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Εισαγωγή
Η οπτική στήριξη εµπεριέχει διορατικές ιδέες για να ξεπεραστούν τα εµπόδια της γλώσσας. Αυτός ο τόµος “Απεικόνιση Δηµόσιου
Μάνατζµεντ και Διοίκησης” θα µεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, προκειµένου να κάνει τις ιδέες που συµπεριλαµβάνονται στις
διαφάνειες διαθέσιµες στο ευρύ κοινό. Τα διαγράµµατα, που αναπαράγονται στον τόµο, επικοινωνούν τις κύριες ιδέες σε αρκετά πεδία
της δηµόσιας διοίκηση. Αυτά τα διαγράµµατα είναι οργανωµένα σε 6 κεφάλαια: Συστήµατα και Περιβάλλον Δηµόσιου Τοµέα,
Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Προσαρµοζόµενες Τεχνολογίες, Οικοδόµηση Συµµαχιών, Μέτρηση Αποδοτικότητας και Βελτίωση
Αποδοτικότητας Δηµοσίου. Μερικά διαγράµµατα δηµιουργήθηκαν από φοιτητές, που παρακολουθούν σεµινάρια στη Σχολή Δηµοσίων
Υποθέσεων και Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Rutgers – Newark. Πολλά περισσότερα προέρχονται από θέµατα του τοµέα Διερεύνηση
Αποδοτικότητας Δηµοσίου και Μάνατζµεντ. Η American Society of Public Administration (ASPA) συνεργάστηκε, µέσω της χορήγησης
άδειας, για την αναπαραγωγή διαγραµµάτων, που δηµοσιεύτηκαν στο Public Administration Review. Η Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Rutgers –Newark, πρόσφερε τα υπόλοιπα αρχεία του συγκεκριµένου τόµου. Λάβαµε άδεια, για την αναπαραγωγή, όλων
των διαγραµµάτων στις ακόλουθες σελίδες.

Με σκοπό να διευκολύνουµε τις µεταφράσεις, το εύρος των κειµένων περιορίστηκαν στο ελάχιστο, καθώς τα διαγράµµατα µιλούν από
µόνα τους.





Κεφάλαιο 1 Συστήµατα & Περιβάλλον Δηµόσιου Τοµέα
Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα λειτουργούν σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα συγκριτικά µε τους οµολόγους τους στον ιδιωτικό
τοµέα. Δεν υπάρχουν καθαρά σήµατα, όπως είναι οι τιµές, ως βάση αποφάσεων ή µία ξεκάθαρη κατώτατη γραµµή, όπως είναι η
κερδοφορία. Το χρονικό πλαίσιο για τις αποφάσεις είναι µεγαλύτερο από εκείνο των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις σπάνια λαµβάνονται σε
µία αίθουσα συνεδριάσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επειδή η κυβέρνηση αντιπροσωπεύει και υπηρετεί τον καθένα από εµάς, πρέπει
να είναι περισσότερο υπεύθυνη από ότι είναι οι άµεσα εµπλεκόµενοι στη λήψη αποφάσεων. Τα ενδιαφερόµενα µέρη – πολίτες, οµάδες
πολιτών, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, οµάδες συµφερόντων, πολιτικά κόµµατα, άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, και άλλοι τοµείς της κυβέρνησης –
αναγκάζουν τις δηµόσιες υπηρεσίες να λογοδοτούν. Πολλαπλοί δρώντες αξιολογούν την απόδοση στη βάση πολλαπλών κριτηρίων. Η
πολιτική και νοµική επιτήρηση µπορεί, αν πάσα στιγµή, να αναιρέσει µία απόφαση, η οποία προϋποθέτει µήνες, ή ακόµη και χρόνια,
συναινετικών ελιγµών προκειµένου να επιτευχθεί.

Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα βρίσκονται σε έναν κόσµο, όπου τα κόστη µπορεί να είναι δυσδιάκριτα και τα κέρδη µακρινά και
αβέβαια. Για να περιπλέξουµε τα πράγµατα, οι λειτουργίες τους έχουν συχνά ενσωµατωµένες δυσκαµψίες. Οι υπάλληλοι του δηµόσιου
τοµέα, τυπικά, δεν µπορούν να απολυθούν λόγω βούλησης ή να προσληφθούν εξαιτίας διαπροσωπικών σχέσεων. Αξίες και νόµοι
περιπλέκουν τις αποφάσεις, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα µπορούσαν να ληφθούν µε βάση ένα ή δύο κριτήρια διαχείρισης. Οι
δηµόσιες υπηρεσίες αποτελεσµατικά αντιµετωπίζουν και χαλιναγωγούν προβλήµατα, που δεν είναι αρκετά κατανοητά. Και ακόµη όταν
το κάνουν, µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο, δεν είναι επικερδές. Λειτουργούν µε έναν δίκαιο τρόπο, ο οποίος εµφανίζεται να είναι δίκαιος
προς όλες τις οµάδες. Σέβονται τη δέουσα διαδικασία και αντιµετωπίζουν µέσα, που έχουν υπερβολικές προσεγγίσεις για τις αποτυχίες
της κυβέρνησης και, σπάνια, χαίρονται για τις ουσιαστικές επιτυχίες.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει µία ευρεία ποικιλία θεµάτων. Πρώτο, καλύπτει τις ρίζες της δηµόσιας διοίκησης ως γνωστικό πεδίο.
Παρουσιάζεται η εξέλιξη των θεωριών της δηµόσιας διοίκησης, κινούµενοι από την παλιά αντίληψη της διχοτόµησης της πολιτικής και
διοίκησης σε ένα σύγχρονο, πιο σύνθετο µοντέλο. Αρκετά διαγράµµατα απεικονίζουν τα πλαίσια λήψης αποφάσεων και τις διαδικασίες
των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα. Η κεντρική ιδέα του παρόντος κεφαλαίου είναι η “πολυπλοκότητα.



• Value: Humanism
• Theory: Motivation

Behavioral Model
Human Relation School
Organization Development School

Πέντε 
Μεγάλες 
Ιδέες

1. Ειλικρίνεια, 
Επιχειρηµατικού στυλ

κυβέρνηση

2. Κλασσικό µοντέλο 
µανατζµεντ 

3. Μοντέλο Πολιτικής 
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Πολιτικών

5.

Αποτελεσµατικότητα

4. Άνθρωπινος

Συµπεριφορισµός
• Αξία: Ουδετερότητα, Επιχειρηµατικό 
στυλ

• Πρακτική: Δράση Pendleton 
• Θεωρία: Μεταρρυθµιστικό Κίνηµα.
Θεωρία Δηµόσιας Επιλογής
Διχοτοµία 

• Αξία: Αποδοτικότητα
• Πρακτική: Επιτροπή Brownlow
• Θεωρία: Κλειστό Μοντέλο
Επιστηµονικό Μάνατζµεντ 
Γραφειοκρατικό Μοντέλο (Weber)
Δέκα Αρχές (Urwicks)
POSDCORB(Gulic)

• Αξία: Πολιτική, Δηµόσια Πολιτική (Policy)
• Πρακτική: Νόµος Sunset 
• Θεωρία: P.A=Πολιτική+Μάνατζµεντ
Πολιτική της Γραφειοκρατίας (Iron Triangle)
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων 

• Αξία: Παραγωγικότητα
Αποτελεσµατικότητα ↔ Ηθικολογία, Ανταποκριτικότητα
• Πρακτική: Πόλεµος κατά της φτώχειας NPA
Πρόγραµµα για µία Μεγάλη Κοινωνία

• Θεωρία: Έρευνα Λειτουργίας
ανάλυση κόστους - οφέλους
ανάλυση κόστους - αποτελεσµατικότητας, PPBS

•••
• • • • •

Αναπροσδιορισµός 
Κυβέρνησης

Παραγωγικότητα

1890         1900         1910         1920         1930         1940         1950         1960        1970         1980     1990

COF Model 
ROF Model

PI Model
ROF Model

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University – Newark 
from HOLZER, M. and V. Gabrielian (1997). “Five Great Ideas in Public Administration,” Handbook of Public Administration, Second Edition: 49-101.

Πέντε Εξαιρετικές Ιδέες στη Δηµόσια Διοίκηση
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Διχοτοµία: 

Λογοδοσία:

Διχοτοµία

Δοµικοί
Μηχανισµοί

Ιεραρχική
Λογοδοσία

Νοµιµοποίηση
of P.A.

Απόρριψη

Πιο Ορθολογική 
Λειτουργί

α
Οριοθετηµένη
Ορθολογικότητα

Δηµοκρατικές
Αρχές

Εργαλειακή
Ορθολογικότητα

Γραφειοκρατικό
Μοντέλο

Γενική Θεωρία Προσαυξητισµός

Δηµόσια Επιλογή Ανθρωπιστική
Προσέγγιση

Οργανισιακή
Μάθηση

Επιστηµονική
Προσέγγιση

Λογικός
Θετικισµός

Ερµηνευτική
Θεωρία

Κρίσιµη
Κοινωνική Θεωρία

Εντός της Πολιτικής
Επιστήµης Ως Επάγγελµα

Ως µέρος της
Θεωρίας
Μάνατζµεντ

Οργανωτική 
Θεωρία

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Κλασσικές Θεωρίες για Οργανισµούς & Λήψης Αποφάσεων



Willoughby (1918)
• Εκτελεστικό Σύστηµα Κατάρτισης 

Προϋπολογισµού 
• Αναδιάρθρωση Προϋπολογισµού 

Goodnow (1900)
• Διχοτοµία Πολιτικής-Διοίκησης 
• Δύο Λειτουργίες

Taylor (1912)
• Επιστηµονικό Μάνατζµεντ
• Ο ένας και καλύτερος τρόπος

Weber (1922)
• Δέσµη Διαρθρωτικών Διευθετήσεων.
• Διχοτοµία Πολιτικής-Διοίκησης

White (1926)
• Ακαδηµαϊκό Πεδίο Δ.Δ.
•  Βάση για Μελέτη Δ.Δ.

Follet (1926)
• Δίκαιο της Καταστάσεως
• Ατοµοκεντρική Θεωρία
εντός Οργανισµών

Wilson (1887)
• Ακαδηµαϊκό Πεδίο Δ.Δ.
• Διχοτοµία Πολιτικής -

Διοίκησης

Θεωρία Οργανισµών

Παραγωγικότητα

Θεωρία Προϋπολογισµού

Συµµετοχικό Μάνατζµεντ
Συµπεριφορισµού 

Πεδίο Μελέτης

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Κλασσικά Έργα Δηµόσιας Διοίκησης



Παιδαγωγική Δ.Δ.

Πολλαπλότητα 
Πεδίων

• Δίκαιο •Πολιτική Επιστήµη
• Κοινωνιολογία • Ανθρωπολογία
• Ψυχολογία • Οικονοµικά
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Επιστήµη Μάνατζµεντ 

Παράδειγµα

Διερευνητική Περίοδος Δηµόσια ΔιοίκησηΠολιτική ΕπιστήµηΔιοικητική Επιστήµη

• Μεταρρύθµιση
• Διοικητική Ουδετερότητα
• Διχοτοµία

• Ανθρώπινη Συµπεριφορά &
Σχέσεις

• Συµµετοχικό Μάνατζµεντ
• Οργανισιακή Ανάπτυξη• Συµφιλίωση µε Πολιτική

• Επιστηµονικές Μέθοδοι
• Αυταρχικές Οργανισιακές
Δοµές

• Ορθολογική Λήψη Αποφάσεων

Νέες Τάσεις

• Επίδραση Ηλεκτρονικής     
Πληροφόρησης
• Αυτογνωσία Διδακτικών Τεχνικών
• Κατεύθυνση Ηθικολογίας
• Φύλο& Διαφορετικότητα
• Λογοτεχνικό & Καλλιτεχνικό Περιβάλλοµ

Βάση Γνώσης

Πολιτική ΣχολήΣυµπεριφορική ΣχολήΟρθόδοξη Σχολή Ορθολογική Σχολή

• Επιστηµονικό 
Μάνατζµεντ

• Οργανική Θεωρία &
Συµπεριφορά

• Γραφειοκρατία
• Συγκριτική Δ.Δ. 

• Πολιτική Ανάλυση
• Επιστήµη Μάνατζµεντ 

• Δηµόσια Προγράµµατα
• Κράτος & Τοπική Κυβέρνηση
• Αξίες & Δηµόσιες Υπηρεσίες

Παίχτες
• Δάσκαλοι & Μαθητές
- Επαγγελµατικό& Προσωπικό
Φιλοσοφίες & Ιστορίες

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Νέα Παραδείγµατα & Αντιλήψεις



Παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση Μεταμοντέρνα Δημόσια Διοίκηση

Ενεργή συμμετοχή

Δημοκρατική Ένταξη

Πολιτεία: Ένταξη της 
Κοινωνίας Πολιτών

Κρατική Σταθερότητα: 
Επιλεκτική 
Δημοκρατία

Αντιπολιτευόμενη
Κοινωνία 
Πολιτών

Ποικίλες 
ομάδες, 
μειονότητα
πλουραλισ
μός 

Κορπορατισμός 

Εκλογή
Ψήφος

Γραφειοκρατία

Κράτος

Πολίτης, Κοσμικός 
άνθρωπος

Δ
ημ

όσ
ιο

ι 
Λε

ιτ
ου

ργ
οί

Π
ολίτης

Κανονιστικά κριτήρια για δημοκρατική 
διαβούλευση(King, Feltey, Susel 1998)

• Αμεσότητα

• Κοινή Απόφαση 

• Ισοτιμία 

• Συνεργατικός Διάλογος

• Διαλεκτικές Ανταλλαγές 
• Εμπιστοσύνη

• Ανοιχτό 

• Ειλικρίνεια 

Διακυβέρνηση Κράτους

• Ιεραρχική Σχέση

• Άμεση, Εντολή

• Ομοιομορφία 

Κοινωνικά Θέματα

Διακυβέρνηση για την 
καλυτέρευση της κοινωνίας

Υψηλή Επίδοση

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Διασχίζοντας τα σύνορα ανάµεσα στην παραδοσιακή και την µεταµοντέρνα δηµόσια διοίκηση 



Κλασσικό 
Γραφειοκρατι
κό Μοντέλο

Νέο 
Γραφειοκρατι
κό Μοντέλο

Θεσμικό 
Μοντέλο 

Μοντέλο 
Ανθρωπίνων 
Σχέσεων 

Μοντέλο 
Δημόσιας 
Επιλογής

Κορυφαίο 
επίπεδο 
μάνατζμεντ & 
διαχειριστές

“Η 
Γραφειοκρατία
”

Κορυφαίο 
επίπεδο 
μάνατζμεντ & 
διαχειριστές 

“Η 
Γραφειοκρατί
α”

Νέα Δημόσια 
Διοίκηση 

Κοινωνική Ισότητα

Συμμετοχή
Επαναπροσδιορισ
μός Θεωριών 

Νέο Αίμα 

Διακριτικότητα

Πολίτης 
Συμμετοχή 

Γραφειοκράτες 
Πρώτης 
Γραμμής

Πολίτες

Πραγματική 
Συμπεριφορική  
Στάση

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s

Σύγκρουση Στόχων & 
Πόρων 

Σύγκρουση

Καθορίζει τις Πολιτικές

GREEN, M. (1998). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Εξέλιξη των Γραφειοκρατικών Μοντέλων 



Μάνατζµεντ
Λήψη Απόφασης
Επικοινωνία 

Οικονοµικά Προσωπικό

ΠολιτικήΚοινωνικά
προβλήµατα Υλοποίηση Αποτέλεσµα Διαδικασία 

Επίλυσης 
Προβλήµατ
ος

Οργανισµός

Φιλοσοφία:Αξία(Δηµοκρατία, Αποδοτικότητα v.sΑνταποκριτικότητα, Δηµόσιο v.s 
Ιδιωτικό…)  

Ορισµός: Στόχος, Σκοπός
Ηθικολογία: Νόρµα(Σχέση ανάµεσα Ηθικολογία & Δηµόσιες Υπηρεσίες)

Ορισµός
Σκοπός

Πολιτικό
Περιβάλλον

Κοινωνικό
Περιβάλλον

Οικονοµικό
Περιβάλλον

Ακαδηµαϊκό
Περιβάλλον

- Δοµή 
-Άτυπη Οµάδα

Λειτουργία

- Κίνητρο
- Ηγεσία

-
Προϋπολογισµ
ός 
-Φορολογία
- Έλεγχος 
-Λογιστική 

- Γραφειοκρατία
- Φεντεραλισµός

- Θεωρία

- Πολιτική & Δ.Δ.
- Δηµόσιο vsΙδιωτικό

Κανάλια Πολίτης

Συµπεριφορά

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Το πλαίσιο της Δηµόσιας Διοίκησης 



Νομοθετικό

Σώμα 

Εκτελεστικά
Γραφεία

Δημόσια
Υπηρεσία

Άμεσες 
Υπηρεσίες

(Εκροή)

Εκλογείς 

Εισροή 

Κυβέρνηση 

Φύση Ανοιχτών Συστηµάτων Διαδικασιών Κυβερνητικών Οργανισµών 

BALK, W.L. (1975). Improving Government Productivity: Some Policy Perspectives, Sage Publications, Beverly Hills, CA, 70p.
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Στοιχεία Διαχείρισης

DAVID, Patricia (1971). Management Skills, Prepared by the National Center for Public Productivity



YANG,K. (1999). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Διοικητική Συµπεριφορά 

Ιστορική & Συνθετική Ανάλυση

Προς το επάγγελμα και την ήδη
ικανοποίηση μερικών κριτηρίων

Συνέχιση διαλόγου για τον πυρήνα της θεωρίας, 
το ρόλο, την ταυτότητα, το περιεχόμενο

Διχοτομία πολιτική – διοίκησης 
παραμένει αμφίβολη στην ακαδημία & 

πράξη

Asmini-pricate dichotomy debatable 
with sector blurring

Μετά την κλασσική & συμπεριφορική 
σχολή, μία επιστήμη της διοίκησης. 

Επαγγελματική τάση συνεχίζεται με 
διάλογο & παράδοξα

Ηθικολογία παραμένει στους 
προσδιορισμούς των Weber και Wilson, 

αλλά είναι μία ατέλειωτη επιχείρηση

Πρόκληση γραφειοκρατίας
ήσυχη επανάσταση νέου ΔΜ 

Καταμερισμός
εργασίας 

•Ανθρώπινη φύση, 
χρόνος, χώρος

•Μηχανισμός

•Διαχείριση υλικού

•Τρία Όρια 

•Μέθοδος: οργανισμός ή
ευφυής μοναχικότητα

•Διάρκεια ελέγχου

•Ένας άρχοντας 

•Τεχνική ικανότητα 

Συντονισμός
εργασίας

Οργανωτικό
πρότυπο 

•Τόσο εκ των άνω όσο και 
από τα κάτω 

•Υποδιαίρεση της 
Εκτελεστικής                  
(POSDCORP)

Κάνω τη
Δημοκρατία
να δουλέψει

Θεωρία Λήψης ΑποφάσεωνΘεωρία Οργανώσεων

Εστίαση

Μονάδα 

Ανάλυσης

Έννοιες

Πρότυπο 

Συμπεράσμα
τος

Ανάλυση

απόφασης

Ορθολογικό 

παίχτης 
Οργ-

διαδικασί

α

Κυβ-
πολιτική

Λόγος 
κυβερνητική

ς απόφασης

Στάδιο 
διαδικασιών 

μεγάλων 
οργανισμών 

Πολιτική 
κυβέρνησης

Επιλογές 
κυβέρνησης εκροές 

οργανισμών

Προκύπτουσ

α πολιτική

Στόχοι της 
χώρας

Δύναμη
διαδικασία
ρεπερτόριο

Αντίληψη
κινητοποίηση

θέση 

ισχύ

Προϊόν 
διαπραγμάτευσ

ης παιχτών

Τι έκανες τι 
σε ποιον

Ποιο είναι 
το πλαίσιο 
& οι πιέσεις

υπολογισμός
ορθολογικότητ

ας

Είδος δράσης 
& τύπος 
στόχου

Οργ.χαρακτηρ
ιστικά

διαδικασίες 
ρεπερτόριο

Διοικητική

συμπεριφορά



Μοντέλο Διαδοχικής Διαδικασίας

HARBER, D.G.; Ashkanasy, N.M. and Callan, V.J. (1997). “Issues in the Evaluation of Management Training,” Public Productivity & Management Review, 
21(1):19.

Κουλτούρα Ποιότητας 
Υπηρεσιών 

Αντιλήψεις Ποιότητας 
Προγράμματος

Κλίμα για 
Αλλαγή

Επικοινωνία

Ικανοποίηση

Εργασίας

Επαγγελματική
Αποξένωση

Οργανωτική 

Δέσμευση 
Φροντίδα 
ασθενών 



Κουλτούρα Ποιότητας 

Υπηρεσιών

Αντιλήψεις Ποιότητας

Προγράμματος 

Κλίμα 

Αλλαγής

Επικοινωνία SQI

Ικανοποίηση

Εργασίας

Επαγγελματική

Αποξένωση 

Οργανωτική 

Δέσμευση
Φροντίδα 

Ασθενών

Μοντέλο Παράλληλης Διαδικασίας

HARBER, D.G.; Ashkanasy, N.M. and Callan, V.J. (1997). “Issues in the Evaluation of Management Training,” Public Productivity & Management Review, 

21(1):20.



