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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Επιδιώξεις και Στόχοι Εκπαιδευτικών Σημειώσεων
Οι παρούσες εκπαιδευτικές σημειώσεις συντάχθηκαν με σκοπό την υποστήριξη του
μαθήματος «Στρατηγική Διοίκηση Δημοσίων Οργανώσεων», το οποίο διδάχτηκε στη
Κοινή Φάση Σπουδών της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου
2014. Αξιοποιείται όμως και κατά τη διδασκαλία του μαθήματος «Στρατηγικό
Μάνατζμεντ» του Προγράμματος Σπουδών της ΚΔ’ εκπαιδευτικής σειράς.
Οι βασικές επιδιώξεις των σημειώσεων αυτών είναι οι κάτωθι :
 Να αποτελέσουν ένα χρήσιμο βοήθημα στη διάθεση των σπουδαστών ώστε σε
συνδυασμό με τις παρουσιάσεις και τις διαλέξεις των διδασκόντων να
αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μάθημα
 Να υποστηρίξουν τις διαλέξεις μέσω της εμβάθυνσης στα παρουσιαζόμενα σε
αυτές στοιχεία και μεθοδολογίες
Για την επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων οι εκπαιδευτικές σημειώσεις υλοποιούν
τους κάτωθι στόχους :
 Παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών, εργαλείων και μεθοδολογιών
που παρουσιάζονται στις διαλέξεις
 Υποστήριξη των παραπάνω με πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις

1.2. Δομή Σημειώσεων
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι διαρθρωμένο σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο
περιλαμβάνει μια αναφορά στους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους των σημειώσεων
και επιπλέον περιέχει την ανάλυση της δομής αυτών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του management, με ιδιαίτερη έμφαση στο
δημόσιο management και την εξέλιξη αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η
έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης, ο κύκλος λειτουργίας αυτής και διάφορα μοντέλα
στρατηγικής διοίκησης στο χώρο των δημόσιων οργανώσεων.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει αναφορά στα πιο σημαντικά εργαλεία ανάλυσης
περιβάλλοντος και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η έννοια της διοίκησης απόδοσης
αποτελεί το αντικείμενο ανάλυσης του πέμπτου κεφαλαίου, στο οποίο γίνεται και μια
αναφορά στο εν ισχύ θεσμικό πλαίσιο διοίκησης απόδοσης της ελληνικής δημόσιας
διοίκησης.
Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νέες τάσεις στη στρατηγική διοίκηση
δημοσίων οργανώσεων, όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας, η διαχείριση
επιχειρησιακών διαδικασιών και τα μοντέλα αριστείας.
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2. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT

2.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της έννοιας του δημόσιου management.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, αναλύεται η έννοια του management και παρουσιάζονται οι
βασικές λειτουργίες αυτού. Στη συνέχεια, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του δημοσίου
management και των στοιχείων και χαρακτηριστικών που το διαφοροποιούν από το
management, στο πλαίσιο ιδιωτικών οργανισμών και, τέλος, παρουσιάζεται η εξέλιξη
του δημοσίου management, ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα των συνθηκών και
καταστάσεων μέσα στις οποίες καλείται να δράσει και να λειτουργήσει ο manager του
δημοσίου τομέα.
Κατά συνέπεια, οι μαθησιακοί στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου διαμορφώνονται
για τον σπουδαστή ως κάτωθι :
 Να κατανοήσει την έννοια του management και των λειτουργιών αυτού και να
προσδιορίσει την αλληλοσυσχέτισή τους
 Να γνωρίζει τις διαφορές του management μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού
φορέα
 Να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων
εξέλιξης του δημοσίου management
 Να μπορεί να προσδιορίσει το διοικητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κληθεί
να δράσει, ώστε να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει τις ανάλογες διοικητικές
ικανότητες και δεξιότητες

2.2. Γενικά περί Management
Αν και ως επιστημονικό και ακαδημαϊκό πεδίο το management αποτελεί εξέλιξη του
20ου αιώνα, εντούτοις δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι, σα λογική δράσης και
συμπεριφορά, εντοπίζεται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ανθρωπότητας, όπου
υπήρχε ένα είδος κοινωνικής οργάνωσης και απαιτούνταν συλλογική δράση προς την
επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών.
Αυτή η διαπίστωση αποτυπώνεται και στον πιο κοινό ορισμό, που μπορεί ο
αναγνώστης να συναντήσει για το management, και ο οποίος θεωρεί το management
ως:
«…την εκτέλεση εργασιών για την επίτευξη στόχων
μέσω της διαχείρισης των ανθρώπων…».
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Στη πραγματικότητα δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το management
αλλά υπάρχουν τόσοι ορισμοί όσοι και οι άνθρωποι που μίλησαν για αυτό. Η
διαπίστωση αυτή είναι απόρροια του γεγονότος ότι το management ως έννοια,
επιστήμη, θεωρία ή πρακτική έχει εμφανιστεί και αναπτυχτεί για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες διαφόρων οργανώσεων, μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον που ισχύει κάθε φορά.

