχρονα, πολλούς χρονικούς ορίζοντες, με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν στα αρ
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μόδια όργανα τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ μιας σειράς εναλλακτικών λύ
σεων, οι οποίες θα είναι δυνατόν να συζητηθούν κάτω από το πρίσμα μιας βραχυ
χρόνιας, μεσοχρόνιας ή μακροχρόνιας προοπτικής. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 161162)

4.2. Η Περιφέρεια των Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η έκταση των αρμοδιοτήτων τις οποίες πρόκειται να ασκήσει στο μέλλον
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ο ρόλος τον οποίον πρόκειται να παίξουν οι μο
νάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιο
χής τους, καθιστά προφανή την ανάγκη αναδιάρθρωσης της περιφέρειας των μονά
δων τοπικού επιπέδου, πράγμα το οποίο σημαίνει σε τελευταία ανάλυση, πλήρη
αναδιάρθρωση του υφισταμένου συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο από
άποψη μεγέθους των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και από οργανωτική
άποψη.
Αυτό βέβαια εξαρτάται από τα κριτήρια τα οποία υιοθετούνται εκάστοτε
για την αναδιάρθρωση του συστήματος και τα οποία βρίσκονται σε στενή συνάρτηση
με την έκταση των αρμοδιοτήτων οι οποίες πρόκειται να ανατεθούν στην πρωτοβάθ
μια Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης και με τις λοιπές αλληλοσυσχετίσεις, οι
οποίες υφίστανται σε ένα εθνικό σύστημα διοικήσεως και επηρεάζουν όπως είναι
φυσικό, την όλη δομή των μονάδων τοπικού επιπέδου.
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, ο οποίος συμβάλλει στη διαφοροποίηση
ίων λύσεων οι οποίες υιοθετούνται από διάφορες χώρες και οι οποίες οδηγούν σε
διαφορετικά αποτελέσματα, τα οποία τελικώς συμβάλλουν στην διαφοροποίηση των
συστημάτων. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 164-165)

4.2.1. Κριτήρια Καθορισιιού της Περιφέρειας και του μεγέθους των
Μονάδων Τοπικού Επιπέδου
Ο καθορισμός του μεγέθους των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθμού, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων βασικό
ρόλο παίζει;
α. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι μονάδες Τοπικής Αυτο
διοίκησης.
β. Η έκταση των αρμοδιοτήτων που ασκούν ή που πρέπει να ασκούν οι
μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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γ. Το γενικό σύστημα διαρθρώσεως της Περιφερειακής Διοικήσεως και
φυσικά
δ. Ο βαθμός αυτονομίας των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το περιβάλλον προσδιορίζεται από το σύνολο των παραγόντων που επη
ρεάζουν την λειτουργία των OTA στους οποίους εντάσσονται, τόσο οι φυσικοί παρά
γοντες όσο και οι παράγοντες που προκύπτουν από το Σύστημα Διοικήσεως κάθε
χώρας π.χ. άλλα θα είναι τα κριτήρια για τον καθορισμό του μεγέθους των OTA που
βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε απομονωμένες Νήσους και έιλλα τα κριτήρια
μεγέθους για τις πεδινές ή παραθαλάσσιες μονάδες Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Επί
σης διαφορετικά πρέπει να είναι τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του μεγέθους
των OTA στις περιπτώσεις που το Διοικητικό σύστημα μιας χώρας περιλαμβάνει
πολλά ενδιάμεσα Διοικητικά επίπεδα και άλλο το μέγεθος των οργανισμών που
εντάσσονται, σ' ένα σύστημα με πολύ περιορισμένο αριθμό Διοικητικών επιπέδων.
Στην πρώτη περίπτωση δηλαδή στην περίπτωση της πολυεπίπεδης διάρθρωσης των
Διοικητικών συστημάτων το μέγεθος των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως θα είναι
οπωσδήποτε περιορισμένο, ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των
Διοικητικών επιπέδων είναι περιορισμένος, το μέγεθος των OTA θα είναι οπωσδή
ποτε μεγαλύτερο.
Αν η κυβέρνηση αποβλέπει στην όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή
των πολιτών στη διοίκηση των κοινών, τότε ως αποτέλεσμα θα έχουμε τη δημιουργία
μικρών OTA, ενώ απεναντίας αν δοθεί έμφαση στην αποδοτικότητα των μονάδων
τοπικού επιπέδου, στην οικονομική τους ισχυροποίηση και στην συμμετοχή τους
στην οικονομική ανάπτυξη, τότε ως αποτέλεσμα θα έχουμε τη δημιουργία μεγάλων
μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με δεδομένο πάντως ότι το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσδιο
ρίζεται από την ανάγκη αυξημένης συμμετοχής στην αναπτυξιακή διαδικασία, οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώ
του βαθμού θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί, διότι διαφορετικά η Τοπική Αυ
τοδιοίκηση ως θεσμός θα συρρικνωθεί και θα οδηγηθεί στην αδράνεια. Προς την
κατεύθυνση αυτή άλλωστε προσανατολίζονται και οι σχετικοί σχεδιασμοί σε πολλές
χώρες.
Τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν από τις Κυβερνήσεις διαφόρων χωρών σε
σχέση με την αναδιάρθρωση των συστημάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως, συναρτώνται
στενά με το εύρος των λειτουργιών που θα ανατεθούν στους νέους OTA και με το
ρόλο τους στην εν γένει αναπτυξιακή διαδικασία στο τοπικό επίπεδο. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 167-169)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-48-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

4.2.2. Σχέση ιιεταξύ περιφέρειας και αρμοδιοτήτων
Για τον καθορισμό χης Περιφέρειας των Αστικών Κέντρων κατά το παρελ
θόν χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο, ο ασαφής και αναπόδεικτος ισχυρισμός ότι το
συμφέρον των πολιτών ταυτίζεται με το συμφέρον των μεγάλων Αστικών Κέντρων.
Σήμερα όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν ικανοποιεί, πλέον, διότι οι σχετικές εκτιμή
σεις βασίζονται σε περισσότερο συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, τα
οποία τεκμηριώνουν την ανάγκη αναδιοργάνωσης των συστημάτων τοπικής αυτο
διοίκησης με πιο λειτουργικά κριτήρια και προωθούν την ιδέα χης ανάθεσης νέων
και ευρείας κλίμακας αποστολών, στις μελλοντικές μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης·
Η νέα αυτή αντίληψη προϋποθέτει την εμπεριστατωμένη μελέτη της σχέσεως μεταξύ του εύρους των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις μονάδες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του μεγέθους τους, τόσο από πληθυσμιακή όσο και από καθαρά
γεωγραφική άποψη. Στην έννοια των αρμοδιοτήτων δεν περιλαμβάνονται μόνο οι
ήδη ασκούμενες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες, αλλά πρωτίστως
λαμβάνονται υπ' όψιν οι μελλοντικές αρμοδιότητες, οι οποίες μπορεί και πρέπει να
ανατεθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες διευρυνθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως με την έννοια ότι σ' αυτή θα ανατε
θούν και αρμοδιότητες σαφώς κρατικού ενδιαφέροντος τότε το στοιχείο αυτό θα
αποτελέσει ένα επιπλέον κριτήριο κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους και της '
εκτάσεως των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης κόστους και ωφέλειας, είναι δυ
νατόν να αποδείξει το αναγκαίο minimum στο μέγεθος ενός οργανισμού. To mini
mum όμως αυτό, εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το είδος και την έκταση των αρμιοδιοτήτων που θα ασκούν οι μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την πλευρά αυτή ο αριθμός και το είδος των αρμοδιοτήτων που
ασκούνται από τις μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνιστούν μια πολύ σοβαρή
βάση για τον προσδιορισμό του ελάχιστου μεγέθους μιας μονάδας Τοπικής Αυτο
διοίκησης. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ασκούμενων αρμοδιοτήτων μιας
μονάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όσο μικρότερη η σπουδαιότητα των αρμοδιο
τήτων αυτών, τόσο μικρότερη θα είναι η απαιτούμενη ενδοχώρα κατά συνέπεια δε .
και το μέγεθος των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα όσο μεγαλύτερος εί
ναι ο αριθμός και η σπουδαιότητα των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις μονάδες
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι απαιτήσεις σε σχέση με το
πληθυσμιακό υπόβαθρο και την περιφέρεια των μονάδων αυτών.
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Βασικό πλεονέκτημα αυτής της λειτουργικής αντίληψης για τον καθορι
σμό του μεγέθους των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι αυτή παρέχει σα
φέστερες κατευθύνσεις, από ότι τα ασαφή κριτήρια της κοινωνικής διάρθρωσης της
κοινότητας, της οικονομικής επάρκειας καθώς και της δυνατότητας απασχόλησης
ικανού σε αριθμό και προσόντα προσωπικού. Πάντως πρέπει να τονισθεί ότι αν και
η εφαρμογή της λειτουργικής αντίληψης σχετικά με τον καθορισμό του μεγέθους
των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρει μία ορθολογική, και σε πολλές πε
ριπτώσεις ποσοτική βάση, πάνω στην οποία μπορεί να υπολογισθεί, κατά προσέγ
γιση, το ελάχιστο δυνατό μέγεθος των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν προ
σφέρει όμως επαρκή βάση για τον προσδιορισμό του ιδανικού μεγέθους. Για το
λόγο αυτό οι διάφορες προτάσεις και αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό του με
γέθους των μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν μια σχετική ευελιξία ως
προς το ιηίηίπιυιη και το ιηαχίιηυιη του μεγέθους των επί μέρους μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με την έννοια ότι εξετάζουν και ένα πλήθος άλλων παραμέτρων.
Στα πλαίσια όλων των ανωτέρω θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε άνθρω
πος έχει έναν αριθμό βασικών αναγκών, τις οποίες οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρέπει να ικανοποιούν μέσω της προσφοράς σχετικών υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει
να έχουν άμεση αναφορά στους ίδιους τους πολίτες. Από κοινωνικοοικονομικής
απόψεως αυτό είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο κύκλος των πολιτών
που επωφελούνται από τις υπηρεσίες αυτές είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να είναι δυ
νατή η αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, εξεταζομένων με καθαρά οικο
νομικά κριτήρια. Ο ελάχιστος αριθμός των κατοίκων μιας κοινότητας πρέπει να εξε
τάζεται πάντοτε σε συνάρτηση με το κόστος και την ωφέλεια κάθε υπηρεσίας καθ'
όσον διαφορετικά η λειτουργία των υπηρεσιών θα γίνει αντιοικονομική με άμεσες
επιπτώσεις στους ίδιους τους πολίτες, όχι μόνον από πλευράς ποσότητας αλλά κυ
ρίως και από πλευράς ποιότητας. (Αθανασοπούλου, 1999, σ. 170-172)
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Κ εφαλαίο Τ ρίτο
Το Δ ημόσιό M anagement

1. Ιστορική αναδρομή
To management ως σύστημα Διοικήσεως ανεξάρτητα από τη μορφή την
οποία προσέλαβε κατά περιόδους αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής
συμβίωσης καθ' όσον μέσα σε κάθε κοινωνικό σύνολο, τόσο στις σύγχρονες όσο και
στις πρωτόγονες κοινωνίες συναντάμε πάντοτε δυο κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή
αυτούς που διοικούν και αυτούς που διοικούνται. Από την πλευρά αυτή ο αρχηγός
μιας Αφρικανικής φυλής, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας, ο Διοικητής ενός
οργανισμού του Δημοσίου ή ο προϊστάμενος τμήματος ενός Υπουργείου, αλλά και
με μια αναδρομή στο παρελθόν, οι πάσης φύσεως αρχηγοί κρατών, ομάδων ή φυ
λών ανεξάρτητα από τον τίτλο τους και την ιστορική τους εξέλιξη, μπορούν να καταταγούν σε μια ενιαία κατηγορία ανθρώπων, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι αποδε
χόμενοι ένα πλαίσιο ευθυνών άσκησαν ή ασκούν Διοίκηση. Η διαφορά μεταξύ αυ
τών, τουλάχιστον από χρονολογικής πλευράς, έγκειται στη διαφοροποίηση των
μεθόδων άσκησης της Διοικήσεως.
Όσο προχωρούμε προς παλαιότερες εποχές συναντάμε πιο αυταρχικές
δομιές άσκησης της Διοικήσεως, ενώ όσο προχωρούριε προς τους νεώτερους χρόνους
οι μιέθοδοι ριεταβάλλονται, εξειδικεύονται και αναπροσαρμιόζονται χωρίς όμιως να
μιεταβάλλεται η αρχική αποστολή τους, δηλαδή της εξυπηρέτησης των σκοπών του
κράτους, οι οποίοι και αυτοί εξελίσσονται και αναπροσαρμιόζονται συναρτήσει των
διαφόρων συνθηκών. Έτσι βλέπουμιε ότι στην περίοδο του απολυταρχισμού, ο ηγεμιόνας 'είτε αυτός ήταν Βασιλεύς, Αυτοκράτωρ, Κόμιης, Δούκας ή όπως άλλως μιπορούσε να ονομιάζεται, ασκούσε την εξουσία «ελέω θεού», ταυτιζόριενος μιε το κράτος.
Συνεπώς και οι εκπρόσωποι τους σ' όλη την ιεραρχία της Διοικήσεως οι οποίοι απο
τελούσαν όργανα της, ασκούσαν τη Διοίκηση στην περιοχή της ευθύνης τους μιε τις
ίδιες αυταρχικές μιεθόδους η οποία περιορίζετο πάντως σε ελάχιστα θέμιατα και κυ
ρίως στα θέμιατα που αφορούσαν στη λειτουργία του Κράτους το οποίο ταυτίζονταν
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με το πρόσωπο του Βασιλέως. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στην
ιστορία από την αρχαιότητα έως τους μεταγενέστερους χρόνους.
Ανεξάρτητα πάντως από τα ανωτέρω, γεγονός είναι ότι η Διοίκηση ήταν
ανέκαθεν εφοδιασμένη με εξουσίες οι οποίες βρίσκονταν πάνω και πέρα από τα κα
θιερωμένα, μεταξύ των ιδιωτικών οργανισμών και φυσικών προσώπων, πρότυπα συ
μπεριφοράς.
Το γεγονός αυτό έδινε στη Δημόσια Διοίκηση τη δυνατότητα να ενεργεί
με αυταρχικό πνεύμα, ασκώντας απόλυτη εξουσία του κράτους με καταναγκασμό
και καταπιεστικές μεθόδους, αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα και τις επιπτώ
σεις.
Η πρακτική αυτή ασκηθείσα επί μακράν σειρά ετών, δημιούργησε μια
παράδοση αυταρχισμού στις σχέσεις Διοικήσεως και Διοικούμενων με κύριο χαρα
κτηριστικό τον εξαναγκασμό και την υποταγή των Διοικούμενων στις εντολές και τα '
κελεύσματα της Διοικητικής αρχής, με φυσικό αποτέλεσμα την απομάκρυνση της
Διοικήσεως από τα προβλήματα του λαού και τη δημιουργία χάσματος μεταξύ της
Διοικήσεως και των πολιτών.
Ο καταπιεστικός αυτός τρόπος άσκησης της εξουσίας, οδηγούσε όπως
ήταν φυσικό τους πολίτες στην υιοθέτηση μιας αρνητικής στάσεως έναντι των αυ
θαιρεσιών της Διοικήσεως, η οποία ενεργώντας εν' ονόματι του βασιλέως, εξέφραζε
την βούληση του και ασκούσε κατ' ουσίαν τις εξουσίες του στη περιφέρεια, επίσης
επ’ ονόματι του. Το γεγονός αυτό οδηγούσε πολλές φορές σε εκδήλωση ανεπιθύμη
των για την Διοίκηση αντιδράσεων, οι οποίες κατέληγαν ακόμη και σε αιματηρές
συγκρούσεις.
Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα συγκρούσεων της εξου- ·
σίας με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των διεκδικητικών τους αγώ
νων, αλλά και προσπαθειών για διατήρηση κεκτημένων δικαιωμάτων τους, οι οποίες
σταδιακά οδήγησαν στη μεταβολή της φιλοσοφίας περί της αποστολής και του ρό
λου του κράτους, καθώς και σε ότι αφορά στις σχέσεις του με τους διοικούμενους.
(Φαναριώτη Π., 2002, σ. 25-27).
Βασικό ορόσημο της μεταστροφής στη φυλοσοφία και την αποστολή της
Διοικήσεως, υπήρξε η Γαλλική Επανάσταση του 1789, η οποία διακήρυξε την αρχή
της ελευθερίας του ατόμου με το τρϊπτυχο ελευθερία - ισότητα-αδελφοσύνη και το
δόγμα ότι η εξουσία του κράτους πηγάζει από το λαό και ασκείται από το λαό και
για το λαό.
Η Γαλλική Επανάσταση επέφερε σημαντικές αλλαγές στη Διοίκηση και .
τη δομή της κοινωνίας. Καθιερώθηκε το αντιπροσωπευτικό σύστημα και επικράτησε
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η νέα αντίληψη ως προς την αποστολή και το ρόλο Διοικήσεως, η οποία από αυταρ
χική εξελίχθηκε σε Δημοκρατική σε ότι αφορά στην άσκηση της εξουσίας,
παρεμβατική στο χώρο της οικονομικής δραστηριότητας και συμμετοχική στον το
μέα της λήψεως αποφάσεων. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 27).
Οι νεότερες απόψεις ως προς το ρόλο και την αποστολή της Δημοσίας
Διοικήσεως, έχουν προωθηθεί σημαντικά, συνίστανται δε κατά κύριο λόγο στην
εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού για τον οποίο υπάρχει και λειτουργεί, στην
άρση των ανισοτήτων και στη δημιουργία συνθηκών ισότιμης προστασίας όλων των
πολιτών. Στα πλαίσια των αντιλήψεων αυτών, προωθήθηκε και στο χώρο της δημο
σίας διοικήσεως η κίνηση των δημοσίων σχέσεων, με σκοπό την ανάπτυξη της αμοι
βαίας κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ της διοικήσεως και των διοικούμενων, κυρίως στους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και τεχνολογι
κής ανάπτυξης. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 28).

2. Οι σύγχρονες αντιλήψεις ως προς το ρόλο της Δημόσιας Διοικήσεως
Οι ως άνω εξελίξεις επέβαλαν και την αλλαγή των μεθόδων άσκησης της
διοικήσεως, γενικώς, οι οποίες από πολύ νωρίς και μάλιστα από την εποχή της βιο
μηχανικής επανάστασης άρχισαν να διαμορφώνονται σε ένα ευέλικτο και αποτελε
σματικό σύστημα, το οποίο επηρεάστηκε έντονα από τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαί
τερα από τους μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς της Αγγλίας, της Γαλλίας
και της Αμερικής. Άρχισες έτσι με μελετάται σε βάθος οι διάφορες πλευρές της οργανώσεως και λειτουργίας των οργανισμών, καθώς και οι μέθοδοι διοικήσεως του
προσωπικού με έμφαση στους τρόπους πρόσληψης, εκπαίδευσης και υπηρεσιακής
εξέλιξης, όπως επίσης και θέματα της υποκίνησης της συμπεριφοράς, της ηγεσίας,
του ηθικού και της ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία.
Τελευταία, ύστερα μάλιστα από τις κοσμογονικές αλλαγές οι οποίες σημιειώθηκαν μετά την κατάρρευση του υπαρκτού Σοσιαλισμού και την ραγδαία επέ
κταση της οικονομίας της αγοράς, οι αντιλήψεις περί της αποστολής της Διοικήσεως
έχουν τελείως αλλάξει, πράγμα που οδήγησε στην αλλαγή της φιλοσοφίας της Δη
μοσίας Διοικήσεως, η οποία από σύστημα αυταρχικής επιβολής της Θελήσεως της
εκάστοτε Κρατικής εξουσίας μεταβλήθηκε σε σύστημα παροχής υπηρεσιών προς
τους πολίτες, πράγμα το οποίο συνετέλεσε και στην ραγδαία μεταστροφή της νοο
τροπίας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Δημοσίας Διοικήσεως και το ρόλο των
Δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο.
Οι εξελίξεις αυτές οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη μεταφορά στον Ιδιωτικό
τομιέα σημιαντικών κλάδων της οικονομιίας σε συνδυασμιό και μιε την αλλαγή της νο
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οτροπίας ως προς τις μεθόδους άσκησης της Διοικήσεως, συνεχέλεσαν σχην εισα
γωγή χων μεθόδων και χων πρακχικών χου σύγχρονου management σχο χώρο χης
Δημοσίας Διοικήσεως.
Σχα πλαίσια αυχά ο όρος Δημόσια Διοίκηση ο οποίος περικλείει ορι
σμένα καχάλοιπα από χις παλαιόχερες αντιλήψεις χης αυχαρχικής Διοικήσεως, άρ
χισε σχαδιακά να υποκαθίσχαχαι από χον όρο Δημόσιο management, ο οποίος πε
ρικλείει μια πιο φιλελεύθερη αλλά κυρίως πιο επισχημονική ανχίληψη σχην αντιμεχώπιση χων προβλημάχων που ανχιμεχωπίζουν οι υπηρεσίες και οργανισμοί χου Δη
μοσίου χομέα.
Η νέα αυχή ανχίληψη χου Δημοσίου management αναπτύχθηκε καχ' αρ
χήν σχις Η.Π.Α. και διαμορφώθηκε πιο συσχημαχικά σχην Μ. Βρεχανία καχά χην
ΙΟεχία χου '80. Η νέα ανχίληψη περί χου Δημοσίου management υιοθεχεί ένα
πνεύμα ανανέωσης βασικό χαρακχηριστικό χου οποίου είναι όχι, ο κύριος ρόλος χης
Δημοσίας Διοικήσεως συνίσχαχαι σχην προσφορά υπηρεσιών και όχι σχην άσκηση
χης εξουσίας μέσω αυχαρχικών μεθόδων και άσκηση καχαπιεσχικών ελέγχων και όχι
η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης των σκοπών
της. Έτσι ο ρόλος και χο αποτέλεσμα των ενεργειών της Διοικήσεως αξιολογούνται
αποκλειστικά με ποιοτικούς όρους και με κεντρικό άξονα την ικανοποίηση των
αναγκών του κοινού. Σχα πλαίσια αυχά οι βασικοί προσανατολισμοί χου Δημοσίου
management εστιάζονται στην εφαρμογή χων γενικώς παραδεδεγμένων αρχών χου
επιστημονικού management, με έμφαση στην εξειδίκευση, στον καταμερισμό χων
έργων, στην ιεραρχική δομή της εξουσίας, στην εφαρμογή των συγχρόνων αρχών
της Διοικήσεως, στην αξιοποίηση χων οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, σχην
εφαρμογή χων συγχρόνων αντιλήψεων περί της ηγεσίας, της υποκίνησης χου προ
σωπικού, της μέτρησης των αποδόσεων καθώς και στα σύγχρονα συστήματα άσκη
σης του management. (Φαναριώχη Π., 2002, σ. 30-31).

3. Αποτελέσματα των νέων αντιλήψεων
Οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οι
οποίες σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα, την μεταφορά
στρατηγικών τομέων της οικονομίας στον Ιδιωτικό τομέα, και εξ' αιτίας αυτού τη με
ταβολή της φιλοσοφίας ως προς την αποστολή και το ρόλο των Δημοσίων οργανι
σμών, όι οποίοι όπως ήδη τονίσαμε από καθαρά εξουσιαστικοί μηχανισμοί μετα
τράπηκαν ή μεταχρέπονται ήδη σε μηχανισμούς προσφοράς υπηρεσιών.
Η εξέλιξη αυτή είχε και ορισμένες παρεπόμενες συνέπειες μεταξύ των
οποίων α) την μεταβίβαση εξουσιών για άσκηση αρμοδιοτήτων με υψηλό βαθμό
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απαιτήσεων σε μη αιρετά όργανα της Διοικήσεως β) την εισαγωγή της αντίληψης του ■
ανταγωνισμού τουλάχιστον για τις υπηρεσίες που προσφέρονται παράλληλα και
από τον Ιδιωτικό Τομέα και γ) την εισαγωγή της έννοιας της πελατείας στο χώρο της
Δημοσίας Διοικήσεως. Παράλληλα παρατηρήθηκε και μια τάση γενικής αναδιάρ
θρωσης των οργανισμών, με έμφαση στη δραστική συμπίεση του μεγέθους, τόσο των
ιδίων των οργανισμών όσο και της Ιεραρχικής κλίμακας με τελική επιδίωξη τη δη
μιουργία μικρών και ευέλικτων οργανισμών ικανών να προσαρμόζονται στις ρα
γδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όλα αυτά οδήγησαν στην αλλαγή της νοοτροπίας
της Δημοσίας Διοικήσεως, η οποία κάτω από την επίδραση των εξελίξεων αυτών
προσανατολίζεται συνεχώς και περισσότερο προς τις αρχές του συγχρόνου manage
ment σε σημείο, που σύμφωνά με τις απόψεις πολλών μελετητών, η έννοια της Δη
μοσίας Διοικήσεως να παραχωρεί συνεχώς έδαφος στην έννοια του Δημοσίου man- .
agement.
Πράγματι οι παλαιότερες αντιλήψεις σχετικά με την οργάνωση και λει
τουργία της Δημοσίας Διοικήσεως, οι οποίες επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στην
προσπάθεια δημιουργίας σταθερών οργανωτικών διαρθρώσεων, βασισμένων στις
γραφειοκρατικές αρχές της ιεραρχικής δομής της εξουσίας, της ενότητας της
Διοικήσεως μέσα από την αδιάσπαστη αλυσίδα των εντολών, του ελέγχου και των
σταθερών γραμμών επικοινωνίας, αποδεικνύονται σήμερα ως αρκετά συντηρητικές
και σε μεγάλο βαθμό μη δυνάμενες να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες συν
θήκες, καθ' όσον δίνουν έμφαση στην αυστηρή προσήλωση στους κανόνες, παραβλέποντας την ουσία των προβλημάτων.
Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένη την συνεχώς αυξανόμενη αλληλεπί
δραση μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου και των οργανισμών του Ιδιωτικού το
μέα, η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται στην ανάγκη, ώστε χωρίς να παραβλέπει τις
βασικές οργανωτικές αρχές της κλασσικής οργανώσεως, να δίνει έμφαση στην ευε
λιξία των οργανωτικών διαρθρώσεων καθώς και στις νεώτερες απόψεις ως προς τον
χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα, στις μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης των
αποδόσεων, στην υποκίνηση και στην συμμετοχή των εργαζομένων, στην καθιέρωση
και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών, μέσα από τη διαδικασία του συμμετοχι
κού management κ.α.
Όλες αυτές οι εξελίξεις συνετέλεσαν ώστε οι αρχές και οι τεχνικές του
management να επεκταθούν και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Παρ' όλα αυτά
όμως εξακολουθεί να υπάρχει μια σοβαρή διαφοροποίηση μεταξύ του Ιδιωτικού και
του Δημοσίου management η οποία προκύπτει από τη διαφορετικότητα των ρόλων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-55-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ό
πως αναφέρεται συνοπτικά κατωτέρω. (Φαναριώτη Π., 2002, ο. 32-33).