Εσωτερική 

Ανάπτυξη

Ενδυνάμωση

Επιδράσεων

Εσωτερική

Ανάπτυξη 

Ενδυνάμωση

Επιδράσεων

Εξωτερική

Ανάπτυξη

Ενδυναμώνει

Επιδράσεις

Οργανωτικοί Πόροι 

(+) (-)

Γενικό Σχήµα Θετικής & Αρνητικής Ανάδρασης που Κλειδώνει τον Έλεγχο του Οργανωτικού Κύκλου Ζωής

ANDERSEN, D.E. (1981). “A System Dynamic View of the Competing Values,” Public Productivity Review, 5(2):170.



Ταξινόμηση Ψήφισμα Υλοποίηση 

Θέμα Εστίαση Λύση Έλεγχος

Σχετιζόμενο με 
περιεχόμενο

Σχετιζόμενο με 
διαδικασία 

Μονάδα

Οργανισμός

Extra-οργανισμός

Δημοσιονομική

Νομική

Διαχειριστική

Πολιτική

Μονάδα

Διοικητικό 
Σύστημα

Extra-οργανισμός

Εννοιολογική Προσέγγιση Οργανωσιακών Θεµάτων 

McGOWAN, R.P. and Von Stroh, G.E. (1986). “Organizational Resources and Commitments to Productivity Improvement,” Public Productivity Review, 10(1):39.



Πηγές Ιδεών

•Γραφειοκράτες

•Πελάτες

•Πωλητές

Ειδικοί

•Πολιτικοί

•Άλλοι

Ιδέες για 

Πρακτική

Ιδέες

Πολιτικής

Οριακές 

Περιπτώσεις

Πολιτική 

Προώθησης 

Καινοτομίας

Γραφειοκρατική

Εφαρμογή

Πολιτική 

Επικύρωση

Γραφειοκρατική 

Εφαρμογή 

Μοίρασμα Πολιτικής

Πίστωσης

Ανεπίσημη 

Διαβούλευση με 

Πολιτικούς

Πολιτική 

Καινοτομία 

Γραφειοκρατική Καινοτοµία: Διαδικασία Εξουσιοδότησης 

ZEGAN, M.D. (1992). “Innovation in the Well-Functioning Public Agency,” Public Productivity & Management Review, 16(2):148.



Οριοθετημένη 
Ορθολογικότητα 

Γνωστικά όρια στην 
Ορθολογικότητα 

Αληθινή Επιστημονική 
Μέθοδος

Αρχές Διοίκησης: ασυνεπής, 
συγκρουσιακή, 
ανεφάρμοστη

Λογικός θετικισμός

1)Διαχωρισμός μεταξύ 
πραγματικότητας & αξίας

2) Ο ρόλος των αξιών 
υπογραμμίζει τα υποκειμενικά 
στοιχεία εκείνου που λαμβάνει 
απόφαση

3)Η επιστήμη ασχολείται με 
γεγονότα, όχι αξίες

Τύποι Οργανωσιακής 
Επιρροής 

1) πληροφόρηση 

2) Οργανωσιακή πίστη

3) Κριτήριο αποδοτικότητας

4) Συμβουλή & πληροφόρηση

5) Εξάσκηση 

Οργανισμός ως 
Μονάδα Απόφασης

Ανθρώπινο Πρόβλημα-Διαδικασία Λύσης

RHO,S.-Y. (1998). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Λήψη Αποφάσεων από τον Herbert A. Simon



Δημιουργία Πολιτικής

Διαμόρφωση Πολιτικής 
στηρίζεται στην καλύτερη 

διαθέσιμη γνώση 

Ανάπτυξη Προγραμμάτων 

Επινόηση Προγραμμάτων 
για Υλοποίηση Πολιτικών

Προσέλκυση Πόρων

•Πρόσληψη & Επιλογή 
Προσωπικού

•Φορολογία

•Grantsmanship

Απορρόφηση Πόρων

•Διαδικασίες νέων εργαζομένων

•Αγορά Προμηθειών & Εξοπλισμού

Απορρόφηση διαχείρισης

•Προϋπολογισμός και 
χρηματική διαχείριση

•Εργασιακές σχέσεις

•Τήρηση αρχείου

ΤΙ κάνει ο Οργανισμός

Πόσο ΚΑΛΑ το κάνει

Παρόν Επίπεδο 
δραστηριότητας

Εφαρμογή 
μαθημάτων 
μελλοντικής 
δραστηριότητας 

Προσδοκία Μεταβολών 

Προσδοκία για
δημογραφικές, οικονομικές &

πολιτικές αλλαγές

Αξιολόγηση 
Δραστηριοτήτ
ων 

HONAGLE, B.W. (1981). “A Capacity-Building Framework: A Search for Concept and Purpose,” Public Administration Review, 41(5): 575-580.

Ένα Πλαίσιο Οικοδόµησης Δυναµικότητας



HURLEY, M.W. and W.A. Wallace (1986). “Expert systems as Decision Aids for Public Managers: An Assessment of the Technology and Prototyping as a 
Design Strategy,” Public Administration Review, 46(6): 563-571.

Συστατικά για ένα Υποστηρικτικό Σύστηµα Αποφάσεων

Αποφάσεις Περιστασιακοί 
παράγοντες

Περιβάλλον

Ο Λαμβάνων
Απόφαση

Εισροή: 
Αποτελέσματα

Εκροή: Πληροφόρηση

Τεχνολογία για 
Παρουσίαση και

Χρήση 

Δυνατότητα

Ανάλυσης 
Δεδομένων 

Κανονιστικά
Μοντέλα

Συστήματα 
Ειδικών 

Τράπεζα 
Δεδομένων 



RUBIN, B.M. (1986). “Information Systems for Public Management: Design and Implementation,” Public Administration Review, 46(6): 540-552.

Αναπτυξιακός Κύκλος Επαναλαµβανόµενων Συστηµάτων

Σύστημα Σχεδιασμού

Προκαταρκτικά Συστήματα 
Ανάλυσης

Προκαταρκτικά Συστήματα 
Σχεδιασμού

Αρχική Πρωτότυπη 
Υλοποίηση

Λειτουργία & Διατήρηση
(Μετα – αξιολόγηση)

Αξιολόγηση

Σχεδιασμός

Υλοποίηση Ανάλυση
Αρχικός Κύκλος 

Πολιτικής 



Πελάτες Εργοδότες

Χρηματοδότες

Ποιοτική
Διαχείριση

•Q Προϊόντα

•Q Υπηρεσίες

•Δίκαιες Τιμές

•Soc. Resp.

•Ηθικολογία

•Ανάμιξη

•Ενδυνάμωση

•Δίκαιη 
μισθοδοσία

•Υπερηφάνεια

•Soc. Resp.

•Ηθικολογία

•Ικανοποίηση πελατών

•Αποδοτικότητα

•Αποτελεσματικότητα

•Fair R.O.I.

•Soc. Resp.

•Ηθικολογία 

Συνέχιση Βελτίωσης

Ανάμιξη
Εργαζομένω

ν Ικα
νο

πο
ίησ

η 
Πε

λα
τώ

ν

HOLZER, M. (1996). Beyond Traditional Assessments: Building New Pressures for Productivity and Quality, Prepared for the International working Group on 
Public Sector Productivity of the International Institute of Administrative Sciences, Helsinki, Finland, April 26-27.

Στοιχεία Ποιοτικής Διαχείρισης 



KEATING, E.K. and P. Frumkin (2003). “Reengineering Nonprofit Financial Accountability: Toward a More Reliable Foundation for Regulation”, Public 
Administration Review, 63(1): 3-15.

Το Σύστηµα Χρηµατικής Αναφοράς

Κοινότητα 
Χρήστη

Ο Οργανισμός

Οργανωσιακές 
δραστηριότητες

Απόφαση για 
στήριξη & 
συμμετοχή

Αξιολόγηση 
Απόδοσης

Λογιστικό
Σύστημα

Χρηματικές 
Γνωστοποιήσεις

Εποπτεία & 
Καθοδήγηση



Κεφάλαιο 2 Αναπτύσσοντας Ανθρώπινους Πόρους  
Αυτό το κεφάλαιο απεικονίζει τον κεντρικό ρόλο των ανθρωπίνων πόρων στους µηχανισµούς της δηµόσιας διοίκησης. Το κεφάλαιο
ξεκινάει µε ένα διάγραµµα, το οποίο συσχετίζει την εξέλιξη της διαχείρισης του προσωπικού του δηµόσιου τοµέα στις ΗΠΑ, από τα
θεµέλια µέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ο αναγνώστης πρέπει να παρατηρήσει ότι οι αλλαγές στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του
δηµοσίου ήταν ταυτόχρονες µε τις, πιο σχετικές, πολιτικές και οικονοµικές ιδέες της κάθε εποχής. Τα διαγράµµατα υπογραµµίζουν τη
θέση ότι το στυλ της διαχείρισης, που φαίνεται καθαρά διοικητικό εκ φύσεως, συνεχίζει να έχει ένα ισχυρό συστατικό στοιχείο
ανθρωπίνων πόρων. Πώς οι ιεραρχικές σχέσεις στη δοµή των οργανισµών, ανάµεσα στα κορυφαία και µεσαία στελέχη και τους
δηµόσιους λειτουργούς πρώτης γραµµής, έχει µία βαθιά επιρροή σε αυτό που επιτυγχάνεται, µε τι ρυθµό και µε ποιο κόστος; Οι
διοικητικές µεταρρυθµίσεις είναι, πιο συχνά από το αντίθετο, µεταρρυθµίσεις στους ανθρώπινους πόρους.

Οι δυσκολίες, που πρέπει να αντιµετωπιστούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου, φανερώνονται στο διάγραµµα
“Πρόγραµµα Υπηρεσιών Στελεχών για Σχεδιασµό Λογικής” . Η πρόσληψη εξωτερικών και µειονοτικών ταλέντων, η ευελιξία στην
κινητικότητα του προσωπικού, πρότυπα προώθησης που επικοινωνούν τα σωστά κίνητρα, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για
τόνωση του φρονήµατος και αύξηση της παραγωγικότητας των προγραµµάτων και των διευθύνσεων.

Δεν χρειάζεται να πω ότι η ηγεσία είναι ακόµη ένα απαραίτητο συστατικό των ανθρώπινων πόρων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική στον
δηµόσιο τοµέα, όπου η παροχή των υψηλότερων θέσεων µπορεί να είναι απαγορευµένη για καριέρα και δηµόσιους υπαλλήλους. Η
ηγεσία στον δηµόσιο τοµέα είναι το κλειδί για τη διαχείριση προγραµµάτων, δεδοµένου του καθεστώτος µονιµότητας των εργαζοµένων.
Η ηγεσία βοηθάει στη διατήρηση των κινήτρων προς τους εργαζόµενους, κατόπιν αλλαγής στόχων, αλλαγής φιλοσοφίας για την
πρόσληψη στελεχών και γενικής κριτική στον δηµόσιο τοµέα.

Συνολικά, τα διαγράµµατα υποστηρίζουν ότι οι ανθρώπινοι πόροι έχουν πολύ µεγάλη επιρροή για την υιοθέτηση τεχνολογιών, την
µέτρηση αποδοτικότητας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Θέµατα ανθρωπίνων πόρων είναι, επίσης, συστατικά πολλών
διαγραµµάτων στο παρακάτω κεφάλαιο.



ΘΕΩΡΙΑ X

ΘΕΩΡΙΑ Y

Ανάγκες 
Ασφάλειας

Ψυχολογικές 
Ανάγκες

Προσέγγιση 
Καρότο-
Μαστίγιο

Κοινωνικές 
Ανάγκες

Εγωιστικές 
Ανάγκες

Κίνητρο Αυτοπραγμάτωσ
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Φεντεραλιστική 
Περίοδος,1789-1800

Περίοδος Jefferson,
1801-1829
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Παράδειγμα:
«Αόρατη Κυβέρνηση"

Απαραίτητο για
Άτυπους οργανισμούς

Επίσημοι Οργανισμοί

DIÑOSO, P. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Αλλαγές στη Διαχείριση Προσωπικού Δηµοσίου 

Προσωπικές επαφές
&αλληλεπιδράσεις 

& συνδεσμιακή ομαδοποίηση ατόμων

Ανεπίσημοι Οργανισμοί

Καθιέρωση συγκεκριμένες 
συνήθεις, αντιλήψεις, έθιμα 

κτλ. 

Δημιούργησε συνθήκες για 
Επίσημους Οργανισμούς



Χώρος 

Έπιπλα

Εξοπλισμοί

Φωτισμός

Θερμικοί Παράγοντες

Καθαριότητα

Ακουστικοί

Χρώματα

Επιφάνειες 

Αερισμός

Φωτιστικά

Τρόποι απόκτησης 
ιδιοκτησίας

Εργονομία

Αίσθηση του τόπου Ικανοποίηση Εργασίας

Επάρκεια

Διευθέτηση 

Συμβολικά 
χαρακτηριστικά 

Μέγεθος User Control

Αντικειμενικοί
Παράγοντες

Κριτήρια 
Αξιολόγησης

Εμπειρία 
Περιβάλλοντος

Ατομικές Στάσεις & 
Συμπεριφορά 

CARNAVALE, D.G. and Rios, J.M. (1995). “How Employees Assess the Quality of Physical Work Settings,” Public Productivity & Management Review, 
18(3):222.

Διαδικασία Μοντέλου της Επίδρασης των Αντικειµενικών Φυσικών Παραγόντων στις Αντιλήψεις & Συµπεριφορές Ατόµων 



Τοποθεσία Ελέγχου Στόχων & Σκοπών Υφισταμένων 

Το
πο
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α 
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υ 
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τά
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ν 
Δρ
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Μόνο 
Υφιστάμενος

Υφιστάμενος 
σε 

διαβούλευση 
με

Προϊστάμενο

Υφιστάμενος 
& Ανώτερος 
από κοινού

Προϊστάμενος σε 
διαβούλευση με 

Υφιστάμενο

Μόνο 
Προϊστάμενος

Κανείς

Κανείς Μόνο προϊσ. Προϊσ.
συνεργ. με 

υφιστ. 

Προϊσ. & 
Υφιστ. μαζί

Υφιστ. συνερ. 
Προϊστ. 

Μόνο Υφιστ.

“Καθαρή”
διαχείριση 

δραστηριοτήτων 

Πραγματι
κή 

διαχείρισ
η μέσω 

αποτελεσ
μάτων 

Πραγματική 
διαχείριση 

μέσω 
στόχων 

“Καθαρή” διαχείριση
δια αποτελεσμάτων

“Καθαρή” διαχείριση
δια στόχων

Σύγκριση  Τοποθεσίας Ελέγχου Δραστηριοτήτων Υφιστάµενων και Τοποθεσίας Ελέγχου Στόχων Υφιστάµενων
και Σκοπών της Διαχείρισης Δραστηριοτήτων, Μάνατζµεντ δια των Στόχων & Μάνατζµεντ δια των Αποτελεσµάτων

NORTON, S.D. (1976). “Management by Results in the Public Sector,” Public Productivity Review, 2(1):28.



Συστατικά Προγράμματος 
Κατανομή Προσωπικού ΣΤΟΧΟΙ 

Κεντρικός Έλεγχος ΚατανομήςSES Ορθολογική Ανάπτυξη SES  σε ανταπόκριση  
ομοσπονδιακών προτεραιοτήτων  

Κατάταξη κινητικότητας ατόμου Βελτίωση διεπαφής καριέρας – μη καριέρας Βελτίωση Απόδοση 
Προγράμματος 

Αποτελεσματική 
Αποδοτικότητα Αποστολών 

Συστήματα αξιολόγησης σύνδεσης 
μισθού - απόδοσης

Επιβράβευση καλών στελεχών
απόλυση ανίκανων

Σαφήνεια & Σύνδεση Διεύθυνσης, 
Προγράμματος & Ατομικών Στόχων 
Απόδοσης

Βελτίωση
επάρκειας, 
κινητικότητας, 
απόδοσης    
ατόμων 

Βελτίωση 
Απόδοσης 
Διεύθυνσης

Track ανάπτυξης 
προσωπικού & 
πιστοποιητικών

Προγράμματα Ανάπτυξης Στελεχών

Έλεγχος έναντι απαγορευμένων 
πράξεων προσωπικού 

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

Συστήματα Πρόσληψης & 
Τοποθέτησης Στελεχών 

Προσέγγιση γυναικών & μειονοτήτων 

Προσέγγιση εξωτερικών ταλέντων

Περιορισμός απαγορευμένων 
δραστηριοτήτων προσωπικού 

Αύξηση εμπιστοσύνης 
κοινού & ικανοποίησης

BUCHANAN, B. (1981). “The Senior Executive Service: How We Can Tell If It Works,” Public Administration Review, 41(3): 349-358.

Πρόγραµµα Υπηρεσιών Στελεχών Σχεδιασµού Λογικής 



Πρότυπα προώθησης µάνατζερ εντός Οργανισµών & από άλλες πηγές, σε Ιδιωτικό & Δηµόσιο Τοµέα

NORTON, S.G. (1976). “Management by Results in the Public Sector,” Public Productivity Review, 2(1):30.

Εργαζόμενοι
Κολέγια & Παν.  
Εταιρείες σε 
σχετιζόμενες
βιομηχανίες

Εργαζόμενοι
Κολλέγια & Παν. 
Άλλες 
κυβερνητικές 
διευθύνσεις 

Άλλες 
Κυβερνητικές 
Διευθύνσεις 

Εταιρείες σε 
σχετικές 
βιομηχανίες

Εταιρείες σε σχετικές 
και μη βιομηχανίες

Άλλες πηγές
Ιδιωτικός Τομέας
Κομματικά Στελέχη
Εκλεγμένα Στελέχη
Πολιτικοί Διορισμοί σε 
άλλα κυβερνητικά 
πόστα

Χαμηλότερο 
Στάδιο Διαχείρισης 
& Επαγγελμάτων

Μεσαίο Στάδιο 
Διαχείρισης 

Ανώτερο Στάδιο 
Διαχείρισης

Εργαζόμενοι

Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας

#1 #1

#2#2

#3

#1 Ωριαίος ή μη επαγγελματίας εργαζόμενος που φτάνει μέχρι το 1ο στάδιο διαχείρισης

#2 Νέοι ή πρόσφατα πτυχιούχοι που φτάνουν μέχρι το μεσαίο στάδιο διαχείρισης

#3 Μεσαία στελέχη που φτάνουν το ανώτερο στάδιο διαχείρισης 



PATTENAUDE, R.L. and L.M. Landis (1979). “Consultants and Technology Transfer in the Public Sector,” Public Administration Review, 39(5): 414-420.

Σύµβουλοι & Μεταφορά Τεχνολογίας στον Δηµόσιο Τοµέα: Το Επεισόδιο των Συµβούλων

Ύπαρξη μιας Αντικειμενικής Κατάστασης

Αντίληψη της Κατάστασης

Ορισμός της Κατάστασης

Γενιά των Στρατηγικών

Επιλογή Στρατηγικών

“Πρόσλαβε έναν Σύμβουλο”

Άμεσο Μάνατζμεντ 

Οργανωτικά 

Χαρακτηριστικά

Οργανωτική 

Ρύθμιση

Αξιολόγηση

Συντήρηση

Διατήρηση

Τροποποίηση

Κατάργηση 

Πληρωμή Συμβούλου

Σχεδιαζόμενα

Αποτελέσματα

Απρόοπτα 

Αποτελέσματα

Ύπαρξη μίας Αντικειμενικής

Κατάστασης



Ηγεσία
•προτιμήσεις
•Περιστασιακή

Διαμόρφωση 
Πολιτικής/ Απόφασης

Βάσεις ΑπόφασηςΕξουσία Βάσεις/ Πηγές

Ανάπτυξη Εξουσίας

•Νομιμοποίηση / θέση/ εξαναγκασμός 
•Ειδικός 
•Πληροφοριακό
•Αναφερόμενο/ Σύνδεση 

•Ικανότητα
•Αξιοπιστία
•Καθορισμός Στόχου
•Εξισορρόπηση συμφερόντων 
•Οικοδόμηση Συμμαχιών 

•Ορθολογικός Υπολογισμός
•Ηθικές Προτεραιότητες
•Πολιτική Επιθυμία
•Διοικητική Εφικτότητα
•Αλλαγές Συστήματος 

WINTERMUTE, M. (2000). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Ηγεσία Πολιτικής & Λήψη Απόφασης 



Απόκτηση Ισχύς για Ηγεσία

Πηγές Ισχύς

Αναπτύσσοντας πηγές εξουσίας καλύτερου αποτελέσματος

Ιεραρχία
(Επίσημες Θέσεις)

Εξουσία Ειδικών
(Επίσημες Θέσεις)

Αναφερόμενη Ισχύ
(άτομο ή ομάδες ως σημεία 

αναφοράς)

Πληροφοριακή Εξουσία
(Να είναι γνωστό ότι έχεις 

πρόσβαση στην 
πληροφόρηση)

Ικανότητα Αξιοπιστία Καθορισμός Στόχου Buffering Στρατηγικές 
Οικοδόμησης 
Συμμαχιών 

SMITH, J. (2000). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Κερδίζοντας Ισχύ για να Ηγηθείς 



Ευρεία Προοπτική 

Ηγεσία

Ευελιξία 

Τεχνικές 

δεξιότητες 

Διαπροσωπική 

ευαισθησία
Επικοινωνία
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U.S. Office of Personnel Management (1985). The Management Excellence Framework, Washington, D.C., Office of Personnel Management.