2.2.1. Η έννοια του management
Ανεξάρτητα αν θεωρηθεί ως επιστήμη, θεωρία, πρακτική ή μεθοδολογία, η έννοια του
management έχει καταλάβει την δική της θέση στη λειτουργία των οργανώσεων και
οργανισμών, είτε πρόκειται για ιδιωτικούς είτε για δημόσιους, είτε για κερδοσκοπικούς
είτε όχι, είτε για μικρού μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη
γεωγραφική περιοχή, είτε για κολοσσούς με πολυεθνική δράση.
Η σημαίνουσα θέση του management είναι απόρροια της προστιθέμενης αξίας που
αυτό προσδίδει στη λειτουργία των οργανισμών, αφού αποτελεί τη συνεκτική εκείνη
ουσία μεταξύ των πόρων του οργανισμού (ανθρώπινων, οικονομικών, υλικοτεχνικών
κλπ.) που επιτρέπει (επιβάλλει!!!!) την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία
αυτού και κατ΄ επέκταση την επιτυχημένη δράση του και την διασφάλιση της
βιωσιμότητας του.

2.2.2. Οι λειτουργίες του management
Οι επιδιώξεις του management υλοποιούνται μέσα από πέντε βασικές λειτουργίες, μια
ενδεικτική απεικόνιση των οποίων φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Η
αποτελεσματικότητα του management διασφαλίζεται από την αποτελεσματική
εκτέλεση του συνόλου των λειτουργιών αυτών, δεν απαιτείται όμως αυτές να
εκτελούνται με μια κάποια συγκεκριμένη προκαθορισμένη σειρά.
Αυτό που παρατηρείται στην καθημερινή πρακτική είναι το γεγονός της ταυτόχρονης
εκτέλεσης μιας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες, ανάλογα με το επίπεδο
λειτουργίας και τις στοχεύσεις των ατόμων που ασκούν το management κάθε φορά.
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Προγραμματισμός

Έλεγχος

Συντονισμός

Οργάνωση

Διεύθυνση

Σχήμα 2-1 : Οι λειτουργίες του management

Οι λειτουργίες αυτές υφίστανται σε όλες τις μορφές και τα είδη του management1
ανεξαρτήτως του σκοπού και των χαρακτηριστικών αυτού, με αποτέλεσμα να
προκύπτουν διάφορα είδη management, όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα.

1

Τα διάφορα αυτά είδη που αναπτύσσονται κάτω από το γενικό όρο management διαθέτουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά και αναφέρονται σε διαφορετικές επιδιώξεις με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν την
κλασική διαμάχη μεταξύ της μετάφρασης του όρου management ως διοίκηση ή διαχείριση. Για το λόγο
αυτό στο παρόν κεφάλαιο επιλέχθηκε η χρήση του αγγλικού όρου.
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HUMAN
RESOURCES
MANAGEMENT
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MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