4. Διαφορές του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα
Παρ' όλον ότι οι οργανισμοί τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου
τομέα ακολουθούν σχεδόν τους ίδιους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, εν τούτοις οι οργανισμοί του Δημοσίου τομέα κινούνται σε ένα τελείως διαφορετικό πλαί
σιο το οποίο επιβάλλει μια πιο τυποποιημένη και διαφανή λειτουργία. Η διαφορά
αυτή συνίσταται:
α) Στη φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους οργανισμούς
του Δημοσίου τομέα. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται πιο εμφανής στην περίπτωση
των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οργανισμούς του Δημοσίου κατά τρόπον
μονοπωλιακό, όπως είναι οι διάφορες εγκρίσεις, οι άδειες, οι υπηρεσίες Δημοσίων
έργων, οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες και ένα πλήθος άλλων
υπηρεσιών, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των Ιδιωτικών επιχειρή
σεων.
β) Στο ρόλο των Δημοσίων υπηρεσιών σε σχέση με το ρόλο των οργανι
σμών του Ιδιωτικού τομέα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι λειτουργίες που
ασκούνται από τους οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται εκπληρώνουν μια κοινωνική αποστολή, με την έννοια ότι καλύπτουν ευ
ρύτερες κοινωνικές ανάγκες, ενώ οι οργανισμοί του Ιδιωτικού τομέα λειτουργούν με
ιδιωτικά και σαφώς κερδοσκοπικά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν το γενι
κότερο κοινωνικό συμφέρον.
Με τα δεδομένα αυτά πολλές Δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν την ύπαρξη
τους είτε στην παρεμβατική πολιτική του κράτους στην οικονομική ζωή, είτε στην
ανάγκη προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, είτε στους κοινωνικούς στόχους της
κυβερνήσεως, οι οποίοι εκφράζονται μέσα από την έννοια του κράτους πρόνοιας ·
και υλοποιούνται μέσα από την διαδικασία αναδιανομής του εισοδήματος, μέσω της
εισοδηματικής πολιτικής, της προσφοράς υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, της
εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας διαφόρων κατηγοριών αναξιοπαθούντων
κ.ο.κ., είτε τέλος στην ανάγκη προσφοράς αγαθών κοινής ωφέλειας όπως π.χ. ο φω
τισμός των οδών, η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, έργων αποχετεύσεως κλπ τα
οποία εξυπηρετούν συλλογικές ανάγκες του κοινού.
γ) Στην ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ των χρηστών των Δημο
σίων υπηρεσιών και των καταναλωτών των Ιδιωτικών υπηρεσιών. Πράγματι υπάρχει
στο χώρο του Δημοσίου τομέα ένα πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στο
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κοινό είτε με τη μορφή εγκρίσεων, είτε με τη μορφή παροχών στις οποίες το κοινό
που τις χρησιμοποιεί έχει ελλιπή ενημέρωση, τόσο ως προς τις συνθήκες δημιουρ
γίας των υπηρεσιών αυτών, όσο και ως προς το γενικότερο εύρος των σκοπιμοτήτων
τις οποίες εξυπηρετούν. Π.χ. ο πολίτης ο οποίος αποκτά μια άδεια λειτουργίας μιας
βιοτεχνικής μονάδας, δεν γνωρίζει σε όλη την έκταση τις παραμέτρους οι οποίες
διαμορφώνουν την πολιτική της κυβερνήσεως ως προς το συγκεκριμένο τομέα της
οικονομίας, ενώ είναι εξ' ίσου δυνατόν να μην έχει πλήρη ενημέρωση και των ειδι
κών διαδικασιών που ακολουθούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών. Αντίθετα
στην περίπτωση αγοράς ενός μηχανήματος από μια επιχείρηση του Ιδιωτικού το
μέα, ο πελάτης γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, τις δυνατότητες του
και όλα τα στοιχεία τα οποία θα τον οδηγήσουν στην αγορά του, εφ' όσον αυτό εξυ
πηρετεί τις ατομικές του ανάγκες.
δ) Στον συλλογικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δημοσίου σε αντίθεση
με τον εξατομικευμένο χαρακτήρα των υπηρεσιών του Ιδιωτικού τομέα. Αυτό ση
μαίνει ότι στην περίπτωση των Δημοσίων υπηρεσιών, κάθε απόφαση πρέπει να εξυ
πηρετεί πρωτίστως συλλογικές ανάγκες και μέσα από τις συλλογικές ανάγκες να
εξυπηρετούνται τα ατομικά συμφέροντα. Αντίθετα στις υπηρεσίες του Ιδιωτικού το
μέα η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος έχει κυρίαρχη σημασία.
ε) Στον μεταβλητό χαρακτήρα των Δημοσίων υπηρεσιών. Ως γνωστόν οι
Δημόσιες υπηρεσίες μεταβάλλονται τόσο ως προς τη φύση όσο και ως προς τους
σκοπούς, ανάλογα με το ρυθμό των εξελίξεων και τη φιλοσοφία των εκάστοτε κυ
βερνήσεων π.χ. η έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία, παρεχώρησε την τελευταία εικοσαετία τη θέση της στην αρχή της οικονομίας της αγοράς,
δηλαδή σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα
τον περιορισμό ή την κατάργηση του ρόλου πολλών παρεμβατικών μηχανισμών.
στ) Στη διαφορετικότητα των σκοπών, του τρόπου λειτουργίας και των
συνθηκών που επικρατούν στο χώρο των Δημοσίων υπηρεσιών σε σχέση με τους
σκοπούς τις συνθήκες και τα έργα των υπηρεσιών του Ιδιωτικού τομέα. Στα πλαίσια
αυτά οι προσεγγίσεις των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα είναι τελείως διαφορετικές
από τις προσεγγίσεις και τους προσανατολισμούς των υπηρεσιών του Ιδιωτικού το
μέα. Οι κύριοι προσανατολισμοί των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα περιστρέφο
νται πρωτίστως στην ικανοποίηση συλλογικών αναγκών, στη διαφάνεια των πράξεων
της Διοικήσεως, στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, στην αναζήτηση και εφαρ
μογή των αρχών της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και στη συλλογική
δράση ως μέσου για την επίτευξη των σκοπών του κράτους. Αντίθετα οι σχετικοί
προσανατολισμοί των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα, περιστρέφονται στην ατο
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μική επιλογή στα πλαίσια της αγοράς, στη ζήτηση και σας τιμές των προϊόντων και
υπηρεσιών, στην ατομική πρωτοβουλία, στην έρευνα για την ικανοποίηση των επι
θυμιών του επιχειρηματία στα πλαίσια της λειτουργίας της αγοράς, στην κυριαρχία
του καταναλωτή και στον ανταγωνισμό ως μέσου λειτουργίας της αγοράς και
ζ) Στην αυστηρή εφαρμογή των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των οργανισμών του Δημοσίου. Παρ' όλον ότι τόσο το Δημόσιο όσο και το Ιδιωτικό
management ακολουθούν τις γενικά υιοθετημένες αρχές και παρ' όλον ότι τελευ
ταία το κράτος έχει φιλελευθεροποιηθεί ως προς τη λειτουργία της οικονομίας σε
σημαντικό βαθμό, εν τούτοις το Δημόσιο management εξακολουθεί να διέπεται από
ένα πιο αυστηρό και πιο τυποποιημένο πλαίσιο αρχών και οι οποίες εστιάζονται κυ
ρίως:
>

Στον αυστηρό καταμερισμό των έργων και στα πλεονεκτήματα που προκύ
πτουν από την εξειδίκευση.

>

Στην έμφαση, στην εξουσία, στην πειθαρχία και στις ποινές που συνεπάγεται
η διάσπαση της πειθαρχίας.

>

Στην αρχή της ενότητας της Διοικήσεως, βασισμένη στην αντίληψη ότι ένα
χαλαρό σύστημα με πολλά κέντρα εξουσίας οδηγεί στη διάσπαση της ενότη
τας της Διοικήσεως και στο χάος.

>

Στην υποταγή των ατομικών συμφερόντων στο γενικό συμφέρον.

>

Στη δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων

>

Στην αρχή της συγκεντρωτικής Διοικήσεως.

> Στην κλιμακωτή διάρθρωση της εξουσίας
Η σχέση του management με τη λειτουργία των οργανισμών του Δήμο- ■
σίου, συνιστάχαι στην εφαρμογή των αρχών της εξειδίκευσης, της προδιαγραφής και
προτυποποίησης των κανόνων δράσεως, των διαδικασιών, των πρακτικών και των
κανόνων απασχόλησης, της συγκεντρωτικής άσκησης της εξουσίας, και της αδιά
σπαστης ροής των εντολών κατά μήκος των γραμμών εξουσίας, ανεξάρτητα αν αυτές
είναι μεγάλες ή μικρές.
Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι εφ' όσον οι
σκοποί, οι συνθήκες λειτουργίας και οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δημο
σίου τομέα, είναι διαφορετικές από τους σκοπούς, τις συνθήκες λειτουργίας και τις
δραστηριότητες των οργανισμών του Ιδιωτικού τομέα είναι φυσικό και το manage
ment στους Δημόσιους οργανισμούς να διαφοροποιείται δίνοντας μεγαλύτερη έμ
φαση στις τυπικές μορφές και τους αυστηρούς κανόνες οργανώσεως και λειτουργίας .
των οργανωτικών διαρθρώσεων, σε αντίθεση με τους οργανισμούς του Ιδιωτικού το
μέα, οι οποίοι χωρίς να παραβλέπουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της οργανώσεως
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τους, δίνουν έμφαση στις άτυπες μορφές με σκοπό της αύξηση της ευελτξίας στα
πλαίσια της λειτουργίας τους. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 34-36).

5. Το Δημόσιο management - έννοια και περιεχόμενο
Το Δημόσιο management ως σύστημα λειτουργίας της σύγχρονης Δημο
σίας Διοικήσεως και ως σύστημα δραστηριοτήτων και τεχνικών, παρουσιάζει τόσο
εύρος ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο
χώρο της Δημοσίας Διοικήσεως, ενώ ταυτόχρονα είναι εξειδικευμένο ώστε να φέρει
αποτελέσματα μόνον μέσα από την εφαρμογή απολύτως εξειδικευμένων μεθόδων.
Δοθέντος ότι πρωταρχικός στόχος του Δημοσίου management είναι απλά να δείξει
το «πως οι Διοικούντες διοικούν» στο χώρο του Δημοσίου, πρέπει να δεχθούμε ότι
πρόκειται για μια κατά βάση ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία επισκιάζει όλες τις
άλλες ειδικότερες παραμέτρους. Από την άλλη πλευρά αποτελεί και ένα επάγγελμα
και μάλιστα ένα επάγγελμα με πολύ υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός
αυτό επιβάλει την ανάλυση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών τόσο από την αν
θρώπινη όσο και από την καθαρά τεχνική του πλευρά.
Κατά την ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών του Δημοσίου manage
ment καθίσταται φανερό ότι η παράμετρος της ηγεσίας και μέσω αυτής της υποκί
νησης του προσωπικού για την συμμετοχή του στην επίτευξη των σκοπών της Διοικήσεως, τόσο ως έννοιας όσο και ως διαδικασίας αναδεικνύονται ως πρωταρχικοί
παράγοντες.
Λόγω της φύσεως του management το οποίο ως ανθρώπινη δραστηριό
τητα επηρεάζεται από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, είναι φυσικό να μην
υπάρχουν χρυσοί κανόνες κατά των ανάλυση των χαρακτηριστικών του και με αυτό
το δεδομένο, όποιος προσπαθεί να δογματίσει πάνω στο θέμα αυτό, μπορεί να οδη
γηθεί σε αδιέξοδο, εφ' όσον οι συνθήκες μέσα στις οποίες ασκείται το management
σπανίως, για να μην πούμε ότι ουδέποτε, αντιγράφονται. Για το λόγο αυτό και το
Δημόσιο management παρ' όλον ότι ακολουθεί τις γενικά καθιερωμένες αρχές και
τεχνικές του management, προσαρμόζεται πάντοτε στις ειδικότερες συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο της Δημοσίας Διοικήσεως. Άλλωστε η διαφορετικότητα των
συνθηκών μέσα στις οποίες ασκείται το Δημόσιο management, αποτελεί και την ει
δοποιό διαφορά μεταξύ του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Management.
Είναι γεγονός, πράγμα που άλλωστε παρατηρούμε καθημερινά, ότι ο
κόσμος σήμερα είναι πιο ανοικτός, οι κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μέσα στο
κοινωνικό σύνολο διαφοροποιούνται, ενώ τα συστήματα των επικοινωνιών αναπτύσ
σονται με ραγδαίους ρυθμιούς, πράγμια που μιεταβάλλει ριζικά τους κανόνες λει
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τουργίας της κοινωνίας. Αυτό υποχρεώνει τους οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο
και του Δημοσίου τομέα να λειτουργούν σ' ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον
και να αντιμετωπίζουν συνεχώς και νέα προβλήματα. Ως εκ τούτου ο όρος man
agement υποδηλώνει την συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση του αντικειμένου με το
οποίο ασχολείται, ενώ παράλληλα αντανακλά την ανάγκη προσαρμογής των οργανι
σμών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στις κοινωνικές, οικονομικές και
τεχνολογικές πιέσεις, οι οποίες ασκούνται πάνω στο management, στα πλαίσια των
προσπαθειών αξιοποίησης των μέσων όπως είναι τα υλικά μέσα, τα οικονομικά
μέσα, οι άνθρωποι, οι πληροφορίες, οι αγορές κ.λ.π.
Παρ' όλη τη διαφορετικότητα την οποία παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα
στο οποίο ασκείται το management στο χώρο των οργανισμών του Δημοσίου και του
Ιδιωτικού τομέα, οι προκλήσεις, τα συστήματα και η γενική μεθοδολογία την οποία
ακολουθεί το management, είναι κατά βάση κοινά. Με τα δεδομένα αυτά και παρά
τον προσωπικό χαρακτήρα που προσλαμβάνει η άσκηση του management ως αν
θρώπινη δραστηριότητα, οι δεξιότητες και οι τεχνικές των managers είναι μεταβιβάσιμες, ενώ είναι εξ’ ίσου δυνατόν να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς και για
όλους τους επί μέρους τομείς λειτουργίας των οργανισμών αυτών.
Με τα δεδομένα αυτά αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό του Δημοσίου
management θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί ένα σύστημα Διοικήσεως
το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Κράτους σε συγκεκριμένους
τομείς αρμοδιότητος μέσω της προσαρμογής των κανόνων και των διαδικασιών του
συγχρόνου επιστημονικού management στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρε
σιών του Δημοσίου τομέα. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 37-38).

6. Δημόσιο management και Δημόσια Διοίκηση
Η έννοια του Δημοσίου management αν και ταυτίζεται σε γενικές γραμ
μές με την έννοια της Δημοσίας Διοικήσεως, εν τούτοις διαφέρει από την έννοια
αυτή, καθ' όσον η Δημόσια Διοίκηση εκφράζει την παραδοσιακή αντίληψη ως προς
την Διοίκηση των Δημοσίων οργανισμών, ενώ υποδηλώνει πιο συγκεκριμένα τη
μορφή της Διοικήσεως που ασκείται στα ανώτατα επίπεδα της ιεραρχίας και συν
δυάζεται κυρίως με τον συντονισμό των διαφόρων λειτουργιών και την προσπάθεια
εξασφάλισης της ενότητας της Διοικήσεως. Αντίθετα η έννοια του Δημοσίου man
agement χωρίς να αποκλείει την άσκηση εξουσίας, χαρακτηρίζεται από το στοιχείο
της ευελιξίας και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεργασία και στην υποκίνηση
των εργαζομένων για την επίτευξη των σκοπών του κράτους σε συγκεκριμένους το
μείς αρμοδιότητας, ενώ συνδυάζεται περισσότερο με την καθημερινή λειτουργία των

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

60

-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

οργανισμών, χωρίς να αποκλείεται ο ουσιαστικός ρόλος του στον καθορισμό και την
εφαρμογή της στρατηγικής τους. Για το λόγο αυτό το management ασκείται γενι
κώς από τρεις διαφορετικές ομάδες προσωπικού ήτοι την κατώτερη, η οποία αποτελείται από τους προϊσταμένους πρώτης γραμμής, τη μεσαία η οποία αποτελείται
από τους προϊσταμένους ενδιαμέσων βαθμιδών και την ανώτατη Διοίκηση την οποία
αποτελούν οι άνθρωποι οι οποίοι διευθύνουν και συντονίζουν όλες τις λειτουργίες
και χαράσσουν την πολιτική ολόκληρου του οργανισμού.
Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι το περιεχόμενο του όρου man
agement είναι ευρύτερο από το περιεχόμενο του όρου Διοίκηση, πράγμα που κα
θιερώνει και μια σαφή διάκριση μεταξύ των όρων Διοίκηση (administration) και των
όρων management. Από την πλευρά αυτή ο όρος Administrator υποδηλώνει γενικά
τους επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των οργανισμών, ενώ ο όρος manager πε
ρικλείει όλους όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου μέσα στην Διοικητική Ιεραρ
χία. Πάντως πρέπει να τονισθεί ότι στην πράξη, τόσο οι Administrators όσο και οι
managers ασκούν, τις ίδιες λειτουργίες αν και σε διαφορετική έκταση και για το
λόγο αυτό οι όροι από πλευράς πλαισίου καθηκόντων, χρησιμοποιούνται σχεδόν
αδιακρίτως.
Με την έννοια αυτή και οι επικεφαλής των μεγάλων Δημοσίων οργανι
σμών δηλαδή οι Administrators είναι στην ουσία managers όπως και οι προϊστά
μενοι των λοιπών βαθμιδών της ιεραρχικής κλίμακας. Τέλος τόσο στη σχετική βι
βλιογραφία όσο και στην πρακτική οι όροι Administrator και manager ως εκφρά
σεις του όρου «επικεφαλής» ή «προϊστάμενος», χρησιμοποιούνται με το ίδιο περίπου
περιεχόμενο. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 39)

7. Το Δημόσιο Διοικητικό management
Το Δημόσιο Διοικητικό management είναι μια εξειδικευμένη λειτουργία
που αντιδιαστέλλεται από τις λοιπές λειτουργίες του management όπως π.χ. το
εμπορικό, το χρηματοοικονομικό management κ.λ.π. κατά το ότι, ενώ οι άλλες
μορφές του management ασχολούνται με την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε μιας
συγκεκριμένης λειτουργίας, χο Διοικητικό management ασχολείται με τις Διοικητι
κές πλευρές όλων των λειτουργιών των οργανισμών. Με τα δεδομένα αυτά το Διοικη
τικό management αφορά κυρίως στην άσκηση της Διοικητικής λειτουργίας μέσα
στους οργανισμούς από τις Διοικητικές υπηρεσίες. Όπως είναι φυσικό όλες οι λει
τουργίες ενός οργανισμού δηλαδή η τεχνική, η εμπορική, η οικονομική κ.λ.π. για
να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, πρέπει να οργανωθούν σω
στά και να διοικηθούν αποτελεσματικά σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις
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του σύγχρονου Διοικητικού management. Από την πλευρά αυτή ο όρος Δημόσιο
Διοικητικό management έχει ευρύτατη εφαρμογή και διαπερνά όλους τους οργανι
σμούς του Δημοσίου και όλες τις λειτουργίες τους, καλύπτει δε όλες τις διαδικασίες
και τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή
της καθημερινής εργασίας των οργανισμών. Το ειδικότερο ενδιαφέρον του Δημοσίου
Διοικητικού management πέρα από τις γενικές λειτουργίες του, εστιάζεται στους
τρόπους χειρισμού και αξιοποίησης των μέσων, στη μελέτη και οργάνωση της εργα
σίας, στα συστήματα υποκίνησης του προσωπικού, στα συστήματα προσδιορισμού
και αξιολόγησης των αποδόσεων, στην αξιολόγηση των έργων και του προσωπικού
και σε όλες γενικά τις πλευρές Διοικήσεως των οργανισμών.
Επειδή ο όρος management καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και
των δραστηριοτήτων των οργανισμών του Δημοσίου, και του Ιδιωτικού τομέα, και
επειδή εξ' άλλου οι όροι management και manager έχουν διεθνοποιηθεί και υπο
δηλώνουν αφ' ενός μεν τη Διοικητική λειτουργία που ασκείται μέσα στους οργανι
σμούς, αφ' ετέρου δε τα Διοικητικά στελέχη που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
στα διάφορα επίπεδα των οργανισμών, χρησιμοποιούνται στα κεφάλαια που ακο
λουθούν με την διεθνώς καθιερωμένη σημασία τους.
Στα πλαίσια αυτά οι προϊστάμενοι των Δημοσίων υπηρεσιών στα διάφορα
επίπεδα της ιεραρχίας αναφέρονται με τον όρο managers, διότι με τα σημερινά δε
δομένα λειτουργούν ή πρέπει να λειτουργούν όπως και οι managers του Ιδιωτικού
τομέα. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 40)

8. Παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση του Δημοσίου management
Με δεδομένο ότι η Δημόσια Διοίκηση ασκείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο
πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ενώ διάφορες εξελίξεις κυρίως στον
τεχνολογικό τομέα μεταβάλλουν συνεχώς το περιβάλλον εργασίας, είναι προφανές
ότι είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται πάντοτε προς τις εκάστοτε μεταβαλλόμε
νες συνθήκες. Η μη έγκαιρη προσαρμογή της στις σημειούμενες εξελίξεις είναι βέ
βαιο ότι θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην αποκοπή της από το πολιτικό και οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργεί και στην απομόνωση της από
το κοινωνικό περιβάλλον, με αναπόφευκτη συνέπεια την ανατροπή του κλίματος
κατανόησης και συνεργασίας που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελε
σματική λειτουργία της.
Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο το management στη Δημόσια Διοί
κηση να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις εξελίξεις οι οποίες αναπτύσσονται, για να
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είναι σε θέση να προσαρμόζει τα συστήματα, τις μεθόδους και τις πρακτικές του
προς τις εξελίξεις αυτές.
Κάτω από αυτό το πρίσμα εξετάζονται κατωτέρω συνοπτικά οι παράγο
ντες, οι οποίοι επηρεάζουν την άσκηση του management στο χώρο των οργανισμών
του Δημοσίου και αναλύονται οι συνέπειες και οι προσαρμογές που επιβάλλονται
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 41)

8.1.0 πολιτικός και οικονομικός παράγων
Τόσο ο πολιτικός όσο και ο οικονομικός παράγων αποτελούν βασικές
παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν έντονα την αποστολή του κράτους και κατά συ
νέπεια τους τρόπους άσκησης του management στο χώρο της Δημοσίας Διοικήσεως. Ο πολιτικός παράγων εκφράζεται μέσα από τη φιλοσοφία και τις πρακτικές
του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος αλλά και από το γενικότερο πλαίσιο των διε
θνών εξελίξεων. Στα πλαίσια αυτά η Δημόσια Γραφειοκρατία η οποία κατά βάση
ασκεί το management μέσα στο χώρο της Δημοσίας Διοικήσεως, είναι υποχρεωμένη
να ακολουθεί τις γενικές πολιτικές αρχές και κατευθύνσεις τις οποίες υιοθετεί η
εκάστοτε κυβέρνηση και να προσανατολίζει τις δραστηριότητες της στους τομείς που
προωθούνται μέσα από την πολιτική αυτή.
Έτσι π.χ. κατά την αμέσως μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο περίοδο,
όπου επεκράχησαν οι αρχές του κράτους πρόνοιας η κύρια αποστολή της Δημοσίας
Διοικήσεως απέβλεπε στη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης, στην εθνι
κοποίηση στρατηγικών κλάδων της οικονομίας, στην αναδιανομιή του εισοδήματος
ώστε να ανακουφίζονται οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις, στη δωρεάν εκπαίδευση,
στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και
φυσικά στην προώθηση της παρεμβατικής πολιτικής του κράτους στους μιηχανισμούς της αγοράς.
Στο διεθνές επίπεδο κατά την ίδια ως άνω περίοδο και με σκοπό την ενί
σχυση της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως των υπό ανάπτυξη χωρών, δημιουργήθηκαν οικονομικοί οργανισμοί όπως π.χ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και η Διεθνής Τράπεζα, οι οποίοι συνέβαλαν στη σημαντική προώθηση της οικονο
μικής αναπτύξεως και την άρση των οικονομικών ανισορροπιών στις υπό ανάπτυξη
χώρες. Άλλοι θεομιοί οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο Διεθνές επίπεδο όπως η Γενική
Συμφωνία δασμών και εμπορίου (GATT), η Βορειοατλαντική συμμαχία (ΝΑΤΟ), ο
οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), καθώς και η Ευρω
παϊκή Οικονομική Κοινότητα, συνετέλεσαν ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί στην
ανάπτυξη των επαφών στο Διεθνές επίπεδο και φυσικά στην ανάπτυξη ενιαίων αρ
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χών και αντιλήψεων ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετώπι
ζαν οι διάφορες χώρες τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα.
Κατά την τελευταία εικοσαετία αλλά κυρίως μετά την κατάρρευση του
υπαρκτού Σοσιαλισμού και την επικράτηση σε παγκόσμιο επίπεδο της οικονομίας
της αγοράς, αναπτύχθηκαν νέες αρχές και νέες αντιλήψεις ως προς την αποστολή
και την σκοπιμότητα των οργανισμών και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, οι
οποίοι, όπως τονίσθηκε ανωτέρω, από εξουσιαστικοί μηχανισμοί, μετετράπησαν σε
οργανισμούς προσφοράς υπηρεσιών.
Αποτέλεσμα των νέων αυτών αντιλήψεων υπήρξε η άνευ προηγουμένου
μεταφορά υπηρεσιών Δημοσίου χαρακτήρα από τον Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα.
Η κίνηση αυτή έφθασε στο αποκορύφωμα της στη Μ. Βρετανία κατά την
περίοδο μεταξύ των ετών 1983 και 1987 κατά την οποία αναπτύχθηκε μια επιθε
τική πολιτική τόσο στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων όσο και στον τομέα της κα
ταπολέμησης του πληθωρισμού μέσω του ελέγχου της προσφοράς χρήματος και τη
διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, πράγμα το οποίο οδήγησε την κυβέρ
νηση σε ευθεία σύγκρουση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η πολιτική αυτή
επέφερε μια πραγματική επανάσταση στην οργάνωση και λειτουργία ολόκληρου του
Δημοσίου Τομέα, με κύριο άξονα την εφαρμογή διαδοχικών προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεως στρατηγικών κλάδων της οικονομίας, όπως είναι οι συγκοινωνίες (οδι
κές, θαλάσσιες και εναέριες), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ταχυδρομικές
υπηρεσίες, οι σιδηρόδρομοι και ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων με τελικό απο
τέλεσμα την δραστική συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα.
Η πολιτική αυτή είχε μια ευρύτατη απήχηση, σε παγκόσμιο επίπεδο με
συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από την πολιτική τους φιλοσοφία και τον
γενικότερο στρατηγικό τους προσανατολισμό (φιλελεύθερες ή σοσιαλιστικές) να
προσπαθήσουν άλλες με εντονότερους και άλλες με ηπιότερους ρυθμούς να προσαρμοσθούν στο νέο κλίμα, το οποίο κυρίως υπαγορεύεται από την εφαρμογή της
οικονομίας της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα και την συνακόλουθη αλληλεξάρ
τηση των οικονομιών σε παγκόσμιο επίσης επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά τόσο οι υπη
ρεσίες που παρέμειναν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοσίου, όσο και το
προσωπικό, βρέθηκαν στην ανάγκη να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές αυτάρε
σκες προσωπικές και γραφειοκρατικές υπερβολές και να προσαρμοσθούν στην διαμορφωθείσα νέα κατάσταση, πράγμα που τους υποχρεώνει να εκτεθούν στις νέες
εντάσεις που περικλείει η σύγχρονη αντίληψη της ανταγωνιστικής λειτουργίας και
απόδοσης των υπηρεσιών.
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Ειδικότερα η αντίληψη αυτή και οι νέες τάσεις που αναπτύσσονται ως
προς την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, επιβάλλει
την προώθηση ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών στη δομή των οργανισμών, με κριτή
ριο τη σχέση κόστους και οφέλους (το όφελος στη προκειμένη περίπτωση νοείται
τόσο με την οικονομική του έννοια όσο και με την έννοια στης ποσοτικής και ποιο
τικής βελτίωσης των προσφερομένων στο κοινό υπηρεσιών). Η τάση αυτή σε ότι
αφορά στην οργάνωση της Δημοσίας Διοικήσεως, τόσο ως σύνολο, όσο και ως ειδι
κότερη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των λοιπών Δημοσίων οργα
νισμών (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως), προδιαγράφει το δραστικό περιορισμό των οργανισμών μαμούθ και τη δη
μιουργία μικρών και ευέλικτων οργανισμών ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζο
νται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, να λειτουργούν με τη μεγαλύτερη δυ
νατή αποτελεσματικότητα και να είναι σε θέση να προωθούν με σύντομες και απλές
διαδικασίες τη λήψη των αποφάσεων, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
οζυμιένων προβλημάτων που δημιουργούνται στον τομέα της ευθύνης τους. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 42-43)

8.2. Ο Διοικητικός παράγων
Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί του
Δημοσίου Τομέα είναι από τη φύση τους πολυσύνθετα και απαιτούν πολύπλευρες
λύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επιβάλλουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη συ
νεργασία φορέων του Δημοσίου τομέα με ιδιωτικούς φορείς, σε πολλές δε περιπτώ
σεις και κυρίως στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με διάφορους εθελοντι
κούς οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα πλήθος τομέων, όπως είναι η προ
στασία του περιβάλλοντος, ο τομέας της προληπτικής υγιεινής, της παιδικής προ
στασίας, της προστασίας του γήρατος, ο τομέας προστασίας των καταναλωτών κ.ο.κ.
Η συνεργασία αυτή μπορεί να αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα, ενώ η συμμετοχή
μιη εκλεγμένων αντιπροσώπων των Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων, (οι οποίοι συμ
μετέχουν (κυρίως λόγω ειδικεύσεως στα συναφή θέματα), σε πολυδύναμες επιτρο
πές, συμβούλια και ομάδες εργασίας συνεχώς διευρύνεται. Αυτό οφείλεται στο γε
γονός ότι τα Διοικητικά προβλήματα που ανακύπτουν τόσο στο τοπικό όσο και στο
ευρύτερο περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο συνεχώς συνθετοποιούνται και περι
πλέκονται σε σημείο που η αντιμετώπιση τους να μην είναι δυνατή από μιη εζειδικευμιένα όργανα. Ως παράδειγμια στο σημιείο αυτό μιπορεί να αναφέρει κανείς τα
σύνθετα προβλήμιατα που δημιιουργούνται στον τομιέα του περιβάλλοντος, που
απαιτούν εζειδικευμένες παρεμιβάσεις στον τομιέα λειτουργίας των ρυπογόνων Βιο
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μηχανιών, τα συγκοινωνιακά προβλήματα, τα προβλήματα της Δημόσιας υγείας
κ.α. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών συντελεί όπως είναι άλλωστε φυσικό
στον περιορισμό του ρόλου και της αυτονομίας των αιρετών οργάνων της Διοικήσεως
σε οποιαδήποτε επίπεδο και αν βρίσκονται. Ο περιορισμός του ρόλου των αιρετών
οργάνων συνεπάγεται την ενίσχυση του ρόλου των εξειδικευμένων επαγγελματικών
στελεχών, τα οποία έχουν το αναγκαίο πλαίσιο γνώσεων εμπειριών και ικανοτήτων,
ώστε να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους του αποτελεσματικού management ■
και στο χώρο των οργανισμών του Δημοσίου για την αντιμετώπιση των νέων και σύν
θετων προβλημάτων.
Το γεγονός ότι κατόπιν των ως άνω εξελίξεων σε πάρα πολλούς τομείς οι
Δημόσιοι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν παράλληλα με ιδιωτικούς
φορείς, οι οποίοι ασκούν όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, δημιουργεί ανα
πόφευκτα προϋποθέσεις σύγκρισης από μέρους των πολιτών μεταξύ των υπηρεσιών
που προσφέρει ο Δημόσιος Τομέας και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ιδιωτικός
Τομέας. Στα πλαίσια αυτά οι πολίτες σήμερα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν
την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δημόσιος τομέας σε ένα μεγάλο φά
σμα λειτουργιών, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η στέγαση, οι συγκοινωνίες, οι
ταχυδρομικές υπηρεσίες κλπ και να κάνουν τις ανάλογες επιλογές. Η δυνατότητα
σύγκρισης των προσφερομένων υπηρεσιών λειτουργεί και στο διεθνές επίπεδο όπως
π.χ. στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο σύ
γκρισης των προσφερομένων από τις Διοικήσεις των χωρών της Ε.Ε. υπηρεσιών και
διευκολύνσεων, ενώ οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επιλέ
γουν τη χώρα στην οποία θα ζήσουν εφ' όσον θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλό
τερου επιπέδου. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν στην δημιουργία της κοινωνίας των πο
λιτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία συνοδεύεται από μια άνευ προηγουμένου
επανάσταση των προσδοκιών του πολίτη σε επίσης Πανευρωπαϊκό επίπεδο και στην
αντίστοιχη διεύρυνση των υποχρεώσεων του κρότους, πράγμα το οποίο έχει ως
αναπόφευκτη συνέπεια, αφ' ενός μεν ο πολίτης να πόψει να αντιμετωπίζεται ως
απλός Διοικούμενος δηλαδή ως υποκείμενο υποχρεώσεων, αφ' ετέρου δε οι υπηρε
σίες του Δημοσίου να πάψουν να λειτουργούν ως εξουσιαστικοί μηχανισμοί άλλα ως
φορείς παροχής υπηρεσιών.
Η συνεχής διεύρυνση της τάσεως για ανάληψη από τον ιδιωτικό τομέα
λειτουργιών, πολλές από τις οποίες παραδοσιακά ανήκαν στην αρμιοδιότητα των
υπηρεσιών του Δημοσίου και η δυνατότητα σύγκρισης εκ μέρους των πολιτών, της
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οργανισμούς του Δημοσίου το
μέα με τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, είχαν ως αποτέλεσμα την παράλληλη ει
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σαγωγή στο σύστημα Διοίκησης των Δημοσίων υπηρεσιών, των βασικών αρχών που
διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των αρχών
του ανταγωνισμού και του προσανατολισμού της αποστολής και της λειτουργίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών προς την πελατεία.
Αναπόφευκτη συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι η ανάγκη αντιμετώπισης
του πολίτη ως πελάτη πλέον και όχι ως απλού Διοικούμενου όπως ήδη αναφέραμε
και ανωτέρω. Η νέα αυτή αντίληψη αποτελεί αφ' εαυτής μια επανάσταση στις σχέ
σεις κράτους πολίτη και συντελεί στην ανάγκη της σε ευρεία κλίμακα υιοθέτησης,
ίσως για πρώτη φορά, από τους οργανισμούς του Δημοσίου, των αρχών του σύγχρο
νου marketing στα θέματα της βελτίωσης της προβολής και προώθησης των προϊό
ντων και των υπηρεσιών, με κεντρικό άξονα την μεγιστοποίηση των προσφερομένων
στο κοινό υπηρεσιών, πράγμα που αποτελεί μία από τις βασικότερες δραστηριότη
τες της Διευθυντικής λειτουργίας.
Στα πλαίσια αυτά οι νέες μέθοδοι και πρακτικές του σύγχρονου man
agement με έμφαση στη μελέτη και οργάνωση της εργασίας, στην οργάνωση και
εφαρμογή συγχρόνων συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, στις αρχές μεταβίβα
σης εξουσίας και ευθύνης, στην αξιολόγηση των αποδόσεων, στον προϋπολογισμό
και τη Διοίκηση των ανθρώπινων πόρων κλπ, με σκοπό την αύξηση της παραγωγι
κότητας, αποτέλεσαν τα κύρια μέσα των υπηρεσιών του Δημοσίου για την αποτελε
σματική εκπλήρωση της αποστολής τους. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 46-47)