Πλαίσιο Υπεροχής Μάνατζµεντ 



Κεφάλαιο 3 Προσαρµοζόµενες Τεχνολογίες
Οι τεχνολογίες στις δηµόσιες υπηρεσίες επιτρέπουν στον δηµόσιο τοµέα να συµβαδίσει µε τους δρώντες: πολίτες, επιχειρήσεις και ΜΚΟ.
Με τις τεχνολογίες αιχµής, οι υπηρεσίες µπορούν τώρα να είναι διαθέσιµες πέρα από το παραδοσιακό “9 µε 5” πρόγραµµα εργασίας. Η
νέα µορφή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) κάνει εφικτές τις συνεχόµενες καινοτοµίες στην παροχή υπηρεσιών,
χρησιµοποιώντας πληροφοριακά συστήµατα, ειδικά το παγκοσµίας εµβέλειαςWeb. Πιο συγκεκριµένα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν
είναι απλά ψηφιοποίηση των παλαιών πρακτικών διαχείρισης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι απλά η δηµιουργία διαθέσιµων
φορµών σε ηλεκτρονική µορφή αντί για χαρτί. Επιπρόσθετα των τεχνολογιών αιχµής, υπάρχουν επίσης προηγµένες πρακτικές
µάνατζµεντ, που εκµεταλλεύονται τις τεχνολογίες.

Μία έξυπνη γνώση του πώς οι τεχνολογίες πρέπει να ενσωµατώνονται στην κυβέρνηση είναι πολύ σηµαντικό – ίσως πιο σηµαντικό από
ότι είναι στον ιδιωτικό τοµέα. Οι κυβερνήσεις έχουν ένα µονοπώλιο στην παροχή υπηρεσιών και πρέπει να υπηρετήσουν τον συνολικό
πληθυσµό, όχι απλά ένα συγκεκριµένο ακροατήριο όπως κάνουν οι οµόλογοι τους στον ιδιωτικό τοµέα. Αν και απλουστευτικά, αυτά τα
χαρακτηριστικά έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα ηλεκτρονικά portal των κυβερνήσεων: για να τηρήσει τις υποσχέσεις της, η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να είναι στην αιχµή αυτού που είναι διαχειριστικά και τεχνολογικά εφικτού. Με άλλα λόγια, τα
στάνταρ αυτού που είναι αποδεκτό πρέπει να είναι υψηλότερο για τους ιστότοπους του δηµόσιου τοµέα από εκείνους του ιδιωτικού.

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διατρέχει όλους τους κινδύνους, που ενυπάρχουν µε τις κυβερνητικές προσπάθειες
(ανταγωνιστικές αξίες, αντιφατικοί στόχοι, ποικίλα ακροατήρια, πολιτική εποπτεία και παρείσδυση). Σε κάθε περίπτωση, η µετατροπή
των υπηρεσιών σε ηλεκτρονική µορφή µπορεί να κάνει τους κινδύνους, που απαριθµήθηκαν πιο πάνω, περισσότερο δόλιους. Ξεκινάµε το
κεφάλαιο µε την εισαγωγή ενός “Πλαισίου για Ανταγωνιστικές Αξίες & Αποτελεσµατικότητα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” και
ολοκληρώνουµε µε µία µελέτη περίπτωσης για “τη Συµµετοχή των Πολιτών & την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.” Στο κύριο µέρος του
κεφαλαίου, παρουσιάζουµε διαφορετικές όψεις της σύνδεσης ανάµεσα σε τεχνολογία και µάνατζµεντ. Ελπίζουµε να κάνουµε εµφανές
στον αναγνώστη ότι το Internet, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, κάνει την οργανωσιακή αναδιάρθρωση πιθανή. Το µείγµα µάνατζµεντ-
τεχνολογία στον πυρήνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχετίζεται, το λιγότερο, τόσο µε το µάνατζµεντ όσο και µε την τεχνολογία.



Μοντέλο Οργανωσιακής Μάθησης 
(Ανθρώπινες Σχέσεις)

Μοντέλο Ψηφιακής 
Δημοκρατίας (Ανοιχτά 
Συστήματα)

Μοντέλο Κόστους 
Αποδοτικότητας (Ορθολογικός 
Στόχος)

Μοντέλο Πληροφορικής 
Ασφάλειας (Εσωτερική 
Διαδικασία)

Εσωτερική 
εστίαση

Εξωτερική 
εστίαση

Προς Αποκέντρωση
Διαφοροποίηση 

(Ευελιξία)

Προς
Συγκεντρωτισμό

Ενσωμάτωση 
(Ευελιξία)

Αυτονομία Διεύθυνσης

Επένδυση ανθρώπινου 
κεφαλαίου Σκοπός εστίαση 

χρήστη

Εσωτερική Εστίαση 
Λειτουργίας

Ασφάλεια 
Ιδιωτικότητας

Κόστος αποδοτικότητας

Συγκεντρωτική Εφαρμογή Τυποποίησης

υπηρεσία one-stop 

Κοινοποίηση δεδομένων
πρόσβαση στη δημόσια 

πληροφορία 

Συμμετοχή πολίτη

KIM, S. and Kim, D. (2003). “South Korean Public Officials’ Perceptions of Values, Failure and consequences of Failure in E-Government Leadership,” 
Public Productivity & Management Review, 26(4):363.

Πλαίσιο Ανταγωνιστικών Αξιών &Αποτελεσµατικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης



Θέµατα Πολιτικής Πληροφοριακών Συστηµάτων στη Δηµόσια Διοίκηση

Οργανωσιακό Επίπεδο
•Εκδηµοκρατισµός/
Θεωρία Αποκέντρωσης

•Κοινωνικο-τεχνική 
Θεωρία 

Κοινωνικό Επίπεδο

•Δυστοπική Θεωρία

•Κοινωνικό Κεφάλαιο

Θέµατα Πολιτικής
•Παγκόσµιες Ενοποιητικές
Θεωρίες 
•Σωστό περιβάλλον
ρύθµισης & δηµόσιας
πολιτικής για την  
ψηφιακή οικονοµία

Ρυθµιστικό Περιβάλλον
Θα κάνουν το IT και το Internet τις αγορές
περισσότερο αποδοτικές;
IT και Internet θα δώσουν ώθηση στον ανταγωνισµό;

Θέµατα Φορολογίας
Φόρος ή Όχι (εξαίρεση ή επιβολή φορολογίας)
Σε ποιόν; (στους πωλητές ή αγοραστές;)

Ατοµικό Επίπεδο

Χρήση IT  για ατοµική µεταµόρ-
φωση και ανάπτυξη κοινωνικού
κεφαλαίου µέσω εικονικής 
Επικοινωνίας, εκπαίδευσης και
Εργασίας.

Πληροφοριακά Συστήµατα (ΙΤ) & Τεχνολογία
(Η τεχνολογία είναι περίπλοκη και περιστασιακή, ως αποτέλεσµα, τα πληροφοριακά συστήµατα συνδέονται

αµοιβαία µε ατοµική συµπεριφορά, οργανωσιακές/ θεσµικές διευθετήσεις και κοινωνικά θέµατα.)

RHO,S.-Y. (2002). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Θεώρησε Υπό-Επιτροπή ή Ad Hoc
(θεωρητική διερεύνηση/συλλογή δεδομένων)

Απόφαση για Αίτηση Κεφαλαίου
(κόστος καλύπτει προκαθορισμένο όριο δολαρίων)

Είναι ενδεικτική η αξιολόγηση τεχνολογίας?

Τα κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν:                                             
- υψηλό κόστος/υψηλή τεχνολογία
- αμφισβητήσιμο 

Έχει ευρύτερες εν δυνάμει επιπτώσεις. 

Διαδικασία λήψης απόφασης για αίτηση κεφαλαίου

(κάνε χρήση κύριου ερωτήματος)

Απόφαση (ναι ή όχι) για σύσταση
απόκτησης σχετικά με το αίτημα

Απόκτηση νέας τεχνολογίας

Φόρμα Αίτησης συμπληρώνεται και υποβάλλεται
στην Επιτροπή Σχεδιασμού Κεφαλαίου 

Λήψη Απόφασης Αιτήματος

Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογίας

Εφαρμογή αρχικών Κριτηρίων Επιλογής

Ναι 

ΟΧΙ

No TA

TA

Όχι

Ναι 

Εφαρμογή κύριων ερωτημάτων 

Overnight υλοποίηση και αξιολόγηση

Διάγραµµα Ροής για Σχεδιασµό Κεφαλαίου & Αξιολόγηση Τεχνολογίας

UPHOFF, M.E. and Krane, D. (1998). “Hospital-Based Technology Assessment: Essential Questions and an Operational Model,” Public Productivity & 
Management Review, 22(1):60-70.



ΑποτέλεσμαΕσωτερικοί 
Παράγοντες

Εξωτερικοί 
Παράγοντες 

Πολιτικό/Ρυθμιστικό 
Περιβάλλον

Αγορά IT 

Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσιών Τεχνολογίας

Απόδοση

•Στήριξη κορυφαίου 
μάνατζμεντ

•Συνεταιριστική προσέγγιση

•Επιλεκτικό outsourcing με
στρατηγικό ταίριασμα 

•Δέσμευση οικονομικών και
ανθρώπινων πόρων

•Διαχείριση Σχέσεων

•Επάρκεια Διαχείρισης

•Απόδοση διαχείρισης 
χρησιμοποιώντας υπηρεσιακά 
συμβόλαια 

Αναλυτικό Πλαίσιο για την απόφαση για outsouring των πληροφοριακών συστηµάτων του Δηµοσίου Τοµέα

CHEN, Y.-C. and Perry, J. (2003). “Analytical Framework of Managing Government Information Technology Outsourcing,” Public Productivity & Management 
Review, 26(4):407.



Τεχνολογική & Οργανωσιακή Πολυπλοκότητα

Σποραδικό Ολοκλήρω
σηΕνσωμάτωση
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Κατάλογος

Συναλλαγή

Κάθετη 
Ενσωμάτωση

Οριζόντια 
Ενσωμάτωση

-Online Παρουσία

-Παρουσίαση Καταλόγου

-Δυνατότητα 
Αποθήκευσης Φόρμας

-Υπηρεσίες & Φόρμες
online

-Ενεργή βάση 
δεδομένων ενισχύει
online συναλλαγές

-Σύνδεση τοπικών & 
ανώτερων 
συστημάτων

-Εντός όμοιων 
Λειτουργιών 

-Ενσωματωμένα 
συστήματα δια μέσου 
διαφορετικών 
λειτουργιών

-Πραγματικό one stop 
αγοράς για πολίτες 

HOLDEN, S.H.; Norris, D.F. and Fletcher, P.D. (2003). “Electronic Government at the Local Level: Progress to Date and Future Issues,” Public Productivity & 
Management Review, 26(4):328.



Σχεδιαστικά & Γνωστικά Προβλήματα

Εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους
Δυσκολία πρόβλεψης μελλοντικών

πληροφοριακών αναγκών 

Οργανωσιακά προβλήματα συνεργασίας

Δια-οργανωτικά

Ενδο-οργανωτικά 

Ακαμψία: τεχνολογικές
πηγές μη διαθέσιμες για
τροποποίηση του 
συστήματος, ώστε να 
συναντήσει τις ανάγκες για 
αλλαγή 

Συλλογή δεδομένων δεν
χρησιμοποιούνται τακτικά

Καθαρό κόστος
συλλεκτών 
δεδομένων

Εξάρτηση από 
κοινά συστήματα 

ίσως μειώσει 
χρονοτριβή 
εκθέσεων 

Κακή ποιότητα δεδομένων

Στήριξη 2 συστημάτων κατά τη διάρκεια start-up

Ανάγκη για διαρκής εξάσκηση

Αποτυχία συνειδητοποίησης εν δυνάμει χρήσης 

Έλλειψη εσωτερικών πόρων για ειδικές 
μελέτες

Κακή ποιότητα 
δεδομένων 
αποθαρρύνει χρήση

Έλλειψη χρήσης εμπόδιο 
διόρθωση λαθών

“φαύλος κύκλος”

WEIMER, D.L. (1980). “CMIS Implementation: A Demonstration of Predictive Analysis”  Public Administration Review, 40(3): 231-240.

Η Αλληλεξάρτηση της Περίπτωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων στα Προβλήµατα Υλοποίησης



Παραδοσιακή Κυβερνητική Γραφειοκρατία & Πραγµατικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών 

BLOOMBERG, M.R. (2003). Efficiency, Effectiveness, and Accountability: Improving the Quality of Life Through E-Government, City of New York
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Αποδοτικότητα Ηλεκ. Διακυβέρνησης

Αποτελεσµατικότητα Ηλεκ. Διακυβέρνησης

Οργανωσιακή 
Μεταµόρφωση

Τούβλα &
Κονίαµα

Οργανωτικές θέσεις.
Στατιστικά στοιχεία
Στο διαδίκτυο 

Δυναµική Παρουσία web 
Βασικές
Αλληλεπιδράσεις

Συναλλακτικές
Αλληλεπιδράσεις

Επικοινωνιακές
Αλληλεπιδράσεις

Ηλ. Διακυβέρνηση

-Enterprise Systems
•Financial management
•Procurement
•Personnel Management

-Πρόσληψη προσωπικού
-Εργασιακές Σχέσεις\
-Ρόλος Συμβούλων (Ιδιωτικοποίηση)

-Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων
-Επιχειρηματική Διαδικασία Ανασχεδιασμού
-Στρατηγικός Σχεδιασμός για IT &E-gov.
-Μέτρηση Αποδοτικότητας ηλ.διακυβέρνησης
-Ικανοποίηση Πολιτών & Συμμετοχή 

-Υποδομή IT 
-Κοινωνική Ισότητα & Ψηφιακό Χάσμα

MELITSKI, J. (2002). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Αποδοτικότητα & Αποτελεσµατικότητα  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης



Οργανωσιακές/ 
Πολιτισμικές Επιρροές

Ύφος Ηγεσίας
Τεχνολογία-Κεντρικό

Πολίτης-Κεντρικό

Παράδειγμα IT 

Παράδειγμα Δ.Δ.

IT Ικανότητα
Εκλεπτυσμός Intranet 

Λήψη Απόφασης

Ενσωμάτωση

Διαδικασία Στρατηγικού
Σχεδιασμού

Στελέχωση

Αξιολόγηση & Μέτρηση
Αποδοτικότητας

Ασφάλεια

Ρητός

Σιωπηρός 

Συγκεντρωτική

Αποκεντρωμένη

Ενοποιητική

Διανεμητική

Χρήσιμη

Μη χρήσιμη

Χρήσιμη

Μη χρήσιμη

Αντικειμενική

Υποκειμενική

Τεχνική

Πολιτικής

Υλοποίηση
Απόδοση Εφαρμογών

E-Government 

Μοντέλο Κυβερνητικής Εφαρµογής της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

MELITSKI, J. (2003). “Capacity and E-government Performance: An analysis Based on Early Adopter on Internet Technologies in New Jersey,” 
Public Productivity & Management Review, 26(4):377-378.



Θεωρητική Βάση

Νέα Δημόσια Διοίκηση (Denhardt & Denhardt)

Συμμετοχή 
Πολιτών/Ενασχόληση 
Κοινού/Διαβουλεύσεις Πολιτών

-Ψηφοφορία 
-Δημόσιες Ακροάσεις 
-Εκστρατείες μέσω e-mails
-Διαμαρτυρίες
-Έρευνες/Δημοσκοπήσεις (i.e. 
E-Town Panel)
-Εθελοντισμός/Ηγεσία Πολίτη
-Τεχνολογικά Μέσα 

Δημοκρατική Αγωγή του 
Πολίτη/Συμμετοχική 
Δημοκρατία/ Διαβουλευτική 
Δημοκρατία

Εμπιστοσύνη
Λογοδοσία
Απόδοση
Παραγωγικότητα
Αποδοτικότητα/ 
Αποτελεσματικότ
ητα
Διαφάνεια
Καλύτερες 
αποφάσεις 
πολιτικής
Επικοινωνία

Κυβέρνηση

Θέμα Περίπτωσης:

Η συμμετοχή των 
πολιτών, μέσω 
ερευνών, βελτιώνει 
απαραίτητα την 
συμμετοχική 
δημοκρατία; 

Άλλα πιθανά αποτελέσματα:
καθορισμός ατζέντας για 
οργανωμένες ομάδες, πλατφόρμες 
εκλογών, πολίτες ως καταναλωτές
(θεωρία δημόσιας επιλογής), 
αγνόηση όσων δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου, υιοθέτηση μεθόδων ηλ. 
διακυβέρνησης 

Ενεργή Συμμετοχή

SCHATTEMAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Συµµετοχή Πολιτών & Ηλ. Διακυβέρνηση: Μελέτη Περίπτωσης eTownPanel.com 





Κεφάλαιο 4 Οικοδόµηση Εταιρικών Σχέσεων
Οι µάνατζερ του δηµοσίου διαχειρίζονται δηµόσια αγαθά, έχοντας στο µυαλό τους το δηµόσιο συµφέρον. Οι πολίτες είναι το δηµόσιο.
Ωστόσο, οι πολίτες µπορεί να έχουν προτιµήσεις και συµφέροντα διαφορετικά από το υποτιθέµενο δηµόσιο συµφέρον, που έχουν στο
µυαλό τους οι µάνατζερ. Υπάρχει πλήθος πρωτοβουλιών, στις δυτικές χώρες, γενικά, και στις ΗΠΑ, ειδικά, που αποσκοπούν να
επικεντρωθούν στην αποστολή των δηµόσιων διευθύνσεων γύρω από τα συµφέροντα των πολιτών. Στόχος είναι µία προσεχτικότερη
ταυτοποίηση των συµφερόντων, των πολιτών και της κυβέρνησης. Η οικοδόµηση εταιρικών σχέσεων, ανάµεσα σε Διεύθυνση – πολίτες,
θα ενίσχυε την νοµιµοποίηση, η οποία µε τη σειρά της θα αύξανε την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση των πολιτών και την
εµπιστοσύνη.

Το πρώτο βήµα είναι να δηµιουργηθούν χώροι διαβούλευσης στους δηµόσιους οργανισµούς. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι,
όπου µπορεί να λάβει χώρα η συµµετοχή των πολιτών. Οι επιλογές, ακόµη και εκείνες που µοιάζουν αµιγώς τεχνικές όπως είναι οι
µέθοδοι επιλογής του συµµετέχοντα, έχουν κανονιστική βάση και εν δυνάµει σηµαντικές επιρροές στην εµπιστοσύνη των πολιτών προς
τις Διευθύνσεις και στην ικανοποίηση των πολιτών αναφορικά µε την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών. Όπως δείχνει αυτό το κεφάλαιο, η
επιτυχία της ισχυρής εταιρικής σχέσης κυβέρνηση-πολίτη, µετριέται µε περισσότερους τρόπους από τον αριθµό των συµµετεχόντων στα
δηµόσιαforums.

Αν και το κεφάλαιο 5 καλύπτει τη µέτρηση αποδοτικότητας σε εύρος, εισάγουµε µία, µε επίκεντρο τον πολίτη, µέτρηση αποδοτικότητας
στο κεφάλαιο 4. Παρά το όνοµα της, η µέτρηση αποδοτικότητας, µε επίκεντρο τον πολίτη, σχετίζεται περισσότερο µε την διαβούλευση
των πολιτών παρά µε τους τεχνικούς όρους, που προέρχονται από την εµπειρία και την ακαδηµαϊκή έρευνα στο πεδίο της µέτρησης
αποδοτικότητας. Το κεφάλαιο καταλήγει µε αρκετά διαγράµµατα, που παρουσιάζουν µια δεικτική µελέτη της εταιρικής σχέσης πολίτη –
κυβέρνησης στο Des Moines, Iowa (ΗΠΑ). Η ίδια η φύση των δηµόσιων υπηρεσιών κάνει την αξιολόγηση των πολιτών επίπονη. Η
απόδοση του δηµόσιου τοµέα προσεγγίζεται, µέσω διαφορετικών κατευθύνσεων (αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και κοινωνική
ισότητα), και επειδή οι πολίτες δεν µπορούν να διαβουλεύονται σε καθηµερινή βάση, η µέτρηση αποδοτικότητας, µε τον πολίτη στο
επίκεντρο, είναι ένας τρόπος για τους πολίτες να κάνουν γνωστές τις προτιµήσεις τους και, πράγµατι, να ακολουθηθούν από τις
λειτουργίες της κυβέρνησης.