PROJECT
MANAGEMENT

INFORMATION
SYSTEM
MANAGEMENT

Σχήμα 2-2 : Διάφορα είδη management

Η λειτουργία του προγραμματισμού θέτει ουσιαστικά τα θεμέλια για την εκτέλεση
όλων των άλλων λειτουργιών, χαρτογραφώντας την πορεία της οργάνωσης. Στο
πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, η οργάνωση ή ο manager καλείται να απαντήσει στα
επόμενα ερωτήματα :
 Που βρίσκομαι τώρα ;
 Που επιθυμώ να πάω ;
 Ποια πορεία θα ακολουθήσω για να φτάσω στον επιθυμητό προορισμό μου;
Για να δοθούν πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα ακολουθούνται τα
επόμενα βήματα, το αποτέλεσμα καθενός από τα οποία τροφοδοτεί το επόμενο:
 Διερεύνηση του περιβάλλοντος λειτουργίας
 Προσδιορισμός του συνόλου των επιθυμητών και μη μελλοντικών καταστάσεων
 Επιλογή της επιδιωκόμενης κατάστασης
 Καθορισμός των ενδιάμεσων βημάτων και στόχων προς την επιδιωκόμενη
κατάσταση
Η λειτουργία της οργάνωσης αφορά στον προσδιορισμό της οργανωτικής δομής, μέσω
της οποίας θα επιδιωχθεί η υλοποίηση όσων αποφασίστηκαν κατά την λειτουργία του
προγραμματισμού. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο αυτής της
λειτουργίας είναι τα επόμενα :
 Πως θα οργανωθώ για να υλοποιήσω τους τεθέντες στόχους ;
 Ποιος θα επιδιώξει τον κάθε στόχο ;
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 Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση των ανατεθέντων στόχων ;
Η λειτουργία της οργάνωσης δεν είναι αυτοσκοπός, δηλαδή δε γίνεται για να γίνει αλλά
για να εξυπηρετήσει την λειτουργία και τον προγραμματισμό κάθε οργανωτικού
συστήματος. Για την αποτελεσματική εκτέλεσή της, απαιτεί την ακολουθία των
επόμενων βημάτων :
 Προσδιορισμός των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν
 Ανάλυση των εργασιών και κατάτμηση τους σε δραστηριότητες, υφιστάμενες ή
νέες στον οργανισμό
 Διασύνδεση των οργανωτικών δομών με τις δραστηριότητες (ανάθεση
αρμοδιοτήτων)
 Προσδιορισμός προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων (ανάλυση εργασίας)
 Κατάλληλη στελέχωση (προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση και αξιοποίηση
ανθρωπίνου δυναμικού) και εξοπλισμός (προμήθεια, εγκατάσταση,
διαλειτουργικότητα και συντήρηση υλικών πόρων και συστημάτων)
των
οργανωτικών δομών
 Καθορισμός των σχέσεων μεταξύ των οργανωτικών δομών
 Εγκαθίδρυση ενός συστήματος λήψης και αξιολόγησης των αποφάσεων
(ιεράρχηση των σχέσεων)
 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου λειτουργίας (κανόνες και διεργασίες)
του οργανισμού
Η διεύθυνση, ως λειτουργία του management, αναφέρεται στη κρίσιμη μετάβαση του
manager, από τον σχεδιασμό στη πράξη. Είναι εκείνη η λειτουργία που ξεκινά την
προσπάθεια για επίτευξη των σχεδιαζόμενων στόχων και την εμφάνιση
αποτελεσμάτων, τα οποία μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την επιτυχία του management.
Η γνώση των αναγκών και ικανοτήτων του προσωπικού, η ηγετική συμπεριφορά, η
ορθή και ενδεδειγμένη διοικητική λειτουργία, η εφαρμογή των θεωριών και τεχνικών
παρακίνησης, η ευθυγράμμιση ατομικών και συλλογικών στόχων, η ανάπτυξη και
βελτίωση του προσωπικού, η κατάλληλη αξιοποίηση είναι μερικές από τις διεργασίες,
μεθόδους και πρακτικές που λαμβάνουν χώρα κατά την λειτουργία της διεύθυνσης.
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Η λειτουργία του ελέγχου αφορά το κρίσιμο εκείνο τμήμα της παρακολούθησης της
λειτουργίας του οργανισμού και πιο συγκεκριμένα των δραστηριοτήτων, οι οποίες
εκτελούνται με σκοπό την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτής της
λειτουργίας πρέπει να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα :
 Πως μπορώ να γνωρίζω ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται σωστά και ότι οι
στόχοι που έχουν τεθεί πρόκειται να επιτευχθούν ;
 Στις περιπτώσεις αποκλίσεων από τη προγραμματισμένη υλοποίηση της
διοικητικής δράσης, ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν ;
Όπως είναι φανερό, η λειτουργία του ελέγχου είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία
ξεκινά ήδη από το στάδιο του προγραμματισμού, είναι πανταχού παρούσα στην
λειτουργία του οργανισμού, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητες αυτού,
αποτελεί μια από τις βασικές πηγές πληροφόρησης των αρμοδίων για τη λήψη
αποφάσεων και προσδίδει την ευελιξία και υποστήριξη που απαιτείται για να
ανταποκριθεί η οργάνωση στο ραγδαία μεταβαλλόμενο εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Σχήμα 2-3 : Τα στάδια της διεργασίας ελέγχου

Είναι ευνόητο ότι αυτή η δυναμική λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ποικίλες
διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής και εκτέλεσής του, αναλόγως των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε επιπέδου και τομέα λειτουργίας, ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση, ισχύουν γενικώς τα στάδια της διεργασίας ελέγχου που απεικονίζονται στο
Σχήμα 2-3.
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Τέλος η λειτουργία του συντονισμού αναφέρεται στην επιδίωξη συνδυασμού όλων
εκείνων των ανεξάρτητων δραστηριοτήτων και διεργασιών, που λαμβάνουν χώρα στο
εσωτερικό του οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη
βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων.
Η λειτουργία του συντονισμού θα μπορούσε να αναζητηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των
άλλων τεσσάρων λειτουργιών και να μην αναφερθεί ως πέμπτη ξεχωριστή λειτουργία.
Εντούτοις επιλέχθηκε η ξεχωριστή αναφορά της ώστε να καταδειχθεί η σημασία της2
για τις επιδιώξεις του management.