8.3. Ο Τεχνολογικός παράγων
Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και κυρίως της πληροφορικής των
τηλεπικοινωνιών, ασκούν μια ιδιαίτερα σοβαρή επίδραση στην διαδικασία του σύγ
χρονου management τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα σε σημείο μά
λιστα που να μεταβάλλουν ριζικά τόσο τις καθιερωμένες μεθόδους οργανώσεως και
διεξαγωγής της εργασίας, όσο και στα συστήματα ροής των πληροφοριών μέσα στο
χώρο των υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην επιτάχυνση και απλοποίηση
όχι μόνο των διαδικασιών διεξαγωγής της εργασίας μέσα στις υπηρεσίες, αλλά κυ
ρίως στη βελτίωση των λειτουργιών του management, με έμφαση στον προγραμμα
τισμό, στην λήψη των αποφάσεων και την άσκηση του ελέγχου.
Δοθέντος ότι οι Δημόσιες υπηρεσίες ανέκαθεν αντιμετώπιζαν έντονα προ
βλήματα πληροφόρησης τόσο όσον αφορά στη συλλογή των πληροφοριών, όσο και
στην αποθήκευση και αξιοποίηση τους, η εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφο
ρικής υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βοηθήματα της Δημόσιας Διοικήσεως στην
διεκπεραίωση της αποστολής της.
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Αρκεί να φαντασθεί κανείς τους απέραντους χώρους στέγασης των αρχείων
και το χρόνο που απαιτείτο για το χειρισμό τους πριν από την εισαγωγή των com
puters, για να αντιληφθεί τη σημασία της εισαγωγής της πληροφορικής στο χώρο
της Δημοσίας Διοικήσεως. Από την άλλη πλευρά η συνεχώς διευρυνόμενη εισαγωγή
της πληροφορικής στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, οδηγεί στο φαινό
μενο της «πληροφοριοποίησης», δηλαδή στην απορρόφηση των οργανισμών από τον
όγκο των υπό επεξεργασία πληροφοριών, πράγμα το οποίο περικλείει τον κίνδυνο η
πληροφορική να καταστεί αυτοσκοπός για τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η εξέλιξη
αυτή αφορά κυρίως στο κύμα των τεχνολογικών αλλαγών τις οποίες επιφέρει η ει
σαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και στο
κύμα των επιπτώσεων που συνεπάγονται οι αλλαγές αυτές σ' όλο το σύστημα λει
τουργίας των Δημοσίων υπηρεσιών. Με τα δεδομένα αυτά η «πληροφοριοποίηση»
ουσιαστικοποιεί την αντίληψη ότι οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τη
λεπικοινωνιών, είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του σύγχρονου Δημόσιου
management με έμφαση στη μαζική εντατικοποίηση την οποία συνεπάγεται η χρή
ση και τα συστήματα ροής των πληροφοριών, τόσο εντός όσο και πέριξ των οργανι
σμών του Δημοσίου.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγο
νός ότι η Δημόσια Διοίκηση κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων χρηστών των
Computers, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. (Φαναριώτη Π.,
2002, σ. 48)
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Κ εφαλαίο Τ έταρτο
Β ασικές Λ ειτουργίες T oy M anagement

1. Εισαγωγικά
To management ως διαδικασία εκδηλώνεται με την ανάπτυξη συγκεκρι
μένων δραστηριοτήτων, οι οποίες μέσα από την αξιοποίηση των διατιθεμένων μέσων,
οδηγούν στην πραγματοποίηση των αντικειμενικών σκοπών. Οι λειτουργίες του
management είναι οι εξής:
>

Η προγραμματική λειτουργία

>

η οργανωτική λειτουργία

>

η αποφασιστική λειτουργία

>

η Διευθυντική - Συντονιστική λειτουργία και

>

η ελεγκτική λειτουργία.
Το περιεχόμενο κάθε μιας από τις πιο πάνω λειτουργίες προκύπτει από

τις απαντήσεις που αντιστοιχούν στα ερωτήματα που δημιουργεί κάθε μια από τις
λειτουργίες του management και τα οποία εκφράζουν τον κύκλο των γενικών προβλημέιτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί.
Οι απαντήσεις σε κάθε μια από τις πιο πάνω δραστηριότητες του man
agement αντικατοπτρίζουν τα μέτρα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η διοί
κηση για την αντιμετώπιση κάθε συγκεκριμένου προβλήματος. (Φαναριώτη Π.,
2002, σ. 54)
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Ερωτήματα

Λειτουργία
Προγραμματισμός

69

Αποτέλεσμα

Ποιες είναι οι ειδικότερες ανά Καθορισμός

αντικειμενικών

γκες του οργανισμού, ποιες ει

σκοπών, καθορισμός μέτρων

δικότερες ενέργειες πρέπει να

πολιτικής, καθιέρωση διαδι

γίνουν και πότε και πως πρέπει

κασιών και μεθόδων.

να γίνουν οι ενέργειες αυτές;
Οργάνωση

Λήψη αποφάσεων

Που πρέπει να γίνουν οι σχετι

Καταμερισμός έργων, ανάθε

κές διαδικασίες πως θα αξιο-

ση ευθυνών, καθορισμός σχέ

ποιηθούν τα διάφορα μέσα και

σεων, αξιοποίηση της εξου

ποιος θα ασχοληθεί με τι;

σίας.

Ποια είναι τα γενικά και ειδικά

Καθορισμός

προβλήματα που αντιμετωπίζει

λύσεων, επιλογή της καταλ

ο οργανισμός;

ληλότερης λύσεως, εφαρμο

εναλλακτικών

γή, αξιοποίηση αποτελεσμά
των.
Διεύθυνση-Συντονισμός

Πως θα ενεργοποιηθούν τα μέ Έκδοση εντολών, οδηγιών και
σα ώστε να γίνει δυνατή η επί

κατευθύνσεων, άσκηση επο-

τευξη των αντικειμενικών σκο πτείας, ενθάρρυνση για την
πών εντός των ορίων του προ

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, α

γραμματισμού;

μοιβές και κίνητρα μέσα από
την άσκηση αποτελεσματικής
ηγεσίας.

Έλεγχος

Εκτελούνται όλες οι συγκεκρι

Διενέργεια ελέγχων, υποβολή

μένες ενέργειες όπως προβλέ-

εκθέσεων πεπραγμένων και

πεται από το πρόγραμμα; Είναι

αναφορών, αναφορές συγκρί

τα αποτελέσματα από την ε

σεις, ανάλυση κόστους, απο

φαρμογή

λογισμοί.

των

προγραμμάτων

σύμφωνα με τους αντικειμενι
κούς σκοπούς;

2. Προγραμματική λειτουργία
Ο προγραμματισμός αποτελεί την πρώτη και κύρια λειτουργία του man
agement. Πριν από την ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας η διεύθυνση κάθε
οργανισμού πρέπει να καθορίσει:
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> Τους αντικειμενικούς σκοπούς και
> Τα μέσα και τους τρόπους για την επίτευξη τους
Τον προγραμματισμό μπορεί να τον δει κανείς σαν μία διαδικασία που
αναπτύσσεται σε τέσσερα διαδοχικά βήματα ως εξής:
α. Διαμόρφωση των αντικειμενικών σκοπών
β. Καθορισμός της πολιτικής για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών
γ. Ανάπτυξη μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων προγραμμάτων για την επί
τευξη των επί μέρους αντικειμενικών σκοπών.
δ. Καθιέρωση λεπτομερών διαδικασιών για την εφαρμογή των προγραμμάτων
(Φαναριώτη Π., 2002, σ. 59)

2.1. Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών
Ο καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών αποτελεί την πρώτη και σπου
δαιότερη φάση του προγραμματισμού. Οι αντικειμενικοί σκοποί επηρεάζονται από
ένα πλήθος παραγόντων οι οποίοι πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται με κάθε
λεπτομέρεια από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας
αυτής προκύπτει η καθιέρωση ρεαλιστικών και ταυτόχρονα εφικτών αντικειμενικών
σκοπών.
Η καθιέρωση των αντικειμενικών σκοπών επηρεάζεται από μια σειρά πα
ραγόντων, βασικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:
α) Ο Γενικός προσανατολισμός του οργανισμού και το κέρδος.
Ο γενικός προσανατολισμός του οργανισμού καθορίζει όπως είναι προ
φανές την αποστολή του η οποία με τη σειρά της αποτελεί τον κύριο παράγοντα
επηρεασμού των στόχων του. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να γίνει σαφής αντιδιαστολή
μεταξύ των κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Στην πρώτη κατη
γορία το προέχον στοιχείο είναι η εξασφάλιση του μεγίστου κέρδους μέσα από την
προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών. Τέτοιοι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί τηλεπικοι
νωνιών, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί του Δημοσίου τομέα κ.α.. Στη δεύτερη κατη
γορία το προέχον στοιχείο είναι η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμ
φέροντος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι οργανισμοί κοινής ωφελείας.
Το κέρδος ως στόχος πρέπει να είναι απόλυτα καθορισμένο, διότι πέρα
από το ότι διευκολύνει την επίτευξη άλλων στόχων, παρέχει ταυτόχρονα και την κα
τάλληλη μέθοδο για αξιολόγηση και λήψη των σχετικών αποφάσεων. Σε πάρα πολ
λές περιπτώσεις το κέρδος χρησιμεύει ως κριτήριο αξιολογήσεως και ως μέθοδος
μετρήσεως των αποδόσεων. Σε πολλούς οργανισμούς κυρίως δε σε εκείνους που λει
τουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οι προϊστάμενοι αμείβονται, προάγονται
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ή απομακρύνονται, ανάλογα με το ύψος των επενδύσεων που κάνουν. Διοικητικά
Συμβούλια παρόμοιων οργανισμών και Πρόεδροι, πολλές φορές καταργούνται από
ανικανοποίητους μετόχους, ενώ πολλά συστήματα αμοιβών του προσωπικού σχετί
ζονται άμεσα με το ύψος της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση των κερδών του ορ
γανισμού. Εξ' άλλου το κέρδος ως στοιχείο λήψεως των αποφάσεων, αποτελεί έναν
παράγοντα που βαρύνει σοβαρά στην επιλογή μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύ
σεων. Έτσι, παρ' όλον ότι στην περίπτωση των επενδύσεων παρεμβάλλεται ένα πλή
θος ποιοτικών παραγόντων, εν τούτοις τα σχέδια που περικλείουν τη μεγαλύτερη
καθαρή τρέχουσα απόδοση επιλέγονται για ανάπτυξη.
Στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών οι στόχοι προσδιο
ρίζονται από το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται ·
στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποίησης του οργανισμού. Το είδος, η ποσότητα
καθώς και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών προσδιορίζει το ύψος των
επενδύσεων που πρέπει να λάβουν χωράν, το είδος του εξοπλισμού που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί και φυσικά το είδος του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Ώς πα
ράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται οι Δημόσιοι οργανισμοί που λει
τουργούν στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης κλπ.
β) Η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών.
Με τον όρο Κοινωνική Ευθύνη, εννοούμε συνήθως μια υποχρέωση ή μια
σειρά υποχρεώσεων των οργανισμών προς το κοινωνικό σύνολο. Βέβαια το πλαίσιο
των υποχρεώσεων αυτών είναι αρκετά περίπλοκο και καθημερινά βρίσκεται στο
προσκήνιο των σχετικών συζητήσεων, μπορεί δε να έχει διάφορες μορφές, όπως .
προσφορά υπηρεσιών προς τον Δήμο ή την κοινότητα στα όρια της οποίας οι οργα
νισμοί αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους, επιχορήγηση εκπαιδευτικών, φιλαν
θρωπικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, λήψη μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος κλπ.
γ) Οι ειδικές επιδιώξεις των διαφόρων παραγόντων.
Το σύστημα της σύγχρονης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας τονίζει ιδιαί
τερα και δίνει μια νέα διάσταση στους προσωπικούς αντικειμενικούς σκοπούς όλων
των μερών που μετέχουν στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών, είτε ως μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων ή επικεφαλής οργανισμών, είτε ως εργαζόμενοι, μέτο
χοι ή μέλη του Διευθυντικού προσωπικού των οργανισμών. Στους οργανισμούς αυ
τούς διανέμεται όπως είναι φυσικό ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα του Δημοσίου
με τη μορφή παγίων αμοιβών, επιδομάτων, ή επιχορηγήσεων. Στους κερδοσκοπι
κούς οργανισμούς η κατηγορία των μετόχων (τους οποίους σε ένα μεγάλο ποσοστό
μπορεί να εκπροσωπεί το κράτος ως κύριος μέτοχος) συμμετέχει με τη διανομή σ'
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αυτούς ενός επίσης μεγάλου μέρους των κερδών του οργανισμού, χωρίς να απο
κλείεται και η δυσανάλογη κατανομή ελλειμμάτων και ζημιών τις οποίες το κράτος
καλύπτει συνήθως από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών των ορ
γανισμών, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν όλες αυτές οι παράμετροι σε
συνδυασμό με τις ειδικότερες επιδιώξεις των διαφόρων ομάδων οι οποίες μπορεί να
διαφέρουν ή και να συγκρούονται μεταξύ τους.
Έτσι μπορεί ορισμένες ομάδες να διεκδικούν την κατά το δυνατόν μεγι
στοποίηση του ύψους της χρηματικής αμοιβής τους, (ιδίως όταν η φωνή τους ακούγεται στα επίπεδα λήψεως των αποφάσεων), ενώ άλλες ομάδες είναι δυνατόν να επι
διώκουν άλλου είδους αμοιβές ή να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις συνθήκες ερ
γασίας.
ΓΙ.χ. Οι νέοι υπάλληλοι μπορεί να επιδιώκουν υψηλούς μισθούς, ενώ οι
παλαιότεροι μπορεί να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα επιδόματα. Οι νέοι manag
ers επιδιώκουν την ανάπτυξη μιας επιθετικής αναπτυξιακής πολιτικής του οργανι
σμού, ενώ οι παλαιότεροι είναι περισσότερο προσεκτικοί στην αποδοχή νέων ιδεών
και στην ανάληψη νέων πρωτοβουλιών στρατηγικής σημασίας. Οι αντικειμενικοί
σκοποί των οργανισμών και των διαφόρων ομάδων, αν και είναι δύσκολο να ισχυρισθεί κανείς ότι βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης, εν τούτοις δεν μπορεί να βρί
σκονται και σε κατάσταση απόλυτης αρμονίας.
Μόνο με την πλήρη αναγνώριση των στόχων των διαφόρων μερών και την
ένταξη τους στους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού, μπορεί κανείς να ελ
πίζει στην επίτευξη και των δυο.
δ) Οι διάφορες Διοικητικές παρεμβάσεις.
Οι παρεμβάσεις τόσο της Δημοσίας Διοικήσεως, όσο και της τοπικής αυ
τό διοικήσεως με τη μορφή ειδικών μέτρων που λαμβάνονται σε σχέση με τις διάφο
ρες πλευρές λειτουργίας των οργανισμών, γίνονται ιδιαίτερα αισθητές και επηρεά
ζουν άμεσα τους αντικειμενικούς σκοπούς. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται σ' ένα πλή
θος θεμάτων όπως είναι ο καθορισμός του κατωτάτου ορίου αποδοχών, το ωράριο
εργασίας, οι κανόνες ασφαλείας, η πολιτική επί των τιμών, οι κανόνες αντιτράστ, οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις, η φορολογία, οι διαδικασίες τήρησης των λογιστικών
βιβλίων, κλπ. Ο πίνακας των μέτρων αυτών είναι απεριόριστος και ιδιαίτερα σημα
ντικός και όπως είναι φυσικό επηρεάζει άμεσα τους αντικειμενικούς σκοπούς των
οργανισμών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-73-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ε) Οι παρεμβάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Είναι γνωστό όχι τόσο το υπαλληλικό όσο και το εργατοτεχνικό προσω
πικό των οργανισμών, είναι ενταγμένο σε σωματεία τα οποία συνεχώς ισχυροποιού
νται, τόσο αριθμητικά, όσο και οργανωτικά, με αποτέλεσμα να ασκούν σοβαρές
πιέσεις προς τις διοικήσεις των οργανισμών αλλά και στο ίδιο το Δημόσιο για όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Αποτέλεσμα της ισχυροποί
ησης των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού είναι και ο προσφάτως ψηφισθείς από τη Βουλή Νόμος με τον οποίο εισάγεται ο Θεσμός των συλλογικών δια
πραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση (ΦΕΚ 180/99).
Τα αιτήματα και οι συνακόλουθες πιέσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων
για βελτίωση των αποδοχών, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για βελτίωση των
μέτρων ασφαλείας και τη χορήγηση επιδομάτων, αποτελούν για τη διοίκηση έναν
άλλον παράγοντα που πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν κατά τον καθορισμό των αντι
κειμενικών σκοπών των επί μέρους τομέων δράσεως της.
Είναι βέβαιο ότι οι διοικήσεις των οργανισμών είναι αδύνατο να αντιμε
τωπίζουν ταυτόχρονα και με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο όλους αυτούς τους πα
ράγοντες, γι' αυτό κατά περιόδους, σε ορισμένους από τους Παράγοντες αυτούς δί
νεται μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με άλλους, ενώ ανήκει στην ευθύνη της διοικήσεως η δυνατότητα να αξιολογεί τους παράγοντες αυτούς και να κάνει τις αναγκαίες
προσαρμογές στους στόχους της. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 60-65)

2.2. Καθορισμός της πολιτικής
Ο καθορισμός της πολιτικής αποτελεί τη δεύτερη φάση στη διαδικασία
του προγραμματισμού. Για να γίνει δυνατή η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών
του οργανισμού, είναι απαραίτητο ο οργανισμός να καθιερώσει μια σειρά από μέτρα
πολιτικής, δηλαδή κατευθύνσεις για τον τρόπο χειρισμού κάθε συγκεκριμένου θέ
ματος. Τα μέτρα πολιτικής είναι σε σύγκριση με τους αντικειμενικούς σκοπούς πε
ρισσότερο λεπτομερειακά και μας δίνουν τη δυνατότητα αφ' ενός μεν να ερμιηνεύουμε τη φύση και τη μορφή των αντικειμενικών σκοπών, αφ' ετέρου δε να δημιουρ
γούμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη των μεσοπρόθεσμων και βραχυπρο
θέσμων σχεδίων.
Το μέτρα πολιτικής είναι αποφάσεις και ειδικές κατευθυντήριες γραμιμιές,
δηλαδή οδηγίες για την ανάπτυξη της διευθυντικής δραστηριότητας. Στην πράξη
θέτουν τα όρια μιέσα στα οποία η Διοίκηση δραστηριοποιείται σε σχέση μιε τους
αντικειμιενικούς σκοπούς.
Η λήψη των καταλλήλων μιέτρων πολιτικής:
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Εξασφαλίζει την ενότητα δράσεως σε όλη την έκταση του οργανισμού

> Λειτουργεί ως βάση για την ανάπτυξη μελλοντικής δράσεως και τη λήψη των
αποφάσεων
> Εξασφαλίζει το συντονισμό στην εφαρμογή των προγραμμάτων
> Διευκολύνει τον έλεγχο της απόδοσης σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα
> Παρέχει τα μέσα με τα οποία γίνεται δυνατή η μεταβίβαση της εξουσίας,
συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην εφαρμογή μιας από τις σπουδαιότερες αρχές της
οργανωτικής
> Διατηρεί το ηθικό σε υψηλά επίπεδα.
Όταν το προσωπικό γνωρίζει τη διακηρυγμένη πολιτική του οργανισμού
και ειδικότερα όταν η πολιτική αυτή είναι από δεοντολογικής πλευράς ικανοποιη
τική και ακολουθείται με αυστηρότητα και συνέπεια, τότε το προσωπικό:
α. Ενθαρρύνεται στην ανάπτυξη μεγαλύτερης προσπάθειας και διατηρεί
την αφοσίωση του στον οργανισμό, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις με ευνοϊκά
αποτελέσματα στην εργασιακή κινητικότητα
β. Διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο σχέσεων μεταξύ της Διοικήσεως
και του κοινού και
γ. Ανυψώνει το κύρος και τη φήμη του οργανισμού στο κοινό με το οποίο
συναλλάσσεται.
Τα μέτρα πολιτικής καλύπτουν ένα πλήθος τομέων και στην πράξη απο
τελούν ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα των αντικειμενικών σκοπών, π.χ. στην περί
πτωση της επέκτασης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου X στο οποίο αναφερθή
καμε ανωτέρω η Διοίκηση αποφασίζει α) κατά τη διάρκεια των εργασιών επέκτασης
του Νοσοκομείου και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θα
μισθωθεί η Γενική Κλινική Ζ για την υποδοχή των ασθενών. Λόγω περιορισμού των
χώρων το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό θα εργάζεται σε δύο βάρδιες, εναλ
λασσόμενο κ.ο.κ. β) ο αριθμός των ασθενών που θα δέχεται το Νοσοκομείο καθη
μερινά, θα μειωθεί κατά το ένα τρίτο για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες ανανέ
ωσης ίων εγκαταστάσεων.
Η πολιτική του οργανισμού διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση ορι
σμένων παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι:
Α. Οι αντικειμενικοί σκοποί, οι οποίοι προσδιορίζουν τη φύση, την έκταση

και τη μορφή των μέτρων πολιτικής
Β. Τα στελέχη του ανωτάτου διευθυντικού επιπέδου. Τα πρώτα και βασικά
μέτρα πολιτικής είναι αυτά που αναπτύσσονται στο ανώτατο διευθυντικό επίπεδο
του οργανισμού δηλαδή στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ή του οργανισμού
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και έχουν ως επιδίωξη την δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικής ολοκλήρωσης
των αντικειμενικών σκοπών. Αποτελεσματικά είναι εκείνα τα μέτρα πολιτικής τα
οποία συνδυάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό αναγνώρισης και αποδοχής. Τα μέτρα
πολιτικής που προέρχονται από τα ανώτατα διευθυντικά επίπεδα, έχουν από τη
φύση τους μεγάλη ευρύτητα ως προς το περιεχόμενο τους και αφήνουν για τα κα
τώτερα διευθυντικά στελέχη το έργο της ανάπτυξης των ειδικότερων λειτουργικών
μέτρων πολιτικής και των συναφών διαδικασιών.
Γ. Οι προϊστάμενοι των ενδιαμέσων ή κατωτέρων διευθυντικών κλιμακίων.
Μέτρα πολιτικής μπορεί να προέλθουν επίσης από τα ενδιάμεσα ή τα κατώτερα
στελέχη της οργανωτικής διαθρώσεως. Στην καθημερινή απασχόληση τους, οι προϊ
στάμενοι των ενδιαμέσων κλιμακίων, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι καταστάσεων
που απαιτούν τη λήψη αποφάσεων, χωρίς να υπάρχει σχετική κατεύθυνση από τα
ανώτερα κλιμάκια ως προς την πολιτική που θα ακολουθήσουν.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα στελέχη των ενδιαμέσων κλιμακίων, είναι
υποχρεωμένα να αναπτύσσουν από μόνα τους πρωτοβουλίες και να παίρνουν απο
φάσεις στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας, χωρίς προκαθορισμένη εκ των
άνω κατεύθυνση. Η ανάλυση των συγκεκριμένων καταστάσεων από μέρους των εν
διαμέσων στελεχών και οι αποφάσεις που λαμβάνουν, μπορεί να αποτελούν τα
πλαίσια μελλοντικών μέτρων πολιτικής για συναφή θέματα.
Πάντως η μέθοδος αυτή, πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση, διότι η υπερ
βολική χρήση της, δείχνει ότι πρόκειται για οργανισμό χωρίς προοπτική και χωρίς
ενιαία κατεύθυνση από την πλευρά των επικεφαλής του οργανισμού.
Οι πολιτικές που αναπτύσσονται μιε αυτόν τον τρόπο, πρέπει να αναλύο
νται και να διευκρινίζονται από κάθε πλευρά, διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος
να δημιουργηθεί ένα κομφούζιο που θα οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού.
Δ. Το εξωτερικό περιβάλλον. Μια μεγάλη κατηγορία μέτρων πολιτικής εί
ναι αυτά που επιβάλλονται από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, δηλαδή
από τους παράγοντες εκείνους που υποχρεώνουν τη διοίκηση να ακολουθήσει συ
γκεκριμένη κατεύθυνση ως προς τις αποφάσεις που θα λάβει σε συγκεκριμένα θέ
ματα π.χ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων λόγω της
νεκρής περιόδου που επικρατεί κατά τον μιήνα Αύγουστο στον τομιέα της Πολεοδομιίας, αποφασίζει όπως το προσωπικό των πολεοδομιικών γραφείων λάβει την εκ του
Νόμιου, προβλεπόμιενη ετήσια άδεια του, κατά τον μιήνα Αύγουστο, οπότε κατά την
περίοδο αυτή όλα τα πολεοδομικά γραφεία θα παραμιένουν κλειστά. Όλοι οι πιο
πάνω παράγοντες, δηλαδή οι αντικειμιενικοί σκοποί, τα ανώτατα και μιεσαία διευθυ
ντικά στελέχη και το εξωτερικό περιβάλλον, αποτελούν τις μιεταβλητές τις οποίες η
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διοίκηση του οργανισμού πρέπει να έχει υπόψη, ώστε να αναπτύσσει ένα γενικό
όσο και αποτελεσματικό πλαίσιο μέτρων πολιτικής. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 66-71)

2.3. Στρατηγική και Τακτική
Οι οργανισμοί του Δημοσίου όπως και οι οργανισμοί του Ιδιωτικού τομέα
κινούνται μεταξύ δύο βασικών παραμέτρων ήτοι των μακροπροθέσμων και των
βραχυπροθέσμων προοπτικών. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των οργανισμών
καλύπτουν μακροπρόθεσμους στόχους και προϋποθέτουν τη λήψη μεγάλων και
κρίσιμης σημασίας αποφάσεων. Τα θέματα που απαιτούν μακροπρόθεσμη αντιμε
τώπιση είναι γενικά θέματα που συναρτώνται με την γενική αποστολή των οργανι
σμών.
Το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνονται και οι δραστηριότητες που
αναπτύσσονται με σκοπό την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του οργανι
σμού, συνιστούν την έννοια της στρατηγικής. Ο καθορισμός και εφαρμογή της
στρατηγικής είναι έργο της Κεντρικής Διοικήσεως, δηλαδή των Κεντρικών υπηρε
σιών των Υπουργείων και των οργανισμών, διαμορφώνονται δε σε μακροχρόνια σχέ
δια τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τους γενικούς αντικειμενικούς σκοπούς, τον
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των σχεδίων αυτών και φυσικά τα μέσα υλοποίησης
τους. Ως παραδείγματα τέτοιων αναπτυξιακών σχεδίων αναφέρονται τα εκπαιδευτικά
σχέδια του Υπουργείου Παιδείας τα οποία περιλαμβάνουν την ανέγερση, τον εξο
πλισμό και την επάνδρωση σχολικών μονάδων όλων των βαθμιδών, το σχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (γνωστό ως σχέδιο Καποδίστριας), τα σχέδια συγχωνεύσεως ή καταργήσεως
Υπουργείων και Υπηρεσιών, τα σχέδια ανέγερσης Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
κλπ.
Λόγω της σπουδαιότητας τους τα σχέδια αυτά πρέπει να προωθούνται
μέσα από λεπτομερειακή ανάλυση των δεδομένων, των προοπτικών και των επιπτώ
σεων, κυρίως δε πρέπει να υποστηρίζονται από άλλα επί μέρους προγράμματα
βραχυπρόθεσμης προοπτικής, τα οποία στην ουσία συμβάλλουν στην ολοκλήρωση
τους. Τα επί μέρους αυτά προγράμματα αποτελούν τα βήματα μέσω των οποίων γί
νεται δυνατή η εφαρμογή των μακροχρονίων προγραμμάτων και συνιστούν την τα
κτική του οργανισμού.
Γα βραχυπρόθεσμα προγράμματα τα οποία είναι συνήθως διάρκειας μέ
χρι ενός έτους είναι από τη φύση τους πιο λεπτομερειακά, βασίζονται σε πιο ακριβή
στοιχεία και αξιολογήσεις και ως εκ τούτου έχουν μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας
ως προς την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Αντίθετα τα μακροπρόθε
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σμα προγράμματα τα οποία είναι διάρκειας πέντε ή και περισσοτέρων ετών αναφέρονται στις γενικές πλευρές των υπό ρύθμιση θεμάτων, οι πληροφορίες και εκτιμή
σεις στις οποίες βασίζονται έχουν μεγάλο βαθμό γενικότητας, απαιτούν μακράς
πνοής αποφάσεις, έχουν δε ως εκ της φύσεως των μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας ως
προς την επίτευξη των αντικειμενικών τους σκοπών. Τέλος υπάρχουν και τα ενδιά
μεσα ή μεσοπρόθεσμα προγράμματα τα οποία είναι διάρκειας από 2-5 ετών τα
οποία στην πράξη συνδέουν τα βραχυχρόνια με τα μακροχρόνια προγράμματα.
(Φαναριώτη Π., 2002, σ. 72-74)