Πώς συμμετέχουν οι πολίτες;

Δημόσιες ακροάσεις (πιο 

αναποτελεσματικές)

Ψηφοφορίες

Έρευνες

Διαπραγματεύονται θέσπιση κανόνων

Επιτροπές επανεξέτασης πολιτών

Γενικές Συνελεύσεις

Πολιτικές Συζητήσεις 

Γιατί συμμετέχουν οι πολίτες;

-Το θέμα

-Συστηματική συμμετοχή

Ποιο το αποτέλεσμα; 

Αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων γραφειοκρατών 

& πολιτικών 

Γιατί δεν συμμετέχουν οι πολίτες;

Αποκλεισμός εξαρτάται από 

κοινωνική τάξη, συστημικά εμπόδια, 

κτλ.

Πώς να βελτιώσεις τη 
συμμετοχή πολιτών;

Ενδυναμώνοντας & 

εκπαιδεύοντας πολίτες

Επανεκπαιδεύοντας 

γραφειοκράτες

Δημιουργώντας υποστηρικτικές 

δομές & διαδικασίες 

Αρχές
Δημόσια 

Διαβούλευση

SCHATTEMAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Σκληρά Ερωτήµατα σχετικά µε την Διαβουλευτική Δηµοκρατία 



Γραφειοκράτες

Πολίτες

Αποδοτικότητα

Αποτελεσματικότητα

Διαβουλευτική Δημοκρατία
Εύρος

Ενημερωμένοι

Συμβουλευτική 

Αξιοπιστία

Άμεση 
προσέγγιση

Παραγωγική
προσέγγιση

Παθητική 
προσέγγιση

Προσαρμοστικ
ή προσέγγιση 

Αυθεντική πολιτική ένταξη

Θέμα Λύσεις 

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Εισαγωγή στη Δηµόσια Διαβούλευση 

πραγματι
κότητα Ιδεατό



Ενσωμάτωση Δημόσια 
Διαβούλευση

Νομιμοποίηση

Οικονομία

πρόβλημα

Λύση

Εξωγενείς
Πόροι

Συστηματικές
Ενδογενείς 
Δυσκολίες 

Πολιτική
Πραγματικότητα 

Ιδεατό

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Επιρροές  της Δηµόσιας Διαβούλευσης & Κριτικές



Κριτήρια Δημοκρατικής Διαδικασίας
-απευθείας συμμετοχή αρχαρίων στις αποφάσεις

-μοίρασμα συλλογικής λήψης απόφασης
-συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο κατά περιόδους

-συμμετέχοντας στη βάση κάποιας ισότητας

Μεγάλης Κλίμακας Διαδικασία Δ. Διαβούλευσης

-Εύρος, Αντιπροσωπευτική Συμμετοχή
-Ενήμερη Δημόσια Συμμετοχή

-Διαβουλευτική Συμμετοχή
-Αξιόπιστα Αποτελέσματα

Βασικά στοιχεία Δημόσιας Διαβούλευσης
-Διάγνωση στρατηγικών θεμάτων

-Συνεργασία Μετόχων
-Παραγωγική Μάθηση
-Εκτελεστική Δράση 

Παρακάμπτοντας εμπόδια για αυθεντική συμμετοχή
-Ενισχύοντας & εκπαιδεύοντας πολίτες

-Επανεκπαίδευση Γραφειοκρατών
-Υποστηρικτικά Διοικητικά Συστήματα & Διαδικασίες

Κύρια χαρακτηριστικά διαβούλευσης
-Δημοσιότητα
-Όχι-τυραννία

-Πολιτική Ισότητα

Εννοιολόγηση Δημόσιας Διαβούλευσης
-συζήτηση με άλλους πολίτες
-κάποια μορφή συμμετοχής 

-ανεπίσημες & ασχεδίαστες ανταλλαγές
-ποικιλία μεθόδων συζήτησης
-δημόσια φύση των θεμάτων

Καλοήθη ένταξη & παθητικός αποκλεισμός
(e.g. Κορπορατισμός)
→ Προοδευτική ένταξη

Απαραίτητες Αρχές για Διαβουλευτική Δημοκρατία 

-Αρχή Λειτουργίας
-Αρχή Διακριτικών Προϊόντων 

-Αρχή της Ομιλίας
-Αρχή της Φωνής

-Αρχή Κοινού Μέλλοντος

Κριτήρια Δημόσιας Διαβούλευσης
-Κοινό

-Ένταξη
-Όχι-τυραννία 

Πλουραλισμός
-Αριθμός Ομάδων

-Ευκαιρίες Μάθησης
-Πρόσβαση σε Αξιωματούχους

-Μέσα Εξαναγκασμού

Άμεση Συμμετοχή
-Αριθμός Ατόμων

-Βελτίωση Κατανόησης
-Πόροι για Συμμετοχή
-Εξουσιοδοτική Αρχή

Δημοκρατικά Κριτήρια

Πολιτική Ισότητα
Ένταξη

Διαβούλευση
Αρχή

Μη-Τυραννίας

Τεχνοκρατική Μορφή Κυβέρνησης

Εμπόδια στη Συμμετοχή
-φύση καθημερινότητας στη σύγχρονη κοινωνία

-διοικητικές δομές και διαδικασίες
-τρέχουσες πρακτικές και τεχνικές συμμετοχής

Δημόσια Διαβούλευση

Συνθήκες

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University - Newark

Συνθήκες Δηµόσιας Διαβούλευσης 



Απόκτηση
απαραίτητου συνδυασμού

εξαρτάται από την περίσταση

Αρχή

Διαβούλευση
Δημοκρατία

Εκτελεστική Εξουσία

Εξουσία προερχόμενη 
από την Κοινότητα

Δίκαιη Διαδικασία

Ποιότητα 
Αποτελέσματος 

Μ
αθηματική αναλογία 

Διαβούλευση & Νομιμοποίηση

Αύξηση πιθανότητας συνειδητοποίησης 
λογικών αποτελεσμάτων

– κατεύθυνση του χρόνου και
εκπαιδευτικών επιδράσεων της
επαναλαμβανόμενης διαβούλευσης

Απόφυγε Καθολικότητα & Ομοφωνία 

Βάση για Νομιμοποίηση

Διαδικασία Πολιτών
Καθορίζει την Βούληση 
τους

Διαβούλευση ως Συζήτηση

• Δημοσιοποίηση Ιδιωτικής Πληροφόρησης
• Επίπτωση μαθήματος οριοθετημένης 
ορθολογικότητας.
• Συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου αποτελεσμάτων
• Νομιμοποιημένη επιλογή
• Βελτίωση ηθικών αξιών συμμετεχόντων
• ‘Το σωστό πράγμα’ ανεξάρτητο από

συνέπειες

Οι προσπάθειες των Θεωρητικών 
της Δημοκρατίας να 
μετασχηματίσουν την πολιτική,
προς την κατεύθυνση της 
χάραξης, την κάνει περισσότερο 
διαβουλευτική; 

Άνιση Κατανομή 
υλικών προϋποθέσεων διαβούλευσης

•Ισότητα στους πόρους, 
•Εγγύηση ίσων ευκαιριών για την άρθρωση

πειστικών επιχειρημάτων
• Ισότητα στην επιστημολογική εξουσία

Επιστράτευση του
δήμου ως 
επικίνδυνου 

MAHOHARAN, A. (2006). Rutgers University-Newark

Νοµιµοποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συµµετοχής των πολιτών 



Πλουραλισμός 

•Περιορισμένη συμφωνία 

•Εισροές: ταλέντο, γνώση και επίδειξη (ελίτ)

υλικοί πόροι (ελίτ& μέλη)

•Αποτέλεσμα: απόφαση & διδάγματα από την

αποτυχία. 

Govt.

CCC

CCC

CCC

Άμεση συμμετοχή

C
Govt.

C

C

C

C

•Γενική συμφωνία 

•Εισροές: ταλέντο, γνώση και επίδειξη 

•Αποτέλεσμα: συναινετική απόφαση & διαφώτιση

Παραδοσιακή συμμετοχή

Οργάνωση 
πολιτών

Σκοινί ως
προβολή του 

πολίτη

Γραφειοκράτες

Πλαγιά ως
πλαίσιο

συμμετοχής

Ο ογκόλιθος 
ως αγνόηση 
πολιτών για 

θέμα

Κορυφή ως
περιοχή 

διαβούλευσης 
& απόφασης

Πολλές Μορφές Δηµόσιας Διαβούλευσης 

CHARBONNEAU, E. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Επικεντρωμένο στον πολίτη 
συνεργατικό δημόσιο μάνατζμεντ

διαβούλευση

Κοινωνία πολιτών

Ανταλλαγή πληροφοριών

Εκλογικό

Αντιπαλότητα 

Προσεγγίσεις 
Δραστηριοποίησης Πολιτών

Ενίσχυση 
εμπιστοσύνης 
κυβέρνησης 

στους πολίτες

Ενίσχυση
νομιμοποίησης

κυβέρνησης

Ενίσχυση 
Αποτελεσματικότητας 

Πολίτη

Ενίσχυση 
Ανταπόκρισης 
Κυβέρνησης

Ενίσχυση κυβερνητικών  
αρμοδιοτήτων

Ενίσχυση εμπιστοσύνης 
πολιτών  στην κυβέρνηση

COOPER, T. L., T. A. Bryer, et al. (2006). "Citizen-Centered Collaborative Public Management." Public Administration Review 66(1): 76-88.

Εννοιολογικό Μοντέλο Προσεγγίσεων Δραστηριοποίησης Πολιτών 
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Κράτος Ημιδημόσιο Δημόσιο

Περισσότερο 
Αποτρεπτικό

Περισσότερο
Συμμετοχικό

FUNG, A. (2006). “Varieties of Participation in Complex Governance." Public Administration Review 66(1): 66-75.

Μέθοδοι Επιλογής Συµµετέχοντα 



Ενεργή Αντιπροσώπευση Αντιπροσωπευτικά Αποτελέσματα

(Διαδικασίες Πολιτικής)Αντιλήψεις

Ιδεολογία

Πολιτικός κομματισμός

Προσέγγιση επιρροής

Προτιμήσεις προγράμματος

Δράσεις

Πολιτική/πολιτικές διασυνδέσεις: συχνότητα & κατεύθυνση

Επένδυση χρόνου σε χάραξη πολιτικής & δημόσιας στήριξης

Φιλοδοξίες Διεύθυνσης και υπεράσπιση

Απόκτηση ομοσπονδιακής βοήθειας

Παθητική Αντιπροσωπευτικότητα
Αντιλήψεις

Κοινωνικές ρίζες

Δημογραφικές & (πολιτικές) πολιτισμικές ρίζες

Φύλο 

Φυλή/Εθνικότητα

Επιτεύγματα

Εκπαίδευση: Πτυχίο & Εξειδικεύσεις

Επαγγελματισμός

Διαδρομές καριέρας

Οργανωσιακή εμπειρία και κατοχή

Σκοποί

Στόχοι

Θέματα

Διαδικασία

Αποφάσεις

Επιλογές

Εκροές

Μέτρηση

Αξιολόγηση

Αποτελέσματα

Επιδράσεις

Συνέπειες 

BOWLING, C.J., Kelleher, C.A. et al. (2006). “Cracked Ceilings, Firmer Floors, and Weakening Walls: Trends and Patterns in Gender Representation among 
Executives Leading American State Agencies, 1970-2000”, Public Administration Review, 66(6): 823-836.

Σχέσεις ανάµεσα σε Παθητική Αντιπροσωπευτικότητα, Ενεργή Αντιπροσώπευση και Αντιπροσωπευτικά 
Αποτελέσµατα



Υπηρεσία & Γειτονιές Αξιολογήσεις μέρους  περιοχής Με τον τομέα

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
•Ηλικία

•Φυλή

•Εισόδημα

•Εκπαίδευση

•Φύλο

Πολιτικές αντιλήψεις
•Αξιολόγηση ποιότητας τοπικής διακυβέρνησης

•Αποτελεσματικότητα

Παροχή Υπηρεσιών 
•Αριθμός συλλήψεων/αριθμό σοβαρών εγκλημάτων

Αξιωματούχοι που φονεύονται  

•Ποσοστά Ζώνης Εγκληματικότητας/πληθυσμό

•Χρόνος Ανταπόκρισης

Εμπειρία Υπηρεσιών 
•Σχέσεις με αστυνομία

•Αριθμός φορών θυματοποίησης 

Προσδοκίες        
Αίσθημα ασφάλειας 

Ικανοποίηση με χρόνο 
ανταπόκρισης αστυνομίας

Ικανοποίηση για τρόπο που η 
αστυνομία συμπεριφέρεται 
στους πολίτες

Αντίληψη αμεροληψίας 
αστυνομικής προστασίας

Αντίληψη αμεροληψίας χρόνου

ανταπόκρισης αστυνομίας

Αντίληψη αμεροληψίας του πώς
η αστυνομία αντιμετωπίζει την 
αστυνομία

Αντίληψη αμεροληψίας του
ποσού των εγκλημάτων

Ικανοποίηση με αστυνομική 
προστασία 

BROWN, K. and P.B. Coulter (1983). “Subjective and Objective Measures of Police Service Delivery”, Public Administration Review, 43(1):50-58.

Μοντέλο Ικανοποίησης Πολιτών 



(i) Επιχειρησιακή (ii) Στρατηγική (iii) Κανονιστική(-i) Διπρόσωπες προσπάθειες

(3) 
Αντιπροσωπευτική 

(2) Συμβουλευτική

(1) Ενημερωτική

17. Δημοψήφισμα 7. Πρωτοβουλία
10. Τοπική κυβέρνηση12. Προϋπολογισμός Συμμετοχής

21. Κύκλος Μελέτης

3. Συνάθροιση πολιτών

2. Citizen Advisory Board
4. Citizen’s Jury
5. Focus Group
6. Green Paper
8. Interactive Website

14. Public Inquiry
18. Research Panel
20. Stakeholder Forum
24. Survey (open-ended)

13. Plebiscite
22. Survey (closed-ended)
25. Telepolling/televoting

9. Internet Chat Group
19. Sponsored Lobby Group
23. Survey (deliberative)

1. Advertising
11. Newsletter
16. PSA
26. White Paper

15. Public Meeting 
(with Q&A)

(-1) Διπρόσωπη 
προσπάθεια

Έλεγχος Καθορισμού Ατζέντας

Έ
λεγχος Λήψ

ης Α
π

όφ
ασης 

STEWART, K. (2007). "Write the Rules and Win: Understanding Citizen Participation Game Dynamics," Public Administration Review 67(6): 1067-1076.

Matrix Ελέγχου



STEWART, K. (2007). "Write the Rules and Win: Understanding Citizen Participation Game Dynamics," Public Administration Review 67(6): 1067-1076.

Αποτελέσµατα πρώτου γύρου παιγνίου ποιότητας ηγεσίας& συµµετοχής πολιτών

(3) Βετεράνος

(2) Αρχάριος

(1) Νεοσύλλεκτος

(i) Βετεράνος (ii) Αρχάριος (iii) Νεοσύλλεκτος

17. Δημοψήφισμα 7. Πρωτοβουλία
10. Τοπική κυβέρνηση12. Συμμετοχικός προϋπολογ.

21.Μελέτη Κύκλου

3. Συνάθροιση πολιτών

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών
4. Κριτική Επιτροπή Πολιτών
5. Ομάδα Εστίασης
6. Πράσινη Βίβλος
8. Διαδραστικό Website

14. Δημόσια Έρευνα 
18. Ερευνητικό Πάνελ 
20. Forum Μετόχων
24. Έρευνα (open-ended)

13. Δημοψήφισμα
22. Έρευνα (closed-ended)
25. Τηλεδημοσκόπηση/
Τηλεψηφοφορία 

9. Ομάδα διαδικτυακού Chat 
19. Ομάδα λαμβάνων χορηγία-λόμπι
23. Έρευνα (συμβουλευτική)

1. Διαφήμιση
11. Ενημερωτικά δελτία
16. PSA
26.Λευκή Βίβλος

15. Δημόσιες 
συναντήσεις (with 
Q&A)

Π
οι

ότ
ητ

α 
Η

γε
σί

ας
 Π

ολ
ιτώ

ν 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ



Δημόσια 
Συμμετοχή στην
κυβέρνηση 

Πολιτική 
συμμετοχή

Δημόσια 
συμμετοχή στη
διοίκηση 

Δημογραφικοί, 
ιδεολογικοί, προσωπικοί 
& θεσμικοί παράγοντες

Δημόσια 
Εμπιστοσύνη στη 
λήψη αποφάσεων

Δημόσια 
Εμπιστοσύνη
στη Διοίκηση 

Δημόσια 
Εμπιστοσύνη
στην κυβέρνηση

WANG, X.H. and M. Wan Wart (2006). “When Public Participation in Administration Leads to Trust: An Empirical Assessment of Managers’ Perceptions," Public 
Administration Review 67(2): 265-278.

Ένα Ολοκληρωµένο Μοντέλο Συµµετοχής Κοινού& η Σχέση του µε τη Δηµόσια Εµπιστοσύνη
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Δημόσια
Εμπιστοσύνη

Το υποπροϊόν 
του 
πυργίσκου 

Στόχοι
Πρόποδα

GOODSELL, C.T. (2006). “A New Vision for Public Administration." Public Administration Review 66(4): 623-635.

Το Βουνό του Στόχου της Δηµόσιας Διοίκησης



Στρατηγική 
ερώτηση

Ειδικοί

Εσωτερικοί μέτοχοι

Καταλύτες Αρχή
Εξουσία

Πλ
ηρ

οφ
όρ

ησ
η

Πληροφόρηση

ΠληροφόρησηΠληροφόρηση

Εξωτερικοί μέτοχοι

Εξωτερικοί Μέτοχοι

Αναπτυγμένη Εμπιστοσύνη –
Η Αρχή συνεχίζει να έχει την 

εξουσία, οι Ειδικοί συνεχίζουν 
να έχουν την πληροφορία, οι 
Πολίτες συνεχίζουν να έχουν 

πρόσβαση

Υπάρχει μία 
διαδικασία“παραγωγικής 

μάθησης”, όπου όλοι 
μαθαίνουν από τους άλλους

Ο ρόλος του γραφειοκράτη
έχει αλλάξει, που με τη σειρά 

του μπορεί να αλλάξει τις 
διοικητικές δομές

Αποτελεσματικότητα– Μία 
είναι η λύση, όπου όλοι οι 
μέτοχοι συμμετέχουν με 

εκροές και αυτές 
επενδύονται.  

Η Χρησιµότητα της Συνεργατικής Διαδικασίας

BROMBERG, D. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



(A)
Στρατηγική

Διαχείρισης (B)
Αποτέλεσμα (C)

Προσέγγιση
Αποτελέσματος (D)

Ικανοποίηση (E)
Εμπιστοσύνη
Έξοδος, φωνή, 

αφοσίωση 
Εξωγενείς
Επιρροές

στο B Εξωγενείς
Επιρροές

στο C Εξωγενείς
Επιρροές

στο D Εξωγενείς
Επιρροές

στο E

Αντικειμενικό Υποκειμενικό

VAN RYZIN, G. G. (2007). "Pieces of a Puzzle: Linking Government Performance, Citizen Satisfaction, and Trust." Public Performance & Management Review
30(4): 521–535.

Εννοιολογικό Πλαίσιο: Αποδοτικότητα Κυβέρνησης, Ικανοποίηση Πολιτών& Εµπιστοσύνη



Δημοτικό 
Συμβούλιο Πολίτες

Διοικητικό Προσωπικό

1 ή 2 μέλη Πλειοψηφία μελών 1 ή 2 μέλη

Ομάδα Αποδοτικότητας Πολιτών

Επιζήτηση 
συμμετοχής 
πολιτών στις 

εισροές σχετικά με
τα

αντιλαμβανόμενα 
αποτελέσματα των 

δημοσίων 
υπηρεσιών

Ανάπτυξη 
μέτρησης 

αποδοτικότητας 
βασισμένη στις 

εισροές των 
πολιτών

Βοήθα την 
ανάπτυξη ενός 

συστήματος 
συλλογής 

δεδομένων

Δούλεψε με 
αξιωματούχους, 

ώστε να 
χρησιμοποιήσεις

μέτρα 
αποδοτικότητας, 

προερχόμενα από 
πρωτοβουλίες 
πολιτών, στη 

λήψη αποφάσεων

Διευκόλυνε 
αξιωματούχους για 

τη διασπορά
πληροφοριών 

μέτρησης 
αποδοτικότητας 

στο κοινό 

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Αποδοτικότητας κατόπιν Πρωτοβουλίας Πολιτών

HO, A. and Coates, P. (2004). “Citizen-Initiated Performance Assessment: The Initial Iowa Experience,” Public Productivity & Management Review, 27(3):32.



Ομάδες Εστίασης
ηγέτες της κοινότητας & 
πολίτες

Ομάδα 
Αποδοτικότητας 

Πολιτών

Internet chat room 
για πολίτες με πρόσβαση στο internet, που 
είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν 

Διαδραστικό website
για πολίτες που είναι εξοικειωμένοι με τη 
χρήση υπολογιστών

Γραμμή Επικοινωνίας Πολίτη
για όλους του πολίτες που είναι πρόθυμοι 
να τηλεφωνήσουν

Έρευνα Πολιτών
να συμπεριλάβει όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένου τις παθητικές, χωρίς φωνή 
ομάδες 

HO, A.. and Coates, P. (2004). “Citizen-Initiated Performance Assessment: The Initial Iowa Experience,” Public Productivity & Management Review, 27(3):34.