2.3. Το Δημόσιο Management
Η έννοια του δημοσίου management αναπτύχτηκε ραγδαία τα τελευταία πενήντα
χρόνια και συνεχίζει να απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διεθνή πρακτική,
προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ενεργό πεδίο έρευνας.
Παρ’ όλα αυτά, δε μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός
ορισμός3 για το δημόσιο management, δεδομένου ότι ως έννοια λαμβάνει διάφορες
ερμηνείες, οι οποίες εξαρτώνται κάθε φορά από τα ιδιαίτερα ιστορικά, αξιακά, θεσμικά
και πολιτικά χαρακτηριστικά της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας μελετάται.
Για τις ανάγκες και μόνο του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού και χωρίς την επιδίωξη να
δοθεί λύση στη διαλεκτική που έχει αναπτυχθεί για την καθιέρωση ενός κοινά
αποδεκτού ορισμού, το δημόσιο management θα ορισθεί ως :
το σύνολο των αρχών, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων, τα οποία
χρησιμοποιούνται από την διοικητική ιεραρχία των δημοσίων οργανώσεων, με
στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών κατευθύνσεων, την
αποδοτική λειτουργία της οργάνωσης, καθώς και την διασφάλιση της ορθής
διακυβέρνησης της οργάνωσης και με απώτερο σκοπό την βελτίωση και
προώθηση της κοινωνικής ευημερίας.

Όπως είναι φανερό και από τα προηγούμενα, το δημόσιο management διαφοροποιείται
από το management κερδοσκοπικών οργανισμών και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να
αποτελέσει ξεχωριστή επιστημονική περιοχή με ιδιαιτέρα δε μεγάλη απήχηση. Δύο
είναι τα βασικά σημεία στα οποία εδράζεται η ως άνω διαφοροποίηση :

2

Ιδιαίτερα δε στη περίπτωση των οργανώσεων του δημοσίου τομέα η λειτουργία του συντονισμού
έρχεται όπως θα αναφερθεί πιο διεξοδικά στη συνέχεια για να άρει τις όποιες στρεβλώσεις προκαλούνται
από τις τυχόν απαρχαιωμένες οργανωτικές δομές και την περιχαράκωση πίσω από την έννοια της
αρμοδιότητας που δεν επιτρέπει την συντονισμένη χρήση των πόρων και οδηγεί πολλές φορές διπλές
εργασίες ή παράλληλες δραστηριότητες που επιδιώκουν το ίδιο τελικό αποτέλεσμα.
3

Μια εμπεριστατωμένη και διεξοδική ανάλυση του ορισμού του δημοσίου management μπορεί να
αναζητήσει ο αναγνώστης στο (Kelman et al., 2003).
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 η διαφορετικότητα του περιβάλλοντος πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται
και δρα ο δημόσιος manager (διαφορές ιδιωτικού και δημοσίου τομέα)
 η πολυδιάστατη φύση του δημοσίου management (οι διαστάσεις του δημοσίου
management)

2.3.1. Διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Το ερώτημα αν υφίστανται διάφορες μεταξύ του περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιείται ένας manager, αλλά και ένας υπάλληλος του δημοσίου τομέα από το
αντίστοιχο ενός εργαζόμενου στον ιδιωτικό, τομέα αποτελεί αντικείμενο ερευνών και
θερμού διαλόγου σε πάρα πολλές μελέτες και επιστημονικές εργασίες, ενώ παράλληλα
βρίσκεται και στο επίκεντρο σχεδόν και κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του
τρόπου λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.
Σύμφωνα με το Μιχαλόπουλο (Μιχαλόπουλος, 2003) οι κύριες διαφορές μεταξύ
ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανώσεων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς
γενικές κατηγορίες :
 Κανονιστικό-θεσμικό πλαίσιο
Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας οριοθετεί και μάλιστα σε αυστηρό βαθμό
τόσο την ευελιξία όσο και την αυτονομία των δημοσίων οργανώσεων, αφού
επιβάλλει σε αυτές να λειτουργούν μόνο όταν οι κανόνες το επιτρέπουν, σε
αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες οριοθετούν την λειτουργία τους
με βάση τις απαγορεύσεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.
 Πολιτικό περιβάλλον
Στη λειτουργία των δημοσίων οργανώσεων, η πολιτική λειτουργία (διαδικασίες
και διεργασίες) και ατζέντα αποτελεί ενδογενές χαρακτηριστικό και στοιχείο με
αποτέλεσμα η στοχοθεσία και ο σχεδιασμός τους να είναι μια δύσκολη και
πολλές φορές μη ορθολογική διαδικασία4 ( ο περιορισμένος πολιτικός χρόνος
πολλές φορές επιβάλλει ατζέντα μη εφαρμόσιμη με επιχειρησιακά κριτήρια
όπως π.χ. αναδιοργάνωση δομών και λειτουργιών μιας οργάνωσης εντός ενός
τριμήνου).
Αντίθετα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν πιο σαφή και μετρήσιμη στρατηγική,
δεδομένου ότι η πολιτική λειτουργία υπεισέρχεται μόνο ως σημαντικό στοιχείο
του εξωτερικού περιβάλλοντος και λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση των
κύριων και εναλλακτικών στρατηγικών.
 Οικονομικοί όροι

4

Δεδομένου ότι μέσω αυτών επιδιώκεται η ικανοποίηση πολλών και με διαφορετικές μεταξύ τους
επιδιώξεις δρώντων.