2.4. Καθιέρωση συστημάτων και διαδικασιών
Η ανάπτυξη των συστημάτων και διαδικασιών αποτελεί την τελική φάση
του προγραμματισμού. Με τον όρο «διαδικασία» εννοούμε τη σειρά των βημάτων
που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την εφαρμογή των καταρτισθέντων προγραμμά
των και τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που περικλείει κάθε μια φάση των
σχετικών διαδικασιών. Το σύνολο των σχετικών διαδικασιών εντάσσεται σε ενιαίο
σύστημα εφαρμογής του προγράμματος. Η ανάπτυξη των συστημάτων και διαδικα
σιών πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την κατάρτιση των προγραμμάτων, διότι στην
πράξη πρόκειται για δύο αδιαχώριστα στοιχεία του προγραμματισμού.
Κάθε πρόγραμμα ακολουθεί για την εφαρμογή του διαφορετική σειρά
διαδικασιών π.χ. αν η πολιτική του οργανισμού επικεντρώνεται στην παροχή υπη
ρεσιών ποιότητας στο κοινό, τότε ένα από τα σχετικά προγράμματα θα αναφέρεται
στο στατιστικό έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών. Το πρόγραμμα αυτό θα
πρέπει να προσδιορίζει τη βάση διενέργειας του στατιστικού ελέγχου όπως π.χ. στην
περίπτωση των υπηρεσιών υγείας, τον αριθμό των παραπόνων ετησίως, τον αριθμό
των ημερών Νοσηλείας, την έρευνα της κοινής γνώμης, δειγματοληψίες, επιθεωρή
σεις, καθώς και εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο ποιότητας των φαρμιάκων, των συνθηκών Νοσηλείας και φυσικά του τελικού αποτελέσματος. (Φανα
ριώτη Π., 2002, σ. 75)

3. Οργανωτική λειτουργία
Οργάνωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εξασφαλίζεται ο ιδανικός
συνδυασμός των μέσων που έχει στη διάθεση του ένας οργανισμός, ώστε με την
ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους μέσα σε ένα δεδομένο περιβάλλον,
να εξασφαλίζει την επίτευξη των επιδιωκομένων αποτελεσμάτων στην άριστη δυνατή
ποσότητα και ποιότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε χρόνο, χρήμα και ανθρώ
πινη προσπάθεια.
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Εξουσία είναι το νόμιμο δικαίωμα του προϊσταμένου να διατάσσει την
εκτέλεση ορισμένων ενεργειών εκ μέρους των άλλων και να επιβάλλει τη συμμόρ
φωση στις εντολές του.
Ευθύνη είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο προϊστάμενος να φέρει
εις πέρας τις ανατιθέμενες σε αυτόν δραστηριότητες αξιοποιώντας στον άριστο δυ
νατό βαθμό τις δυνατότητες του. Η ευθύνη είναι αποτέλεσμα και παρακολούθημα
της εξουσίας και αντίστροφα.
Αναφορά είναι η υποχρέωση του υφισταμένου να λογοδοτεί στον προϊ
στάμενο του για τον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας που του έχει μεταβιβάσει και
να τον να ενημερώνει για το βαθμό επιτυχίας κατά την εκτέλεση των ανατιθεμένων
σε αυτόν έργων.
Η λέξη οργάνωση προέρχεται από το ρήμα «οργανώνω» που σημαίνει δι
ευθετώ, βάζω σε τάξη διάφορα μέρη, ώστε όλα μαζί να συμβάλλουν στην επίτευξη
κάποιου επιθυμητού αποτελέσματος. Αποτέλεσμα της οργανώσεως είναι ο οργανι
σμός ο οποίος φέρει εις περάς κάποια αποστολή. Ο οργανισμός ως αποτέλεσμα της
οργανώσεως, αποτελείται από διάφορα μέρη τα οποία είναι μεταξύ τους στενά
συνδεδεμένα, ώστε να αποτελούν μια ενιαία και αδιάσπαστη ενότητα. Η μορφή της
μεταξύ τους σχέσης εξαρτάται και ρυθμίζεται από τη σχέση τους ως συνόλου. Από
μια άλλη άποψη θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η οργάνωση είναι αποτέ
λεσμα και προϋπόθεση του οργανισμού, διότι συνδυάζεται με την ύπαρξη εργασίας
προς εκτέλεσιν, η οποία με τη σειρά της απαιτεί την προσπάθεια περισσοτέρων του
ενός ατόμων. Όταν δύο ή περισσότερα άτομα εργάζονται από κοινού για την επί
τευξη κάποιου κοινού σκοπού αποτελούν έναν οργανισμό, η δε μεταξύ τους σχέση
και η μεταξύ τους επίδραση, δημιουργεί διάφορα οργανωτικά προβλήματα όπως
π.χ. ποιος θα αποφασίζει για ποια θέματα, ποιος θα εκτελεί την εργασία και ποιες
συγκεκριμένες δραστηριότητες πρέπει να γίνουν κάτω από ορισμένες συνθήκες.
Η οργάνωση υπήρξε ανέκαθεν πολύ σπουδαία υπόθεση για τον άνθρωπο,
διότι ανέκαθεν τον απασχόλησαν τα τρέχοντα οργανωτικά προβλήματα, όπως και οι
επιδράσεις τους. Κατά τη διαδρομή των αιώνων η οργάνωση υπήρξε βασικό στοιχείο
σε πολλές μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας, διότι η ανθρώπινη συνεργασία,
η αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ των ανθρώπων και η ανάγκη προστασίας από απειλές
και αντικοινωνική συμπεριφορά, επέβαλαν την ανάπτυξη έντονης οργανωτικής
δραστηριότητας σε όλο το ανθρώπινο γένος. Κυβερνήσεις, στρατοί, επιχειρήσεις και
οργανισμοί κάθε είδους, έχουν μελετήσει την οργάνωση με σκοπό τη βελτίωση της ή
την καλύτερη αξιοποίηση της κατά την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αποστολών
τους. Από όλες τις βασικές διευθυντικές λειτουργίες η οργάνωση είναι εκείνη που
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μελετήθηκε στο μεγαλύτερο δυνατό βάθος και έκταση και ως εκ τούτου οι συνει
σφορές στο αντικείμενο αυτό υπήρξαν άφθονες.
Η μεγαλύτερη πάντως σημασία της οργανώσεως έγκειται στο ότι καταλή
γει σε μια οργανωτική διάρθρωση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλαίσιο το
οποίο επιτρέπει τη συγκέντρωση και τη συνδυασμένη ανάπτυξη των διαφόρων λει
τουργιών, σύμφωνά με ένα σχέδιο που εξασφαλίζει τάξη, λογική σειρά και ανάπτυξη
αρμονικών σχέσεων. Ζωτικής επίσης σημασίας είναι και η αντίληψη ότι η οργάνωση
δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συνενώνουν κατά
τρόπο αποτελεσματικό τις προσπάθειες τους για την επίτευξη ορισμένων αποτελε
σμάτων. Με άλλα λόγια, ένα σπουδαίο μέρος της οργανωτικής λειτουργίας είναι ο
συνδυασμός των προσπαθειών μιας ομάδας με σκοπό τη διοχέτευση μιας ποικιλίας
συμφερόντων και ικανοτήτων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. (Φαναριώτη Π.,
2002, σ. 81-83)

3.1. Διακρίσεις της Οργανώσεως
Η οργάνωση διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, ήτοι στην «τυπική»
οργάνωση, δηλαδή σε αυτή που προκύπτει από τους κανόνες και τα επίσημα σχέ
δια του οργανισμού τα οποία καταρτίζονται με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων
προκαθορισμένων στόχων και στην «άτυπη οργάνωση», η οποία αναπτύσσεται μέσα
στο πλαίσιο της τυπικής οργανώσεως και η οποία επιτρέπει και σε ορισμένες περι
πτώσεις ενθαρρύνει την ανάπτυξη από τα μέλη της, μιας συμπεριφοράς η οποία
ούτε προβλέπεται ούτε και ρυθμίζεται από το πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης.

3.1.1. Τυπική Οργάνωση
Με τον όρο τυπική οργάνωση εννοούμε το σύνολο των σχέσεων που ανα
πτύσσονται μέσα στους οργανισμούς με βάση τους επίσημους κανόνες που διέπουν
την οργάνωση και λειτουργία τους.
Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν με κάθε λεπτομέρεια το είδος και τον όγκο
της εργασίας, τον αριθμό των ομάδων και των ατόμων κάθε ομάδας στα οποία κατανέμεται η εργασία, τον αριθμό και τα προσόντα των υφισταμένων καθώς και την ροή
που ακολουθούν οι εντολές στα διάφορα επίπεδα, τα προσόντα κάθε ατόμου σε
σχέση με την εργασία που εκτελεί κ.ο.κ.
Όλες αυτές οι προβλέψεις που καθορίζουν το πλαίσιο της τυπικής οργανώσεως περιλαμβάνονται στο σχέδιο οργανώσεως, κάθε οργανισμού, το οποίο στο
χώρο των Δημοσίων υπηρεσιών εκφράζεται μέσα από τους «οργανισμούς» των
Υπουργείων και των λοιπών ανεξάρτητων Διοικητικών αρχών. Οι οργανισμοί αυτοί,
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αποτελούν Νομικά Κείμενα τα οποία καθορίζουν το σύστημα κατανομής της εργα
σίας, μέσα στους οργανισμούς με τη διάρθρωση τους σε οργανικές μονάδες, το
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των μονάδων αυτών, τις θέσεις του προσωπικού, τη διαβάθμιση τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Το σχέδιο οργανώσεως αποβλέπει στους παρακάτω σκοπούς:
1. Να εξασφαλίσει την διάρθρωση των διαφόρων λειτουργιών του οργανισμού με
τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην άριστη δυ
νατή ποιότητα και ποσότητα, στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με το ελάχιστο
δυνατό κόστος
2. Να δημιουργεί δυνατότητες αποτελεσματικής λειτουργίας του προσωπικού και
να προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατές ευκαιρίες εξέλιξης του μέσα στην ιεραρ
χία του οργανισμού.
3. Να παρέχει δυνατότητες εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρουσιάζονται
κάθε φορά για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του.
Τα βήματα που ακολουθούνται για τη σχεδίαση της τυπικής οργανώσεως
είναι τα εξής.
α. Ενημέρωση όσον αφορά στους αντικειμενικούς σκοπούς της οργανώσεως μέσα σε κάθε συγκεκριμένο τομέα της Διοικήσεως.
β. Προσδιορισμός του είδους και του όγκου της υπό εκτέλεσιν εργασίας,
γ.

Κατάτμηση της εργασίας σε μικρότερα έργα.

δ. Σύνθεση των δραστηριοτήτων αυτών σε ολοκληρωμένες ομάδες έργων
με βάση τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα. Η σύνθεση αυτή αποβλέπει στη
δημιουργία επί μέρους οργανικών μονάδων μέσα στον οργανισμό με τη δημιουργία
Διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων κλπ. Η δημιουργία των οργανικών αυτών μονά
δων είναι αποτέλεσμα του καταμερισμού των έργων και της σύνθεσης σε ενιαίες μο
νάδες ικανές να εκτελέσουν ένα ολοκληρωμιένο έργο.
ε. Δημιουργία θέσεων εργασίας κατά επίπεδα και βαθμούς και καθορι
σμός των καθηκόντων κάθε θέσεως.
στ. Καθορισμός των αναγκαίων διαδικασιών για την αποτελεσματική
διεκπεραίωση του έργου κάθε τμήματος.
ζ. Καθορισμός των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων των ομάδων
και των επιμέρους τμημάτων μέσα στον οργανισμό. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 83-84)
Τα στοιχεία που συνθέτουν την τυπική οργάνωση είναι:
•

Η εργασία, δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσα
στον οργανισμό

•

Τα πρόσωπα, στο οποία ανατίθεται η ευθύνη να φέρουν εις πέρας την εργασία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

81

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

•

Το περιβάλλον, μέσα στο οποίο εκχελείται η εργασία και

•

Οι σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των προσώπων σε σχέση με την
εργασία.
Η οργάνωση όπως και ο προγραμματισμός, αποτελεί πρωτίστως μια δια

νοητική δραστηριότητα η οποία κατευθύνει τα διάφορα μέρη του οργανισμού στη
συντονισμένη δράση. Έχοντας προσδιορίσει μια συγκεκριμένη σειρά δραστηριοτή
των σχεδιασμένων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος ή την επίτευξη κάποιου
αντικειμενικού σκοπού, ο manager πρέπει να οργανώσει τις επί μέρους δραστηριό
τητες, έτσι ώστε τα πρόσωπα που πρόκειται να αναλάβουν την εκτέλεση της εργα
σίας, να μπορούν να φέρουν εις πέρας την εργασία αυτή, με το μέγιστο δυνατό
βαθμό αποτελεσματικότητας.
Στην πράξη, η οργάνωση διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ανα
πτύσσονται οι διάφορες δραστηριότητες, καταλήγει δε στη διαμόρφωση μιας τυπι
κής οργανωτικής διαρθρώσεως, η οποία δίνει τη δυνατότητα της ενοποίησης και του
συντονισμού όλων των μέσων (ανθρωπίνων και τεχνικών) που είναι αναγκαία για την
ολοκλήρωση των επιδιωκομένων αντικειμενικών σκοπών. (Φαναριώτη Π., 2002, σ.
85)

3.1.2. Άτυπη Οργάνωση
Η άτυπη οργάνωση αποτελεί μια άλλη μορφή οργανώσεως η οποία ανα
πτύσσεται στα πλαίσια της τυπικής οργανώσεως και συνυπάρχει με αυτή. Ο όρος
άτυπη οργάνωση αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στους οργανι
σμούς και οι οποίες δεν προβλέπονται, ούτε περιορίζονται από τους κανόνες της
τυπικής οργανώσεως. Σε κάθε περίπτωση όπου δύο ή περισσότερα άτομα εργάζο
νται μαζί, συνθέτουν ταυτόχρονα και ανάλογες άτυπες ομάδες. Αιτία για τη σύσταση
αυτών των άτυπων ομάδων είναι τα κοινά ενδιαφέροντα που αναπτύσσουν τα άτομα
μεταξύ τους, ανεξάρτητα αν τα ενδιαφέροντα αυτά είναι κοινωνικά, τεχνολογικά ή
είναι συνάρτηση της εργασίας που εκτελούν. Κάθε ομάδα ατόμων που τους ενώνει
κάποιο κοινό ενδιαφέρον, συνθέτει και μια μικρή άτυπη οργάνωση.
Οι όιτυπες αυτές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του προσωπικού
μέσα στους οργανισμούς, επηρεάζουν με πολλούς τρόπους το έργο τους γι' αυτό
πρέπει να εξετάζονται με σοβαρότητα και να μελετώνται προσεκτικά οι επιδράσεις
τους.
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των άτυπων ομάδων
είναι:
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α. Το ενδιαφέροντα του προσωπικού. Τα άτομα που έχουν κοινά ενδια
φέροντα αναζητούν το ένα το άλλο, συζητούν τα κοινά αυτά ενδιαφέροντα και ανα
πτύσσουν ένα πλαίσιο επαφών και σχέσεων οι οποίες καλύπτουν διάφορα κοινω
νικά αλλά και εργασιακά θέματα. Η ανάπτυξη αυτή των επαφών και των σχέσεων
οφείλεται στην έμφυτη τάση του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή και να επικοινωνεί
με άλλους ανθρώπους, συμβάλλει δε στη διαμόρφωση των διαθέσεων του προσωπι
κού απέναντι στην εργασία και στη Διοίκηση, οι οποίες μπορεί να είναι ευνοϊκές ή
δυσμενείς.
β. Το είδος της εργασίας που εκτελούν. Δύο πρόσωπα έχουν περισσότε
ρες πιθανότητες να γνωρισθούν και να αναπτύξουν άτυπες σχέσεις, όταν ασχολού
νται με το ίδιο αντικείμενο, γιατί αυτοί που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο
έχουν ένα ευρύτερο κύκλο από κοινά ενδιαφέροντα.
γ. Η φυσική τοποθέτηση των ατόμων, μέσα στην εργασία. Έχει διαπιστω
θεί ότι η δημιουργία ορισμένων άτυπων ομάδων μέσα στους οργανισμούς, εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από το ποιος θα συναντήσει ποιον κατά τη διάρκεια της καθημε
ρινής εργασίας. Έτσι σε ένα κτίριο γραφείων η πιθανότητα αυτή προσδιορίζεται σε
μεγάλο βαθμό από τη διάταξη των εισόδων στα διάφορα γραφεία. Επειδή, όπως εί
παμε οι διαθέσεις των άτυπων ομάδων μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία των ορ
γανισμών, πρέπει η διοίκηση να γνωρίζει τις διαθέσεις αυτές και τους παράγοντες
που τις διαμορφώνουν, ώστε να είναι σε θέση να τις κατευθύνει προς το συμφέρον
του οργανισμού.
Οι άτυπες ομάδες οι οποίες συνθέτουν την άτυπη οργάνωση δήμιου η
γούνται στα πλαίσια της τυπικής οργανώσεως, διότι ασκούν ορισμένες λειτουργίες
που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο της τυπικής οργανώσεως.
Οι λειτουργίες αυτές συνοπτικά αναφερόμενες είναι οι εξής:
α. Διαμόρφωση και διατήρηση κοινών αντιλήψεων μεταξύ των μελών της
ομάδας ως προς τους άτυπους κανόνες συμπεριφοράς και τις αξίες του οργανισμού
και των ομάδων. Μέσα από τη διαδικασία της κοινής αντίληψης οι άτυπες αυτές
ομάδες καθιερώνουν δικά τους πλαίσια συμπεριφοράς και δικό τους σύστημα αξιών
τα οποία πολλές φορές καθορίζουν ή και δεσμεύουν τη συμπεριφορά των ατόμων.
β. Δημιουργία ειδικών συστημάτων και δίαυλων επικοινωνίας μέσα από
τους οποίους ικανοποιούνται οι φυσικές παρορμήσεις των μελών για επικοινωνία.
γ. Δημιουργία ευκαιριών για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου, μεταξύ
των μελών της ομάδας και
δ. Δημιουργία ευκαιριών για κοινωνική αναγνώριση και προβολή των
μελών στα πλαίσια της ομάδας.
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Αυχό ισχύει κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς όπου η απόσταση μεταξύ
της διοικήσεως και των μελών του οργανισμού, κυρίως των κατωτέρων επιπέδων,
καθιστά την επαφή με τα προϊστάμενα κλιμάκια δύσκολη ή ανέφικτη, πράγμα που
οδηγεί στην αποπροσωποποίηση της Διοικήσεως στη δημιουργία απογοητεύσεων
του προσωπικού και σε τελευταία ανάλυση στην πτώση της αποδοτικότητας των
υπαλλήλων.
Από την πλευρά την λειτουργιών που ασκούν οι άτυπες ομάδες μπορεί
να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ομάδες αυτές όταν λειτουργούν αποδοτικά και εί
ναι προσανατολισμένες προς τα συμφέροντα του οργανισμού, συμπληρώνουν σε
πολλές περιπτώσεις τα κενά που παρουσιάζει η τυπική οργάνωση κυρίως στον το
μέα της συμπεριφοράς και της ψυχολογικής ικανοποίησης των μελών των διαφόρων
οργανωτικών μονάδων. Πέρα όμως από τις θετικές πλευρές της λειτουργίας των άτυ
πων ομάδων, υπάρχουν και οι αρνητικές της πλευρές, κυρίως στις περιπτώσεις που
οι ομάδες αυτές έρχονται σε σύγκρουση με τους κανόνες και τα πρότυπα συμπερι
φοράς της τυπικής οργανώσεως.
Μερικές από τις αρνητικές λειτουργίες των άτυπων ομάδων είναι οι εξής:
(α) Αντίδραση στην αλλαγή των υφισταμένων συστημάτων και καθιερω
μένων οργανωτικών διαρθρώσεων. Η αντίδραση αυτή οφείλεται στο αίσθημα ανα
σφάλειας που προκαλεί οποιαδήποτε αλλαγή στους ρυθμούς και τα καθιερωμένα
συστήματα εργασίας.
(β) Σύγκρουση στόχων. Πολλές φορές οι αντικειμενικοί σκοποί του οργα
νισμού έρχονται σε σύγκρουση με τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες των άτυπων
ομάδων. Ότι θεωρείται καλό για τα μέλη των άτυπων ομάδων δεν είναι οπωσδήποτε
καλό και για τον οργανισμό στο σύνολο του.
(γ) Δημιουργία συστημάτων ατελούς επικοινωνίας, μεταξύ των ομάδων,
τα οποία συνήθως βρίσκονται σε αντίθεση με τα συστήματα επικοινωνίας της επί
σημης οργανώσεως καταλήγουν δε σε μια ανεξέλεγκτη φημολογία, η οποία επεκτεινόμενη με ραγδαίους ρυθμούς μπορεί να παραλύσει στην κυριολεξία κάθε προ
σπάθεια του οργανισμού. Η φημολογία αυτή η οποία είναι γνωστή και ως παρα
πληροφόρηση.
Για όλους αυτούς τους λόγους και δοθέντος ότι, η άτυπη οργάνωση όπως
την περιγράψαμε ανωτέρω, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του οργανισμού, είναι
υποχρεωμένη η διοίκηση να μελετά τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας της και
να φροντίζει για την λήψη καταλλήλων μέτρων, ώστε η λειτουργία της οργάνωσης
αυτής να προσαρμόζεται και να εξυπηρετεί τους σκοπούς τυπικής οργανώσεως.
(Φαναριώτη Π., 2002, ο. 89-91)
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3.2. Πλεονεκτήματα της καλής οργανώσεως
Τα ειδικότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει μια καλή οργανωτική
διάρθρωση είναι τα εξής:
1.

Βοηθά τα άτομο που εργάζονται μέσα στον οργανισμό να αποκτήσουν σαφή
αντίληψη της εργασίας τους και των σχέσεων τους με τους προϊσταμένους,
τους υφισταμένους και τους συναδέλφους τους.

2.

Εξαφανίζει τις διάφορες επικαλύψεις ή άσκοπες επαναλήψεις των διαφόρων
εργασιών.

3.

Εξασφαλίζει την σωστή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που απαιτεί η αποστολή
κάθε οργανισμού και την ανάθεση αυτών σε άτομα ή οργανικές μονάδες.

4.

Δημιουργεί την κατάλληλη βάση για τη αξιολόγηση της εργασίας των ατόμων η
των εργασιακών ομάδων.

5.

Δίνει την δυνατότητα για τον σωστό καθορισμό των απαιτήσεων σε ανθρώπινο
δυναμικό για την εκτέλεση της εργασίας και την μεγαλύτερη δυνατή χρησιμο
ποίηση του προσωπικού και των άλλων μέσων.

6.

Εξασφαλίζει το συντονισμό, ώστε τα άτομα και οι εργασιακές ομάδες να
λειτουργούν ως ενιαίες μονάδες.

7.

Διευκολύνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την παραπέρα εξέλιξη του.

8.

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μέρους του προσωπικού.

9.

Προάγει την επικοινωνία μεταξύ της διοικήσεως του οργανισμού και του
προσωπικού.

10. Διευκολύνει τον προγραμματισμό και τον έλεγχο.
11. Διευρύνει τις δυνατότητες εξουσιοδοτήσεως του προσωπικού των κατωτέρων
βαθμιδών και την αποκέντρωση.
12.

Βοηθά την καθιέρωση και την διατήρηση ενός δικαίου συστήματος αποζημιώσεως και προαγωγών του προσωπικού και τέλος

13. Περιορίζει τις περιπτώσεις αδρανοποίησης του προσωπικού μέσα στον οργανι
σμό. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 93)

4. Αποφασιστική λειτουργία
Η λήψη αποφάσεων συνδέεται πάντοτε με προβλήματα που ανακύπτουν
στη ροή της εργασίας μέσα στους οργανισμούς και στην ομαλή εξέλιξη των προ
γραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι απόρροια δυσχερειών που
αντιμετωπίζουμε ή ορισμένων διαφορών που παρατηρούνται σε κάποιο τμήμα ή σε
ολόκληρο τον οργανισμό σε σχέση με τους προγραμματισμούς του. Με τη λήψη
μιας αποφάσεως και την εφαρμογή της δίνεται μια απάντηση στο πρόβλημα ή επι
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λύεται μια διαφορά. Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι όλα τα προβλήματα δεν είναι
απαραίτητο να λύονται με τη λήψη αποφάσεων, διότι υπάρχουν και προβλήματα
που επιλύονται μόνον με σχετική πληροφόρηση.
Υπάρχουν επίσης ορισμένα προβλήματα τα οποία πέρα από την πληρο
φόρηση, απαιτούν και σχετική πρόβλεψη. Μπορεί να έχουμε την πληροφόρηση,
αλλά αυτή δεν είναι αρκετή, διότι η πληροφόρηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με κάποια πρόβλεψη.
Πάντως σε κάθε περίπτωση η λήψη αποφάσεων αναφέρεται σε προβλή
ματα τα οποία προχωρούν πέρα από την ανάγκη για απλή πληροφόρηση ή πρό
βλεψη. Τα προβλήματα που απαιτούν τη λήψη αποφάσεων, προϋποθέτουν τη δυνα
τότητα επιλογής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δυνατοτήτων π.χ. προκειμένου να
προ βούμε στην εκτέλεση ενός έργου, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μία με
ταξύ δύο λύσεων δηλαδή είτε να το εκτελέσει η υπηρεσία με αυτεπιστασία είτε να το
αναθέσει σε εργολάβο με τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζονται πολλά θέματα από πολλές πλευρές,
όπως π.χ. το κόστος κάθε μιας λύσεως, η επάρκεια των τεχνικών μέσων της υπηρε
σίας, ο χρόνος προμήθειας και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού, το κό
στος προμήθειας και μεταφοράς των υλικών κ.ο.κ.
Μετά από τη λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση όλων αυτών των παρα
μέτρων, καταλήγουμε στη λήψη της αποφάσεως. Με την έννοια αυτή, η απόφαση
στην πράξη είναι ένα συμπέρασμα ως προς την ενέργεια που θα προβούμε για να
δώσουμε λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί.
Ο παράγων ο οποίος βαρύνει αποφασιστικά στην επιτυχία ή αποτυχία
ενός συγχρόνου διευθυντικού στελέχους είναι η ικανότητα για λήψη αποφάσεων.
Είναι αλήθεια ότι ο σύγχρονος manager πρέπει να συνδυάζει ένα πλή
θος από συγκεκριμένες ικανότητες όπως π.χ. οργανωτική ικανότητα, ικανότητα
σχεδιασμού των στόχων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού κλπ. Όμως όλα
αυτά, για να πραγματοποιηθούν, απαιτούν τη λήψη επιτυχημένων και αποτελεσμα
τικών αποφάσεων.
Συγκεκριμένη γνώση των βασικών εννοιών, των αρχών και των διαδικα
σιών είναι βέβαια απαραίτητη, πλην όμως η γνώση από μόνη της δεν αρκεί διότι
πρέπει να αξιοποιηθεί, δηλαδή να εφαρμοσθεί στην καθημερινή λειτουργία του ορ
γανισμού.
Ένας δεύτερος λόγος που τονίζει το στρατηγικό ρόλο της ικανότητας
προς λήψη αποφάσεων, είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσα στο
οποίο ένας σύγχρονος manager ασκεί τις διευθυντικές του δραστηριότητες. Ζούμε
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σήμερα στην εποχή της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών,
πράγμα που υποχρεώνει τον σύγχρονο manager να ασκεί την αποφασιστική του
δραστηριότητα σε μια απόλυτα εκλογικευμένη βάση με την έννοια ότι δεν έχει ση
μασία ποιες λειτουργίες ασκεί και ποιες ειδικότερες ενέργειες αναπτύσσει, για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν διότι στο τέλος η απόφαση που
παίρνει κρίνεται από το αποτέλεσμα.
Αποφάσεις οι οποίες βασίζονται μόνο στη διαίσθηση ή στις εμπειρίες του
παρελθόντος, έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα ως προς την αντιμετώπιση των
οργανωτικών και Διοικητικών προβλημάτων, διότι οι συνθήκες μεταβάλλονται με
πολύ γρήγορους ρυθμούς και ως εκ τούτου οι εμπειρίες του χθες, δύσκολα μπορεί
να αντικατοπτρίσουν τα προβλήματα του αύριο.
Κάτω από το πρισμάτων παραγόντων αυτών, θα πρέπει η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων να είναι καθορισμένη κατά τρόπο θεμελιώδη όσο και απλό
και να ακολουθείται πιστά, χωρίς ερασιτεχνισμούς και πολύπλοκες διαδικασίες.
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του σύγχρονου επιστημονικού management
τα στοιχειώδη βήματα που πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία λήψεως των αποφά
σεων είναι τα εξής:
(α) Προσδιορισμός και ανάλυση του προβλήματος
(β) Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων
(γ) Ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της πλέον κα
τάλληλης
(δ) Εφαρμογή της αποφάσεως
(ε) Παρακολούθηση της εφαρμογής και έλεγχος των αποτελεσμάτων.
(στ) Ανάληψη διαρθρωτικών ενεργειών όπου απαιτείται. (Φαναριώτη Π., 2002, σ.
112-114)