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Αποδοτικότητας,  προερχόµενη από Πρωτοβουλίες Πολιτών



Δημόσιες Συσκέψεις

5 Θεσμικοί Μηχανισμοί

Δημόσιες Ακροάσεις
Πρωτοβουλίες

Δημόσιες Έρευνες
Διαπραγμάτευση Κανόνων

Επιτροπές Επανεξέτασης Πολιτών

Συμμετοχική Ανάλυση:

Χρειάζεται για Επιστήμη &
Τεχνολογία 

Εκπαίδευση

Αποτελεσματική Συμμετοχή
Πλουραλισμός &
Άμεση Συμμετοχή Διαβουλευτική Δημοκρατία

4 Προσεγγίσεις στο Μάνατζμεντ
Δημόσιου Τομέα:

Άμεση
Παθητική

Παραγωγική
Προσαρμοστική

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Αποδοτικότητας,  προερχόµενη από Πρωτοβουλίες Πολιτών

VERGARA, M.-B. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



STEVENS, J.M. (1981). “A Comparative and Contingency Approach to Productivity in Human Service Organizations”, Public Productivity Review, 5(4):380-395.

Διαχειριστική
Δομή

Ειδικοί
Προγράμματος

Διαχείριση & Αξιολόγηση
Προγράμματος

Αξιολόγηση

Αναγκών 
(πελάτες και 

κάτοικοι)

Ορισμός Αναγκών
& απόφαση 
υπηρεσιών

Αντιμετώπιση
πελατών

Αποτέλεσμα

Απόφασης & 
Δράσης

Υλοποίηση & 
Παρακολούθηση

θεραπείας

feedback

Έλεγχος

Απομακρυσμένο 
Περιβάλλον

Γενικό
Περιβάλλον

Επιχειρησιακό 

Περιβάλλον

Αβεβαιότητα

Διασπορά

Πολυπλοκότητα

Ρίσκο

Πολιτικό

Οικονομικό

Νομικό

Τεχνολογία

Κοινωνικό/πολιτισμι
κό

Οικολογικό

Μίντια*

Ελεγκτικές Αρχές

Χρηματοπιστωτικό/Ελεγκτέ
ς προϋπολ. (εκτελεστική, 

νομοθετική, κτλ.)

Πελάτες

Ατομικοί & 
Οργανωσιακοί Σύμμαχοι 
& Ανταγωνιστές 

Ενδοοργανωσιακές 
Σχέσεις ( θεσπισμένες 
και μη)

Εκλογικές 
Περιφέρειες/Συνδικάτα

Ομάδες Δημόσιου 
Συμφέροντος 

Ροή Πληροφορίας

Απόπειρα Ελάγχου

* Στοιχεία των μίντια ίσως έχουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή επίδραση σε μερικούς Οργανισμούς Εξυπηρέτησης 
Ατόμων παρά σε άλλους.

Απροσδόκητο & Προβολή Συστήµατος Οργανισµών Εξυπηρέτησης Ατόµων



Πολίτες του
Des Moines

Ομάδα Πανεπιστημίου

Κρατικό 
Πανεπιστήμιο 
IOWA 

Προσωπικό/Δημο
τικό Συμβούλιο

Εκλεγμένοι Αξιωματούχοι

Γραφειοκράτες

Διάγνωση σημαντικών στοιχείων
Δημόσιας Υπηρεσίας

Διάγνωση
Μέτρων

Αποδοτικότητας

Ανάπτυξη Τεχνικών
Συλλογής Δεδομένων

Γραφειοκράτες

Ανάλυση 
Δεδομένων

Εκλεγμένοι 
Αξιωματούχοι

Ενημερωτικά Δελτία 
Αποτελεσματικός 

στο Κοινό

Επιφόρτιση 
Δεδομένων στο
CCRS

Ευανάγνωστα στους απλούς 
πολίτες – Πίνακες με μικρές 
λεκτικές περιλήψεις

Έγκριση από 
γείτονες Des 
Moines Πολιτική Ισότητα

Ένταξη
- Ενθαρρυμένες γειτονιές

- Γράφημα Αράχνης
- Μάρκετινγκ Έργου

Χρήση 
Τεχνολογίας
- Ψηφιακές Έρευνες
- χρήση υπολογιστών 
χειρός, ψηφιακών 
ερευνών, χαρτών GIS 

Διαβούλευση
-Συναντήσεις Γειτονιάς 
- Προσανατολισμός

Αρχή

Διαφάνεια

Μη-Τυραννία

Αντανακλαστικότητα

Αποτελεσματικά Κανάλια Επικοινωνίας

Ενδυναµώνοντας Πολίτες να Συνεπικουρήσουν στην Μέτρηση Αποδοτικότητας: περίπτωση Des Moines, Iowa (ΗΠΑ)

MAHOHARAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Ανάλυση Δεδομένων Αποδοτικότητας

Διερεύνηση Προβλημάτων

Συλλογή Δεδομένων Αποδοτικότητας

Παραγωγή Εκθέσεων 
Αποδοτικότητας

↓

↓

↓

↓↓

Μία ομάδα 23 μελών

•Πολίτες προτεινόμενοι από
τη γειτονιά του Des Moines

• Ενώσεις

•Μέλη Συμβουλίου, 

•Μέλη προσωπικού Δήμου

•Αντιπρόσωποι 
Πανεπιστημίου Iowa 

• Συνθήκες Δημόσιας 
Διαβούλευσης

• Πολιτική Ισότητα

• Συμμετοχικότητα

• Διαβούλευση

• Εξουσιοδότηση

• Μη-Τυραννία 

• Επίδραση 
Συστήματος 
Μέτρησης 
Αποδοτικότητας

• Διαφάνεια
• Αντανακλαστικότητα
• Δικαιοσύνη

Αποτελέσματα Εκροές 

•Επιδράσεις Δημοκρατίας

•Επιδράσεις Διαχείρισης Πόλεως

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Συµµετοχή Πολιτών: η Περίπτωση του Des Moines, Iowa (ΗΠΑ)



Σχεδιάζοντας το project
Σχηματισμός Ομάδας Πανεπιστημίου

Διερεύνηση Μέτρων Αποδοτικότητας 

Γνωστοποιώντας Πληροφορίες Απόδοσης

Προσφορά
Δίκτυα 

Πλατφόρμες
Διεπαφές

Χρησιμότητα Υποδομών

Ζήτηση

Ανάγκες
Αξίες

Προτεραιότητες
Ψηφιακές Έρευνες

Στρατηγική Προσφοράς & Ζήτησης
Διαδικασία Διαβούλευσης

Δεδομένα Απόδοσης

Δημοκρατικές Αξίες
-Αποτελεσματική Επικοινωνία ανάμεσα σε Συμμετέχοντες

-Συμμετοχή Πολιτών & Εκπαίδευση
-Λογοδοσία

Διαχειριστικές Αξίες
-Αναλογία ανάμεσα σε Οργανωσιακούς Στόχους

& Σχήματα Αποδοτικότητας
-Βελτίωση Ποιότητας Λήψης Αποφάσεων

-Ανίχνευση & Επίλυση Προβλήματος
-Αποτελεσματικότητα & Εξοικονόμηση Κόστους

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Αξιολόγηση Αποτελεσµατικότητας από Πρωτοβουλία Πολιτών : Περίπτωση Des Moines, Iowa (ΗΠΑ)

Συλλέγοντας
Αναλύοντας 



Des Moines, Iowa

• 198,682 πληθυσμός
• 82.3% Λευκοί
• 21.8% Απόφοιτοι 

Κολλεγίου

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
για σύνολο πόλης Προβλήματα πόλης &

12 κύριες περιοχές 
υπηρεσιών23 

εντεταλμένοι
πολίτες

Δημοτική Αρχή

Σχεδιασμό & 
Χρηματοδότηση 

Πολιτικής 

Κρατικό Πανεπιστήμιο Iowa 

Ομάδα 
Έρευνας 
Πανεπιστ
ημίου 

• Ανίχνευση μέτρων

• Συλλογή & Ανάλυση 
Δεδομένων

• Γνωστοποίηση Πληροφοριών 
Απόδοσης

• Μηνιαίες Συναντήσεις

• Εξάσκηση

• Δημοτικές έρευνες με χρήση IT

Χαρακτηριστικά Συμμετοχής

• Ισότητα στη Συμμετοχή

• Συμπερίληψη ατόμων από όλες τις 
ομάδες

• Καμία κυριαρχία χώρου πολιτικής

• Αντανάκλαση ανησυχιών κοινότητας 

• Αποτελεσματική Επικοινωνία

Οικονομική & Τεχνική 
Στήριξη
(Χρηματοδότηση από 
City of New York)

•Εκπαίδευση Αγωγής 
Πολίτη

•Λογοδοσία

Γράφημα Αράχνη για
διασφάλιση 
ισονομίας/αντιπροσώπευση 
πολιτών όλων των ομάδων

KRUEATHEP,W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Αξιολόγηση Αποτελεσµατικότητας µε Πρωτοβουλία Πολιτών (CIPA)



Κεφάλαιο 5 Μετρώντας την Αποδοτικότητα 
Η µέτρηση αποδοτικότητας σχετίζεται µε τη µείωση, των πραγµάτων που κάνει ένας οργανισµός, σε έναν διαχειρίσιµο αριθµό και, µετά,
να παρακολουθεί το τι εξετελέσθη. Η ιδέα είναι να δοθεί στους µάνατζερ πληροφορία, ώστε να καθοδηγηθούν οι αποφάσεις τους
λαµβάνοντας υπόψη τις καθηµερινές λειτουργίες. Τι συµβαίνει στον δηµόσιο τοµέα, εάν οι µάνατζερ δεν µετρούν την απόδοση; Η
απάντηση είναι τόσο προειδοποιητική όσο και εµφανής: Δεν ξέρουµε και ούτε εκείνοι ξέρουν. Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Όταν λείπει η
µέτρηση αποδοτικότητας, οι µάνατζερ του δηµοσίου πρέπει να βασιστούν σε φήµες, στις οργανωσιακές διαθέσεις και στα ένστικτα τους.
Ευτυχώς, η χρήση της µέτρησης αποδοτικότητας γίνεται ευρέως αποδεκτή σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης, σε όλο τον κόσµο.

Η εγκαθίδρυση ενός συστήµατος µέτρησης αποδοτικότητας είναι µία επίπονη διαδικασία. Υπάρχουν πολλές παγίδες που πρέπει να
αποφύγεις. Τα διαγράµµατα, σε αυτό το κεφάλαιο, απεικονίζουν τις κοινές παγίδες όπως είναι: (1) οι δηµόσιες διευθύνσεις µπορεί να
χρησιµοποιούν πολύ λίγα µέτρα, µε αποτέλεσµα η πολυπλοκότητα των λειτουργιών να µην εντοπίζεται, ή µπορεί να συλλέγουν τόσα
πολλά και, συνεπώς, η συλλογή των δεικτών αποδοτικότητας µετατρέπεται σε εµπόδιο για τη βελτίωση, (2) οι δείκτες αποδοτικότητας
πρέπει να συνδέονται µε στρατηγικές βελτίωσης και, άρα, οι πόροι, που κατανέµονται για συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, αποτελούν
προστιθέµενη αξία για τις διευθύνσεις, (3) τα µεσαία στελέχη και οι µάνατζερ πρώτης γραµµής µπορεί να αποκλείονται από τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, µε αποτέλεσµα να διακυβεύεται το ηθικό των δηµόσιων λειτουργών, (4) τα αποτελέσµατα µπορεί να µην
κοινοποιούνται στους µάνατζερ ή το κοινό, και (5) η µέτρηση αποδοτικότητας µπορεί να εφαρµόζεται µε τέτοιο τρόπο, όπου το “παίξιµο
παιχνιδιών” βαίνει εις βάρος της πραγµατικής αποδοτικότητας.

Τα καλά νέα είναι ότι αρκετά από τα κέρδη της µέτρησης αποδοτικότητας εκδηλώνονται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Η απλή
συζήτηση, για το πώς εφαρµόζεται η µέτρηση αποδοτικότητας, παράγει οφέλη όπως είναι:(1) ανανεωµένα σήµατα προς τους δηµόσιους
λειτουργούς για τους οργανωσιακούς στόχους, κάτι που οδηγεί στη σαφήνεια των προτεραιοτήτων των καθηκόντων, (2) τη δηµιουργία
µίας κοινής αντίληψης για το µέλλον, που βοηθάει να οριστούν οι αξίες των δηµόσιων διευθύνσεων, (3) την εγκατάσταση συνεργασίας
ανάµεσα σε διαφορετικά τµήµατα µίας διεύθυνσης, µε σκοπό την επιδίωξη κοινών στόχων, και (4) την ενδυνάµωση της διαφάνειας,
µέσω της κοινοποίησης στους µετόχους ευδιάκριτων στόχων και επιτευγµάτων. Όλα αυτά τα οφέλη υπογραµµίζονται στα διαγράµµατα
του κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει το Πλαίσιο Μέτρησης Αποδοτικότητας, τη σχέση ανάµεσα σε διαφορετικούς ή πιθανούς τύπους δεικτών
και τα όρια της µέτρησης αποδοτικότητας. Πρέπει να γίνει εµφανές ότι, αν και η µέτρηση αποδοτικότητας δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε
εύκολη διαδικασία, µπορεί να δώσει πολλές επιβραβεύσεις.



Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Αποτέλεσμα 
Προσανατολισμένου 

Προϋπολογισμού

Στρατηγική 
Μέτρηση 

Μέτρηση
Αποδοτικότητας

Αξίες 
Αποστολή

Όραμα

Εξωτερικός
Έλεγχος

Εσωτερικός
Έλεγχος

Η Διαδικασία Στρατηγικού Μάνατζµεντ 

POISTER, T.H., Streib, G.D. (1999). “Strategic Management in the Public Sector: concepts, Models, and Processes,” Public Productivity & Management 
Review, 22(3):318.



Εκλογικά
Χαρακτηριστικά
(πολιτείες)
• Κογκρέσο 
• Γερουσία
•Αγωγή Πολίτη

•Αποδοτικότης

•Λειτουργία

• Ρόλος

•Άλλοι 

Μέτρηση 

Αποδοτικότητας

•Αντικειµενική

• Υποκειµενική

Αξιολόγηση

Απόδοσης

•Αντικειµενική
• Υποκειµενική

Πληρωµή 
Απόδοσης

• Βιώσιµη
•Μη βιώσιµη

εµπιστοσύνη πολίτη

Εικόνα

Μάκρο-κουλτούρα

οργανωσιακή

κουλτούρα

• Ιεραρχία
• επιστήµη
• αγορά 
• συναλλαγή

Διαπροσωπική

Εµπιστοσύνη

• µε βάση γνώση 

• µε βάση αξίες

• βάση υπολογισµούς

δέσµευση

• συναισθηµατική

• βασισµένη σε αξίες

• συνέχιση

Μετασχηµατιστική
Μάθηση

Συναλλακτική
Μάθηση

Κρίσεις 

στρατολόγηση

Διαχείριση ΑποτελεσµάτωνΜάκρο-επίπεδο

Μίκρο-επίπεδο

HOLZER, M. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Σύστηµα Μέτρησης Αποδοτικότητας



Εισροές Δραστηριότητες Εκροές Αποτελέσματα*

Αποδοτικότητα / 
Παραγωγικότητα

Αποτελεσματικότητα

*Η απόδοση της λέξης “Effects” (αποτελέσματα) δεν συνιστά μέρος της παραγωγικής 
διαδικασίας. Αναφέρεται στην επιρροή στην κοινωνία  

Βασικά Συστατικά µιας Παραγωγικής Διαδικασίας 

SORBER, B. (1993). “Performance Measurement in the Central Government Departments of the Netherlands,” Public Productivity & Management Review, 
17(1):63.



Εισροές Εκροές

Διαδικασίες ή
Διαδικαστικά •Προϋπόθεση 

αποστολής 
•Φόρτο εργασίας

•Πόροι

•Προγράμματα, 
σχέδια &
χρονοδιαγράμμ
ατα

•Προϊόντα
ή 
υπηρεσίες

Ανατροφοδότηση αποδοτικότητας

U.S. Army Management Engineering Training Agency (1973). Special Studies of Measurement Problems, 2, Rock Island, Illinois.

Γενική Ιδέα Συστήµατος Μάνατζµεντ:Μοντέλο



Ποιότητα ΕκροώνΆνθρωποι Οργανισμός

Ευελιξία

Έλεγχος

Μέσα: Συνοχή, Ηθικό Μέσα: Ευελιξία, Ετοιμότητα 

Μέσα: Σχεδιασμός, Καθορισμός 
στόχων

Μέσα: Πληροφοριακό Μάνατζμεντ 

Σκοποί: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων Σκοποί: Ανάπτυξη, Απόκτηση Πόρων

Σκοποί: Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα Σκοποί: Σταθερότητα, Έλεγχος

Κατευθύνσεις Οργανωσιακής Αποτελεσµατικότητας 

ROHRBAUGH, J. (1981). “Operationalizing the Competing Values Approach: Measuring Performance in the Employment Service,” Public Productivity Review, 
5(2):143.



Άνθρωποι Οργανισμός

Ευελιξία

Έλεγχος

Δομή

ΕΣΤΙΑΣΗ

Ηθικό

εξάσκηση &
αναπτυξιακή

έμφαση

Σύγκρουση/συνοχή Ποιότητ
α

Αξία 
Ανθρώπινων Πόρων

Ευελιξία/     
Προσαρμογή

Ετοιμότητα
Ανάπτυξη

Χρησιμότητα
περιβάλλοντος

Πληροφοριακό μάνατζμεντ &
επικοινωνία 

Έλεγχος

Σταθερό
τητα

Σχεδιασμός &
καθορισμός 

στόχων

Αποδοτικότ
ητα

Παραγωγικό
τητα

-.40 +.40-.20 +.20

-.40

+.40

+.20

-.20
Μέσα

Σκοποί

Μία Τρισδιάστατη Αναπαράσταση των Κριτηρίων Αποτελεσµατικότητας

QUINN, R.E., Rohrbaugh, J. (1981). “A Competing Values Approach to Organizational Effectiveness,” Public Productivity Review, 5(2):131.



Διαμορφωτές Πολιτικής
&  Κοινό 

ΧΡΗΣΗ: Λογοδοσία 

Διεύθυνση & Μάνατζερ 
Προγράμματος 

ΧΡΗΣΗ: ευθυγράμμιση συστημάτων στρατηγικής 
διαχείρισης 

ΧΡΗΣΗ: Συνέχιση Προγράμματος Βελτίωσης

Μάνατζερ Προγράμματος & Προσωπικό

Περιεκτικό 

Λιγότερο Ζωτικής 
Σημασίας

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ιεραρχία της Μέτρησης 

FRANKLIN, A. (1999). “Managing for Results in Arizona: A Fifth-Year Report Card,” Public Productivity & Management Review, 23(2): 194-209.



Μέτρηση Αποδοτικότητας

Λογοδοσία

5 Στρατηγικές:
Ανοχή σε ανταγωνιστικά προϊόντα def.