17

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επηρεάζονται από τους μηχανισμούς της αγοράς και η
χρηματοδότηση τους εξαρτάται άμεσα από τις αποφάσεις και τη λειτουργία
αυτών, με συνεπακόλουθο να εστιάζουν εκ των πραγμάτων στις ανάγκες και
απαιτήσεις των πελατών τους.
Σε αντίθεση, οι δημόσιες οργανώσεις εξαρτώνται από τις πολιτικές αποφάσεις
και η χρηματοδότησή τους γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και άρα την
γενική και ειδική φορολογία.
Το αποτέλεσμα είναι να θεωρείται η οικονομική στήριξη σε μεγάλο βαθμό
δεδομένη και να μην δίνεται αρκετές φορές ιδιαίτερη έμφαση ούτε στην
αποτελεσματικότητα (ανάγκες πολιτών – χρηστών), αλλά ούτε και στην
αποδοτικότητα (βέλτιστή χρήση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων).
Επιπρόσθετα των παραπάνω, αναφορικά με τις διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ο Lynn (Lynn, 2001) αναφέρει τρία βασικά στοιχεία :
 Το δημόσιο συμφέρον διαφέρει από το ιδιωτικό. Το δημόσιο συμφέρον αφορά
το σύνολο της κοινωνίας, ενώ το ιδιωτικό συμφέρον αναφέρεται σε ένα μόνο
μικρό σύνολο αυτής, το οποίο ωφελείται από τη λειτουργία της συγκεκριμένης
ιδιωτικής δραστηριότητας
 Οι δημόσιοι λειτουργοί, καθώς ασκούν κρατική εξουσία, είναι υπόλογοι στις
δημοκρατικές αξίες και όχι σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων ή
υλικό συμφέρον όπως οι ιδιώτες.
 Οι συνταγματικές επιταγές απαιτούν ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και
απορρίπτουν οποιοδήποτε είδος επιλεκτικής λειτουργίας
η οποία είναι
απαραίτητο στοιχείο της απόκτησης και διατήρησης της κερδοφορίας (ιδιωτικός
τομέας).

2.3.2. Οι διαστάσεις του δημοσίου management
Η αδυναμία να δοθεί ένας ολοκληρωμένος και κοινά αποδεκτός ορισμός για το δημόσιο
management οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο ασκείται, η οποία και επιβάλλει στο δημόσιο management μια πολυδιάστατη
φύση.
Σύμφωνα με τον Lynn (Lynn, 2006), το δημόσιο management έχει τρείς διακριτές, αλλά
αλληλοσυνδεόμενες, διαστάσεις :
 Τη διάσταση των δομών και διεργασιών
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Η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στην οργανωτική δομή και στις
προγραμματικές και κανονιστικές αρμοδιότητες των υπουργείων και των άλλων
διοικητικών δομών, μέσω των οποίων η υπηρεσιακή ιεραρχία των δημοσίων
οργανώσεων προσπαθεί να εκτελέσει την αποστολή της και να υλοποιήσει την
θέληση του λαού.
Επιπλέον αναφέρεται και σε συμπληρωματικά θέματα όπως η κατανομή και
διαχείριση των δημοσίων πόρων, το δημόσιο λογιστικό και ελεγκτικό σύστημα,
το επίπεδο αποκέντρωσης η συγκέντρωσης της εξουσίας λήψης διοικητικών
αποφάσεων κα.
 Τη διάσταση της τέχνης και των ικανοτήτων
Μέσω αυτής της διάστασης, αντιπροσωπεύονται οι προσωπικές ικανότητες και
δεξιότητες, που πρέπει να κατέχει ο δημόσιος manager, ώστε να είναι σε θέση
να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται
στη παραγωγή και χρήση βέλτιστων πρακτικών και στην επίλυση προβλημάτων
με χρήση εφαρμοστέων ιδεών και εφικτών λύσεων προσαρμοσμένων στις
ιδιαιτερότητες της κάθε κατάστασης.
 Την διάσταση των θεσμικών αξίων
Η αξιακή διάσταση του δημοσίου management περιλαμβάνει τις αξίες5 που
διαπνέουν τις δημόσιες οργανώσεις, τις διεργασίες και τις πρακτικές τους και οι
οποίες αποτελούν το υπόβαθρο της διοικητικής λειτουργίας και των εσωτερικών
διαδικασιών λήψης απόφασης.
Οι πηγές αυτών των αξιών μπορούν να αναζητηθούν στις πεποιθήσεις της
ευρύτερης κοινωνίας, στα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, σε
ανεπίσημους κανόνες και πρακτικές, στη θεσμική μνήμη και την συλλογική
εμπειρία.