4.1. Διακρίσεις των αποφάσεων
Οι managers είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν αποφάσεις σε πολλά θέ
ματα. Όπως είναι φυσικό, κάθε θέμα ανάλογα με τη σοβαρότητα του, δημιουργεί
και διαφορετικά προβλήματα τα οποία απαιτούν διαφορετικό βαθμό ανάλυσης και
φυσικά οδηγούν σε διαφορετικών ειδών αποτελέσματα.
Από την πλευρά αυτή, οι αποφάσεις διακρίνονται σε απλές ή σύνθετες.
Απλές είναι οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν σε απλά προβλήματα όπως είναι τα
προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας όπως
π.χ. το πρόβλημα της επισκευής ενός μηχανήματος ή της αναπλήρωσης κάποιου
υπαλλήλου που απούσιασε εκτάκτως. Στις περιπτώσεις αυτές και με την προϋπό-
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θέση ότι τα φαινόμενα αυτά δεν συνδέονται με άλλα βαθύτερα αίτια, τα στοιχεία
που απαιτούνται για τη θεμελίωση των αποφάσεων είναι ελάχιστα. Οι απλές απο
φάσεις λαμβάνονται συνήθως στα κατώτερα και τα ενδιάμεσα ιεραρχικά επίπεδα.
Αντίθετα οι σύνθετες αποφάσεις είναι εκείνες που απαιτούν βαθιά μελέτη
και ανάλυση, αναφέρονται συνήθως σε στρατηγικής σημασίας θέματα δηλαδή σε
θέματα που αφορούν στον γενικό προσανατολισμό και την αποστολή του οργανι
σμού, είναι αποφάσεις γενικού περιεχομένου που καλύπτουν ευρύτατους τομείς
δράσεως του οργανισμού, περικλείουν μεγάλη δαπάνη, μεγάλο χρόνο εφαρμογής
και φυσικά μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας ως προς την επίτευξη των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων.
Οι αποφάσεις αυτές λόγω της φύσεως τους και της σημασίας τους για τον
οργανισμό, ανήκουν στην αρμοδιότητα των ανωτάτων οργάνων της Διοικήσεως δη
λαδή των Υπουργών, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Δ.Σ. των Δημοσίων οργανι
σμών κλπ, είναι δε γνωστές ως μακροαποφάσεις ή στρατηγικές αποφάσεις. Οι σύν
θετες και στρατηγικής σημασίας αποφάσεις απαιτούν επιστημονική ανάλυση όλων
των δεδομένων του προβλήματος και ειδικές τεχνικές όπως είναι η επιχειρησιακή
έρευνα, η προσομοίωση κλπ. Οι τομείς στους οποίους αναφέρονται κυρίως οι απο
φάσεις, είναι όλοι οι βασικοί τομείς δράσεως των οργανισμών. (Φαναριώτη Π.,
2002, σ. 132)

4.2. Όργανα λήψεως των αποφάσεων
Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, η απόφαση είναι αποτέλεσμα προ
σπαθειών ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων. Ποιος τρόπος θα ακολουθηθεί
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται από τις ειδικότερες συνθήκες.
Η μέθοδος λήψεως των αποφάσεων από μεμονωμένα άτομα, είναι συνή
θως κοινή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αποφάσεις είναι απλές και συνε
πώς εύκολη η λήψη τους. Η ίδια επίσης μέθοδος χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η ομάδα δεν έχει το απαιτούμενο βάθος γνώσεως του αντικειμένου
στο οποίο αναφέρεται η απόφαση ή όταν το θέμα αφορά σε έκτακτες καταστάσεις.
Σε αντίθεση με τις πιο πάνω περιπτώσεις, η μέθοδος λήψεως των αποφά
σεων από ομάδες ατόμων, διευρύνεται συνεχώς και περισσότερο. Οι ομάδες αυτές
μπορεί να είναι οι τυπικές ομάδες των οργανισμών όπως είναι τα Υπηρεσιακά Συμ
βούλια, τα Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων οργανισμών και διάφορες άλλες επι
τροπές και Συμβούλια ή και άτυπες όπως είναι οι συσκέψεις των στελεχών ενός
τμήματος κατά τις οποίες αποφασίζεται η εκτέλεση ορισμένων έργων από κοινού
στα πλαίσια του συμμετοχικού management.
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Η λήψη αποφάσεων από ομάδες συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυ
νότητας των μελών της ομάδας και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην
αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων του οργανισμού και να εκθέτουν την άποψη
τους σε θέματα που επηρεάζουν την εργασία τους. Όμως πρέπει να παρατηρήσουμε
ότι οι αποφάσεις αυτές είναι χρονοβόρες και δαπανηρές ενώ στην πράξη και οι
αποφάσεις αυτές είναι σε τελευταία ανάλυση αποτέλεσμα ατομικών σκέψεων και
πρωτοβουλιών και τούτο διότι στην ουσία οι ομάδες διαμορφώνουν ιδέες που ανα
πτύσσονται στη σκέψη των ατόμων μελών της ομάδας. Εξ' άλλου είναι γνωστό ότι οι
προϊστάμενοι ως επικεφαλής εργασιακών ομάδων επιδιώκουν πολλές φορές τη
λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των ομάδων, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη συναί
νεση των μελών της ομάδας ή να μοιρασθούν τυχόν ευθύνες με τα μέλη της ομάδας
για αποφάσεις τις οποίες έχουν ήδη διαμορφώσει στη σκέψη τους.
Για το λόγους αυτούς πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι managers που χειρίζο
νται σπουδαία θέματα αποκλειστικά από μόνοι τους, ιδιαίτερα όταν οι αποφάσεις
που παίρνουν έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των υφισταμένων και ως εκ
τούτου θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή τους και κατά συνέπεια την επιτυ
χία της αποφάσεως.
Το σύστημα λήψεως των αποφάσεων από μεμονωμένα άτομα έχει την
αφετηρία του στις ατομικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ένας είναι ο άν
θρωπος που ίδρυσε την επιχείρηση και ένας εκείνος που λαμβάνει στα αρχικά του
λάχιστον στάδια όλες τις αποφάσεις, τουλάχιστον τις πιο σπουδαίες από αυτές. Η
δυνατότητα των managers να λαμβάνουν από μόνοι τους αποφάσεις ενισχύει την α
τομική ευθύνη και περιορίζει το κόστος σε χρόνο και χρήμα. Ανεξάρτητα όμως από
τα ανωτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι, σε μια εποχή με μεγάλες τεχνολογικές εξελί
ξεις, τα θέματα πού μπορεί να είναι αντικείμενο λήψεως αποφάσεων, συνεχώς διευ
ρύνονται και ξεπερνούν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των managers
σε πολλούς οργανισμούς και για το λόγο αυτό απαιτούν τη συμβολή περισσοτέρων
ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων. (Φαναριώτη
Π., 2002, σ. 133)

5. Διευθυντική λειτουργία
Με δεδομένο ότι το management κατ' ουσίαν αποβλέπει στην επίτευξη
προγραμματισμένων αποτελεσμάτων με την αξιοποίηση των ανθρώπων και των λοι
πών μέσων που έχει στη διάθεση του ο οργανισμός, μπορούμε να πούμε ότι, η δι
ευθυντική λειτουργία συνίσταται στην προγραμματισμένη δραστηριοποίηση και συ-
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σχηματική κατεύθυνση όλων αυτών των μέσων για την επίτευξη των αντικειμενικών
σκοπών.
Η ορθολογική κινητοποίηση των μέσων αυτών πραγματοποιείται μέσα
από την αποτελεσματική άσκηση των βασικών λειτουργιών ήτοι του προγραμματι
σμού, της οργάνωσης, της λήψεως αποφάσεων, του συντονισμού και του ελέγχου οι
οποίες αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η Διευθυντική
λειτουργία. Πέραν όμως αυτών, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής
του, ο manager πρέπει να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία και κατεύθυνση σε ότι
αφορά στην διεξαγωγή των λειτουργιών του management και ταυτόχρονα να αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις που αναπτύσσονται τόσο στον τομέα της αξιοποίησης των αν
θρωπίνων πόρων, όσο και στον τομέα των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και .
των τηλεπικοινωνιών, σε συνδυασμό και με την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων
που προκύπτουν από την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών.
Από την συνοπτική αυτή περιγραφή προκύπτει ότι το έργο του σύγχρο
νου manager είναι πολύπλοκο και πολύπλευρο και στην πράξη εκτείνεται σε όλους
τους τομείς της σύγχρονης Διοικήσεως, απαιτεί δε την ορθολογική και ταυτόχρονα
αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των μεθόδων και τεχνικών οι οποίες αναπτύχθη
καν εν τω μεταξύ σε σχέση, με την διεξαγωγή των λειτουργιών της σύγχρονης Δημο
σίας Διοικήσεως.
Οι ειδικότεροι τομείς στους οποίους αναφέρεται η άσκηση της Διευθυ
ντικής λειτουργίας, εκτός από τους τομείς άσκησης της ηγεσίας και αξιοποίησης
του ανθρωπίνου δυναμικού οι οποίοι αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της και τα
οποία θα μας απασχολήσουν σε επόμενα κεφάλαια του βιβλίου αυτού, είναι οι
εξής:

> Η άσκηση εποπτείας στην όλη λειτουργία του οργανισμού.
'> Η μέριμνα για την αξιοποίηση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων.
y Η μέριμνα για την πλήρη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της σύγχρονης τε
χνολογίας.
> Η οργάνωση των διαδικασιών προβολής και προσφοράς των προϊόντων και
υπηρεσιών (marketing των Δημοσίων Υπηρεσιών) και
r

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον τομέα ευθύνης
τους. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 135-136)

6. Ελεγκτική λειτουργία
Αν και ο έλεγχος κατατάσσεται τελευταίος στη σειρά των λειτουργιών του
management, αποτελεί εν τούτοις μια από τις κύριες και πλέον ουσιαστικές ευθύ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-90-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

νες του manager. Από πολλές πλευρές ο έλεγχος μπορεί να θεωρηθεί ως η ουσία
του management, διότι αποτελεί τη λειτουργία που δίνει νόημα και βάθος σε όλες
τις λοιπές λειτουργίες. Η σπουδαιότητα του ελέγχου συνδυάζεται με την ευθύνη του
manager για την πραγματοποίηση αποτελεσμάτων και ειδικότερα αποτελεσμάτων
σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς που ανήκουν στο πλαίσιο των ευθυνών του και
τούτο διότι παρ' όλον ότι το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας εκχελείται από άλλα
πρόσωπα, τελικά υπεύθυνος για τα αποτελέσματα παραμένει ο συγκεκριμένος
manager.
Για να εξασφαλίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο manager πρέπει πέρα
από τις οργανωτικές και συντονιστικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της
αποστολής του να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα ελέγχου, το
οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει σε κάθε στιγμή και σε διαρκή βάση,
αν και κατά πόσο η εκτελουμενη εργασία είναι σύμφωνη με τους στόχους που
έθεσε.
Σκοπός του ελέγχου είναι η επιβεβαίωση όχι τα αποτελέσματα που προ- '
κύπτουν από την εφαρμογή ενός προγράμματος είναι σύμφωνα με τους αρχικούς
αντικειμενικούς σκοπούς του προγράμματος. Αυτό προϋποθέτει την ανάγκη καθιέ
ρωσης μιας συγκεκριμένης σειράς περιοδικών ελέγχων σε διάφορες φάσεις της σχε
τικής διαδικασίας, ώστε μέσα από την διαπίστωση του τι πραγματοποιείται σε κάθε
συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας αυτής, να εξασφαλίζει με τη μεγαλύτερη δυ
νατή βεβαιότητα το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Με την έννοια αυτή, σκοπός του ελέγχου είναι ο εντοπισμός των λειτουρ
γικών αδυναμιών μιέσα στον οργανισμό και όπου είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των
αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών για την εξασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμά
των.
Οι συνήθεις αδυναμίες που αποδίδονται στον έλεγχο είναι οι εξής:
α. Είναι προσανατολισμένος στο παρελθόν με την έννοια όχι επιδιώκει
την διαπίστωση λαθών που έχουν ήδη γίνει
β. Αποβλέπει συνήθως στη διόρθωση των λαθών και όχι στην εξακρίβωση
των αιτίων που προκαλούν τα λάθη.
γ. Δημιουργεί ένα συγκρουσιακό κλίμα μιέσα στο χώρο του οργανισμού,
κυρίως μιεταξύ ελεγχόντων και ελεγχομιένων.
δ. Βασίζεται σε επιφανειακούς και όχι ιδιαίτερα σοβαρούς δείκτες από
δοσης, οι οποίοι μιπορεί να επηρεάσουν την έκβαση των αποτελεσμιάτων. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 157-158)
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Κ εφαλαίο Π έμπτο
Α ποτελεσματικό M anagement & Η γεσία

1. Γενική περιγραφή του αποτελεσματικού management
Ο όρος αποτελεσματικό management εμφανίζεται εκ πρώτης όψεως ως
σχήμα οξύμωρο, διότι σε τελευταία ανάλυση το management με οποιαδήποτε
μορφή δεν μπορεί παρά να αποβλέπει στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμά
των.
Με την έννοια αυτή το management είναι οπωσδήποτε αποτελεσματικό.
Στην προκειμένη όμως περίπτωση η έμφαση δεν δίνεται στα αποτελέσματα καθ'
εαυτά, τα οποία σε κάθε περίπτωση προσδιορίζονται από τα προγράμματα και τους
στόχους αλλά επικεντρώνεται στο είδος, στην ποσότητα, στην ποιότητα στο χρόνο
και στους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνονται αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέ
σματα. Από την πλευρά αυτή υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις του προβλήμα
τος, εκ των οποίων η μια εστιάζει το ενδιαφέρον της στην στενή εποπτεία και στον
έλεγχο του υφισταμένου και η άλλη στην συμμετοχή και στην ελευθερία επιλογής
ως προς την ακολουθητέα πορεία για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
Η πρώτη αντίληψη δέχεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφά
λιση των αποτελεσμάτων αυτών την λεπτομερειακή περιγραφή της εργασίας και την
άσκηση στενής εποπτείας του υφισταμένου κατά τη διάρκεια της εργασίας του, θε
ωρεί ότι όταν ο προϊστάμενος προδιαγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις δραστηριότη
τες που πρέπει να αναπτύξει ο υφιστάμενος, στα πλαίσια της προκαθορισμένης
αποστολής του και ταυτόχρονα καθορίζει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει στο
βαθμό που θα τα χρησιμοποιήσει, καθώς και τις μεθόδους που θα ακολουθήσει,
τότε είναι βέβαιο ότι ο υφιστάμενος όταν εν τω μεταξύ παρακολουθείται και κατευθύνεται σωστά, θα επιτύχει με μεγαλύτερη ασφάλεια το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η
αντίληψη αυτή θεωρεί τον οργανισμό ως μια μηχανή η οποία όταν συντηρείται,
ρυθμίζεται και προγραμματίζεται σωστά, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει άψογα ·
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και θα έχει ία αποτελέσματα που επιθυμούμε και στο χρόνο που επιθυμούμε σύμ
φωνα μιε τις σχετικές ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές.
Η αντίληψη αυτή γνωστή και ως σύστημα Διοίκησης δια των οδηγιών και
των κατευθύνσεων έχει μεν το πλεονέκτημια ότι διασφαλίζει την ομαλή ροή της ερ
γασίας, είναι όμως σύστημα αυταρχικό, το οποίο δεν αναγνωρίζει ικανότητες στους
υφισταμένους και αν τις αναγνωρίζει δεν τους δίνει την ευκαιρία να τις αξιοποιήσουν, περιορίζοντας τους σε απλούς χειριστές θεμάτων, όπως ακριβώς λειτουργεί ο
χειριστής ενός μηχανήματος.
Η αντίληψη αυτή εξαφανίζει την προσωπικότητα του ανθρώπου και τον
εντάσσει μέσα σ' ένα μονολιθικό σύστημα, περιορίζοντας στα ελάχιστα δυνατά όρια,
τις δυνατότητες των υφισταμένων για ανάληψη ευθυνών και ανάπτυξη πρωτοβου
λιών. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί πρόσκαιρα να εξασφαλίζει με μεγαλύτερη βεβαιό
τητα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πλην όμως μακροχρονίως ή όταν εφαρμόζεται
σε ευρεία κλίμακα οδηγεί στη συρρίκνωση του οργανισμού, λόγω του περιορισμού
ή και της πλήρους εξαφάνισης των ευκαιριών αξιοποίησης των δυνατοτήτων του
προσωπικού σε μια εποχή μάλιστα όπου η γνώση και οι δυνατότητες εκμετάλλευ
σης της, αποτελούν απαραίτητο όρο για την ανάπτυξη των συγχρόνων οργανισμών.
Σε αντίθεση με την αντίληψη αυτή, η αντίληψη της συμμετοχικής Διοικήσεως επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εκμετάλλευση των γνώσεων και των
δυνατοτήτων του προσωπικού στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κεντρική φιλοσοφία της
αντίληψης αυτής είναι ότι ο άνθρωπος μέσα στο χώρο των οργανισμών αποτελεί ένα
στοιχείο με μοναδικές δυνατότητες, τις οποίες ο οργανισμός πρέπει να αξιοποιεί στο
μέγιστο δυνατό όριο. Αυτό το επιτυγχάνει κυρίως μέσω της υιοθέτησης συμμετοχι
κών διαδικασιών, κυρίως στον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών και στη λήψη
των αποφάσεων. Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίον περιστρέφεται η αντίληψη
αυτή είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται ως
αντικειμενικός σκοπός των σχετικών προγραμμάτων κατόπιν συνεργασίας του προϊ
σταμένου με τους υφισταμένους. Η διαφορά μεταξύ των δυο ως άνω αντιλήψεων
έγκειται στο ότι η μεν πρώτη είναι προσανατολισμένη στη φιλοσοφία της συγκεντρω
τικής Διοικήσεως, στην άσκηση στενής εποπτείας και στον έλεγχο, ενώ η δεύτερη
είναι προσανατολισμένη στις συμμετοχικές διαδικασίες και στα αποτελέσματα.
Πράγματι εκείνο που ενδιαφέρει τον οργανισμό είναι η επίτευξη των επι
θυμητών αποτελεσμάτων στην άριστη δυνατή ποσότητα και ποιότητα, στον συντομό
τερο δυνατό χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Πέρα από αυτό είναι απα
ραίτητο να αξιοποιούνται στο έπακρο οι γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού, το
οποίο πρέπει να εφοδιάζεται με το ανάλογο πλαίσιο ελευθερίας δράσεως, κυρίως
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όσον αφορά στην επιλογή των μέσων και των μεθόδων, οι οποίες θα χρησιμοποιη
θούν σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
Η εφαρμογή αυτής της νέας αντίληψης η οποία επικεντρώνει το ενδιαφέ
ρον της στις αποδόσεις, έλαβε μεγάλη έκταση σε σημείο ώστε να αποτελέσει αντι
κείμενο, πληθώρας σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κεντρικό
άξονα τη μελέτη των μεθόδων και των τεχνικών μέτρησης και αξιολόγησης των απο
δόσεων. Η αντίληψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σχεδόν γενικευμένη προσπάθεια
σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μετά την ΙΟετία του '80 και κυρίως κατά την διάρ
κεια της ΙΟετίας του '90, για την καθιέρωση δεικτών απόδοσης με κύριο σκοπό την
αξιολόγηση των αποδόσεων σχεδόν σε όλους τους τομείς της Δημοσίας Διοικήσεως.
(Φαναριώτη Π., 2002, σ. 199-200)

2. Έννοια και περιεχόμενο του αποτελεσματικού management
Η έννοια του αποτελεσματικού management είναι μια σύνθετη έννοια
διότι πέρα από την καθιέρωση των αντικειμενικών σκοπών οι οποίοι πρέπει να βα
σίζονται σε ορισμένους δείκτες απόδοσης περιλαμβάνει την ανάγκη εξεύρεσης και
αποτελεσματικής κατανομής και αξιοποίησης των πόρων, καθώς και την ορθολο
γική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού, κυρίως μέσα από την αξιοποί
ηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του. Η έννοια του αποτελεσματικού manage
ment πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τους δείκτες απόδοσης, διότι ενώ το αποτελε
σματικό management στην ουσία αποτελεί τη μέθοδο για την εξασφάλιση των επι
θυμητών αποδόσεων, οι δείκτες απόδοσης αποτελούν τα μέσα με τα οποία καθίστα
ται δυνατή η μέτρηση και αξιολόγηση των αποδόσεων αυτών.
Τελικός αντικειμενικός σκοπός του αποτελεσματικού management είναι
η εξασφάλιση του τριπτύχου που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία στη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Τα κύρια σημεία στα οποία επικεντρώνεται το αποτελεσματικό manage
ment είναι:
α) Ο σαφής καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού.
β) Ο καθορισμός των μέσων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επί
τευξη των αντικειμενικών σκοπών στα οποία περιλαμβάνονται και κυβερνητικά
προγράμματα παροχής κινήτρων.
γ) Η αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος που προκύπτει από τις δρα
στηριότητες του οργανισμού και
δ) Η κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, ώστε να προβεί στην προτίμηση
και επιλογή των υπηρεσιών του οργανισμού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ.202 )
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3. Πεδίο εφαρμογής του αποτελεσματικού management
Α π ' όσα αναφέραμε ήδη προκύπτει ότι το αποτελεσματικό management
είναι ένα σύστημα που έχει εφαρμογή κυρίως στα ανώτερα και ενδιάμεσα κλιμάκια
της Διοικητικής Ιεραρχίας, διότι στα κλιμάκια αυτά υπάρχει μεγαλύτερο εύρος
δραστηριοτήτων και ουσιαστικότερη αντίληψη των γενικών προσανατολισμών του
οργανισμού. Κεντρικό σημείο για την αποδοτική άσκηση του αποτελεσματικού
management είναι οι ίδιοι οι αντικειμενικοί σκοποί, σε συνδυασμό βεβαίως και με
τον τρόπο καθιέρωσης τους καθώς και με την έκταση συμμετοχής του προσωπικού
τόσο στην διαδικασία καθιέρωσης όσο και στη διαδικασία εφαρμογής τους στην
πράξη. Συνήθως οι ηγεσίες των οργανισμών αποφεύγουν να γνωστοποιούν στους
υφισταμένους τους, τους σκοπούς που επιδιώκουν να επιτύχουν, ενώ αρνούνται να
προδιαγράφουν και τα πλαίσια μέσα στα οποία οι υφιστάμενοι θα έχουν τη δυνατό- '
ιητα να παίρνουν από μόνοι τους αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημά
των που ανακύπτουν εν τω μεταξύ, στις περιπτώσεις δε που καθορίζουν ορισμένα
πλαίσια, αυτά είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Η στάση αυτή των επικεφαλής των
οργανισμών έχει ως αποτέλεσμα τα υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη να προχωρούν
στο κενό χωρίς κατεύθυνση, αφού καλούνται να επιτύχουν στόχους τους οποίους
στην ουσία αγνοούν, εφ' όσον τους καθορίζει αποκλειστικά η ίδια η Διοίκηση, χωρίς
σχετική ενημέρωση και κυρίως χωρίς συμμετοχή στη διαμόρφωση τους. Στις περι
πτώσεις αυτές ο υφιστάμενος μεταβάλλεται σε απλό εργαλείο με φυσικό επακό
λουθο τις αποκλίσεις του τελικού αποτελέσματος από τον στόχο, τις απογοητεύσεις
του προσωπικού και γενικά την πτώση της παραγωγικότητας του οργανισμού.
Για την αποφυγή των δυσάρεστων αυτών συνεπειών, το αποτελεσματικό ·
management Θέτει ως προϋπόθεση την ενθάρρυνση του προσωπικού, ώστε να
συμμετέχει στην διαδικασία καθορισμού των στόχων του οργανισμού και στη διαδι
κασία λήψεως των αποφάσεων. (Φαναριώτη Π., 2002, σ.203)

4. Οι αντικειμενικοί σκοποί του αποτελεσματικού management
Λέγοντας αντικειμενικό σκοπό εννοούμε μια προδιαγεγραμμένη επιδίωξη
που πρόκειται να επιτύχουμε σε ορισμένο χρόνο με την χρησιμοποίηση ορισμένων
μέσων και την ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων. Ως επακόλουθο του ορισμού
αυτού, συνάγεται ότι η πραγματοποίηση των αντικειμενικών σκοπών επιτυγχάνεται
μέσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων που διαθέτει ο οργανισμός
και την ανάπτυξη των καταλλήλων δραστηριοτήτων. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία, .
κάθε αντικειμενικός σκοπός αποτελεί γράμμα κενό. Οι αντικειμενικοί σκοποί απο
τελούν βασικό στοιχείο του management και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανά-
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πτύξη οποιασδήποχε σειράς δραστηριοτήτων. Οι αντικειμενικοί σκοποί πρέπει να
συνδυάζουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
α. Να είναι αποτέλεσμα συμμετοχής όλων εκείνων που θα αναλάβουν την επίτευξη
τους.
β. Να υποστηρίζουν τους γενικούς σκοπούς του οργανισμού
γ. Να καταλήγουν σε ένα σαφώς προσδιορισμένο αποτέλεσμα
δ. Να είναι σαφώς καθορισμένοι και ρεαλιστικοί
ε. Να είναι σύγχρονοι και ανανεωτικοί
στ. Οι αντικειμενικοί σκοποί που ανατίθενται σε κάθε μέλος της Διοικήσεως πρέπει
να είναι αριθμητικά περιορισμένοι
ζ. Να εξισορροπούνται μεταξύ τους μέσα στο πλαίσιο του οργανισμού και τέλος
η. Να ιεραρχούνται ανάλογα με την σπουδαιότητα τους. (Φαναριώτη Π., 2002,
σ.204)

5. Σχέση μεταξύ xou management και της ηγεσίας
Η ηγεσία αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες που επηρε
άζουν τη λειτουργία των οργανισμών και την εξέλιξη των διαδικασιών του manage
ment διότι εμπνέει, κινητοποιεί και κατευθύνει το ανθρώπινο δυναμικό ενώ συμ
βάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του οργανι
σμού. Από την πλευρά αυτή δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε ότι η ηγεσία αποτε
λεί τη βάση για την συντονισμένη και δημιουργική δραστηριοποίηση των ανθρώ
πων, ενώ το πλαίσιο των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στους οργανισμούς αντι
κατοπτρίζει σε τελευταία ανάλυση την ποιότητα της ηγεσίας τους.
Η ηγεσία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του management, όμως αυτό δεν
σημαίνει ότι συνυπάρχει και ταυτίζεται αναγκαστικά με το management και τούτο
διότι μεταξύ αυτών των δυο εννοιών υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές οι οποίες
έχουν ως εξής:
α) To management αποτελεί ένα επιστημονικά προσδιορισμένο σύστημα
κανόνων μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η προγραμματισμένη δραστηριοποίηση
των υλικών και ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού, με σκοπό την έγκυρη, έγκαιρη
και αποτελεσματική λειτουργία του επί καθημερινής βάσεως, ενώ η ηγεσία αποτελεί
ένα στοιχείο το οποίο συνδέεται περισσότερο μιε την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ορισμένων ατόμων, τα οποία καθιστούν τα πρόσωπα αυτά ικανά να
ηγούνται ανθρώπων και να τους πείθουν να τους ακολουθούν μιε τη θέληση τους.
β) To management απαιτεί τη συστημιατική και επί επιστημιονικής βά
σεως ανάπτυξη συγκεκριμιένων δραστηριοτήτων, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμια
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των λειτουργιών των οργανισμών και αναλύονται σε εξειδικευμένες μεθόδους και
τεχνικές όπως είναι η μελέτη και οργάνωση της εργασίας, η κατάρτιση, εκτέλεση
και έλεγχος του προϋπολογισμού, η αξιολόγηση των έργων, η συστηματική αξιο
ποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, ο συντονισμός των σχέσεων που αναπτύσσονται
στα πλαίσια του οργανισμού κ.ο.κ. Αντίθετα η ηγεσία είναι τέχνη και μάλιστα με
διαχρονικό χαρακτήρα, ταυτίζεται δε με την προσωπικότητα, με την στάση και τη
συμπεριφορά των ατόμων που αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους μέσα στους οργανι
σμούς.
γ) Οι αρχές και οι διαδικασίες του management ως σύστημα επιστημο
νικών κανόνων, είναι δυνατόν να διδαχθούν και να μεταβιβασθούν, ενώ η ηγεσία ως
τέχνη συνδεόμενη με τα ατομικά χαρακτηριστικά καθενός συγκεκριμένου προσώ
που, είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και για το λόγο αυτό ενώ έχουμε πρό
σωπα εξειδικευμένα στις αρχές και τις διαδικασίες του management δεν έχουμε
ανθρώπους ειδικούς στα θέματα της ηγεσίας.
Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τόσο το management όσο
και η ηγεσία, είναι στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία και την πρόοδο των ορ
γανισμών και ότι το management χωρίς ηγεσία καθίσταται αναποτελεσματικό, ενώ
ηγεσία χωρίς management είναι άσκοπη και άνευ αντικειμένου. Με δεδομένο το
ανωτέρω συμπέρασμα γεννάται το εξής εύλογο αλλά εν πολλοίς αναπάντητο ερώ
τημα:
Αν το management χωρίς την ηγεσία είναι αναποτελεσματικό και η ηγε
σία χωρίς το management είναι άσκοπη και άνευ αντικειμένου, τότε ποια είναι η
διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού που διαθέτει μόνον καλό management και ενός
οργανισμού που διαθέτει μόνον καλή ηγεσία;
Από την πράξη αποδεικνύεται ότι το management ως σύστημα κανόνων
και διαδικασιών είναι αδύνατο από μόνο του να εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό
βαθμό την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού, διότι στερεί
ται του δυναμισμού και της έμπνευσης της ηγεσίας. Με την εξασφάλιση του καλού
management, ο οργανισμός μπορεί να είναι τέλειος, οι μέθοδοι που εφαρμόζει
άψογες, οι συνθήκες εργασίας ιδανικές, όμως δεν εξασφαλίζει αυτό που θα δώσει
στον οργανισμό την ορμή να προχωρήσει με γοργά βήματα, ενώ είναι δυνατόν οι
επιτυχίες του σήμερα να εξελιχθούν σε αποτυχίες του αύριο. Αυτό οφείλεται στο γε
γονός, ότι το management ως σύστημα επιστημονικά, επεξεργασμένων και σαφώς
προδιαγεγραμμένων κανόνων, στερείται των μοναδικών στοιχείων της έμπνευσης
και της ακτινοβολίας, τα οποία συνδυάζουν οι ηγετικές προσωπικότητες και τα
οποία μέσα από το παράδειγμα και την εν γένει συμπεριφορά τους παρακινούν
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τους υφισταμένους στην ένθερμη συμμετοχή τους στην επίτευξη των σκοπών του ·
οργανισμού. Η ύπαρξη αποτελεσματικής ηγεσίας οδηγεί στην ανύψωση του ηθικού
και στη δημιουργία του καταλλήλου ενδουπηρεσιακού κλίματος που είναι απαραί
τητο για την αποτελεσματική υποκίνηση του προσωπικού στα πλαίσια της λειτουρ
γίας των οργανισμών.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διάσταση μεταξύ management και ηγε
σίας, τότε ο manager θα κατέχει μεν την επίσημη θέση του προϊσταμένου σε κά
ποιο ιεραρχικό επίπεδο, στην πράξη όμως η ηγεσία θα ασκείται από κάποιο άλλο
πρόσωπο, στα πλαίσια της άτυπης οργάνωσης ή από πρόσωπα του στενού περιβάλ
λοντος του, τα οποία υποτίθεται ότι τον συμβουλεύουν ή τον προστατεύουν. Οι κα
ταστάσεις αυτές συνοδεύονται πάντοτε από δυσλειτουργίες στα πλαίσια του οργανι
σμού, από παράπονα, συγκρούσεις, απογοητεύσεις και σε τελευταία ανάλυση από .
πτώση της απόδοσης και της αδυναμίας εκπλήρωσης της αποστολής του οργανι
σμού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ.237-238)