Απαγόρευση μονοπωλίου για παραγωγή fig’s
Όρια λειτουργιών/forums της ΜΑ

Όρια προϊόντων που υποβάλλονται για ΜΑ
Χρήση διαδικασίας & προοπτική προϊόντος

Διαφάνεια, Μάθηση,

Εκτίμηση, Κύρωση 

Αρνητική πληροφόρηση, γλώσσα
αναφορών έχει αρνητικές επιπτώσεις

Εάν δεν υπάρχει 
λογοδοσία στη ΜΑ 
τότε… 

Έρευνες Πολιτών

Έλεγχος της ακρίβειας των
δεδομένων απόδοσης, που

χρησιμοποιήθηκαν για την ΜΑ

Ο έλεγχος 
δημιουργεί 
διασφάλιση 

Συμμετοχή & 
Ανάμιξη 

Αξιόπιστη
& ακριβής

Απόδοση &
Αποτελεσματικότητα

Επιτυχία για ΜΑ

Ή…

Στρατηγικές για Επιτυχηµένη Μέτρηση Αποδοτικότητας

VERGARA, M.B. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



BROMBERG, D. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Τα Μειονεκτήµατα της Μέτρησης Αποδοτικότητας

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι

2006

2008

2010

2012

2014

G

G

G

G

G G

G

G G

G

Μέτρηση αυξάνει βραχυπρόθεσμη 
παραγωγή 

“Εκ των άνω” Μέτρηση
Αποδοτικότητας

M
MM

Κοινωνική 
Ασφάλεια
Διοίκηση

Υγεία &
Υπηρεσίες

Ατόμου

Τμήμα 
Εσωτερικής
Ασφαλείας

Προσαρμογή 
Μέτρησης Εδώ

Τυποποιημένη Μέτρηση Αποδοτικότητας

Διαφορετικές Μετρήσεις 

Μακροπρόθ
εσμος
Στόχος

Εκλογές

Εκλογές

Εκλογές

Μακροπρόθε
σμος Στόχος

Μακρο
πρόθεσ

μος 
Στόχος

Διοικητικές μεταρρυθμίσεις αντανακλούν 
πολιτικές αξίες, όχι τεχνοκρατικές λύσειςΤυποποίηση μπορεί να αυξήσει την απόδοση για αυτούς που 

λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά καταπνίγει την ικανότητα  των 
διαχειριστών 



Ανάμιξη Πολιτών Μέτρηση Αποδοτικότητας

Συμβουλευτική
Ομάδα

Στρατολόγηση
Μελών

Κοινότητας

Τεχνολογία Έρευνες Εκπαίδευση

Τοπικά Μίντια Βάση Δεδομένων 
Υπολογιστή 

Ανταποκριτικότητα Λογοδοσία

Συλλογή 
Δεδομένων

Συμμετοχή

Πολιτών

Εργαλεί
α

Οργανισμός &

Διασπορά 

Επιτεύγματα

BROMBERG, D. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Κύκλοι Μέτρησης Αποδοτικότητας& Συµµετοχής Πολιτών 



Σχεδιασμός για αποτελέσματα
• Όραμα & Αποστολή
• Στρατηγική - Στόχοι
• Λειτουργία - Σκοποί
• Οικογένεια μέτρων ανά 
πρόγραμμα
• Σχέδιο Απόδοσης Εργαζομένων

Λήψη Απόφασης
• Μελλοντική Ζήτηση
• Στόχοι Αποδοτικότητας
• Προσαρμογή Κατανομών, 
εάν απαιτείται

Αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων
• Έλεγχος Απόδοσης
• Αξιολογήσεις 
Προσωπικού
• Κατανάλωση Πόρων
• Έρευνα πολιτών& 
Εισροές

Προϋπολογισμός 
αποτελεσμάτων
• Ζήτηση για υπηρεσίες
• Προϋπολογισμός 
Απόδοσης
• Κατανομή Πόρων

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων
• Εξακρίβωση δεδομένων
• Πραγματικά στοιχεία & 
Προβλέψεις 
• Γραμμές βάσης& Σημεία 
αναφοράς
• Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι 
πελάτες

Προμήθεια ουσιαστικών & χρήσιμων
πληροφοριών
Απόκτηση καλύτερης κατανόησης 
διαδικασιών & προγραμμάτων, 
Έλεγχος ακρίβειας, αξιοπιστίας & 
συγκρισιμότητας δεδομένων.

Τμήμα
Εσωτερικών 
Ελέγχων 

Ομάδες 
Εξωτερικού 
Ελέγχου

Πολίτες

Επιχειρήσεις

Μίντια

Ομάδες 
Συμφερόντων

Πειραματισμοί αξιολόγησης απόδοσης
Έρευνες πολιτών
Πρότυπα Αναφοράς Απόδοσης

Υιοθέτηση στόχων & μέτρηση αποτελεσμάτων.
Εκτίμηση & επιβεβαίωση απαιτούμενων πόρων.
Ανακατανομή πόρων.
Ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης Οργανισμών .
Ώθηση εργαζομένων για βελτίωση απόδοσης.
Λειτουργίες ελέγχου.
Πρόβλεψη περιόδων δουλειάς υπερφόρτωσης ή 
υποφόρτωσης.
Ανάπτυξη πιο εξελιγμένων δυνατοτήτων μέτρησης.

Έλεγξε την Ακρίβεια των Δεδοµένων Αποδοτικότητας, που Χρησιµοποιούνται για τη Δηµιουργία Μέτρησης 
Αποδοτικότητας

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Μελλοντικοί Στόχοι:  
Μακροπρόθεσμη 
βελτίωση απόδοσης 
κυβέρνησης

ΜΑ ω
ς Γ

έφ
υρ

α

Σύστημα / Σχεδιασμός Όψεων Μέτρησης
• Ισορροπημένες – Πολλαπλές Μετρήσεις
• Μακροπρόθεσμη επικέντρωση 
• Συνολική Μέτρηση Αποδοτικότητας

(Τριγωνισμός) 
• Απρόοπτο, Ευέλικτο προς την κατάσταση
• Συνεχή αναθεώρηση συστήματος & 

δεδομένων
Οπτική Ανθρώπινων Πόρων
• Επαγγελματισμός
• Ενεργή Απόδοση-Ηγεσία
• Πληροφόρηση & Εκπαίδευση
• Επαρκής προετοιμασία προσωπικού
• Εμπλοκή προσωπικού σε όλα τα επίπεδα
Θεσμική Οπτική
• Έλεγχος Πολιτικών Θεσμών
• Συγκεντρωτική/ Αποκεντρωτική Δομή

Ο έλεγχος του πολύπλοκου δικτύου της αυτοελεγχόμενης ανθρώπινης ύπαρξης είναι λάθος–κατανοητή & δίνει ακούσια 
αποτελέσματα (Smith 1995, 280)

Πολίτες Κυβέρνηση
Συνεργασίες

Επικοινωνία

Εμπιστοσύνη

Οι Διαδικασίες Μέτρησης Αποδοτικότητας [ΜΑ]

Προκλήσεις
• Αμεροληψία

• Περιορισμένες προσωπικές 
ανησυχίες

• Προστασία ατομικών συμφερόντων 
αντί της κοινότητας

Προκλήσεις 
• Ενόχληση

• Ανιδιοτέλεια 

•Χρονοβόρα διαδικασία 

Αξιολογώντας την απόδοση της
μέτρησης αποδοτικότητας

Απρόβλεπτα αποτελέσματα
(Smith 1995)
• Όραμα τούνελ 
• Υπο-βελτιστοποίηση
• Μυωπία 
• Μέτρηση Στερέωσης
• Υπο-αντιπροσώπευση 
• Κακή Ερμηνεία
• Παιχνίδι
• Οστεοποίηση 

Δυσκολίες & Προκλήσεις(Riccucci 2005, 
Bouchkaert & Peters 2002,Grizzle 2002) Θεραπεία

Η Μέτρηση Αποδοτικότητα ως µια Οργανωτική Μεταφορά 

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Συστήματα & Στόχοι Μέτρησης Αποδοτικότητας

Έλεγχος

Από εσωτερικές Διευθύνσεις

Καλή Ιδέα Αλλά…
Χρηματοδότηση;

Ποιος θα πληρώσει?

Σκληρή Δημοσιονομική κατάσταση

Πολίτης-Φορολογούμενος Επιχείρηση

Ίσως ως αντάλλαγμα για
υλοποίηση, πρακτικές 
εγγύτερα στο 
επιχειρηματικό πρότυπο

Πρακτικές;

Ποιος ο καλύτερος τρόπος για
Διεξαγωγή Ελέγχου?

GASB Στάνταρντ Στάνταρντ Επαρχίας Maricopa 

Ήδη δοκιμασμένο & ελεγχόμενοΈρευνα για πιθανές εκθέσεις
εθνικών αποτελεσμάτων

Υπηρεσία, Προσπάθειες & Επιτεύγματα 

Ίσως καταλληλότερο για ευρύτερο ακροατήριο

Θα είναι κακό για 
τον Οργανισμό μου?

Εάν είναι αβέβαιο, η έρευνα δείχνει ότι δουλεύει
καλύτερα η συμμετοχική προσέγγιση

Επιτρέποντας στους ανθρώπους να αξιολογούνται βοηθάει
στην ελάφρυνση αβεβαιότητας & φόβων του συστήματος

Αύξηση ικανότητας για αλλαγή σημείων αναφοράς
καθώς οι συνθήκες βελτιώνονται με τον χρόνο

Συστήµατα & Στόχοι Μέτρησης Αποδοτικότητας

WOOLLEY, J. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Μέτρηση Αποδοτικότητας

Γιατί χρησιμοποιείται?

Για να δώσει στους μάνατζερ μία καλύτερη ιδέα για το τι
κάνουν τα τμήματα τους και τι είναι ικανά να κάνουν

Για να επιτρέψει στα ανώτατα στελέχη να επιβάλλουν 
τις προτεραιότητες τους στα μεσαία και κατώτατα
επίπεδα διαχείρισης. 

Ο κάθε τρόπος, βοηθάει διαχειριστές:
1. Θέσε στόχους, προσδοκίες, στρατηγικές
2. Διάγνωσε προβλήματα & λύσεις

Ποιος το χρησιμοποιεί?

Εσωτερικοί Μάνατζερ / Διοικητές

Άφησε τους να μετρήσουν
μάνατζμεντ & λειτουργίες

Εκλεγμένοι αξιωματούχοι

Άφησε τους να 
διατηρήσουν εποπτεία 
στα διοικητικά τμήματα

Πολίτες

Εσωτερικά Ανώτατα Στελέχη
/Διοικητές

Τους επιτρέπει να 
ελέγχουν την απόδοση 
των Τμημάτων

Να βοηθήσει στην
εκταμίευση των πόρων

Μπορεί να προκύψουν προβλήματα

Γιατί? 1.Συγκρουσιακές Προτεραιότητες

2. Ερμηνεία 
Μέτρησης

Μπερδεμένο/ Δυσνόητο

Ακατάλληλο για την 
πληροφορία που 
πραγματικά 
χρειάζεται

Χρήση Μέτρησης Αποδοτικότητας στον Δηµόσιο Τοµέα

WOOLLEY, J. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Επανεξέταση
εργασιών

Μέθοδοι
βελτίωσης

Μέτρηση 
δραστηριότητας

Προϋπολογισμός
Προσωπικού

Διαδικασία
Ετήσιου 

Προϋπολογισμού

Μηνιαία    
Έκθεση 

Φάση 1 Φάση 2

Φάση 3 Φάση 4

Φάση 5

Λίστα 
εργασιών

Χρόνος/όγκος 
δεδομένων

Υπολογισμό
στελέχωσης 
περίληψη 

παραγόντων

Worksheet 
Προϋπολογισμού

Παραγωγή εκθέσεων
απόδοση εργατοώρας 

κόστος μονάδας

συνέχιση

συνέχιση

Διαδικασία Συστήµατος Διαχείρισης Πόρων 

KERNAN, D.E., Lyles, R. (1975). “Resource Management System: City of Jacksonville,” Public Productivity Review, 1(1):9-21.



αναφορές

Σχεδιασμός σκοπού Σχεδιασμός 
συμμετεχόντων

Σχεδιασμός διαδικασίας Σχεδιασμός ανάλυσης & βελτίωσης

Δείκτες ποιότητας ζωής 

40-50 --> 15-20

Εκπαίδευση, στέγαση, 
ασφάλεια, υποδομές 
γειτονιών, χώροι 
αναψυχής και ευεξίας 

Ερευνητικό κέντρο 
επιχειρηματικότητας : 

CBER

Συμβούλιο 
αναδιοργάνωσης 

της πόλης 
Dayton 

Δημιουργία υποστήριξης των καινοτομιών μέτρησης της 
απόδοσης και βελτίωσης της λειτουργίας στο δήμο

Συλλογή & ανάλυση 
δεδομένων

Διοίκηση πόλης

Συνεργασία 
Διαβούλευση
Επικοινωνία 

Δημόσιο 

συμφέρον
Βελτίωση της 

ποιότητας ζωής

Των πολιτών 

W
in

s
to

n
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a
le

m
, 

N
C

D
a
y
to

n
, 

O
H

Διοίκηση δήμου Aldermen

CERC: αξιολόγηση 
αποδοτικότητας & 

αποτελεσματικότητας 

7 ομάδες αξιολόγησης
120  Εθελοντές  
προγράμματος

Διοίκηση Δήμου 

Διοίκηση εμπλεκόμενων 
φορέων

Επιπτώσεις / βελτίωση

διαφάνεια, αποδοτικότητα, προσωπικό, 
πρόληψη, τεχνολογία, παιδεία του πολίτη, 
ανάλυση κόστους / οφέλους
μακροχρόνιος σχεδιασμός, 
εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, 
αναδιοργάνωση εργασιών, συντονισμός 

332 παρατηρήσεις

and 308 προτάσεις

αποδοτικότητα, 
αποτελεσματικότητα, 

χρήση IT, ενσωμάτωση 
αναγκών πολιτών -Ισότητα στη συμμετοχή 

-Συμμετοχή πολιτών 

-Δομημένη συζήτηση & 
διαβούλευση

Συστηματική & 
εξειδικευμένη 
αξιολόγησης της 
απόδοσης 

Ανταλλαγή δεδομένων, ανάλυση συγκριτική αξιολόγηση,ανατροφοδότηση 

Βελτίωσης της 

αποδοτικότητας 

Καταλύτες

Εφαρμογή                                 
αλλαγών

Σχεδιασµός ενός συστήµατος µέτρησης της απόδοσης 



Αξιολόγηση Αποδοτικότητας 

Επικοινωνία – σχέσεις νομοθετικών σωμάτων – διοίκησης 
Ενημέρωση – συμμετοχή πολιτών

Εξειδίκευση στόχων 

Αναγνώριση προβλημάτων 
Διατομεακή συνεργασία

Επανα- στελέχωση 
Αναδιοργάνωση 

Ανακατανομή πόρων 

Απρόβλεπτες επιπτώσεις
-Διαστρέβλωση οράματος

-Περιορισμένη βελτιστοποίηση 

-Οργανωτική μυωπία 

-Αδράνεια λόγω μέτρησης 
-Διαστρέβλωση 

-Παρανόηση στόχων 

-Ιδιοτελής αξιοποίηση 

-Οστεοποίηση 

Φραγμοί στην αξιολόγηση αποδοτικότητας 
Πρακτικοί, πολιτικοί, διαχειριστικοί, ψυχολογικοί

Το παράδοξο της αξιολόγησης
“ασυμφωνία μεταξύ αξιολογούμενης απόδοσης και 

πραγματικής απόδοσης ”

Διττές δυνατότητες 
-έλεγχος μέσω της λογοδοσίας στους υπαλλήλους 

-υποστήριξη εμπλεκομένων μέσω της παροχής ευελιξίας 

Ως διαδικασία → ενδεχόμενη κατάσταση

Ε
π

ιπ
τώ

σ
ει

ς

Επιπτώσεις αξιολόγησης αποδοτικότητας 

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Θετικές επιπτώσεις 

-διαφάνεια

- Λογοδοσία 

- Κίνητρα για εκροές 

-

Αρνητικές επιπτώσεις 

-θεωρία παιγνίων

-εσωτερική γραφειοκρατία

-φραγμοί στην καινοτομία 

-φραγμοί στη φιλοδοξία 

-υπεκφυγή πολυπλοκότητας 

- περιορισμοί στην 

αποδοτικότητα του συστήματος

- περιορισμοί στην 

επωφελή 

αποδοτικότητα 

Τι να μετρηθεί 

Στρατηγική 

-διαφορετικές υπηρεσίες

-κατάργηση παγιωμένων απόψεων περί μέτρησης 

-περιορισμός εκφάνσεων υπηρεσιών 

Που αξιολογούνται 

-στρατηγική επιλογή υπηρεσιών 

-διαχείριση διαδικασίας παροχής υπηρεσίας↓

-επιφυλακτικότητα και εμπιστοσύνη

-κανόνες παιχνιδιού 

Πώς να μετρηθεί

Εποπτεία δεδομένων

αποδοτικότητας 

-πολυπλοκότητα διαδικασίας

-οργανωτικές αλλαγής 

-αξιοποίηση μετρήσεων 

-δυνατότητες αναφοράς

-διαχειριστικοί περιορισμοί 

- Πολιτιτοκεντρική αξιολόγηση 

αποτελεσματικότητας κυβέρνησης 

- Χρησιμοποίηση εκθέσεων χρηστών υπηρεσιών 

- Αξιολόγηση αποδοτικότητας 

Πολιτικοί Τεχνικοί 

Συµµετοχή πολιτών Μεθοδολογική ακαµψία 

απόψεις για χρησιμότητα και βαθμός ικανοποίησης 

Δύο εκφάνσεις της βελτίωσης αποδοτικότητας µέσω της αξιολόγησης 

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



• Congruent with organization
strategic plan

• Customized to the local context
• Meaningful & balanced measures
• Appropriate data collection 

procedures
• Regularly audit and review

the measurement

Βελτίωση 
αποδοτικότητας 

οργανισμού

‘’Ακούει’’

επιπτώσεις

Σχεδιασμός 

αποτελεσμάτων

Προϋπολογισμός

Αποτελεσμάτων 

Καταγραφή 

αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων

Λήψη 
αποφάσεων

Συμμετοχικότητα 

Αποτελεσμάτων 

Σχεδιασμός

Χρήση

Συμμετοχή 
πολιτών

και επικοινωνία 

Πόροι
(Οικονομικοί, 

Προσωπικό, ΙΤ)

Εκπαίδευση & 
Κατάρτιση

προσωπικού

Ηγεσία 

Υποστηρικτικές δομές 

Ο τροχός της µέτρησης αποδοτικότητας: ο τροχός της επιτυχίας ή ο τροχός της τύχης ?

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Τακτικές ιδιοτελούς ωφέλους 

Κοινωνικό όφελος 

Πρακτική 

Πολιτική 

Διαχειριστική 

Φόβος επιπτώσεων 

Ηγεσία της 
αποδοτικότητας 

Κόστος 

Ποιότητα 

Αποδοτικότητα πόρων 

Μαθησιακοί κύκλοι 

Λογοδοσία 

Ικανοποίηση 

Μέτρηση 

Μη προβλέψιμες επιπτώσεις 
από τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας 

Αποτελέσματα μετρήσεων

Αναφορές εγκλημάτων 

Εύκολα περιστατικά 

Μη προβλέψιμες επιπτώσεις 
μέτρησης της ικανοποίησης των 
πολιτών 

Εμπλεκόμενοι 
-πολιτικοί, διοίκηση, χρηματοδότες, 
πάροχοι, αγοραστές, αποδέκτες 

Μέτρηση

Σκοποί 

Εσωτερική

Εξωτερική

Εφαρμογή πολιτικής 

CHULWOO, K. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Επιπτώσεις µέτρησης αποδοτικότητας 



Στρατηγικοί 

Στόχοι

Στόχοι αποτελεσμάτων 

Στόχοι εκροών 

Προγράμματα / οργανωτικές ομάδες 

Πόροι

Υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος : σχέσεις μεταξύ στρατηγικών στόχων και στόχων εκροών και αποτελεσμάτων 

BREUL, J.D. (2007). “GPRA – A foundation for Performance Budgeting,” Public Performance & Management Review, 30(3): 312-331.



Ενσωμάτωση της μέτρησης αποδοτικότητας στις διαδικασίες 
και τα συστήματα λήψης αποφάσεων και διοίκησης

Επικοινωνία της πληροφορίας για την αποδοτικότητα των 
προγραμμάτων και των υπηρεσιών 

Αλλαγή / βελτίωση της επικοινωνίας των στελεχών του 
προγράμματος / φορέα και μεταξύ των εμπλεκόμενων και 

των πολιτιών 

Βελτίωση διοίκησης φορέων και προγραμμάτων; 
Βελτίωση αποφάσεων χρηματοδότησης 

Βελτίωση ποιότητας, ανταποκρισιμότητας, 
αποτελεσματικότητας προγράμματος 

Μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα

Άμεσα 
αποτελέσματα

Αρχικά 
αποτελέσμα

τα

Εκροές 

Δραστηριότητες

Η επικοινωνία σαν πρώιµη µορφή των συστηµάτων µέτρησης της αποδοτικότητας 

MELKERS, J. (2006). “On the Road to Improved Performance: Changing Organizational Communication Through Performance Management,”
Public Performance & Management Review, 30(1): 73-95.



Παροχή εισερχομένων για την 

αξιολόγηση και διαβούλευση 

του προγράμματος 

ενημέρωση φορέα για την 

εφαρμογή του προγράμματος 

και τη χρηματοδότηση του

Ενημέρωση φορέα για τη 

βελτίωση που επέφερε το 

πρόγραμμα και την υποστήριξη 

της εφαρμογής του

Παροχή εισερχόμενων για 

την ανάπτυξη και 

διαβούλευση των δεικτών 

αξιολόγησης 

Παροχή εισερχόμενων για 

την επιλογή των 

στρατηγικών στόχων 

Ενημέρωση φορέα για τις 

δράσεις του προγράμματος 

και τον προϋπολογισμό τους 

Παροχή δεδομένων για την 

επιλογή των δεικτών και την 

αξιολόγηση των δράσεων 

Ενημέρωση πολιτών, πολιτικής 

ηγεσίας και υπεύθυνων λήψης 

αποφάσεων για τις  κοινωνικές 

τάσεις που αφορούν τους στόχους 

και τις πολιτικές 

Παροχή απόψεων / 

εισερχόμενων για την 

επιλογή των στόχων 

Ενημέρωση πολιτών για 

στόχους προγράμματος και 

φορέα 

Στόχοι 
κράτους

Κοινωνικοί δείκτες 

Επιχειρησιακά σχέδια 
δημοσίων φορέων 

Μέτρηση 
αποδοτικότητας φορέα 

Αξιολόγηση 
προγράμματος 

Ρόλος πολιτών Στοιχεία Συστήματος Εκφάνσεις λογοδοσίας 

ARISTIGUETA, M.P.; Cooksy, L.J.; Nelson C.W. (2001). “The Role of Social Indicators in Developing a Managing for Results System,”Public Performance & 

Management Review, 24(3): 254-269.