2.4. Η εξέλιξη του Δημοσίου Management
Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το δημόσιο management,
φαίνεται ότι μεταξύ των περισσότερων ερευνητών του συγκεκριμένου επιστημονικού
πεδίου υπάρχει συμφωνία αναφορικά με την πορεία εξέλιξης αυτού. Η εξελικτική αυτή
διαδρομή μπορεί κατατμηθεί σε τρείς μεγάλες φάσεις :
 Τη φάση του παραδοσιακού management (ευρύτερα γνωστό και ως
γραφειοκρατικό σύστημα)

5

Ένα πλήθος ερευνών και αναφορών έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με πολλές και διάφορες
τελικές προτάσεις και ενδεικτικά αναφέρεται η προσέγγιση των τριών πυρήνων των διοικητικών αξιών
όπως διατυπώθηκε από τον Hood (Hood, 1991) .
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 Τη φάση του νέου δημόσιου management
 Τη φάση του μετά-νέου δημόσιου management

2.4.1. Το παραδοσιακό management (γραφειοκρατικό σύστημα - the
bureaucratic system)
Το μοντέλο του παραδοσιακού management βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στο
προτεινόμενο από τον Max Weber γραφειοκρατικό σύστημα και είναι το μοντέλο που
κυριάρχησε για περισσότερα από εξήντα χρόνια (1920-1980) στη πλειονότητα των
κρατών6. Τα κύρια χαρακτηριστικά του παραδοσιακού μοντέλου όπως παρουσιάστηκε
εξιδανικευμένα, σύμφωνα με τον ιδεότυπο της γραφειοκρατίας του Max Weber, είναι:
 Οι εξουσίες και οι ευθύνες του υπαλλήλου ορίζονται με απόλυτη ευκρίνεια και
νομιμοποιούνται ως επίσημα καθήκοντα.
 Οι θέσεις εξουσίας οργανώνονται με μια ιεραρχία εξουσίας από πάνω προς τα
κάτω.
 Το προσωπικό επιλέγεται και εξελίσσεται βάση προσόντων, τα οποία
εκτιμώνται με εξέταση, με την εκπαίδευση και με την εμπειρία.
 Οι διοικητικές δράσεις και αποφάσεις καταγράφονται. Η φύλαξη των εγγράφων
παρέχει οργανωσιακή μνήμη και συνέχεια στον χρόνο.
 Η διοίκηση (management) είναι διακριτή από την ιδιοκτησία του οργανισμού.
 Τα διοικητικά στελέχη υπόκεινται σε κανόνες και διαδικασίες, οι οποίες
εξασφαλίζουν αξιόπιστη συμπεριφορά. Οι κανόνες είναι απρόσωποι και
ομοιόμορφοι και εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους.
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εμφανίστηκαν λιγότερο ή περισσότερο σε κάθε δημόσια
οργάνωση και εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.
Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, το παραδοσιακό management δίνει έμφαση
στην εκτέλεση της αποστολής και της εργασίας, βασίζεται στην πιστή εφαρμογή
θεσμικών και κανονιστικών οδηγιών και λογοδοτεί στη βάση της διαχείρισης των
πόρων και των εισροών.

6

Σε αρκετές δε χώρες συνεχίζει να κυριαρχεί ενώ όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Steurer (Steurer,
2004) αυτή η μεγάλη ανθεκτικότητα του μοντέλου (σχεδόν εξήντα χρόνια) είναι ενδεικτική της ανοσίας
των δημόσιων οργανώσεων στις μεγάλες διοικητικές μεταρρυθμίσεις.
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Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που εγγυάται την λογοδοσία στη βάση
οριοθετημένης αρμοδιότητας η οποία βασίζεται στον έλεγχο μιας αυστηρά ιεραρχικής
δομής λήψης αποφάσεων από το ανώτερο μέχρι το κατώτερο επίπεδο.
Η έμφαση λοιπόν στην αρμοδιότητα και τον αυστηρό έλεγχο των διεργασιών και
εισροών προβάλλονται ως τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου αυτού και,
σύμφωνα με τον Weber, εγγυούνται την υπεροχή του συγκεκριμένου συστήματος
οργάνωσης έναντι οποιουδήποτε άλλου
Παράλληλα όμως, τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτέλεσαν στην ουσία και τις
εγγενείς αδυναμίες του μοντέλου, αφού οδήγησαν στην καθιέρωση ανελαστικών δομών
που δε μπορούσαν να λειτουργήσουν ευέλικτα για να δώσουν λύση σε μη
προβλεπόμενες και εκ των προτέρων καθορισμένες καταστάσεις, αυξάνοντας κατ’
επέκταση το κόστος (σε χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους) των δραστηριοτήτων
και της ίδιας της λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων, καθιστώντας τες τελικά
ελάχιστα αποδοτικές.