6. Ορισμός της ηγεσίας
Σχετικά με την ηγεσία έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Ως πρακτικότερος
όμως ορισμός που μπορεί να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες των οργανισμών, θεωρεί
ται εκείνος που περιγράφει την ηγεσία ως την ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος να
παρακινεί άλλους ανθρώπους να τον ακολουθούν και να πράττουν με τη θέληση
τους αυτό που ο ηγέτης επιθυμεί να πράττουν.
Λέγεται συνήθως ότι ο καλός ηγέτης είναι εκείνος που από τη μια
πλευρά συνδυάζει την ικανότητα να κατευθύνει ανθρώπους, από την άλλη δε, την
ικανότητα να κερδίζει φίλους. Αυτό το προσόν όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
απαραίτητο στοιχείο της ηγεσίας, διότι πολλοί πραγματικοί ηγέτες, ικανοποιούνται
με το σεβασμό του προσωπικού τους και με την επιθυμία του να του ακολουθεί.
Είναι φυσικό εξ1 άλλου, οι αποφάσεις που παίρνει κάθε ηγέτης να μην
ευνοούν όλους, πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το στοιχείο της φιλίας
δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο του καλού ηγέτη. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 238)

7. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ηγέτη
Για πολλούς αιώνες, οι άνθρωποι αναζητούν να βρουν τα στοιχεία εκείνα
που συνθέτουν έναν καλόν ισχυρό και αποδοτικό ηγέτη. Μέχρι και των τελευταίων
ετών επιστεύετο ότι οι ηγέτες γεννιούνται και δεν γίνονται. Σ' αυτό συντελούσε και η
κοινωνικοοικονομική θέση, καθώς και η καταγωγή των ατόμων, η οποία θεωρήθηκε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-98-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ότι τους έδινε τη δυνατότητα να επιβάλλονται στους άλλους και να ασκούν ορισμέ
νες πράξεις ηγεσίας.
Πέρα όμως απ' αυτούς, υπήρχαν πάντοτε και εκείνοι που αν και ταπει
νής καταγωγής, ανήλθαν σε ηγετικές θέσεις και πολλές φορές αναδείχθηκαν στις
θέσεις αυτές μέσα από σκληρή εργασία και στερήσεις. Με αφορμή την τελευταία
κατηγορία, γεννήθηκε το ερώτημα, αν οι ηγέτες αυτοί γεννιούνται με ορισμένες
ιδιότητες ηγέτη ή τις αποκτούν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης τους, σε συνδυασμό
με την εμπειρία τους από τη ζωή.
Στις περιπτώσεις αυτές, πολλοί συγγραφείς για να δώσουν μια απάντηση
στο ερώτημα, ανέτρεχαν στις βιογραφίες των μεγάλων ανδρών όπως π.χ. του μεγά
λου Αλεξάνδρου, του Καίσαρα, του Ναπολέοντα κλπ. προσπαθώντας να βρουν ορι
σμένα κοινά φυσικά χαρακτηριστικά (όπως π.χ. το ύψος, η σωματική διάπλαση
κλπ.) για να θεμελιώσουν μία θεωρία που να στηρίζεται στα χαρακτηριστικά που
πρέπει να συνδυάζει ένας ηγέτης.
Από την πράξη όμως αποδείχθηκε ότι τα στοιχεία τα οποία οι ερευνητές,
θεωρούσαν ως βασικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη δεν συνέπιπταν σε όλες τις περι
πτώσεις (όπως π.χ. το ύψος) και γι' αυτό η άποψη αυτή ποτέ δεν θεωρήθηκε επαρ
κής·
Αργότερα και αφού διαπιστώθηκε ότι η θεωρία των φυσικών χαρακτηρι
στικών δεν έδινε ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα, η έρευνα στράφηκε προς τα
χαρακτηριστικοί της προσωπικότητας. Η θεωρία αυτή αναζητεί να βρει τα στοιχεία
που συνιστούν ένα επιτυχημένο ηγέτη, ερευνώντας τα χαρακτηριστικά της προσω
πικότητας του, όπως π.χ. ισχυρότητα ίου χαρακτήρα, ικανότητα επιβολής κλπ. Η
άποψη αυτή επεκράτησε κυρίως κατά την περίοδο των ετών 1930 - 1950. Κατά την
περίοδο αυτή καταρτίσθηκαν πίνακες με τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία με την
πάροδο του χρόνου συνεχώς διευρύνοντο. Και στην άποψη όμως αυτή, δεν υπήρξε
ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ δυσχερής ο κα
θορισμός της έκτασης και του βαθμού στον οποίο πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο
ένα χαρακτηριστικό για να είναι ωφέλιμο π.χ. η συνεχής και ανεξέλεγκτη προθυμία
ανάληψης ευθυνών και μάλιστα πέρα από τις δυνατότητες του, κατατάσσει τον άν
θρωπο στην κατηγορία εκείνων που δεν γνωρίζουν παρά μόνον τη λέξη «Μάλιστα»
και που δεν έχουν το θάρρος ή την πρόνοια να προβάλουν αντιρρήσεις, εκεί που
αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει πιο πέρα δυνατότητα για ανάληψη ευθυνών,
πράγμα που όπως είναι φυσικό έρχεται σε βασική αντίθεση με το πρώτο. Επίσης η
επιθυμία για επιτυχία παρακινεί τον άνθρωπο για άσκηση αποδοτικής ηγεσίας, ο
φόβος όμως της αποτυχίας τον κάνει πολλές φορές νευρωτικό ή τύραννο.
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Παρ' όλο όμως αυτά, ακόμη και σήμερα γίνεται δεκτό, ότι ο ηγέτης πρέ
πει να συνδυάζει ένα μίνιμουμ από ένα φάσμα χαρακτηριστικών, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά τα συναντούμε μόνο στους ηγέτες.
Αυτό έχει μάλλον την έννοια ότι θα πρέπει (κατά τεκμήριο τουλάχιστον),
οι ηγέτες να συνδυάζουν, σε μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά αυτά σε σύ
γκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, οπωσδήποτε δε περισσότερο από τους μέσης
στάθμης υφισταμένους. Η διάκριση αυτή δεν ισχύει βέβαια για τα χαρακτηριστικά
εκείνα που τα συναντούμε σ' όλα τα άτομα χωρίς εξαίρεση.
Έτσι ένας επιτυχημένος ηγέτης πρέπει να συνδυάζει τις πιο κάτω ιδιότη- ■
τες.
1.

- Υψηλή αίσθηση της αποστολής του. Η ιδιότητα αυτή περιλαμβάνει: α.

Πίστη στην ικανότητα του να ηγείται ανθρώπων, β. Αγάπη για το έργο του, γ. Αφιέ
ρωση του εαυτού του στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του οργανισμού και δια
μέσου αυτών του προσωπικού του.
2.

- Αυταπάρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ηγέτης πρέπει: α. Να έχει πάντοτε

τη θέληση να προχωρεί διακινδυνεύοντας προσωπικά του συμφέροντα και β. Να
έχει την ικανότητα να υπομένει ψυχικές και σωματικές κοπώσεις, τις οποίες προκαλεί η εκτέλεση της αποστολής του.
3.

- Ανωτερότητα χαρακτήρα. Αυτό έχει την έννοια ότι ένας επιτυχημένος

ηγέτης πρέπει: α. να είναι τίμιος απέναντι του εαυτού του και απέναντι των άλλων
β. να αντιμετωπίζει τα δύσκολα προβλήματα και τις δυσάρεστες καταστάσεις με
θάρρος γ. να μη φοβάται την κριτική των άλλων για τα λάθη του και δ. να διακρίνεται από ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.
4.

- Γνώση της Εργασίας. Επικρατούσε παλαιότερα η άποψη ότι ο ηγέτης

δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τα τεχνικά δεδομένα της εργασίας την οποία εκτελεί η ομάδα της οποίας ηγείται. Αυτό όμως είναι σφάλμα, διότι έχει αποδειχθεί ότι
εκείνος που γνωρίζει τη διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας με την οποίαν ασχολείται το προσωπικό στο οποίο ηγείται, έχει μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για
την άσκηση μιας αποδοτικής ηγεσίας.
5.

- Ορθή κρίση και διορατικότητα τα οποία συνίστανται κυρίως στο

συνδυασμό των πιο κάτω ιδιοτήτων: α. κοινή λογική, β. ικανότητα να διακρίνει τα
σπουδαία από τα ασήμαντα, γ. ικανότητα να επιλέγει τον κατάλληλο χρόνο και τα
κατάλληλα μέσα για την λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων του, δ. ικανότητα να
προβλέπει μελλοντικές εξελίξεις και να σχεδιάζει την αντιμετώπιση τους ώστε να
εξασφαλίζει ευνοϊκά αποτελέσματα για τον οργανισμό και ε. ικανότητα να διαβλέπει
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έγκαιρα χα μεγάλα προβλήματα και τις περίπλοκες συσχετίσεις τους και να παίρνει
όλα τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση μέτρα.
6.

- Ενεργητικότητα. Η άσκηση ηγεσίας σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαίνει

σκληρή εργασία, πολλές δε φορές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι η άσκηση της
ηγεσίας αφήνει πολύ λίγο χρόνο για ανάπαυση ή απομάκρυνση από τα προβλή
ματα. Από την πλευρά αυτή η καλή υγεία, τα ισορροπημένα νεύρα και η απεριόρι
στη ενεργητικότητα, κάνουν τη σκληρή εργασία ευκολότερη.
7.

- Διανοητική Ικανότητα. Που σημαίνει ότι ο ηγέτης πρέπει να έχει: α.

Μεγάλη αντιληπτική ικανότητα, β. Αναλυτική ικανότητα με την έννοια ότι πρέπει να
αναλύει και να αξιολογεί χα διάφορα στοιχεία και περιστατικά που διαμορφώνουν
τις διάφορες καταστάσεις και γ. ικανότητα για επικοινωνία, ώστε να μπορεί να με
ταφέρει τις ιδέες του, να παρακινεί τους άλλους να τον ακολουθούν και να αντιλαμ
βάνεται ότι οι άλλοι επικοινωνούν επίσης με αυτόν. Είναι αυτονόητο ότι ο ηγέτης ·
μιας ομάδας διανοουμένων πρέπει να έχει μεγαλύτερη διανοητική ικανότητα, από
την ικανότητα ενός εξίσου επιτυχημένου ηγέτη μιας συνηθισμένης ομάδας και τέ
λος
8.

- Κοινωνική ωριμότητα και ευρύτητα σκέψεως και συμπεριφοράς. Αυτό

σημαίνει ότι λόγω του ότι ο ηγέτης αναπτύσσει συνήθως ένα ευρύτατο κύκλο ενδια
φερόντων και δραστηριοτήτων, πρέπει: α. να είναι συναισθηματικά ώριμος, ώστε να
μη συντρίβεται από ενδεχόμενες αποτυχίες, ούτε να επαίρεται για τις επιτυχίες του
και β. να διακρίνεται για τον υψηλό βαθμό ανοχής στις απογοητεύσεις καθώς και
για τον πολύ χαμηλό βαθμό αντικοινωνικών διαθέσεων, όπως π.χ. εχθρότητα έναντι
των άλλων κλπ. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 241-242)

8. Παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση της ηγεσίας
Πέρα από το ειδικότερο στυλ ηγεσίας που υιοθετεί κάθε προϊστάμενος
πρέπει να είναι σε Θέση να μελετά τους ειδικότερους παράγοντες οι οποίοι μέσα
από το γενικότερο σχεδίασμά της στρατηγικής και της λειτουργίας του οργανισμού
συμβάλλουν στην θετική υποκίνηση του προσωπικού και την αύξηση της παραγω
γικότητας των εργαζομένων. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
(α) Οι διαθέσεις των υφισταμένων έναντι της εργασίας. Το πλαίσιο των
διαθέσεων των υφισταμένων έναντι της εργασίας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στον
τομέα της υποκίνησης και στο επίπεδο του ηθικού.
(β) Το γενικότερο ενδοϋπηρεσιακό κλίμα που διαμορφώνεται κάτω από
την επίδραση των συμπεριφορών που αναπτύσσονται μέσα στον οργανισμό, των μέ-
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τρων πολιτικής, των διαδικασιών, των κανονισμών και όλων των παραγόντων που
επηρεάζουν την απόδοση και
(γ) Το ειδικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων το οποίο, πέρα από τις φυ
σικές συνθήκες, διαμορφώνεται από τα συστήματα αμοιβών, το σύστημα προαγω
γών, τις οργανωτικές συνθήκες και τις ευκαιρίες εξέλιξης του προσωπικού.
Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του οργανω
τικού πλαισίου μέσα στο οποίο ο manager ασκεί την Διευθυντική του δραστηριό
τητα και αναπτύσσει τις ηγετικές του δραστηριότητες. Κατά το μέτρο κατά το οποίο
ο manager πρέπει να αναστρέψει την πίεση του προσωπικού και πιθανόν την απο
γοήτευση του από τους πιο πάνω παράγοντες, το έργο του γίνεται ακόμα πιο δύ
σκολο. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο manager
βρίσκεται σε αδυναμία να ελέγξει ή να επηρεάσει, με έναν οποιονδήποτε τρόπο τους
παράγοντες αυτούς. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι όσο πιο χαμηλά βρίσκεται ο
manager στην Ιεραρχική Κλίμακα, τόσο μικρότερο έλεγχο ασκεί στις γενικότερες
πλευρές του εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ κατά παράδοξο τρόπο, υφίσταται σε
μεγαλύτερο βαθμό τις πιέσεις αυτές, όταν βέβαια υπάρχουν. Με βάση τα δεδομένα
αυτά συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο manager ασκεί το διευθυντικό του έργο μέσα
σε ένα συγκεκριμένο και αυστηρά προσδιορισμένο εργασιακό περιβάλλον και για το
λόγο αυτό η αποτελεσματικότητα του ως ηγέτης, επηρεάζεται πολλές φορές από
στοιχεία που βρίσκονται πάνω και πέρα από τον έλεγχο του.
Τα μέσα που έχει στη διάθεση του ο manager, για άσκηση του διευθυ
ντικού του έργου, κυρίως στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα πέρα από την ακτινοβο
λία της προσωπικότητας του είναι: το σύστημα επικοινωνίας, η εξουσιοδότηση και
το σύστημα εποπτείας. Η αξιοποίηση των μέσων αυτών πρέπει να διέπεται από το
πνεύμα της συνεργασίας, την ενότητα των προσπαθειών και την αποτελεσματικό
τητα των ενεργειών όλων των παραγόντων.
Τα μέσα αυτά για να είναι αποτελεσματικά ως προς την άσκηση της ηγε
σίας, πρέπει πέρα από το πνεύμα συνεργασίας, την ενότητα των προσπαθειών και
την αποτελεσματικότητα, να διέπονται από μια κοινή αντίληψη ως προς το περιε
χόμενο και την έκταση εφαρμογής τους. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούν σε παρερ
μηνείες, σε παρεξηγήσεις και ενδεχόμενες συγκρούσεις. Π.χ. Υπάρχει ένα πλήθος
περιπτώσεων κατά τις οποίες οι managers έχουν την αίσθηση ότι μεταβιβάζουν ένα
ικανοποιητικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στους υφισταμένους τους ενώ αντίθετα οι υφι
στάμενοι αισθάνονται ότι η έκταση της εξουσιοδοτήσεως είναι πολύ περιορισμένη
και πολύ στενά ελεγχόμενη. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατόν ένας manager να
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πιστεύει ότι το σύστημα επικοινωνίας, μέσα σ' ένα τμήμα ή στον οργανισμό γενικό
τερα είναι άριστο, ενώ οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι είναι απλώς δίκαιο.
Το κρίσιμο σημείο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο υφιστάμενος αντιλαμβάνεται και κατανοεί το όλο εργασιακό κλίμα. Η αντί
ληψη αυτή όπως είναι φυσικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του τρόπου με τον
οποίο ο υφιστάμενος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού. Το αν η αντί
ληψη αυτή και ο τρόπος κατανόησης του εργασιακού περιβάλλοντος εκ μέρους του
υφισταμένου έχουν κάποια αντικειμενική υπόσταση, είναι ένα άλλο θέμα. Σε
οποιαδήποτε όμως περίπτωση πρέπει ο manager να είναι ευαίσθητος σε όλα αυτά .
τα θέματα και όπου είναι απαραίτητο, είτε να φροντίζει για την αλλαγή των διαθέ
σεων του προσωπικού, είτε μέσω της επικοινωνίας να δημιουργεί καλύτερες συνθή
κες κατανόησης.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποτυχημένη εφαρ
μογή κατά τα άλλα αποτελεσματικών μεθόδων άσκησης της ηγεσίας. (Φαναριώτη
Π., 2002, σ. 243)

9.

Ειδικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
ηγεσίας
Η μορφή της ηγεσίας που υιοθετεί σε κάθε περίπτωση, ένας manager,

διαμορφώνεται και από μια σειρά ειδικότερων παραγόντων, οι οποίοι αναλύονται
σε;
>

Παράγοντες που συναρτώνται με την προσωπικότητα του manager.

>

Παράγοντες που συνδυάζονται με τους υφισταμένους και

>

Παράγοντες που συναρτώνται με συγκεκριμένη κατάσταση του οργανισμού.
Η ειδικότερη ανάλυση των παραγόντων αυτών έχει ως εξής:

9.1. Π α ρ ά γ ο ν τες π ο υ σ υ ν α ρ τώ ν τα ι μ ε τη ν π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τα το υ m a n a ger
Η συμπεριφορά του manager σε κάθε δεδομένη περίπτωση επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από δυνάμεις που προκύπτουν μέσα από την ίδια την προσωπι
κότητα του. Ορισμένες από τις δυνάμεις αυτές είναι:
α. Το σύστημα αξιών του manager: Το οποίο προσδιορίζεται από τις
αντιλήψεις του ως προς τις συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων και
από την έμφαση που δίνει στις διάφορες μεθόδους αύξησης της αποδοτικότητας του
οργανισμού, στην προσωπική ανάπτυξη των υφισταμένων καθώς και στην ανάγκη
εξυπηρέτησης των πολιτών που έρχονται σε επαφή μιε τον οργανισμό.
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β. Η εμπιστοσύνη προς τους υφισταμένους: Η εμπιστοσύνη αυτή εξαρτάται από το βαθμό βεβαιότητας που έχει ως προς την αξιοπιστία του προσωπικού γε- '
νικά και ειδικότερα από την εμπιστοσύνη του στις γνώσεις και τις ικανότητες των
υφισταμένων του, σε σχέση με κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα.
γ. Οι ηγετικές τάσεις και προσανατολισμοί του manager: Ορισμένοι
managers εμφανίζονται να λειτουργούν με μεγαλύτερη άνεση και φυσικότητα, όταν
ασκούν την διευθυντική τους δραστηριότητα μέσα από ένα σύστημα συγκεντρωτι
κής Διοικήσεως, ενώ άλλοι λειτουργούν με μεγαλύτερη άνεση όταν συνεργάζονται
στα πλαίσια της ομάδας και όταν συνεχώς μοιράζονται πολλές αρμοδιότητες με τους
υφισταμένους τους και
δ. Η αίσθηση ανασφάλειας σε αβέβαιες καταστάσεις: Ο manager που αι
σθάνεται ανασφάλεια γύρω από ορισμένες αβέβαιες καταστάσεις, προσπαθεί να
ασκεί στενό έλεγχο πάνω σε όλο το σύστημα λήψεως των αποφάσεων, περιορίζοντας .
με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες πρόβλεψης και εξασφάλισης σταθερότητας μέσα
στο περιβάλλον της εργασίας. Τέλος η ανοχή της αμφισβήτησης είναι μία περίπτω
ση, η οποία εξετάζεται με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ψυχολόγους
ως ένας - παράγων - κλειδί σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόσωπο χει
ρίζεται τα προβλήματα. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 244)

9.2. Παράγοντες που συυαρτώνται με τους υφισταμένους
Κάθε εργαζόμενος, ως προσωπικότητα επηρεάζεται από ορισμένους πα
ράγοντες, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στην απόδοση του στην εργασία. Ένας από
τους παράγοντες αυτούς είναι και η στάση και εν γένει συμπεριφορά του προϊστα
μένου απέναντι του. Η στάση και η συμπεριφορά του προϊσταμένου έναντι του υφι- .
σταμένου και ο βαθμός αξιοπιστίας που παρουσιάζει ο υφιστάμενος κατά την εκτέ
λεση της εργασίας του, εξαρτώνται από το αν και κατά πόσο ο υφιστάμενος συν
δυάζει τα πιο κάτω βασικά χαρακτηριστικά:
> Αυξημένη αίσθηση της ανάγκης για ανεξαρτησία και αυτενέργεια
> Ετοιμότητα για ανάληψη ευθυνών και ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
> Υψηλό βαθμό ανοχής σε αμφισβητούμενες καταστάσεις (μερικοί προτιμούν να
έχουν σαφώς καθορισμένες κατευθύνσεις, ενώ άλλοι προτιμούν να ενεργούν
μέσα σε πλαίσια μεγαλύτερης ελευθερίας).
> Αυξημένο ενδιαφέρον για τα προβλήματα και αίσθηση της σπουδαιότητας
της αποστολής του.
>

Κατανόηση των δυσχερειών και των προβλημάτων και προσανατολισμό των ενερ
γειών του προς τους στόχους του οργανισμού.
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Ικανοποιητικό υπόβαθρο γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με τον χειρισμό των
προβλημάτων

> Δυνατότητες συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. (Φαναριώτη Π., 2002, σ.
245)

9.3. Παράγοντες που συναρτώνται με συγκεκριμένες καταστάσεις του *
οργανισμού
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που συναρτώνται με τη γενικότερη κα
τάσταση του οργανισμού και επηρεάζουν αποφασιστικά τη στάση και τη συμπερι
φορά των managers μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Μεταξύ των πλέον κρίσιμων
παραγόντων που διαμορφώνουν τον τύπο της συμπεριφοράς του και τον τρόπο
άσκησης της ηγεσίας είναι εκείνοι που προκύπτουν:
> Από τη φύση του οργανισμού
> Από τη φύση και το ρόλο των εργασιακών ομάδων
> Από την φύση των προβλημάτων και
> Από τις πιέσεις του χρόνου (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 246)
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Κ εφαλαίο Ε κτο

Ο Τ ομέας Τ ου Π ροσωπικού Στο Π λαίσιο
Τ ης Δ ημοσίας Δ ιοικηςεως

ϊ. Γενικά
Στα πλαίσια χων παρατηρούμενων ραγδαίων εξελίξεων ο τομέας του προ
σωπικού και ο ρόλος του στο πλαίσιο της Δημοσίας Διοικήσεως αποκτά συνεχώς και ·
μεγαλύτερη σημασία. Αυτό οφείλεται στις πολλαπλές επιπτώσεις που προκαλούν οι
εξελίξεις αυτές, σ' όλο το φάσμα της οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων ορ
γανισμών.
Αναπόφευκτη συνέπεια των εξελίξεων αυτών (και κυρίως των εξελίξεων
που σημειώνονται στον τεχνολογικό τομέα), είναι η απομάκρυνση των οργανισμών
από τις παραδοσιακά καθιερωμένες μηχανιστικές αντιλήψεις όσον αφορά στην ορ
γάνωση της εργασίας, στην οργανωτική τους διάρθρωση και την ιεραρχική κατάταξη
των λειτουργιών τους, καθώς επίσης και στο χειρισμό των θεμάτων που αφορούν
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Κύριος παράγων ο οποίος επηρεάζει καταλυτικά τη μορφή των εξελίξεων
αυτών και τα αποτελέσματα τους, είναι οι ραγδαίοι ρυθμοί ανάπτυξης της γνώσης, η ,
οποία αναδεικνύεται ως κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο προσδιορίζει τη μορφή και την
έκταση των λειτουργιών των σύγχρονων οργανισμών,
Η γνώση αξιολογείται σήμερα ως βασικός παραγωγικός συντελεστής, δε
δομένου ότι συνθέτει το διανοητικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικό
τερα στοιχεία του ενεργητικού των σύγχρονων οργανισμών,
Η ανάπτυξη της γνώσης και κυρίως της εξειδικευμένης γνώσης ως καθο
ριστικού παράγοντα βελτίωσης των μεθόδων Διοικήσεως και των συστημάτων παρα
γωγής και λειτουργίας στους σύγχρονους οργανισμούς, υπήρξε η αφορμή για την
ανατροπή όλων των δεδομένων σε σχέση με την οργάνωση της εργασίας και τη λει-
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του ργια των οργανισμών, με κυριαρχούσα την αντίληψη της ριζικής και εκ βάθρων
αναπροσαρμογής των οργανωτικών και λειτουργικών πλευρών των οργανισμών.
Κύριος σκοπός των αναδιαρθρώσεων αυτών υπήρξε η δημιουργία ευέλι
κτων και αποδοτικών οργανισμών, και δια μέσου αυτών η μείωση του κόστους και η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης της οι
κονομίας της αγοράς.
Στα πλαίσια αυτά και κάτω από την επίδραση των ως άνω εξελίξεων, το
σύστημα της Διοικήσεως του προσωπικού, προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία και
διαμορφώνεται ως ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια του σύγχρονου manage
ment.
Η σύγχρονη αντίληψη ως προς τη Διοίκηση του Προσωπικού, σε αντί
θεση με παλαιότερες αντιλήψεις (που επικέντρωναν το ενδιαφέρον στην αύξηση της
απόδοσης μέσω του εξαναγκασμού και της απειλής πειθαρχικών μέτρων) βλέπει
σήμερα τον εργαζόμενο άνθρωπο ως ένα σύνολο γνώσεων, προσόντων, δεξιοτήτων,
φιλοδοξιών και διαθέσεων, τα οποία πρέπει όλα μαζί να αξιοποιούνται μέσα στο ερ
γασιακό περιβάλλον και για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη,
στη συμμετοχή και στη συνεργασία.
Εν όψει όλων αυτών των εξελίξεων ο τομέας της Διοικήσεως του Προσω
πικού αποτελεί σήμερα θέμα πρώτης προτεραιότητας μέσα στο όλο σύστημα της
Δημοσίας Διοικήσεως. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 337-338)

2. Αντικείμενο Μελέτης της Διοικήσεως του Προσωπικού
Η ρυθμός απόδοσης ενός οργανισμού, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και αξιοποιείται γενικά το προσωπικό που διαθέ
τει.
Για το λόγο αυτό κάθε προϊστάμενος στο χώρο των υπηρεσιών του Δημο
σίου πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται αποδοτικά με το προσωπικό του και
να επιλύει ικανοποιητικά τα πολλά και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει (το
προσωπικό) στα πλαίσια της εργασίας του. Η αποδοτική διοίκηση του προσωπικού
δημιουργεί επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία θα
επιτρέπουν αφ' ενός μεν την επιλογή και την πρόσληψη του καταλλήλου προσωπι
κού, αφ' ετέρου δε την εν συνεχεία ανάπτυξη των ικανοτήτων του και την υποκίνηση
του για άντληση του αναγκαίου βαθμού ικανοποίησης, σε συνδυασμό με την πα
ροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη ολοκλήρου του δυναμικού του.
Ειδικότερα η Διοίκηση Προσωπικού αναφέρεται:
•

Στη μελέτη των αναγκών του οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό,
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Στην ανάλυση, περιγραφή και σχεδίαση των έργων, ώστε να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του οργανισμού,

•

Στον κατάλληλο προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού,

•

Στην πρόσληψη την προαγωγή και εν γένει εξέλιξη του προσωπικού,

•

Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η
εναρμόνιση του περιβάλλοντος προς τις ανάγκες του προσωπικού,