Πλαίσιο Διοίκησης Αποτελεσµάτων 



Οργανωτική 
Κουλτούρα

Οργανωτικό 
περιβάλλον 

Πολιτικές φορέα

Οργανωτικά 
αποτελέσματα 

Οργανωτική 
ετοιμότητα για 

αλλαγή 
•Οργανωτική 
δομή 

•Τεχνολογία 

•Αρμοδιότητες

•Κοινωνική 
υποστήριξη και 
συνεργασία 

•Οργανωτικό 
περιβάλλον

•Οργανωτική 
επικοινωνία 

•Σύγκρουση 
ρόλου 
προσωπικού 

•Υποστήριξη 
επίβλεψης 

•Κατάρτιση / 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων

•Συστήματα 
επιβράβευσης 

•Ικανοποίηση 
εργαζομένων

•Απόδοση 
εργαζομένων 

•Φιλοσοφία 
ολικής 
ποιότητας 

ανατροφοδότηση

Ανατροφοδότηση 

ανατροφοδότηση

ανατροφοδότηση

Μοντέλο συσχέτισης οργανωτικής κουλτούρας, περιβάλλοντος, πολιτικών, επίτευξης αποτελεσµάτων  και 
ετοιµότητας φορέα για αλλαγή

McNABB, D.E.; Sepic, F.T.(1995). “Culture, Climate, and Total Quality Management: Measuring Readiness for Change,” Public Productivity & Management 
Review, 18(4): 369-385.



Στρατηγικές 

Στόχος

Στόχοι 
Δείκτες 

Δράσεις Στρατηγικές 
Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων

Υπηρεσίες –

προγράμματα

Εκροές και 

κόστος 

δράσεων

Μοντέλο οργανωτικής ανάπτυξης και διοίκησης 

HENDRICK, R. (2000). “Comprehensive Management and Budgeting Reform in Local Government: The Case of Milwaukee,” Public Productivity & Management 

Review, 23(3): 312-337.

Στρατηγικό σχέδιο πόλης

Στρατηγικά σχέδια 

διευθύνσεων 

Δείκτες αξιολόγησης 

διευθύνσεων 



Εισροές

πόρων

Συνολικά 
απαιτούμενες 
δραστηριότητες 

Εκροές 
υπηρεσιών και 
προϊόντων

Πρότυπα 
υπηρεσιών 
και προϊόντων

Συ
σχ

έτ
ισ

η 

Αποδοτικότητα 

αποτελεσματικότητα

διαδικασία παραγωγής 

HEDLEY, T.P. (1998). “Measuring Public Sector Effectiveness Using Private Sector Methods,” Public Productivity & Management Review, 21(3): 251-258.



1. Αναλυτικός σχεδιασμός 2. Πρότυπα υπηρεσιών 

3. Εποπτεία 4. Διορθωτικές δράσεις 

Ανθρώπινο δυναμικό

Εξοπλισμός 

Υποδομές 

Χρηματοδότηση 

Πολιτικοί στόχοι 

Ποιότητα 

Κόστος 

Σκοπός 

+ εξισορρόπηση 
χρηματοδότησης 
+λειτουργικό κόστος & έξοδα
+ υπεργολάβοι 

+ αποδοτικότητα 
+ στελέχωση προσωπικού 
+ ώρες εργασίας 
+ αποδοτικότητα 
+ ποιότητα 

+ ανακατανομή πόρων
+ αναδιοργάνωση

+ αλλαγές στις λειτουργίες, 
διαδικασίες, μεθοδολογία 
και πρότυπα 

Οικονομικά 
δεδομένα 

Δεδομένα 
παραγωγικότητας 

Εναρµόνιση µεταξύ οικονοµικών ελέγχων και ελέγχων παραγωγικότητας 

BALK, W.L.; Bouckaert, G; Bronner, K.M.(1989). “Notes on the Theory and Practice of Government Productivity Improvement,” Public Productivity & 
Management Review, 13(2): 117-131.



Έναρξη 

Απόφαση και αφοσίωση για 
την εφαρμογή του κύκλου 

απόδοσης 

Ανάλυση  και οριοθέτηση 
προβλήματος 

Οριοθέτηση 
προγράμματος 

Καθορισμός μέτρησης

Επιχειρησιακά σχέδια 
προγράμματος 

Υλοποίηση προγράμματος

Αλλαγές –
επανα-προγραμματισμός

Ανάπτυξη 
συστήματος

Αναφορά και 
επιχειρησιακή 

χρήση

•Επιπτώσεις 

•Πρόβλημα 

•Αντίκτυπος 
•Στόχοι 

•Άξονες 

•Δράσεις 

•Οργάνωση δράσεων 
•Στόχοι 

•Ανάλυση τάσεων 
προβλήματος, παροχής 
και μέτρησης 

•Άξονες δράσης 

•Δείκτες εκροών πόρων / 
εργασιών 

•Στόχοι

•Διαφοροποιήσεις 

•Προετοιμασία και διανομή 
αναφορών

•Ανάλυση και αξιολόγηση

•Αξιολόγηση απόδοσης 

•Ληψη αποφάσεων 

Ο Κύκλος αξιολόγησης της απόδοσης

Office of Management and Budget; Civil Service Commission; General Accounting Office (1971). Proceedings of the Workshop on Effectiveness Measurement, 
Prepared for Presentation to the International Working Group on Public Sector, November 18-19: 114p.



Καθημερινή 
αναφορά 
προσωπικού

Εβδομαδιαία 
αναφορά 

(αναφορά 
προσωπικού) 

Αναφορά 
παραγωγικότητας 

εβδομαδιαία 
αναφορά 
απουσιών και 
αδειών 

Έκθεση 
ανθρώπινου 
δυναμικού

Αναφορές Πηγές δεδομένων 
Καθημερινή αναφορά προσωπικού
εβδομαδιαία αναφορά προσωπικού
εβδομαδιαία αναφορά απουσιών και αδειών 
έκθεση ανθρώπινου δυναμικού
έκθεση παραγωγικότητας 

Εργασίες που ολοκληρώθηκαν ανά πεδίο
ημερήσια αναφορά εργασιών προσωπικού
καθημερινό παρουσιολόγιο
Έντυπα εβδομαδιαίας παραγωγής 

Συστήµατα αναφοράς απόδοσης 

The National Commission on Productivity and Work Quality (1975). Improving Municipal Productivity: Work Measurement for Better Management, November, 
Washington, D.C.



Σκοπός: 

Αξιολόγηση, έλεγχος, 
προϋπολογισμός, παροχή 
κινήτρων, παρακίνηση, μάθηση, 

Σκοπός εργασίας : 

•Παροχή υπηρεσίας 

•Ρύθμιση 

•Χρηματοδότηση 

Σχεδιασμός / στρατηγικές 
βελτίωσης της απόδοσης 

Υλοποίηση 

Βελτίωση απόδοσης δημοσίου 
φορέα / προγράμματος 

Πλαίσιο :

(1) Πολιτικές αξίες 

(2) Πιέσεις ομάδων συμφερόντων / εμπλεκόμενων 

(3) Οργανωτική δομή 

(4) Μοντέλα λήψης αποφάσεων 

(5) Προτιμήσεις ηγεσίας και προσωπικού 

Δεν υπάρχει μία βέλτιστη λύση 
για όλα τα προβλήματα 
μέτρησης και απαιτείται η 
ανάπτυξη διαφορετικών 
κατηγοριών δεικ΄των 

1. Τομείς αξιολόγησης: 
εισροές, εκροές, 
αποτελέσματα, 
ικανοποίηση πολιτών 

2. εξειδίκευση βάσης 
μέτρησης / επιλογή 
προτύπων 
αξιολόγησης 

1. Συλλογή δεδομένων
(βαθμός ανάλυσης, 
χρονισμός, κόστος 
συλλογής)

2. Πόροι (οικονομικοί, 
ανθρώπινοι πόροι, 
οργανωτικοί)

[…η αξιολόγηση 
απόδοσης δεν 
ολοκληρώνεται 

ποτέ…]

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης αποδοτικότητας 



Βασικά 
προσδοκώμενα 
Αποτελέσματα
του φορέα 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων
φορέα

Δείκτες 
επιπτώσεων

Στοχοθέτηση
μέσα από την 

Αξιολόγηση
επικινδυνότητας 

Στρατηγικές
Προτεραιότητες 
Και σχεδιασμός

Συγκριτική
αξιολόγηση & 

καλές πρακτικές  

Μεγιστοποίηση 
Ωφελειών 
εφαρμογής 
δράσεων

Σχεδιασμός 
Επιχειρησιακής 
Διαδικασίας 

Υλοποίηση 
δράσεων 

Συσχετισμός δεικτών
αποτελεσμάτων

WAITE, R. (2006). ‘Pathfinder’: Maximizing Results for Communities, New Zealand Treasury

Καταλληλότητα Συστηµάτων Διοίκησης  



Εκ των 
προτέρων

Προσδιορισµός 
Βασικών 
αποτελεσµάτων

Εξειδίκευση σε 
Μετρήσιµες 
Δράσεις  

Αξιολόγηση 
Μέσω δεικτών
αποτελεσµάτων

Αναγνώριση 
τοµέων
αλλαγής

Προσδιορισµός /
Εξειδίκευση 
στρατηγικής 
Υλοποίησης 

Αναγνώριση
Περιοχών 
παρέµβασης

Προτεραιοποίηση
Δράσεων

σχεδιασµός&
Υλοποίηση 
Δράσεων 

Πλαίσιο 
Αξιολόγησης
Αποτελεσµατικότητας  

Ανάλυση 
Κόστους / 
Αποτελεσµατικότητας

Βελτιστοποίηση
Απόδοσης 

Ανάπτυξη στρατηγικής 

WAITE, R. (2006). ‘Pathfinder’: Maximizing Results for Communities, New Zealand Treasury

Σχεδιασµός στρατηγικής και αξιολόγηση απόδοσης 



Καθορισμός /
επανακαθορισμός
αποστολής τμήματος

Ανάπτυξη αποστολής Γιατί υπάρχουμε?
-- αποστολή 
-- ατζέντα πολιτικής

Συζήτηση / αναθεώρηση 
εσωτερικών / εξωτερικών 
παραγόντων

Αξιολόγηση 
περιβάλλοντος

Επιπτώσεις στην επιχειρησιακή 
ικανότητα του φορέα για 
αποτελεσματική επίτευξη της 
αποστολής του

Βασικοί στόχοι 
τμημάτων

Ανάπτυξη στρατηγικών 
στόχων

Περιγραφή αναγκών / στόχων φορέα 
με τη μορφή αποτελεσμάτων

Αρμοδιότητες και 
σκοποί 
προγραμμάτων 

Ανάπτυξη στρατηγικών 
πρωτοβουλιών

Πως θα επιτύχετε τους στρατηγικούς 
σας στόχους ? Ποιες στρατηγικές θα 
υλοποιήσετε ? 

Στρατηγικές δράσεις 
προγραμμάτων 

δράσεις 
Οι δράσεις αποτελούν τις 
στρατηγικές επίτευξης των 
στρατηγικών στόχων και 
διαφορετικών προγραμμάτων

Δείκτες μέτρησης Εποπτεία / αξιολόγηση
Πρόοδος στρατηγικών στόχων. 
Οργάνωση φάσης υλοποίησης. 
Διεξαγωγή φάσης αξιολόγησης

Διοίκηση αποτελεσµάτων 

State of Delaware, Strategic Planning Guidelines: Shaping Delaware’s Future cited in Performance Measurement for ADR Professionals, Maxwell School of 
Syracuse University.



Σχεδιασμός Απόδοσης
•Επίτευξη αποτελεσμάτων 

•Καθορισμός πόρων 

•Επιλογή προτεραιοτήτων 

•Καθορισμός προτύπων απόδοσης

Προετοιμασία και ανάπτυξη της 
απόδοσης 

•Ανάλυση απόδοσης 

•Βελτίωση απόδοσης

•Ανάπτυξη υποθέσεων 

•Ανάλυση μελλοντικής απόδοσης 

Λήψη αποφάσεων βάσει 
απόδοσης

•Βάσει της οργάνωσης και 
του καθορισμού των  
προγραμμάτων

•Βάσει της επιτευχθείσας 
απόδοσης 

Εποπτεία απόδοσης 
•Παρακολούθηση εξέλιξης

•Αποτελέσματα ανάδρασης

•Αξιολόγηση υποθέσεων 
εργασίας

Αξιολόγηση απόδοσης
•Σύγκριση πραγματικής 
απόδοσης έναντι 
προσδοκώμενης

•Αξιολόγηση επιτευχθείσας 
απόδοσης

•Ανάδραση αποτελεσμάτων 

Βελτίωση – επανακαθορισμός 
απόδοσης 

•Καθορισμός δράσεων και παροχή 
κινήτρων

STENBERG, C.W., Brunback, G.B., McFee, T.S. (1982). “From MBO to MBR,” Public Administration Review, 42(4): 363-371.

Η διαδικασία ανάπτυξης της διοίκησης απόδοσης 



εισερχόμενα: 
πόροι

εισερχόμενα: 
ζήτηση

διαδικασίες Εκροές 
Βραχυπρόθεσμες 

επιπτώσεις
Μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Αξιολόγηση απόδοσης

υλοποίηση

Παρακολούθηση παραγωγικότητας

HENDRICK, R. (1994). “An Information Infrastructure for Innovative Management of Government,” Public Administration Review, 54(6):543-550.

Αξιολόγηση προγραµµάτων σε σχέση µε τα οργανωτική τους δοµή

Παρακολούθηση



Δράσεις παρέμβασης 

Οργάνωση δράσεων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 

Οργανωτικές 
συμφωνίες Θέση εργασίας

Κοινωνικοί 
παράγοντες

τεχνολογία

Ατομική συμπεριφορά

Οργανωτικά αποτελέσματα

Απόδοσης          
οργάνωσης 

Ατομική           
απόδοση               

ROBERTSON, P.J. and S.J. Seneviratne (1995). “Outcomes of Planned Organizational Change in the Public Sector: A Meta-Analytic Comparison to the Private 
Sector,” Public Administration Review, 55(6): 547-558.

Ένα θεωρητικό µοντέλο της δυναµικής σχεδιασµού της οργανωτικής αλλαγής



Ανταγωνισμός
Εξουσίας Εσωτερική

γραφειοκρατία

Φραγμοί 
καινοτομίας

Φραγμοί 
πρωτοβουλίας

Ανταπόκριση 
Συστήματος 

Μη αξιοποίηση καλών 
πρακτικών βελτίωσης

Της απόδοσης  

Προβλήµατα και λύσεις για τη µέτρηση 
της παραγωγικότητας στο δηµόσιο τοµέα 

- Βέλτιστοι δείκτες µέτρησης για τον περιορισµό 
των αρνητικών επιπτώσεων & τη µεγιστοποίηση 
των θετικών αποτελεσµάτων 

Λογοδοσία 
Διαφάνεια 

Κίνητρα 
εκροών

Πολυπλοκότητα 
διαδικασιών 

Ερμηνεία των 
δεικτών

Οργανωτικές 
αλλαγές

Έλεγχος απόδοσης
Δεδομένα μέτρησης 

Ανάλυση 
καταλληλότητας 
δεικτών 

Επιχειρησιακές 
διαδικασίες 

Βαθμός συμμετοχής πολιτών

Υποστήριξη 
συνεργασία

Συμμετοχή 
Διαβούλευση 

Ενημέρωση 

Δείκτες αποτελεσμάτων
Ευρύτερη κατανόηση της 

αποδοτικότητας Διασύνδεση εκροών & 

Αποτελεσμάτων 

Επιλογή δεικτών & προτύπων 

Επιλογή στόχων απόδοσης 

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων

αναφορές αποτελεσμάτων

Δείκτες αποτελεσμάτων

Κατευθύνσεις NCPP

Εκροή 

αποτέλεσμα

Μέτρηση 
αποδοτικότητας 
στελεχών 

Αντιπροσωπευτική δημοκρατία

Απόδοση στελεχών 

Αποτελεσματικότητα 

Πιστοποίηση συστήµατος αξιολόγηση της απόδοσης στην κοµητεία της Maricopa

MANOHARAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



Κεφάλαιο 6 Βελτιώνοντας τη Δηµόσια Απόδοση
Το περιεχόµενο των διαγραµµάτων του κεφαλαίου συµπληρώνει τις θεµατικές των προηγούµενων κεφαλαίων. Καταρχάς η µέτρηση της απόδοσης
και η βελτίωση της απόδοσης σχετίζονται άµεσα. Για το λόγο αυτό είναι τόσο δύσκολο να αξιολογήσουµε τη συµβολή ενός νέου συστήµατος
µέτρησης στη βελτίωση της παραγωγικότητας: δεν µπορούµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα για µία περίοδο από την εισαγωγή ενός συστήµατος
µέτρησης – αξιολόγησης, µε τα αποτελέσµατα την περίοδο πριν από την εισαγωγή του συστήµατος Δεύτερον, αρκετές βελτιώσεις είναι
υποκειµενικές και οι αξιολογήσεις µπορεί να διαφέρουν σύµφωνα µε τους εµπλεκόµενους που συµµετέχουν στην αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό είναι
σηµαντική η ανάπτυξη ισχυρών συµπράξεων για τη λειτουργία των δηµοσίων οργανισµών. Ανοίγοντας τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, η λήψη
των αποφάσεων εσωτερικεύει τις προτεραιότητες και τις προτιµήσεις των χρηµατοδοτών, των εµπλεκόµενων φορέων και των ωφελούµενων των
δηµοσίων υπηρεσιών: τους πολίτες. Με τη σειρά του, µε το έρχονται οι φορείς εγγύτερα και να ενσωµατώνουν τις απόψεις οµάδων που απαιτούν τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, οι βελτιώσεις αυτές είναι πιθανότερο να επιτευχθούν. Τρίτον, οι νέες τεχνολογίες επίσης
επιφέρουν επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Για παράδειγµα, τα νέα πληροφοριακά συστήµατα επιφέρουν εξοικονόµηση πόρων και χρόνου στην
παροχή των υπηρεσιών. Η χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε άλλες περιπτώσεις δεν οδηγεί στον περιορισµό του κόστους
παροχής, καθώς αποτελούν προσθήκες και δράσεις εµπλουτισµού και όχι αντικαταστάσεις στις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών. Δράσεις
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι οποίες προωθούν το βαθµό διαφάνειας, συµµετοχής και επίλυσης των προβληµάτων παροχής των δηµοσίων
υπηρεσιών. Τέταρτον η τυποποίηση και η βελτίωση του προσδιορισµού των καθηκόντων και των διαδικασιών, λειτουργεί ως κίνητρο για τα
στελέχη, καθώς µία ορθολογικότερη οργανωτική δοµή και η παρουσία µη – οικονοµικών κινήτρων συµβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Αυτό επιτυγχάνεται για δύο λόγους: στην πλειοψηφία των δηµοσίων οργανισµών ο µεγαλύτερος όγκος του κόστους παροχής αφορά τη µισθοδοσία
των στελεχών και οι περισσότεροι από τους οργανισµούς αυτούς είναι εντάσεως εργασίας. Τέλος, πιθανότητα η βελτίωση της παραγωγικότητα
µπορεί να παρουσιάζεται ως το αποτέλεσµα της επιτυχούς οργανωσιακής αλλαγής στο περιβάλλον λειτουργίας και τις ακολουθούµενες διαδικασίες
του δηµοσίου τοµέα. Είναι ‘όµως δύσκολο για τους οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα να επηρεάσουν αυτοί απευθείας το περιβάλλον λειτουργίας
τους. Άλλες δυνάµεις φέρουν τις βασικές βελτιώσεις και αλλαγές: µία οικονοµία σε ανάπτυξη, ένα καταστροφικό γεγονός, η αύξηση των πιέσεων
στην κυβέρνηση, η υπέρµετρη διόγκωση του µεγέθους και κόστους του δηµοσίου τοµέα ή η επικράτηση προοδευτικών και µεταρρυθµιστικών
πολιτικών ιδεών.
Το µεγαλύτερο µέρος του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι ποιο κανονιστικό από τα προηγούµενα. Πάραυτα, οι φοιτητές της δηµόσιας διοίκησης θα
πρέπει να είναι ενήµεροι για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να µεταφράσουν τη γνώση τους αναφορά µε µία ή περισσότερες πτυχές και
τοµείς λειτουργίας της κυβέρνησης σε βιώσιµες και αποτελεσµατικές αλλαγές. Τα διαγράµµατα του τελευταίου αυτού κεφαλαίου συµβάλουν στη
µετάφραση της γνώσης σε δράσεις.



Παράγοντες 
Παραγωγικότητας 

άτομο

διαδικασίαΠροϊόν 

Ποιότητα 

ποσότητα

κίνητρα δεξιότητες

Συστήματα      
&

έλεγχοι

τεχνολογία

Προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή στην παραγωγικότητα

Joint Financial Management Improvement Program (1974). Report on Federal Productivity: Productivity Trends FY 1967-1973, Volume 1.