2.4.2. Το νέο δημόσιο management (new public management)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εμφανίστηκε ένα νέο μοντέλο δημοσίου
management, που έγινε ευρύτερα γνωστό ως νέο δημόσιο management (Hood, 1991)
και το οποίο επιδίωκε, κάνοντας χρήση ενός συνόλου νέων εργαλείων, τεχνικών και
προοπτικών, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τα προβλήματα των παραδοσιακών
συστημάτων (Pfiffner, 2004).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου αυτού μοντέλου ήταν σύμφωνα με τον Hood (Hood,
1991) τα επόμενα :
 Επιλογή επαγγελματιών manager για την διοίκηση των δημοσίων οργανώσεων,
στους οποίους παραχωρείται πλήρη αυτονομία και αυξημένη διακριτική
ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων
 Καθορισμένα και συγκεκριμένα πρότυπα και μετρήσεις απόδοσης
 Επικέντρωση στον έλεγχο των εκροών
 Μετάβαση σε μικρότερες, ευέλικτες και πιο εύκολα διαχειρίσιμες διοικητικές
δομές και οργανώσεις
 Λειτουργία στη βάση της αρχής του ανταγωνισμού, είτε στο εσωτερικό της
οργάνωσης (π.χ. διαγωνιστικά μέσω βραβείων ή ανταποδοτικών οφελών όπως
αυξημένη χρηματοδότηση στις βέλτιστες οργανώσεις), είτε στο εξωτερικό
αυτής (π.χ. μέσω της ένταξης της δημόσιας οργάνωσης σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον παρά το γεγονός ότι παραμένει δημόσια)
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 Έμφαση σε δοκιμασμένες διοικητικές πρακτικές του ιδιωτικού τομέα
(επιβεβαιωμένα στη πράξη εργαλεία)
 Έμφαση στην πειθαρχημένη και με φειδώ χρήση των πόρων (αρχή: κάνε
περισσότερα με λιγότερα)
Πρωτοπόρος στη χρήση των μεθόδων και τεχνικών της προσέγγισης αυτής ήταν η
κυβέρνηση της M. Thatcher στη Μ. Βρετάνια, καθώς και ορισμένες –έντονα
επηρεασμένες από την οικονομική ύφεση- μεγάλες δημοτικές αρχές στις ΗΠΑ..
Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες κυβερνήσεις χωρών με αγγλοσαξονική παράδοση
διοίκησης όπως η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία (Bach and Bordogna, 2011) και
(Gruening, 2001) .
Στην ουσία το νέο δημόσιο management, ως προσέγγιση, δεν αποτελεί ένα μοντέλο
βασισμένο σε μια θεωρητική βάση, όπως η παραδοσιακή προσέγγιση με το σύστημα
της γραφειοκρατίας, αλλά μια νέα οπτική στη διοίκηση των δημοσίων οργανώσεων, η
οποία συντίθεται από τρείς μεγάλες κατηγορίες χαρακτηριστικών: τις διοικητικές
μεταρρυθμίσεις, την διοικητική φιλοσοφία και τεχνικές και τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• Ιδιωτικοποιήσεις
οργανισμών και
υπηρεσιών
• Συμβασιοποίηση
υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων
• Περικοπές
προυπολογισμού
• Χρέωση υπηρεσιών
(voucher)
• Αποκέντρωση δομών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

• Στρατηγικός
σχεδιασμός
• Ελευθερία διοίκησης
• Διαχωρισμός
πολιτικής και
διοικητικής ιεραρχίας
• Εσωτερικός και
εξωτερικός
ανταγωνισμός

• Λογοδοσία απόδοσης
• Δείκτες μέτρησης
• Χρηματοοικονομική
διαχείριση
• Βελτιωμένα λογιστικά
πρότυπα
• Χρήση τεχνολογίας
πληροφορικής
• Διαχωρισμός
των
δομών
προμηθειών
και
παροχής
υπηρεσιών