•

Στην άσκηση της εποπτείας,

•

Στην αξιολόγηση της εργασίας και του προσωπικού,

•

Στην εκπαίδευση και

•

Στην πειθαρχία του προσωπικού

3. Το προσωπικό ως συντελεστής ανάπτυξης της Διοικήσεως
Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στο πλαίσιο της επιστή
μης του management, αφορά δε στο σύνολο των μέτρων, τα οποία συμβάλλουν στη
δημιουργία καταλλήλων προϋποθέσεων μέσα στους οργανισμούς, για την εξασφά
λιση του σωστού προσδιορισμού των αναγκών, την πρόσληψη, την απασχόληση και
την εν γένει εξέλιξη του προσωπικού, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του.
Ο τομέας του προσωπικού και ο ρόλος του ως βασικού στοιχείου της οργανώσεως της Δημοσίας Διοικήσεως είναι κυρίαρχος, διότι είναι ο μόνος τομέας ο
οποίος αφορά στο έμψυχο υλικό σε αντίθεση με όλους τους άλλους τομείς οι οποίοι
αφορούν στα μηχανικά μέσα και στις διαδικασίες, είναι δε προφανές ότι όσο τέλεια
μηχανικά μέσα και αν χρησιμοποιεί και οποιεσδήποτε σύγχρονες διαδικασίες και
μεθόδους κι αν εφαρμόζει ο οργανισμός, χωρίς κατάλληλους ανθρώπους και χωρίς
την κατάλληλη υποκίνηση τους, είναι αδύνατο να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέ
σματα.
Στην πράξη, οι οργανισμοί δεν είναι παρά συστήματα αλληλεξαρτωμένων
ατόμων, ενώ η συμπεριφορά των ατόμων που εργάζονται μέσα στους οργανισμούς
επηρεάζει άμεσα, τόσο την οργανωτική τους διάρθρωση, όσο και την εν γένει λει
τουργία τους, σε τελευταία δε ανάλυση, η συμπεριφορά αυτή δεν επηρεάζει μόνο
τους σκοπούς των οργανισμών αλλά και τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η λει
τουργία τους.
Το θέμα του προσωπικού, αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο στο χώρο των
οργανισμών και ως ξεχωριστό στοιχείο απαιτεί ειδικούς τρόπους αντιμετωπίσεως των '
προβλημάτων, που προκύπτουν από την ύπαρξη του. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 340)
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4. Οργάνωση του Προσωπικού στο πλαίσιο της Δημοσίας Διοικήσεως
Από οργανωτικής πλευράς ο τομέας της Διοικήσεως του προσωπικού
εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών Διοικήσεως, και λειτουργεί ως
τμήμα του τομέα αυτού χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η ύπαρξη αυτοτελούς
υπηρεσίας υπαγόμενης απ' ευθείας στην Κεντρική Διοίκηση του οργανισμού.
Τα συστήματα Διοικήσεως του προσωπικού διαφέρουν ανάλογα με το μέ
γεθος των οργανισμών. Στους μικρούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν περιορισμένο
αριθμό υπαλλήλων και περιορισμένο σύστημα καταμερισμού των έργων, είναι προ
φανές ότι τα θέματα του προσωπικού θα καλύπτουν ένα πολύ περιορισμένο τομέα
και ακριβώς για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν σύγχρονες μέθοδοι
και συστήματα αξιοποίησης του προσωπικού.
Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους μικρούς οργανισμούς στους οποίους
τα θέματα του προσωπικού καλύπτουν τα πλαίσια απασχόλησης ενός γραφείου το
οποίο είναι συνήθως ενταγμένο στις υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, στους
μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι διακρίνονται για τον σαφή και εκτεταμένο καταμιερισμό των έργων, τα προβλήματα του προσωπικού αντιμετωπίζονται συνήθως από
ειδική υπηρεσία, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα, υπαγόμενη απ' ευθείας στη
Κεντρική Διοίκηση των οργανισμών.
Η υπηρεσία αυτή ανάλογα με το μέγεθος της και την οργανική ένταξη
της στο πλαίσιο της οργανωτικής διαρθρώσεως του οργανισμού, μπορεί να λειτουρ
γεί ως γραφείο προσωπικού ως τμήμα προσωπικού ή και Διεύθυνση προσωπικού, ο
δε Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής είναι συνήθως γνωστός ως προσωπάρχης.
(Φαναριώτη Π., 2002, σ. 341)

5. Παράγοντες

που

επηρεάζουν την

ανάπτυξη

του

ανθρωπίνου

δυναμικού
Κάθε οργανισμός, ο οποίος επιδιώκει την ανάπτυξη του προσωπικού του,
στα πλαίσια των συγχρόνων εξελίξεων, πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες προϋ
ποθέσεις και να εξασφαλίζει τα μέσα με τα οποία θα επιτύχει την αποδέσμευση της
ανθρώπινης δραστηριότητας και της γνώσης, προς όφελος των βραχυχρόνιων και
μακροχρονίων επιδιώξεων του.
Στα πλαίσια αυτά, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν σήμερα μια άνευ προη
γουμένου πρόκληση, η οποία τους επιβάλλει να δίνουν έμφαση σε όλους εκείνους
τους παράγοντες, οι οποίοι στην ουσία καθορίζουν τα όρια της ανάπτυξης του αν
θρωπίνου δυναμικού και προσδιορίζουν τις πολιτικές που πρέπει να προωθεί η
Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζει την εις το έπακρον αξιοποίηση του ανθρωπίνου πα
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ράγοντα, ως φορέα της γνώσης, των εμπειριών και των ικανοτήτων που απαιτούνται
στα πλαίσια των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Η ειδικότερη ανάλυση των πα
ραγόντων αυτών έχει ως κάτωθι:

5.1. Ο Τεχνολογικός παράγων
Είναι γεγονός, ότι ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων,
οι οποίες επηρεάζουν έντονα τη ζωή των ανθρώπων και ταυτόχρονα τη μορφή και
τον τρόπο δράσεως και λειτουργίας των συγχρόνων οργανισμών.
Βασικότερη έκφραση των εξελίξεων αυτών, αποτελεί σήμερα η ανάπτυξη
της πληροφορικής, η οποία μέσα από την τεχνολογία των δικτύων και των βάσεων
δεδομένων, έφερε πραγματική επανάσταση στη λειτουργία των οργανισμών και κλό
νισε τις από μακρού χρόνου καθιερωμένες αρχές και αντιλήψεις ως προς τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τόσο την
φύση της εργασίας μέσα στους οργανισμούς όσο και την ίδια την οργανωτική τους
διάρθρωση. Ως φυσικό επακόλουθο των εξελίξεων αυτών διαμορφώνονται ανάλογες
μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρέπει να προβαίνει σε αναγκαίες
προσαρμογές τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι αναδιαρθρώσεις
αυτές οδηγούν στην αναπόφευκτη κατάργηση θέσεων και την απομάκρυνση εργα
ζομένων.
Οι εργασίες που καταργούνται είναι συνήθως εκείνες με τις οποίες απα
σχολούνται πρόσωπα με μειωμένο βαθμό γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικής
κατάρτισης, στοιχεία δηλαδή τα οποία βρίσκονται σε αναντιστοιχία με την κρατούσα
αντίληψη του ανθρώπου της γνώσης, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτή
σεις της σύγχρονης εποχής. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 343)

5.2. Ο Οικονομικός παράγων
Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημόσια Διοίκηση
και οι οργανισμοί γενικότερα είναι ο περιορισμός των οικονομικών πόρων καθώς
και οι περιορισμένες δυνατότητες της για ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων λόγω
της υιοθετούμενης εκάστοτε πολιτικής για την συγκράτηση του πληθωρισμού. Οι
σημειούμενες κατά περιόδους, πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες, όπως είναι φυσικό
υποσκάπτουν την αγοραστική ικανότητα του προσωπικού και μειώνουν το εισόδημα
και την ικανότητα αποταμίευσης των εργαζομένων αποτελούν γενικότερο πρόβλημα,
διότι επηρεάζουν άμεσα και τη γενικότερη απόδοση των οργανισμών. Όπως είναι
φυσικό κάθε παρεχόμενη αύξηση αποδοχών, πρέπει να αντισταθμίζεται με παράλ
ληλη αύξηση της παραγωγικότητας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε αντίθετη πε
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ρίπτωση (δηλαδή σε περιπτώσεις αύξησης των αποδοχών χωρίς παράλληλη αύξηση
της παραγωγικότητας), μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πολύ σοβαρών προβλη
μάτων, όχι μόνο στους συγκεκριμένους οργανισμούς, αλλά και στο σύνολο της
εθνικής οικονομίας.
Για το λόγο αυτό, το έργο της διοικήσεως στον τομέα του ανθρώπινου δυ
ναμικού γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, διότι ενώ από τη μια πλευρά βρίσκεται στη
δύσκολη θέση να αντιμετωπίζει αρνητικά, συνεχείς απαιτήσεις των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, για αυξήσεις αποδοχών οι οποίες, σε τελευταία ανάλυση, θα έχουν ως
αποτέλεσμα την χειροτέρευση των πληθωριστικών φαινομένων και την εξασθένηση
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, (μέσα από την συνεχή αύξηση του κόστους
παραγωγής των προϊόντων ή των υπηρεσιών), από την άλλη πλευρά θα πρέπει να
εξετάζει με ρεαλιστικό πνεύμα τις ανάγκες του προσωπικού και να καταβάλει προ
σπάθεια για τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό των δυσχερειών που προκαλούνται από τις οικονομικές αυτές ανισορροπίες και οι οποίες έχουν άμεση επί
πτωση στην αποδοτική λειτουργία της Δημοσίας Διοικήσεως στο σύνολο της. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 344)

5.3. Ο Κοινωνικός παράγων
Οι συνεχείς αναπροσαρμογές που επιβάλλονται στους οργανισμούς όπως
είναι επόμενο, προκαλούν έντονα κοινωνικά προβλήματα, διότι περιορίζουν δρα
στικά τη ζήτηση προσωπικού, ενώ οι εργασίες που προσφέρονται απαιτούν νέες
γνώσεις και νέα προσόντα, τα οποία επιβάλλουν στις Διοικήσεις των οργανισμών την
υποχρέωση της δημιουργίας καταλλήλων ευκαιριών, οι οποίες αφ' ενός μεν θα α
ντισταθμίζουν τις απώλειες αυτές αφ' ετέρου δε θα δίνουν στο προσωπικό τη δυνατό
τητα να αναβαθμίζει τα προσόντα του ώστε να είναι σε θέση να ασχολείται με νέες
εργασίες, χωρίς να μειώνεται το ηθικό του και ο βαθμός ικανοποίησης από την ερ
γασία του.
Εξ' άλλου είναι γνωστός, ο σημαντικός ρόλος που παίζουν στις σύγχρονες
κοινωνίες οι οργανωμένες ομάδες πίεσης, οι οποίες ασκούν έμμεση πλην όμως
ιδιαίτερα έντονη επίδραση στη Διοίκηση και στις αποφάσεις της, κυρίως σε ότι
αφορά στο χειρισμό του ανθρωπίνου παράγοντα. Οι πιέσεις αυτές μπορεί να έχουν
διαφορετική προέλευση και φυσικά διαφορετικούς στόχους και διαφορετικές επι
πτώσεις. Τέτοιες ομάδες πίεσης πέρα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες
επιδιώκουν την βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσεως των μελών τους
είναι οι σύνδεσμοι για την ισότητα των δύο φύλλων, οι ομάδες ατόμων με ειδικές
ανάγκες κλπ, οι οποίες απαιτούν κάθε μια και όλες μαζί, ειδικές ρυθμίσεις που
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επηρεάζουν τα προγράμματα και τις αποφάσεις της Διοικήσεως από πολλές πλευ
ρές. Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη των ομάδων πίεσης αξιώνουν την παροχή δυνατοτή
των, για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής, η οποία επηρεάζει
το επίπεδο διαβίωσης τους και τη δημιουργία ευκαιριών για συνεχή εκπαίδευση
και επικοινωνία, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη θέση τους και να βοηθήσει τους
προϊσταμένους να απαλλαγούν από τυχόν προκαταλήψεις πάνω στα θέματα αυτά.
Η επίδραση των κοινωνικών αυτών παραγόντων οδηγεί σε ανάλογες προσαρμογές,
όσον αφορά στις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, στην απασχόληση, στις
συνθήκες εργασίας, στην εκπαίδευση, καθώς και στην υποκίνηση και άσκηση της
εποπτείας, ώστε να εξαφανίζονται τυχόν παρεμβαλλόμενα εμπόδια στην ίση μετα
χείριση των προσώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δραστηριοποιούνται στα
πλαίσια των οργανισμών. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 344)

5.4. Η Σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού
Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγων που επηρεάζει τη Διοίκηση του προ
σωπικού, είναι αυτός που αναφέρεται στις μεταβολές που παρατηρούνται στη σύν
θεση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία πέρα από την εξειδίκευση, αφορά και
στην ηλικία των εισερχομένων στη Δημόσια υπηρεσία προσώπων.
Όταν το όριο της μέσης ηλικίας του ενεργού πληθυσμού είναι χαμηλό,
δηλαδή όταν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού έχει ηλικία από 17 μέχρι 35 ετών, ση
μαίνει ότι ένας μιεγάλος αριθμός εργασιών θα ανατίθεται σε πρόσωπα νέα, τα οποία
έχουν μεγαλύτερη θέληση και ικανότητα για εργασία αλλά και μικρότερη εμπειρία.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανταγωνισμός μεταξύ των νέων για την εξασφάλιση καλυτέ
ρων όρων εργασίας και ευκαιριών εξελίξεως θα είναι εντονότερος.
Το γεγονός ότι οι οργανισμοί στο μέλλον θα επανδρώνονται σε πολύ με
γάλο ποσοστό, με προσωπικό νεαρής ηλικίας, θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην
ανάγκη για κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών και κλίσεων του προσωπικού της κατη
γορίας αυτής.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάλογη προσαρμογή
των προγραμμάτων επιλογής προσωπικού, στον επαγγελματικό προσανατολισμό,
στα προγράμματα εκπαιδεύσεως, στα συστήματα υποκίνησης και σε λοιπές δρα
στηριότητες, οι οποίες θα δίνουν μιεγαλύτερη προσοχή στις διαφορές που υπάρχουν
μιεταξύ των νέων και των παλαιότερων μιελών των οργανισμιών.
Οι παράγοντες αυτοί, δηλαδή ο τεχνολογικός, ο οικονομιικός, ο κοινωνι
κός και ο ανθρώπινος, επηρεάζουν έντονα όλες τις πλευρές της λειτουργίας των
συγχρόνων οργανισμιών και διαμιορφώνουν νέες συνθήκες και νέα πλαίσια δράσεως,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

112

-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΕΚΤΟ

τα οποία όπως είναι φυσικό διαμορφώνουν νέες προϋποθέσεις και νέες προοπτικές
ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 345)

6. Στοιχεία ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού
Δοθέντος ότι η επίτευξη των στόχων της Δημοσίας Διοικήσεως εξαρτάται
από την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων που έχει στη διάθεση
της, για να επιτύχει τους στόχους της η Διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να απε
λευθερώνει και ταυτόχρονα να κατευθύνει σωστά την ενέργεια, το ταλέντο και τη
γνώση του ανθρωπίνου δυναμικού που έχει στη διάθεση της.
Για να εξασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση του υφισταμένου και του μελ
λοντικού ανθρωπίνου δυναμικού, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να μελετά τους
τρόπους και τα μέσα με τα οποία οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον προ
γραμματισμό, την απόκτηση και την ανάπτυξη του δυναμικού αυτού, θα ενταχθούν
σ' ένα ενιαίο σύστημα, ώστε μέσω του συστήματος αυτού, να εξασφαλίζεται η αποτε
λεσματική εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων και η πλήρης εναρμόνιση τους
στα πλαίσια των αναγκών της.
Όπως είναι προφανές η διαφορετικότητα της φύσεως των οργανισμών,
προσδιορίζει και το εύρος των απαιτήσεων της εργασίας, το οποίο ποικίλει ανάλογα
με την αποστολή κάθε οργανισμού, ανάλογα με τα επίπεδα άσκησης της εποπτείας,
ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται και φυσικά ανάλογα με τις απαιτήσεις
των θέσεων προσωπικού που εντάσσονται στην οργανωτική τους διάρθρωση π.χ. άλ
λες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας του μηχανικού, άλλες της εργασίας του υπαλ
λήλου γραφείου, άλλες του λογιστή, ενώ άλλες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας του
Διευθυντού και άλλες οι απαιτήσεις της εργασίας του προϊσταμένου ενός γραφείου.
Η ένταξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων στα πλαίσια ενός συστήματος,
πέρα από την εξασφάλιση της ορθολογικής αντιμετώπισης τους, διασφαλίζει και την
εναρμόνιση τους με τις ειδικότερες ανάγκες του οργανισμού.
Η διαδικασία της συστηματικής προσέγγισης του προγραμματισμού και
της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, στο χώρο της Δημοσίας Διοικήσεως
ακολουθεί μια λογική σειρά, δραστηριοτήτων οι οποίες αποβλέπουν στη σταδιακή
ανάπτυξη των αναγκαίων διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται μια σφαιρική, όσο και
ορθολογική αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Με τα δεδομένα αυτά, οι
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της συστηματικής προσέγγισης του
προβλήματος, έχουν ως αφετηρία και βάση τη γενική κατεύθυνση του οργανισμού
και τον γενικό προγραμματισμό της ανάπτυξης του. Μέσα από την προσέγγιση
αυτή, αντλούνται τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη
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του ανθρωπίνου δυναμικού. Το στοιχεία τα οποία οδηγούν στον ποσοτικό και ποιο
τικό προσδιορισμό των θέσεων του προσωπικού, που πρόκειται να συμπληρωθούν
βραχυχρονίως και μακροχρονίως, προκύπτουν από τη μορφή και την έκταση της
οργανωτικής διάρθρωσης, από την ανάλυση και το σχεδίασμά της εργασίας και φυ
σικά από τη μορφή και την έκταση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα
διάφορα επίπεδα της οργανωτικής διαρθρώσεως του συγκεκριμένου οργανισμού.
Όλα αυτά τα θέματα πρέπει πριν από κάθε διαδικασία που αφορά στον
προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού, να μελετώνται και να αναλύονται από
κάθε πλευρά και με κάθε λεπτομέρεια, ώστε τα εξαγόμενα συμπεράσματα και οι
τελικές ενέργειες που αποφασίζονται ως αποτέλεσμα της σχετικής επεξεργασίας να
είναι απολύτως τεκμηριωμένα. (Φαναριώιη Π., 2002, σ. 347)

6.1. Αρμοδιότητες της υπηρεσίας προσωπικού
Η υπηρεσία προσωπικού έχει ως κυρία αποστολή τη μελέτη των αναγκών
του οργανισμού σε προσωπικό και τη μέριμνα για την επαρκή επάνδρωση όλων των
τμημάτων του. Η γενική αυτή αρμοδιότητα μπορεί να αναλυθεί σε ειδικότερες δρα
στηριότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
>

Η ανάλυση της εργασίας και ο καθορισμός των αναγκών του οργανισμού σε αν
θρώπινο δυναμικό κατά κατηγορίες βραχυχρονίως και μακρυχρονίως.

>

Η δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων και πρόσκληση όσων ενδιαφέρονται να
προσληφθούν στον οργανισμό.

>

Η επιλογή και διορισμός των προσώπων που κρίνονται κατάλληλα για τις διάφο
ρες δραστηριότητες του οργανισμού και η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.

>

Η οργάνωση ενημερωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης
του προσωπικού, που αποβλέπουν στη βελτίωση των γνώσεων του, ώστε να είναι
σε θέση να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας ή να μελετά
και να εισάγει νέες μεθόδους στην εκτέλεση της εργασίας του.

>

Η τήρηση στοιχείων και ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν στην υπηρεσιακή
ικανότητα, και την εξέλιξη του προσωπικού.

>

Η έρευνα των παραπόνων και η μέριμνα για την αποφυγή συγκρούσεων

>

Η αξιολόγηση έργων και προσωπικού.

>

Η διενέργεια προαγωγών

>

Η μέριμνα για την τήρηση της πειθαρχίας και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην
ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 349)
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6.2. Οργάνωση της Υπηρεσίας του Προσωπικού
Όπως ήδη τονίστηκε, η υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισμένη με το χειρι
σμό των θεμάτων του προσωπικού, ανάλογα δε με τον όγκο της εργασίας την οποία
συνεπάγεται η άσκηση των δραστηριοτήτων της, παρουσιάζει και ανάλογη οργανω
τική διάρθρωση. Η οργανωτική αυτή διάρθρωση, αποτελεί συνάρτηση του καταμε
ρισμού των έργων και του πλήθους των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σ αυτήν.
Στους μικρούς οργανισμούς, το σύνολο των αρμοδιοτήτων αυτών, μπορεί να ασκεί
ται όπως ήδη αναφέραμε, από ένα γραφείο ή και να ανατίθεται σε ένα άτομο. Δια
φορετική όμως είναι η εικόνα της οργάνωσης της υπηρεσίας προσωπικού στους με
γάλους οργανισμούς, οι οποίοι απασχολούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζομέ
νων και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μεγάλο όγκο εργασίας, ο οποίος επιβάλει με τη
σειρά του ένα διευρυμένο σύστημα καταμερισμού των έργων. Στις περιπτώσεις αυ
τές, οι εργασίες κατανέμονται σε επιμέρους τμήματα ή γραφεία, τα οποία αναλαμ
βάνουν να φέρουν εις πέρας τη διεξαγωγή συγκεκριμένου πλαισίου αρμοδιοτήτων.
Η επίσημη μορφή οργανώσεως της υπηρεσίας προσωπικού προκύπτει
από τον οργανισμό της οικείας Διοικητικής μονάδας. Πάντως σε γενικές γραμμές τα
γραφεία τα οποία λειτουργούν συνήθως σε μία σχετικά ανεπτυγμένη υπηρεσία προ
σωπικού, είναι τα εξής:
α. Το γραφείο προσωπικής κατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει τους διο
ρισμούς, τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις, τις προαγωγές και τα πειθαρχικά θέματα.
β. Το γραφείο τεκμηρίωσης, το οποίο τηρεί όλα τα στοιχεία τα οποία
αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού.
γ. Το γραφείο ανάλυσης και προγραμματισμού των αναγκών σε ανθρώ
πινο δυναμικό, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση σχετικών εγχειριδίων περι
γραφής και προδιαγραφής των εργασιών με έμφαση στον καθορισμό των ειδικών
απαιτήσεων των επιμέρους έργων (σε γνώσεις, ικανότητες και ειδικές συνθήκες). Για
τον προγραμματισμό των αναγκών του οργανισμού και την κατάρτιση προγραμμά
των σταδιακής κάλυψης των κενών θέσεων καθώς επίσης και για την εφαρμογή των
καταλλήλων συστημάτων αξιολόγησης έργων και προσωπικού και
δ. Το γραφείο μισθοδοσίας το οποίο μελετά τα θέματα της μισθοδοσίας
του προσωπικού, προβαίνει στην εκκαθάριση των αποδοχών, εγκρίνει τις προτάσεις
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, μεριμνά για την ενημέρωση των τρα
πεζικών λογαριασμών μιε καταθέσεις των καθαρών αποδοχών που αντιστοιχούν
στους δικαιούχους και την απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
ε. Σε ιδιαίτερα μεγάλους οργανισμούς λειτουργούν και γραφεία εκπαί
δευσης του προσωπικού, ψυχοτεχνικής κ.λ.π.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-115-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΕΚΤΟ

Οργανωτικά, η υπηρεσία προσωπικού μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητο
τμήμα (όπως συμβαίνει συνήθως στους μεγάλους οργανισμούς) ή να εντάσσεται στη
Διεύθυνση Διοικητικού η οποία έχει τη γενικότερη ευθύνη του συντονισμού του
Διοικητικού έργου του Οργανισμού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 350)

6.3. Ο ρόλος τον προσωπάρχου
Ο προσωπάρχης είναι και αυτός ένας από τους επικεφαλής των τομέων
του οργανισμού και ως εκ τούτου αποτελεί μέλος της Ομάδας Διοικήσεως. Ως προϊ
στάμενος ενός κλάδου, ο προσωπάρχης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ασκεί
Διοίκηση, τα αποτελέσματα της οποίας επηρεάζουν άμεσα την όλη εξέλιξη του ορ
γανισμού.
Ο ρόλος, και οι αρμοδιότητες του προσωπάρχου περιγράφονται σε γενι
κές γραμμές ως εξής:
(α) Αρμοδιότητες που αφορούν στη μελέτη των αναγκών του οργανισμού
σε προσωπικό, στην κατάρτιση προγραμμάτων καθώς και στον συντονισμό των σχε
τικών δραστηριοτήτων των επί μέρους μονάδων του οργανισμού καθ' ο μέρος αφο
ρούν σε θέμιατα προσωπικού.
Στα πλαίσια αυτά, ο προσωπάρχης μελετά τους μακροχρόνιους στόχους
της υπηρεσίας, σε συνάρτηση με τις γενικές τάσεις και μελλοντικές προοπτικές εξελίξεως του οργανισμού στο σύνολο του, προβαίνει στον καθορισμό των αναγκών του
οργανισμού σε προσωπικό και ασκεί έλεγχο και εποπτεία στο τμήμα του.
Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του τμήματος του, δίνει τη δυνατότητα
στον προσωπάρχη, να εντοπίζει τα προβλήματα και να προτείνει τις δυνατές εναλ
λακτικές λύσεις που αφορούν στις οργανωτικές και λειτουργικές πλευρές των συ
στημάτων, που εφαρμόζονται σε σχέση με το προσωπικό. Ο έλεγχος διακρίνεται σε
διοικητικό έλεγχο, που καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία συντονισμού των διαφό
ρων προγραμμάτων, (βραχυχρόνιων και μακροχρονίων), που εφαρμόζονται στον
συγκεκριμένο τομέα και σε λειτουργικό έλεγχο, που αφορά στις ειδικές δραστηριό
τητες που αναπτύσσονται στις επιμέρους μονάδες της υπηρεσίας..
(β) Αρμοδιότητες που αφορούν στον καθορισμό των μέτρων πολιτικής του
οργανισμού στον τομέα του προσωπικού.
Τα μέτρα αυτά αναφέρονται στους ειδικούς όρους και στις προϋποθέσεις
πρόσληψης του προσωπικού, στους όρους απασχόλησης, στις άδειες, στις παρου
σίες και απουσίες του προσωπικού, στο σύστημα και τους τρόπους αμοιβής του,
στα παράπονα, στην επικοινωνία κ.λ.π.
(γ) Αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα μελετών.
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Όπως κάθε προϊστάμενος, έτσι και ο προσωπάρχης είναι υπεύθυνος για
ιη μελέτη των γενικών και ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός
στον τομέα του προσωπικού και για την εισήγηση των καταλλήλων μέτρων για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Ειδικότερα, ο προσωπάρχης είναι υποχρεωμένος να μελετά τις εξελίξεις
που σημειώνονται στον οργανισμό (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες), να προσδιο
ρίζει τις ανάγκες του σε προσωπικό και να εισηγείται τις κατάλληλες λύσεις, τόσο ως
προς την πρόσληψη του προσωπικού όσο και προς τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις
ή μετατάξεις καθώς και την υπηρεσιακή εξέλιξη του. Για το λόγο αυτό ο Προσω
πάρχης συμμετέχει συνήθως άνευ ψήφου σε όλα τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβού
λια κατωτέρου και ανωτέρου προσωπικού.
(δ) Αρμοδιότητες εργασιακών και λοιπών επαγγελματικών σχέσεων.
Οι σχέσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα που συναρτώνται με τη λειτουρ
γία του οργανισμού και τις ανάγκες του προσωπικού σε ότι αφορά στην εξασφάλιση
καταλλήλων συνθηκών εργασίας, στην καταβολή ικανοποιητικής αμοιβής, στα συ
στήματα υπηρεσιακής εξέλιξης κ.λ.π. Οι σχέσεις αυτές διακρίνονται ειδικότερα σε:
>

Ενδοτμηματικές Σχέσεις και

>

Διατμηματικές Σχέσεις
Στην κατηγορία των ενδοτμηματικών σχέσεων περιλαμβάνεται το σύνολο

των εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του τμήματος που επο
πτεύει ο προσωπάρχης.
Στην κατηγορία των διατμηματικών σχέσεων ανήκει το σύνολο των σχέ
σεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της συνεργασίας του προσωπάρχου με τους
προϊσταμένους των λοιπών τμημάτων καθ' ο μέρος αφορούν σε θέματα του προσω
πικού. Στις δύο αυτές κατηγορίες σχέσεων θα πρέπει να προστεθούν και οι σχέσεις
που αναπτύσσονται στα πλαίσια των επαφών του προσωπάρχου με τις επαγγελματι
κές ενώσεις του προσωπικού, διότι η ανάπτυξη των σχέσεων αυτών είναι απαραίτητη
καθ’ όσον με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η σωστή αντιμετώπιση των προβλημά
των του προσωπικού και σε πολλές περιπτώσεις η γενικότερη εξέλιξη του προσωπι
κού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 351-352)

7. Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού
Ο προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού αναφέρεται στη διαδι
κασία πρόβλεψης των αναγκών του οργανισμού και στη λήψη των καταλλήλων μέ
τρων, ώστε να εξασφαλίζεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό στο επιθυμητό ποσο
τικό και ποιοτικό επίπεδο, μέσα από την άριστη εκμετάλλευση των εξωτερικών και
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εσωτερικών πηγών, στη διατήρηση και ανάπτυξη του δυναμικού αυτού και στην
επιτυχή αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων που ενδεχομένως να προκόψουν
είτε από την αύξηση είτε από την έλλειψη προσωπικού.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προγραμματισμός, σε ότι αφορά
στο ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει την υφισταμένη
κατάσταση από άποψη ανθρωπίνου δυναμικού, ή να προβλέπει τη μελλοντική ζή
τηση και προσφορά και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφά
λιση του αναγκαίου προσωπικού από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς για την κά
λυψη των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων στόχων του οργανισμού.
Βασική επιδίωξη του προγραμματισμού σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο
δυναμικό είναι:
α) Η αξιολόγηση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό συναρτήσει της
κατευθύνσεως που ακολουθεί ο οργανισμός σε σχέση με την μελλοντική του εξέ
λιξη,
β) Ο καθορισμός των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των
υφισταμένων και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού και
γ) Η μέριμνα για την προώθηση λύσεων και μεθόδων, οι οποίες θα κα
τευθύνουν καλύτερα τον οργανισμό στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων
του. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 355)

7.1. Προϋποθέσεις αποτελεσματικού προγραμματισμού
Για να εξασφαλισθεί η κατάρτιση ενός κατά το δυνατόν ρεαλιστικού προ
γράμματος σε ότι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι ανάγκη ο προγραμματιστής
να βασισθεί σ’ ένα πλήθος από στοιχεία τα οποία αναφέρονται σ' ολόκληρη τη
διάρθρωση και λειτουργία του οργανισμού, να επεξεργασθεί και να συσχετίσει τα
στοιχεία αυτά μεταξύ τους, και να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και
προτάσεις. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από:
> Την ανάλυση της στρατηγικής του οργανισμού,
> Τη μελέτη του έργου του οργανισμού, τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτι
κής πλευράς
> Το σχεδίασμά της οργανωτικής διαρθρώσεως του οργανισμού
> Τη γενική διάρθρωση και κατανομή των θέσεων του προσωπικού μέσα στον
οργανισμό.
>

Από την ανάλυση και το σχεδιασμάτων έργων κλπ.
Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται σε σχέση με την παρούσα και τη μελλοντική