Ολιστική  βελτίωση παραγωγικότητας δηµοσίων φορέων 

HOLZER, M. (2003). Government at Work: Best Practices and Model Programs, Sage Publications: Thousand Oaks, CA: 233p.

Διοίκηση ποιότητας

Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

Ενσωμάτωση τεχνολογιών 

Ανάπτυξη συνεργασιών 

Μέτρηση απόδοσης

Εισερχόμενοι πόροι
(χρηματοδότηση, 

προσωπικό, ενέργεια κτλ)

Θεσμικοί / διοίκηση φορέα / 
εταιρικοί  ΜΜΕ / 

απόψεις – απαιτήσεις πολιτών 

Εσωτερική ικανότητα

Εκροές υπηρεσιών

Αποτελέσματα (επιπτώσεις)

Υποκειμενικοί /
ατομικοί 

Αντικειμενικοί /
εμπειρικοί 

ανάδραση: προϋπολογισμός -
λήψη αποφάσεων διοίκησης



διοίκηση ποιότητας 

ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

ανάπτυξη συνεργασιών 

μέτρηση αποδοτικότητας 

εισροές πόρων
(χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, 

ενέργεια κτλ)

νομοθετικό επίπεδο / διοίκηση φορέα / εταιρικό επίπεδο / ΜΜΕ / 
απόψεις πολιτών

εσωτερική διοικητική ικανότητα

εκροές (υπηρεσίες)

αποτελέσματα (επιπτώσεις)

υποκειμενικά / ατομικά 
/ 'ολα αντικειμενικά / 

πραγματικά 

ανατροφοδότηση: προϋπολογισμός και αποφάσεις 
διοίκησης 

υποστήριξη ηγεσίας εστιασμός στις 
ανάγκες των πολιτών 
μακροχρόνιος στρατηγικός προγραμματισμός
κατάρτιση προσωπικού και αναγνώριση

δεξιότητες προσωπκού και συνεργασία μέτρηση και 
αξιολόγηση            διασφάλιση ποιότητας 

πρόσληψη των καλύτερων και καινοτόμων παροχή 
συστηματικής κατάρτισης αναγνώριση 
διαφορετικότητας 

ανάπτυξη υπηρεσιών μέσα από τη συνεργασία προσωπικού
παροχή υποστήριξης στους εργαζόμενους 
εναρμόνιση αναγκών φορέα και αναγκών προσωπικού 

παροχή δεδομένων ανοικτού κώδικα αυτοματοποίηση για την υποστήριξη 
της παραγωγικότητας                                ικανοποίηση των αναγκών των 
αποδεκτών αποτελεσματικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών 

καινοτόμες τεχνολογίες παροχής υπηρεσιών                                                     

ανάπτυξη συνεργασιών με την κοινότητα, τους πολίτες και τις ΜΚΟ

Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του δημοσίου 

ΣΔΙΤ

Ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτο τομέα - κοινωνική οικονομία 

επιλογή στόχων και μέτρηση αποτελεσμάτων 
υπολογισμός και παροχή πόρων 
ανακατανομή πόρων 
ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα 
παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους για τη βελτίωση της απόδοσης του φορέα

HOLZER, M. (2003). Government at Work: Best Practices and Model Programs, Sage Publications: Thousand Oaks, CA: 233p.

αναλυτικό µοντέλο βελτίωσης της παραγωγικότητας στο δηµόσιο τοµέα 



Επενδύσεις παραγωγικότητας Συνήθης χρηματοδότηση

Υποστήριξη 
παραγωγικότητας και 

διαχειριστικής 
ικανότητας φορέων 

δημοσίου

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 

προγραμμάτων 
βελτίωσης της 

αποδοτικότητας 
των φορέων της 

κυβέρνησης 

Αξιολόγηση αναγκών  και περιορισμών επενδύσεων και  απαιτήσεων βελτίωσης παραγωγικότητας

Συμμετοχική αξιολόγηση  (με τη συμμετοχή των πολιτών) αποδοτικότητας φορέων:  αποδοτικότητα φορέα, 
αποτελεσματικότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και αναγκών πολιτών και ωφελούμενων 

Καθορισμός αναγκών βελτίωση διαχειριστικής ικανότητας φορέα, διοίκησης φορέα και υπαλλήλων 

Παρακολούθηση και πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών και προγράμματος προϋπολογισμού φορέα

Αξιολόγηση βάσει δυναμικών μοντέλων πραγματικής λειτουργίας φορέα

Βελτίωση αποδοτικότητας βάσει του κοινού οράματος, αναγκών και στόχων του φορέα με την κοινότητα 

Αποδοτικότητα 
φορέα και κόστος 
λειτουργίας φορέα

ανάδραση

Στρατηγική επενδύσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της δηµόσιας διοίκησης 

EPSTEIN, P.D. (1993). “Reinventing Government Is Not Enough: Invest in Government Productivity Growth,” Public Productivity & Management Review, 16(4): 
363-364.



•Αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από τους πολίτες

•Χωρική / συνολική δημοσιονομική πίεση 

•Μείωση πληθυσμού 

•Υποχώρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

•Περιορισμοί πολιτικής και κοινωνικής κουλτούρας 

•Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης        
παραγωγικότητας 

•Update professional talent and skills

•Set goals and standards for operations

•Reorganize functions

•Χρησιμοποίηση υψηλής τεχνολογίας 

•Εφαρμογή σκληρότερων λογιστικών ελέγχων 

•Παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες

•Εφαρμογή προϋπολογισμού προγραμμάτων 

•Προετοιμασία μελετών τεκμηρίωσης αναγκών και 
προβλημάτων 

•Περιορισμός απαιτήσεων συνδικάτων 

•Περικοπές παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

•Περικοπές στις αστυνομικές και πυροσβεστικές 
υπηρεσίες 

•Περικοπές στη χρηματοδότηση 

•Αύξηση φόρων 

•Περιορισμός ανώτερων και διοικητικών θέσεων 
εργασίας

•Αυξημένες περικοπές

•Συνεργασία με άλλους δήμους / περιφέρειες για την 
προώθηση των πιέσεων 

Εξωτερικές δυνάμεις Δράσεις βελτίωσης παραγωγικότητας

Εσωτερικές δράσεις 

Στρατηγικές Συντονιστικές /επιχειρησιακές 

Μοντέλο ανταπόκρισης στις προκλήσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας 

McGOWAN, R.P. (1984). “Strategies for Productivity Improvement in Local Government,” Public Productivity Review, 8(4): 322.



Dimensions
Constants

Problems

Opportunities

Actions

I. Άτυπη 

Ζήτηση για βελτίωση παραγωγικότητας 

Περιορισμένη κατανόηση 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Μέτρηση της απόδοσης 

Τοπική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

Μεταφορά τεχνολογίας

Υπο-χρηματοδότηση κεφαλαίου 

Εθνικές προτεραιότητες 

III. Τεχνολογική

Βελτίωση αποδοτικότητας δημοσίων 
υπηρεσιών 

IV
. Δ

ιο
ικ

ητ
ικ

ή 
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Γραφ
ειοκρατικές π

αθογένειες 

Συνεργασία διοίκησης –
π

ροσω
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ικού

Κ
ίνητρα απ

όδοσης 

Βελτίωση αποδοτικότητας δηµοσίων υπηρεσιών 

HOLZER, M. and V. Gabrielian (1997). “Five Great Ideas in Public Administration,” Handbook of Public Administration, Second Edition: 49-101.



Μη επαρκής εργασία ή 
μη εξισορροπημένη 
κατανομή εργασιών 

Έλλειψη εξοπλισμού ή 
προϊόντων 

Άσκοπη χρησιμοποίηση 
χρόνου ή αργή εκτέλεση             

εργασιών 

Διάθεση χρόνου σε μη 
παραγωγικές 
διαδικασίες 

Απαιτείται η εκτέλεση 
εργασιών ή πρόσθετης 
προσπάθειας πέρα των 

προβλεπόμενων 

Αργός χρόνος 
ανταπόκρισης ή 
εκτέλεσης των 
διαδικασιών

•Ανακατανομή ανθρώπινου δυναμικού

•Αλλαγή προγράμματος εργασίας 

•Περιορισμός προσωπικού 
•Βελτίωση συστήματος 
ελέγχου

•Βελτίωση συστήματος 
κατανομή εργασιών 

•Βελτίωση συντήρησης 
εξοπλισμού 

•Επανα-αξιολόγηση 
προδιαγραφών εξοπλισμού

•Εκπαιδευμένοι επόπτες                       εργασίας

•Χρησιμοποίηση προτύπων                     
απόδοσης 

•Βελτιστοποίηση                                           
σχεδιασμού                                                              
εργασιών                                 

•Περιορισμός μετακινήσεων – ταξιδιών 

•Επανα- αξιολόγηση περιγραμμάτων εργασίας και 
προβλεπόμενων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών 

Αυτοματοποίηση και  

τυποποίηση διαδικασιών 

•Συνδυασμός δράσεων και 
αρμοδιοτήτων 

•Αυτοματοποίηση 
διαδικασιών 

•Βελτίωση και συγκέντρωση 
διάσπαρτων διαδικασιών 

•Αναβάθμιση πολιτικής 
προσωπικού

•Εισαγωγή τεχνικών διαχείρισης 
έργου

Κοινά προβλήµατα περιορισµένης παραγωγικότητας και προτεινόµενες βελτιωτικές παρεµβάσεις 

National Commission on Productivity and Work Quality (1974). So, Mr. Mayor, You Want To Improve Productivity?



Αποτελέσματα
= εκροές

Εισροές Εισροές 

Εκροές 

Αποτελέσματα 
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Προγράμματα άμεσων αποτελεσμάτων Προγράμματα έμμεσων αποτελεσμάτων 
Κριτήρια αξιολόγησης προγραµµάτων άµεσων και έµµεσων αποτελεσµάτων 

National Center for Productivity and Quality of Working Life (1978). Improving Productivity: A Self-Audit and Guide for Federal Executives and Managers, 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, Fall, p.4.



•Μεγάλες αλλαγές

•Έλλειψη καταρτισμένων 
υπαλλήλων 

•Υποβάθμιση αποδοτικότητας 
υπαλλήλων 

•Μη παραγωγική κατάρτιση 
υπαλλήλων 

•Προσαρμογή σε νέες

υποδομές και συστήματα 

•Επιπτώσεις αναδιοργάνωσης 

•Καθυστερήσεις στην 
προσαρμογή του προσωπικού

•Απαρχαιωμένες υποδομές 

•Μη αποδοτική εκχώρηση 
υπηρεσιών σε ιδιώτες 

•Συνθετότητα εργασιών 

•Μείωση αριθμού προσωπικού

•αύξηση πολυπλοκότητα 
εκροών υπηρεσιών 

•Αυξημένες απαιτήσεις 
ποιότητας 

•Αλλαγή στο χαρακτήρα της 
δουλειάς 
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•Αύξηση αποδοτικότητας 
προσωπικού 

•Απόκτηση καταρτισμένου 
προσωπικού 

•Εμπλουτισμός και βελτίωση 
καθηκόντων εργασίας 

•Επενδύσεις κεφαλαίου 

•Αυτοματοποίηση εργασιών 

•Απλούστευση διαδικασιών 

•Οργανωτική αναδιοργάνωση 

•Εφαρμογή προγράμματος 
βελτίωσης διαδικασιών 

•Αύξηση παραγόμενου έργου 
προσωπικού 

•Σταθερότητα παραγόμενου έργου

•Προβλεψιμότητα παραγόμενα έργου

•Ποιότητα παραγόμενου έργου

•Συνθετότητα παραγόμενου έργου

Α
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ινοι  

π
αράγοντες 
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ιοικητικοί π

αράγοντες 
Π
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Τι π
ροκάλεσε τη βελτίω

ση της π
αραγω

γικότητα ?

Τι προκαλεί την υποβάθµιση και βελτίωση της παραγωγικότητας ?

Office of Management and Budget (1973). Measuring and Enhancing Productivity in the Federal Government, Phase III – Summary Report, June.



Αίτημα για συμμετοχή πολιτών

Ζήτηση υφιστάμενων υπηρεσιών

Δημόσια γνώμη 

Συμμετοχή κοινότητας 

Πολιτικές πιέσεις και νομιμοποίηση

Νομοθετικοί περιορισμοί 

προϋπολογισμού 

Συνεργασία μεταξύ των φορέων

Υποστήριξη διοίκησης 

Υποστήριξη προσωπικού 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Μέτρηση αποδοτικότητας 

Διοίκηση ποιότητας 

Τεχνολογικές / οργανωτικές 

αλλαγές 

Βελτίωση 
παραγωγικότητας 

Ανατροφοδότηση

Εισροές (περιβαλλοντικοί παράγοντες) Διαδικασίες (εσωτερικοί παράγοντες) Εκροές

Βελτίωση παραγωγικότητας σε ένα ανοικτό σύστηµα οργάνωσης 

LEE, S.H. (2000). “Understanding Productivity Improvement in a Turbulent Environment: A Symposium Introduction,” Public Productivity & Management 
Review, 22(3):424.



Τυχαίες διαφοροποιήσεις

Τεχνολογική αλλαγή στο 
δημόσιο τομέα 

Οικονομικές 

Εισροές 
Εκροές 

Δημοσίων 

υπηρεσιών

Προσαρμογές στις εισροές 
(+ ή -)

Έλεγχος 

πόροι Σχεδιαζόμενες 

Εκροές 

Πραγματικές εκροές, οι οποίες 
ίσως διαφέρουν από τις 

σχεδιαζόμενες 

Η διαδικασία της αλλαγής στο δηµόσιο τοµέα 

ADAM, E.E. (1979). “Quality and Productivity in Delivering and Administering Public Services,” Public Productivity Review, 3(4):33.



Χώρος

Επίπλωση 

Εξοπλισμός

Φωτισμός 

Θερμότητα 

Καθαριότητα 

Ακουστική 

Χρώματα 

Επιφάνειες

Εξαερισμός 

Φωτιστικά σώματα

Υποδομές 

Εργονομία 

Αίσθηση του 
μέρους 

Ικανοποίηση & 
απόδοση

Εύρος ελέγχου       
χρηστών

Αντικειμενικοί 
παράγοντες 

Κριτήρια 
αξιολόγησης 

Περιβάλλον 
αξιολόγησης 

Ατομική 
συμπεριφορά και 

απόψεις 

CARNAVALE, D.G. (1992). “Physical Settings of Work: A Theory of the Effects of Environmental Form,” Public Productivity & Management Review, 15(4):427.

Μοντέλο αξιολόγησης των επιπτώσεων των αντικειµενικών - φυσικών παραγόντων στην ατοµική συµπεριφορά / 
απόψεις των στελεχών και την παραγωγικότητα των φορέων

Επάρκεια 

Συμφωνία 

Συμβολικά 
χαρακτηριστικά 

Παραγωγικότητα 

Οργανωτικά

Αποτελέσματα 



Εναρμόνιση 

Ο βαθμός εναρμόνισης 
στο πλαίσιο του 

ψυχολογικού συμβολαίου 

Ο βαθμός στον οποίο το προσωπικό και ο 
φορέας έχουν καθορίσει τις προσδοκίες 
τους ως προς το τι περιμένουν και 
προτίθενται να δώσουν 

Ο βαθμός και τα αποτελέσματα συζήτησης 
των προσδοκιών του προσωπικού και του 
φορέα 

Ο βαθμός στον οποίο τα στελέχη 
κατανοούν τις προσδοκίες του φορέα 
από αυτούς και το αντίστροφο 

Η έκταση του χρόνου που 
παραμένει το στέλεχος στο 
φορέα 

Ατομική παραγωγικότητα 

Ικανοποίηση από την εργασία 

Υψηλού βαθμού αυξήσεις

Χαμηλού βαθμού αυξήσεις

Αύξηση βαθμού εναρμόνισης 

Περιορισμός βαθμού μη 

εναρμόνισης
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Αύξηση του 
βαθμού 

εναρμόνισης 

Εργασιακή προσδοκία και παραγωγικότητα 

SUTEMEISTER, R.A. (1976). People and Productivity, McGraw Hill Book Company.



κοινωνικά και οικονομικά κίνητρα 

Πολύ – παραγοντική προσέγγιση 
κινήτρων Προς 

Κινητοποίηση του συνόλου των 
παραγόντων παραγωγικότητας 

Υπάλληλοι, τμήματα φορέα, 
φορολογούμενοι 

Ενοποιημένοι
Συνεργατικοί φορείς 

Διάσωση – ανταλλαγή 
Εμπιστοσύνης υπαλλήλων
Συνεργατικός φορέας

1.Εξειδίκευση στόχων
(κοινωνικών και οικονομικών)
2. Ανατροφοδότηση 
3. Συμμετοχικότητα 

(κοινωνική, ψυχολογική 
και οικονομική)

Το οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί στο                 
δημόσιο τομέα μέσω 

απ
οτ

ελ
έσ

μα
τα

JEHRING, J. J. (1972). “Participation Bonuses,” Public Administration Review, 32(5): 539-544.

Κίνητρα παραγωγικότητας σε φορέα του δηµοσίου τοµέα, µέσα από την ανάπτυξη συστήµατος κινήτρων 



Οικονομικό έτος 

Προγραμματισμένες και υλοποιούμενες 
αξιολογήσεις 

Οργανωτική 
αξιολόγηση

Ετήσιος κύκλος 
οργανωτικής  
βελτίωσης 

Αναγνώριση δράσεων 
οργανωτικής βελτίωσης 

Επιλογή δράσεων 
οργανωτικής βελτίωσης 

Ανάπτυξη στόχων 
βελτίωσης και δεικτών 

αξιολόγησης 

Αρχική – πιλοτική 
εφαρμογή δράσεων 

βελτίωσης 

Σύγκριση 
αποτελεσμάτων αρχικών 

δράσεων

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
βελτίωσης λειτουργίας φορέα 

Επανασχεδιασμός 

YAMADA, G.T. (1972). “Improving Management Effectiveness in the Federal Government,” Public Administration Review, 32(6): 764-770.

Ετήσιος κύκλος οργανωτικής αξιολόγησης και βελτίωσης παραγωγικότητας 
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Πρώτο στάδιο: Δεύτερο στάδιο: Τρίτο στάδιο:

Μάθηση να είναι 
αποτελεσματικός Μάθηση να είναι 

αποδοτικός 

Μάθηση να επεκτείνεται  
Αρ

χι
κό

 σ
τά

δι
ο 

Μ
ετ

άβ
ασ

η 

Μ
ετ

άβ
ασ

η 

Ω
ρι
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τα
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οδ
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επ
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τα
ση

Χρόνος 

KORTEN, D.C. (1980). “Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach,” Public Administration Review, 40(5): 480-511.

H καµπύλη της µάθησης υλοποίησης προγραµµάτων βελτίωσης της παραγωγικότητας 



Υψηλό 
επίπεδο 
ρουτίνας Εκτοπισμένη 

πρακτική 
(εάν είναι 
σχετική)

Στάδιο εξαφάνισης 

•Αλλαγές στους κανόνες διακυβέρνησης 

•Εσωτερική και διαρκής ανάπτυξη 
δεξιοτήτων προσωπικού

•Αξιοκρατική προαγωγή προσωπικού

•Αλλαγή προσωπικού σε θέσεις κλειδιά 

•Διάχυση της αλλαγής σε ευρεία 
κλίματαΣτάδιο διάχυσης

•Αλλαγή εξοπλισμού 

•Μεταρρύθμιση συστήματος 
προϋπολογισμού 

•Ενίσχυση οργανωτικής ικανότητας 

•Ανάπτυξη σταθερού δικτύου προμηθειών & 
συμφωνιών  παροχής υπηρεσιών 

•Εξορθολογισμός κατανομής προσωπικού

Στάδιο οργανωτικής 
βελτίωσης

Απουσία περάσματος 
κύκλων αλλαγής 

•Επιχειρησιακή καινοτομία

•Υποστήριξη της 
καινοτομίας 

•Απόφαση για εισαγωγή της 
καινοτομίας 

•Η διοίκηση του φορέα συνεχίζει                 
να κάνει την ίδια κατανομή πόρων

•Η ομάδα συντονισμού υποστηρίζει 
απευθείας την εφαρμογή των 
αλλαγών 

•Η καινοτομία ενσωματώνεται στις 
βασικές δομές και υπηρεσίες του 
φορέα

•Το προσωπικό αποκτά εμπειρία 
στην προωθούμενη καινοτομία & 
αλλαγής 

•Οι πολίτες αναγνωρίζουν (εφόσον 
ενημερωθούν) για την πρακτική  αξία 
της καινοτομίας 

•άλλοι δήμοι / φορείς χρησιμοποιούν τις 
καινοτόμες υπηρεσίες / τις υιοθετούν ή 
τις αγοράζουν από το δήμο 

•Κατάργηση παλαιών πρακτικών 

•Το προσωπικό κατανοεί τη συμβολή 
της καινοτομίας και την υποστηρίζει

Χαμηλό 
επίπεδο 
ρουτίνας 

(1)

(2)

(3)

χρόνος

YIN, R.K. (1981). “Life Histories of Innovations: How New Practices Become Routinized,” Public Administration Review, 41(1): 21-28.

Ολοκληρωµένος κύκλος ανάπτυξης της τοπικής καινοτοµίας 