διάρθρωση του οργανισμού, λαμβανομένων πάντοτε υπ' όψιν των μεταβλητών οι
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οποίες παρεμβαίνουν και επηρεάζουν την εξέλιξη των οργανισμών όπως είναι π.χ.
οι τεχνολογικές μεταβολές οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο μακροπρόθεσμο σχεδία
σμά, στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των σχετικών οργανωτικών μετα
βολών κλπ.
Στη δεύτερη κατηγορία, δραστηριοτήτων δηλαδή των δραστηριοτήτων
που έχουν ως βάση την εργασία, εντάσσονται οι δραστηριότητες που αφορούν στην
πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και στο σχεδίασμά των αμοιβών.
Αν και οι δραστηριότητες αυτές τελικά συσχετίζονται με τα άτομα, εν
τούτοις προκύπτουν από το αποτέλεσμα της ανάλυσης της εργασίας, καθ' όσον αυτή
αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα των απαιτήσεων στις οποίες βασίζονται τόσο
η επιλογή και η εκπαίδευση, όσο και οι αμοιβές του προσωπικού.
Τέλος, στην τρίτη κατηγορία δραστηριοτήτων, δηλαδή των δραστηριοτή
των που έχουν ως κέντρο τον εργαζόμενο ανήκουν εκείνες οι οποίες σχετίζονται με
τη βελτίωση των αποδόσεων και την υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 359-360)

7.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (άρθρο 11 Ν
2683/99) «οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου προ
γραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό μετά από
γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργανώσεως».
Η συστηματική προσέγγιση των αναγκών κάθε οργανισμού βρίσκεται σε
στενή συνάρτηση με τους στόχους και την εν γένει οργανωτική του διάρθρωση.
Οι παράμετροι τις οποίες ο προγραμματιστής του ανθρωπίνου δυναμι
κού πρέπει να έχει υπ' όψιν κατά την εκτίμηση των αναγκών του οργανισμού είναι
οι εξής:
α) ο χρονικός στόχος του προγράμματος
β) το προβλεπόμενο μέγεθος του οργανισμού στα όρια του χρονικού στόχου του
προγράμματος
γ)

οι προβλεπόμενες μεταβολές στην οργανωτική διάρθρωση και στον εξοπλισμό,

και οι προβλεπόμενες μεταβολές στο ήδη υπηρετούν προσωπικό τόσο από ποσοτική
όσο και από ποιοτική άποψη
δ) οι ανάγκες του οργανισμού σε προσωπικό κατά την προγραμματιζόμενη χρονική
περίοδο
ε) το ήδη υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό και οι δυνατότητες του να καλύψει τις
μιελλοντικές ανάγκες του οργανισμού και
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στ) το σύστημα χρονικής κατανομής του υπό πρόσληψην προσωπικού κατά κατηγο
ρίες και βαθμούς
Η υφιστάμενη οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών προκύπτει από
τους εγκεκριμένους οργανισμούς.
Ο προγραμματιστής όμως του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι σε
θέση να εκτιμά τις ανάγκες του οργανισμού μακροπρόθεσμα βασιζόμενος στη δυ
ναμική των προδιαγραφόμενων εξελίξεων. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 361)

7.3. Σύστημα κατανομής των θέσεων
Οι θέσεις που διαμορφώνονται με βάση το σχεδιασμό της εργασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ήτοι:
α) θέσεις κατωτέρου προσωπικού
β) θέσεις προϊσταμένων ενδιαμέσων επιπέδων και
γ) θέσεις ανωτέρων διευθυντικών στελεχών.
Τα πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις της πρώτης βαθμίδας είναι γνωστά
ως εκτελεστικό όργανα ενώ τα πρόσωπα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις μέσα
στην οργανωτική διάρθρωση, είναι γνωστοί με τον γενικό όρο «προϊστάμενοι», ανά
λογα με το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, οι προϊστάμενοι είναι γνωστοί
ως Τμηματάρχες, Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές κ.ο.κ. Οι προϊστάμενοι αυτοί είναι
υπεύθυνοι για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων της ομάδας της οποίας
προΐστανται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών.
Χαρακτηριστικό των προϊσταμένων, είναι ότι ασκούν το management σε
τμήματα του οργανισμού, τα οποία εντάσσονται σε άλλα ευρύτερα τμήματα και
αυτά σε άλλα, ώστε να υπάρχει μια συνεχής αλυσίδα εξαρτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι
όλα τα μέρη του οργανισμού εξαρτώνται μεταξύ τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξα
σφαλίζεται μια ενότητα στην άσκηση της διοικήσεως και στην εκτέλεση των εντολών.
Στα πλαίσια αυτά, οι προϊστάμενοι ενός επιπέδου αποτελούν τους συνδετικούς κρί
κους των τμημάτων τους, με την οργανωτική μονάδα που βρίσκεται στο αμέσως
επόμενο επίπεδο.
Η τελική σχεδίαση της οργανωτικής διαρθρώσεως κατά επίπεδα μας δίνει
την πραγματική εκτίμηση των θέσεων κατά κατηγορίες και βαθμούς. Συνεπώς τα
στοιχεία, της οργανωτικής διάρθρωσης αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό
των αναγκών του οργανισμού και προγραμματισμό των προσλήψεων, των μεταθέ
σεων και των προαγωγών και λοιπών μεταβολών στην υπηρεσιακή εξέλιξη του προ
σωπικού.
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Εξυπακούεται όχι χόσο ο σχεδιασμός χης οργανωτικής διαρθρώσεως όσο
και ο υπολογισμός των αναγκών σε προσωπικό πρέπει να γίνεται με βάση τη σχέση
κόστους και ωφελείας.
Η σχέση αυτή χρησιμεύει για την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών
και μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. Για το
σκοπό αυτό οι μεγάλοι οργανισμοί αξιοποιούν τις υπηρεσίες ειδικών ερευνητικών
ομάδων, οι οποίες ασχολούνται με την κατάρτιση ειδικών μοντέλων προσομοίωσης,
τα οποία παράγουν ορισμένες προβολές των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό.
(Φαναριώτη Π., 2002, σ. 370)

7.4. Απογραφή του ανθρωπίνου δυναμικού
Από τη στιγμή κατά την οποία θα προσδιορισθεί το πλαίσιο των μελλο
ντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, το δεύτερο βήμα συνίσταται στην απογραφή του ήδη υπηρετούντος προσωπικού και των προσόντων που διαθέτει.
Το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και τα προσόντα του καταχωρίζονται
σε ειδικό πρόγραμμα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, μέσα από το οποίο μπορεί να
γίνεται οποιαδήποτε ταξινόμηση ή επεξεργασία και να αντλούνται οποιεσδήποτε
πληροφορίες.
Τα δεδομένα της απογραφής περιλαμβάνουν στοιχεία για κάθε έναν
υπάλληλο χωριστά, όπως ηλικία, εργασία με την οποία ασχολείται, τίτλος εργασίας,
εμπειρία, χρόνος απασχόλησης στην υπηρεσία, εκπαίδευση, ειδικά προσόντα,
(όπως ικανότητα ομιλίας, γνώση ξένων γλωσσών) προϋπηρεσία και άλλα παρόμοια
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται συνήθως από τον ίδιον τον υπάλληλο σε
ειδικό έντυπο τα οποία μετά την επαλήθευση από την υπηρεσία μεταφέρονται στον
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Στον Υπολογιστή μπορεί επίσης να μεταφέρονται και
άλλα στοιχεία, όπως π.χ. στοιχεία αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, κρί
σεις ως προς τις δυνατότητες προαγωγής τους κ.λ.π. Τελικό αποτέλεσμα της συγκέ
ντρωσης όλων αυτών των στοιχείων θα είναι η κατάρτιση ενός αρχείου το οποίο θα
περιέχει στοιχεία ως προς:
> Την αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στον οργανισμό
> Τα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία σχετικά με κάθε έναν υπάλληλο και
> Ενδείξεις περί της καταλληλότητας για προαγωγή ενός εκάστου υπαλλήλου.
Πέρα από τα στοιχεία αυτά η απογραφή του προσωπικού παρέχει τη δυ
νατότητα της κατάρτισης ειδικών οργανογραμμάτων, στα οποία θα εμφανίζεται το
σύστημα του καταμερισμού των έργων και η σύνθεση της ιεραρχικής πυραμίδας,
δηλαδή η κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού κατά ιεραρχικά επίπεδα, οπότε
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η αρμόδια υπηρεσία θα είναι σε θέση να έχει μια άμεση εποπτεία των οργανικών
μονάδων που αναπτύσσονται μέσα στον οργανισμό, του αριθμού των προσώπων που
υπηρετούν σε κάθε μονάδα και της κατανομής των προσώπων αυτών σε ιεραρχικά
επίπεδα (από την οποία προκύπτει τόσο η σύνθεση της ομάδας Διοικήσεως όσο και
ο αριθμός των προϊσταμένων γενικότερα).
Η απογραφή του προσωπικού και των προσόντων του, προϋποθέτει την
κατάρτιση πίνακα, όλων των τίτλων εργασίας που υπάρχουν μέσα στον οργανισμό
καθώς και τον αριθμό των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων σε κάθε εργασία. Ένας
άλλος τρόπος κατάταξης των στοιχείων, είναι η καταχώριση του συνολικού αριθμού
των υπαλλήλων, σε πίνακες ανάλογα με το επίπεδο εκπαιδεύσεως (π.χ. υποχρεω
τική εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπι
στημιακή εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές κ.λ.π.). Μπορεί όμως η ταξινόμηση
αυτή να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού σε
ειδικότητες κατά βαθμίδες εκπαιδεύσεως π.χ. προκειμένου περί προσωπικού πα
νεπιστημιακής εκπαίδευσης θα έχουμε κατηγορίες όπως Διοικητικοί, Οικονομολό
γοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.ο.κ.
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η πλήρης και αντικειμενική κατα
γραφή τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής πλευράς ολόκληρου του προσω
πικού που υπηρετεί στον οργανισμό, ώστε ο προγραμματιστής να έχει μια πλήρη
εικόνα της παρούσης καταστάσεως. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 372)

7.5. Πρόβλεψη μελλοντικών μεταβολών με βάση το ήδη υφιστάμενο
προσωπικό
Όπως είναι φυσικό το προσωπικό εφ' όσον απαρτίζεται από ανθρώπους
είναι ευμετάβλητο και ουδέποτε παραμένει σταθερό, καθ' όσον επηρεάζεται από ένα
πλήθος παραγόντων τους οποίους η Διοίκηση πρέπει να λαμβάνει υπ' όιμιν και να
αξιολογεί κατάλληλα, ώστε να προβαίνει στον καθορισμό ορθών προβλέψεων.
Βασικότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι:
•

Οι αναμενόμενες απώλειες

•

Οι μετακινήσεις εντός του οργανισμού

•

Οι ποιοτικές μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό
(α) Απώλειες σε Προσωπικό. Κάθε οργανισμός πρέπει κατά τη διαδικασία

του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού του, να υπολογίζει και ορισμένες
απώλειες σε προσωπικό για πολλούς λόγους. Οι παράγοντες που προκαλούν απώ
λειες σε προσωπικό είναι πολλοί, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι δεν μπορεί
να ελεγχθούν από τον οργανισμό, όπως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν μπορεί
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να προληφθούν. Μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι η συνταξιοδότηση, η παραί
τηση, ο θάνατος, η εθελούσια έξοδος κ.λ.π.
(β) Μετακινήσεις του Προσωπικού ιτέσα στον ίδιο τον Οονανισιιό. Ως
αποτέλεσμα των απωλειών σε προσωπικό ή της υπηρεσιακής του εξέλιξης, έχουμε
τις εσωτερικές μετακινήσεις, οι οποίες οφείλονται σε προαγωγές, μεταθέσεις, απο
σπάσεις κ.λ.π.
Πολλοί οργανισμοί έχουν καθιερώσει συστήματα μετακίνησης του προ
σωπικού από μία εργασία σε άλλη με σκοπό τη διεύρυνση των ικανοτήτων του και
την απόκτηση νέων εμπειριών μέσω της εναλλαγής στην εργασία ή μέσω των προα
γωγών. Οι εργασίες αυτές ακολουθούν από άποψη σπουδαιότητας μια ανιούσα πο
ρεία κλιμακωτής μορφής, την οποία το προσωπικό ακολουθεί κατά βαθμίδες στη ■
διάρκεια της εξελίξεως του. Για τον υπολογισμό των μετακινήσεων αυτών, πολλοί
οργανισμοί χρησιμοποιούν ειδικά μαθηματικά μοντέλα, αλλά η αξιοπιστία τους δεν
έχει επιβεβαιωθεί.
(γ) Ποιοτικές ιτεταβολές στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Το προσωπικό που
υπηρετεί στους οργανισμούς, δεν υπόκειται μόνο σε ποσοτικές μεταβολές αλλά και
σε ποιοτικές.
Για το λόγο αυτό, ο προγραμματιστής του ανθρωπίνου δυναμικού είναι
υποχρεωμένος κατά την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος να λάβει υπ' όψιν
τις μεταβολές αυτές. Οι ποιοτικές μεταβολές του προσωπικού συνδυάζονται με τη
βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του, οι οποίες προκύπτουν από την οργά
νωση και παρακολούθηση προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως, την απόκτηση νέων δε- .
ξιοτήτων, την εκμάθηση νέων τρόπων διεξαγωγής της εργασίας κ.ο.κ. (Φαναριώτη
Π., 2002, σ. 373)

8. Ανάπτυ§η του Προγράμματος του ανθρωπίνου δυναμικού
Από την εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο προγραμματιστής
μπορεί να προβεί σε δύο βασικές εκτιμήσεις, ήτοι:
α. Μια εκτίμηση της ζήτησης, δηλαδή των αναγκών του οργανισμού σε ανθρώπινο
δυναμικό και
β. Μια εκτίμηση της προσφοράς, η οποία αναφέρεται κατ' αρχήν στη δύναμη του
προσωπικού που ήδη υπηρετεί στον οργανισμό και δευτερευόντως στις υφιστάμενες
δυνατότητες άντλησης προσωπικού ειδικών κατηγοριών από την ελεύθερη αγορά,
(σε περιπτώσεις που το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να αντληθεί από το ήδη υπηρε
τούν) .
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Με απλούς όρους, η υπολογιζόμενη ζήτηση μείον ιην υφιστάμενη δύ
ναμη, Θα δίνει ως υπόλοιπο το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί. Παρ' όλα
όμως αυτά στην πράξη οι σχετικοί υπολογισμοί, δεν είναι τόσο εύκολοι διότι υπει- ,
σέρχονται και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το όλο θέμα και οι οποίοι
πρέπει να μελετώνται και να αξιολογούνται σωστά από τον οργανισμό πριν από ο
ποιαδήποτε σχετική απόφαση.
Οι παράγοντες αυτοί συναρτώνται:
α) Με τον ακριβή χρόνο που θα καταστεί αναγκαία η πρόσληψη του
προσωπικού, και
β) Με το είδος των προσόντων που πρέπει να συνδυάζει το υπό πρόσληψη
προσωπικό.
Το θέμα που σχετίζεται με την ποιότητα του προσωπικού που πρόκειται
να προσληφθεί, προσδιορίζεται και περιορίζεται από ένα πλήθος εξωτερικών παρα
γόντων και μέτρων πολιτικής, τα οποία υιοθετούνται από τη Διοίκηση των επί μέ
ρους οργανισμών.
Τα στοιχεία αυτά τα οποία επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
υπό πρόσληψη προσωπικού, περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω και είναι τα εξής:

8.1. Μέτρα πολιτικής επί του προγραμματισμού του ανθρωπίνου
δυναμικού
Αν υποθέσουμε ότι ένας οργανισμός υιοθετεί αυστηρά το σύστημα κάλυ
ψης των αναγκών του, σε ανώτερο προσωπικό μέσω των προαγωγών, χρησιμοποιώ
ντας τις θέσεις κατωτέρου επιπέδου ως σημείο εισόδου του προσωπικού, (όπως
συμβαίνει στις υπηρεσίες του Δημοσίου), ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να εξετάσει
μόνο πόσους υπαλλήλους θα χρειασθεί για να καλύψει τα κενά στις κατώτερες
βαθμίδες. Όλα τα υπόλοιπα κενά θα μπορεί να τα καλύπτει με την προαγωγή του
ήδη υπηρετούντος προσωπικού.
Παρ' όλα όμως αυτά ορισμένες θέσεις με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης ή
θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού για αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών, καλύ
πτονται με προσφυγή στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Η αρχή της κάλυψης των
αναγκών σε προσωπικό ανωτέρων βαθμιδών μέσω των προαγωγών βασίζεται στην
αντίληψη της αξιοποίησης των εμπειριών και της αφοσίωσης του προσωπικού στον
οργανισμό, λόγω της μακροχρόνιας υπηρεσίας και της πλήρους γνώσεως της ειδι
κής φύσεως της εργασίας καθώς και την συστηματική διεξαγωγή της, στοιχεία δη
λαδή τα οποία είναι δύσκολο αν μη αδύνατο να τα ανεύρει κανείς με την προσφυγή
στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
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Παρ' όλα όμως αυτά τελευταία αναπτύσσεται έντονα η τάση προσφυγής
στην αγορά εργασίας προκειμένου για θέσεις στρατηγικού χαρακτήρα, οι οποίες
απαιτούν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Αυτό γίνεται κυρίως λόγω των υψηλών απαι
τήσεων της εργασίας, οι οποίες σπανίως ουναντώνται μεταξύ του τακτικού προσωπι
κού στους οργανισμούς του Δημοσίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πολιτική
του οργανισμού δίνει έμφαση στην κάλυψη των κενών δια μέσου του συστήματος
των προαγωγών εκ των έσω, τότε είναι φυσικό το έργο του προγραμματιστού να κα
θίσταται πολύ ευκολότερο. Αντίθετα το έργο του προγραμματιστού γίνεται δυσκολό
τερο, όταν η πολιτική του οργανισμού συνίσταται στην κάλυψη ορισμένων θέσεων
προσωπικού με προσφυγή στην ελεύθερη αγορά εργασίας. (Φαναριώτη Π., 2002, ο.
375)

8.2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης προσφοράς εργασίας
Η αγορά εργασίας αποτελεί την δεξαμενή από την οποία ο οργανισμός
μπορεί να αντλεί το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των κενών θέσεων προ
σωπικού, κυρίως αν πρόκειται για προσωπικό με σπάνια ή απολύτως εξειδικευμένα
προσόντα, τα οποία δεν προσφέρονται από το ήδη υπηρετούν στον οργανισμό προ
σωπικό. Αν η προσφορά στην ελεύθερη αγορά εργασίας είναι μεγάλη τότε εξυπακούεται ότι ο οργανισμός θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής. Όταν όμως η προ
σφορά είναι περιορισμένη, τότε οπωσδήποτε και οι δυνατότητες των οργανισμών για
επιλογή κατάλληλου προσωπικού θα είναι εξ' ίσου περιορισμένες. Πέρα όμως από
αυτά, παρεμβαίνουν στο θέμα της αξιοποίησης της εξωτερικής προσφοράς εργασίας
και άλλα στοιχεία, τα οποία πρέπει ο οργανισμός να λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν και
να τα αναλύει με προσοχή, πριν από κάθε σχετική απόφαση.
Τα στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται στις περιπτώσεις αυτές και τα
οποία πρέπει να προβληματίζουν τον οργανισμό, προκύπτουν από τα εξής ερωτή
ματα:
(α) Έχει το νέο προσωπικό που εισέρχεται στην αγορά εργασίας τα προ
σόντα που απαιτεί ο οργανισμός;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται σε ευθεία σχέση με το εκπαι
δευτικό σύστημα της χώρας.
(β) Ποιες είναι οι προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας προσοντούχων προσώπων, τα οποία δεν απασχολούνται επί του παρόντος; (όπως π.χ. επιστή
μονες, γυναίκες οι οποίες για πρώτη φορά εισέρχονται στο χώρο εργασίας κλπ).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

-

125

-

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΕΚΤΟ

(γ) Το πρόσωπα που εγκαταλείπουν τις εργασίες σε άλλους οργανισμούς
του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο δικός μας
οργανισμός;
(δ) Ποια είναι η έκταση των αναγκών του οργανισμού σε ότι αφορά στην
κάλυψη των κενών Θέσεων με πρόσληψη προσωπικού από την ελεύθερη αγορά ερ
γασίας;
(ε) Είναι απαραίτητο ο οργανισμός να προσλάβει προσωπικό με τα κα
τάλληλα προσόντα, ή θα πρέπει να αναβαθμίσει τα προσόντα του υπάρχοντος προ
σωπικού μέσω της εφαρμογής καταλλήλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων;
Η προσφορά εργασίας επηρεάζει όπως είναι φυσικό, τόσο το σχεδίασμά
της εργασίας, όσο και το σύστημα των αμοιβών. Στα πλαίσια αυτά η ανεπαρκής
προσφορά εργασίας γίνεται πολλές φορές αιτία για αναθεώρηση των απαιτήσεων της
εργασίας ή του συστήματος των αμοιβών, ώστε να εξισορροπείται η ζήτηση με την
προσφορά. (Φαναριώτη Π., 2002, σ. 377)
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Είναι γεγονός ότι το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε ως η
περίοδος των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων των οποίων τα αποτελέσματα επηρέ
ασαν καταλυτικά τη ζωή των ατόμων και την εν γένει ανάπτυξη του κοινωνικού
βίου. Οι ισχυρότερες επιδράσεις προέκυψαν τόσο από την ραγδαία ανάπτυξη των
συγκοινωνιών και των επικοινωνιών όσο και από την ανάπτυξη της πληροφορικής
και της τεχνολογίας των δικτύων, οι οποίες μέσα από την χρησιμοποίηση του Inter
net και των βάσεων δεδομένων μετέβαλαν πλήρως τη φιλοσοφία τη δομή και τους
τρόπους λειτουργίας των παραδοσιακών Διοικητικών συστημάτων.
Οι επιδράσεις των εξελίξεων αυτών άρχισαν να γίνονται εμφανείς στις αρ
χές της ΙΟετίας του '90 μετά από μια σειρά αποφασιστικών αναπροσαρμογών οι
οποίες σημειώθηκαν στους μεγάλους αμερικανικούς κολοσσούς με κύρια επιδίωξη
τον δραστικό περιορισμό του μεγέθους, τη δημιουργία μικρών και ευέλικτων οργα
νισμών, με οριζόντια (σε αντίθεση με την παραδοσιακή κάθετη) ανάπτυξη τους μέσα
από ένα σύστημα δικτυωμένης οργανώσεως και την ταυτόχρονη ενίσχυση των συ
γκεντρωτικών τάσεων, πράγμα που αποτελεί ένα εντελώς νέο στοιχείο στην οργά
νωση και λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών.
Οι εξελίξεις αυτές είναι φυσικό να επηρεάζουν και τα συστήματα οργα
νώσεως και λειτουργίας των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, τα οποία με τις υφι
στάμενες παραδοσιακές δομές και νοοτροπίες, αποδεικνύονται τελείως ακατάλληλα
να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προδιαγραφόμενες προκλήσεις, οι οποίες
οδηγούν αναγκαστικά στην αναθεώρηση της φιλοσοφίας, των γενικών προσανατολι
σμών και των επιδιώξεων των συγχρόνων οργανισμών.
Με τα δεδομένα αυτά σήμερα, η Δημόσια Διοίκηση πέρα από τις κλασ
σικές. της επιδιώξεις, είναι υποχρεωμένη να ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες εξελί
ξεις και να προωθεί τους σκοπούς του σύγχρονου Κράτους στον οικονομικό, κοινω
νικό και πολιτιστικό τομέα με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, η οποία
εκφράζεται κυρίως με την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο από
ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη.
Από την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών εξαρτάται η
πρόοδος στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, οι οποίοι ως
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γνωστόν αποβλέπουν στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών οι οποίες προσφέρονται
από την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, στην
εξισορρόπηση των παρατηρουμένων ανισοτήτων στον οικονομικό και κοινωνικό το
μέα, στη διατήρηση σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα των ρυθμών αυξήσεως
του Εθνικού εισοδήματος, στον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό της ανεργίας
ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός ασφάλειας του εισοδήματος των
οικονομικώς ασθενέστερων τάξεων, στη μεγαλύτερη δυνατή επέκταση και βελτίωση
των προσφερομένων υπηρεσιών στους τομείς της εκπαιδεύσεως, της υγείας, της δια
τροφής, της στέγασης, της παιδικής προστασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, της προ
στασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών κλπ.
Τα μέσα και οι τρόποι λειτουργίας του συγχρόνου Κράτους προς επί
τευξη των βασικών αυτών επιδιώξεων μεταβάλλονται συνεχώς κάτω από την επί
δραση των παρατηρουμένων εξελίξεων με συνέπεια αυτά να βρίσκονται σε μια κα
τάσταση ρευστότητας με την έννοια της διαρκούς μεταβολής των δεδομένων. Η ρευ
στότητα αυτή με τη σειρά της υποχρεώνει τη Διοίκηση σε συνεχείς προσαρμογές με
αποτέλεσμα καθιερωμένα συστήματα και παραδοσιακά κατεστημένες αντιλήψεις να
ανατρέπονται συνεχώς, σε σημείο ώστε κανείς να μην είναι βέβαιος ότι αυτό που
ισχύει σήμερα θα είναι αντικειμενικά σωστό και εξ' ίσου χρήσιμο και αύριο.
Οι μεταβολές αυτές κυρίως σε ότι αφορά στις δομές και τις ειδικότερες
επιδιώξεις των Διοικητικών διαρθρώσεων, κάτω από την επίδραση των παρατηρου
μένων εξελίξεων, τονίζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση το μεταβατικό χαρα
κτήρα της αποστολής και λειτουργίας του σύγχρονου Κράτους και προδιαγράφουν
ταυτόχρονα την ανάγκη προώθησης ριζικών αλλαγών τόσο στην οργάνωση όσο και
στις μεθόδους λειτουργίας των συγχρόνων Διοικητικών συστημάτων.
Οι αλλαγές αυτές απαιτούν την υιοθέτηση συστημάτων και μεθόδων ορ
γάνωσης της Διοικήσεως, τα οποία θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις σημειούμενες εξελίξεις και τούτο διότι, είναι αδύνατο στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η Δημόσια Διοίκηση να αναπτύσσεται και να λειτουργεί με
μονωμένα αγνοώντας τις κοσμογονικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται γύρω της.
Κατά.συνέπεια η προσαρμογή της Δημοσίας Διοικήσεως στις νέες εξελίξεις, επιβάλ
λεται για την επιβίωση και ανάπτυξη του συγχρόνου Κράτους, οι προσαρμογές δε
αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα των οργανωτικών διαρθρώσεων, των μέσων και των
δραστηριοτήτων των οργανισμών του Δημοσίου, με έμφαση στον περιορισμό του ριεγέθους των οργανωτικών μονάδων της Διοικήσεως, στον περιορισμό των επιπέδων
της Ιεραρχικής κλίμακας, με ταυτόχρονη διασπορά της αποφασιστικής αρμοδιότη
τας στα κατώτερα κλιμάκια της Διοικητικής Ιεραρχίας, στην ενίσχυση της ατομικής
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ευθύνης, στην άρση όλων των εμποδίων που προκύπτουν από την εφαρμογή ανα
χρονιστικών μεθόδων και διαδικασιών οι οποίες προκαλούν τις γνωστές αγκυλώσεις
στη λειτουργία των Διοικητικών συστημάτων κ.ο.κ.
Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην εισαγωγή ενός τρίπτυχου νέων αρχών
ως προς τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών, οι οποίες προσδιορίζονται από
την ανάγκη της εκ βάθρων αναδιάρθρωσης των οργανισμών, της συμπίεσης του με
γέθους των οργανωτικών διαρθρώσεων και της Ιεραρχικής κλίμακας και τον προσα
νατολισμό στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ένα βασικό στοιχείο το οποίο άρχισε να παίζει και στο λίαν προσεχές
μέλλον πρόκειται να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση και την εν γένει εξέ
λιξη και λειτουργία των Διοικητικών συστημάτων, είναι το στοιχείο της γνώσης το
οποίο υπεισέρχεται ως το πλέον δυναμικό στοιχείο στην εν γένει λειτουργία των ορ
γανισμών. Με δεδομένο δε ότι η γνώση διπλασιάζεται μέσα σε μια περίοδο έξι έως
δέκα ετών, μπορεί να φανταστεί κανείς τον καθοριστικό ρόλο της στην ανάπτυξη της
παραγωγής και της οικονομίας γενικότερα, η οποία περιορίζει δραστικά τη σημασία
και το ρόλο των κλασσικών συντελεστών της παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφά
λαιο). Η θέση αυτή από μόνη της προκαλεί επαναστατικές επιπτώσεις στις καθιε
ρωμένες αντιλήψεις ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία των συγχρόνων οργα
νισμών και της Κοινωνίας γενικότερα, γεγονός το οποίο από μόνο του τεκμηριώνει
την διαμορφωμένη ήδη αντίληψη της κοινωνίας της γνώσης.
Στα πλαίσια αυτά η γνώση και μάλιστα η εξειδικευμένη γνώση, καθίστα
ται ο αποφασιστικός παράγων, από την συστηματική αξιοποίηση του οποίου θα
κριθεί η αποτελεσματικότητα των Διοικητικών συστημάτων και μάλιστα των Διοικη
τικών συστημάτων του Δημοσίου Τομέα, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονα προβλή
ματα προσαρμογής στις σύγχρονες συνθήκες.
Εν όψει των ανωτέρω η Δημόσια Διοίκηση για να καταστεί ικανή να αντι
μετωπίσει τα έντονα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνολο
γίας και τους νέους προσανατολισμούς του Κράτους ως προς την αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών, πρέπει να προσλάβει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα ώστε να
ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου. Η έννοια της
αναπτυξιακής Διοικήσεως δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά και μονοδιάστατα με την δια
δικασία της οικονομικής αναπτύξεως, αλλά περικλείει ένα ευρύτερο φάσμα σκοπών
και επιδιώξεων, ώστε σε τελευταία ανάλυση η λειτουργία της να συνδυάζει την απο
τελεσματικότητα σε όλους τους τομείς δράσεως, η οποία με τη σειρά της ταυτίζεται
με την ποσοτική και ποιοτική αριστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και
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την αντίστοιχη ελαχισχοποίηση του κόστους σε χρόνο-χρήμα καχ ανθρώπινη προ
σπάθεια.
Για το λόγο αυτό η Δημόσια Διοίκηση για να επιβιώσει και να ανταποκριθεί στην προδιαγραφόμενη νέα της αποστολή πρέπει αφ' ενός μεν να απαλλαγεί
από όλες τις αγκυλώσεις οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια βελ
τίωσης των δομών και μεθόδων λειτουργίας της αφ' ετέρου δε να ενσωματώσει όλες
τις εξελίξεις και τις αντιλήψεις περί οργανώσεως και λειτουργίας των συγχρόνων
Διοικητικών συστημάτων με κύριο άξονα την συστηματική αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης.
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