Σχήμα 2-4 : Κατηγορίες χαρακτηριστικών του νέου δημόσιου management

Όπως γίνεται φανερό και από τα προαναφερθέντα, το νέο δημόσιο management είναι
προϊόν της σύνθεσης ενός μεγάλου αριθμού τεχνικών, εργαλείων και ενεργειών οι
οποίες, ενώ δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν όλες μαζί, αλληλοσυνδέονται μεταξύ
τους, υποστηρίζοντας η μία την άλλη και διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την
επιτυχία του μοντέλου.
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Σε κάθε περίπτωση όμως, στον πυρήνα του μοντέλου του νέου δημοσίου management
είναι η επιδίωξη για αποδοτική και ευέλικτη λειτουργία των δημοσίων οργανώσεων, η
οποία έρχεται μέσα από την υιοθέτηση επιβεβαιωμένων πρακτικών διοίκησης,
προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα: την αποκέντρωση, αυτονόμηση και εξειδίκευση
των δημοσίων υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίηση ή ανάθεση (συμβασιοποίηση)
μεγάλου μέρους αυτών στον ιδιωτικό τομέα.
Με τον παραπάνω τρόπο η δημόσια διοίκηση αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο περισσότερο
ελεγκτικό τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της. Στο μεν εσωτερικό
πεδίο, υιοθετεί τη προσέγγιση της διοίκησης απόδοσης και των συστημάτων δεικτών
μέτρησης αποδοτικότητας για τον έλεγχο της ίδιας της λειτουργίας της, ενώ στο
εξωτερικό αναλαμβάνει ένα πιο επιτελικό ρόλο ανάθεσης και ελέγχου παραδοσιακών
αρμοδιοτήτων της σε ιδιώτες παρόχους.
Παρόλη την επιδίωξη του νέου δημοσίου management για πιο αποδοτική και ευέλικτη
λειτουργία των δημοσίων οργανώσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τόσο τα εσωτερικά
(ανεπάρκειες και αδυναμίες του γραφειοκρατικού συστήματος), όσο και τα εξωτερικά
προβλήματα (οικονομική ύφεση, δημοσιονομικά προβλήματα, απαιτήσεις κοινωνίας),
που οδήγησαν στην εμφάνιση του, εντούτοις δεν κατάφερε να έχει καθολική αποδοχή
και άρχισε να δέχεται σοβαρή κριτική ήδη εντός της πρώτης δεκαετίας από την
εμφάνισή του.
Το νέο δημόσιο management υφίσταται, σύμφωνα με τον Hood (Hood, 1991), κριτική
στους τέσσερεις κάτωθι άξονες, σύμφωνα με τους οποίους η νέα αυτή προσέγγιση
management κατηγορείται ότι :
 Αποτέλεσε μια ακόμα διοικητική πρακτική χωρίς ουσία, με μόνη συνεισφορά
στην αλλαγή των όρων του διοικητικού λεξιλογίου και χωρίς καμία επίδραση
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών της διοίκησης
 Στην προσπάθεια της να αντικαταστήσει το γραφειοκρατικό μοντέλο έχει
βλάψει την λειτουργία των δημοσίων οργανώσεων, χωρίς παράλληλα να έχει
αποδειχθεί στο ελάχιστο αποτελεσματικό στον κύριο στόχο της που ήταν η πιο
αποδοτική λειτουργία των τελευταίων (κόστος ανά υπηρεσιακή μονάδα ή
προσφερόμενη υπηρεσία).
Έχει επίσης οδηγήσει στην ανάπτυξη αναποτελεσματικών συστημάτων
αναφοράς και προϋπολογισμού που, είτε ευνόησαν την ανάπτυξη της
γραφειοκρατίας (άκριτα δομημένα και πολυδαίδαλα συστήματα δεικτών
μέτρησης), είτε οδήγησαν σε λανθασμένα αποτελέσματα και αναφορές
(δημιουργική λογιστική).
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 Αντί να προάγει το κοινό συμφέρον (καλύτερες και φθηνότερες δημόσιες
υπηρεσίες), αποτέλεσε στη πραγματικότητα ένα όχημα εκπλήρωσης προσωπικών
επιδιώξεων (πχ προώθηση προσωπικής καριέρας μέσω βραχυπρόθεσμών
επιτευγμάτων και όχι διασφάλισης μακροπροθέσμων και βιώσιμων
αποτελεσμάτων) και ικανοποίησης προσωπικών συμφερόντων (διαφθορά).
 Δεν υπήρξε ποτέ καθολική αποδοχή της προσέγγισης, δεδομένου ότι διάφορες
οργανώσεις στηρίζονται σε διαφορετικές διοικητικές αρχές, οι οποίες
επηρεάζουν με μοναδικό τρόπο τις επιχειρούμενες αλλαγές σε ένα διοικητικό
σύστημα.
Το νέο δημόσιο management, ως προσέγγιση διοίκησης των δημοσίων οργανώσεων,
είχε ασφαλώς αρκετά θετικά στοιχεία που, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της
εποχής που πρωτοεμφανίστηκε, το καθιστούσαν μια αξιόλογη και αξιόπιστη πρόταση
αντιμετώπισης των προβλημάτων, που το γραφειοκρατικό σύστημα συσσώρευσε στα
πενήντα χρόνια εφαρμογής του.
Όμως, όπως κάθε διοικητική φιλοσοφία, έτσι και η προσέγγιση του νέου δημόσιο
management είχε τα δικά της προβλήματα7 και αδυναμίες,8 τα οποία καθόρισαν σε κάθε
περίπτωση (χώρα εφαρμογής) σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του μοντέλου, καθώς και
την τελικά μη καθολική αποδοχή του.

2.4.3. Το μετά-νέο δημόσιο management (post new public management)
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων και αδυναμιών του νέου δημόσιου
management, ένας νέος κύκλος ερευνών ξεκίνησε, καταλήγοντας σε μια σειρά νέων
προσεγγίσεων, οι οποίες εντάσσονται όλες κάτω από την ομπρέλα του όρου μετά-νέο
δημόσιο management.
Ως κυριότερες από αυτές τις προσεγγίσεις αναφέρονται οι κάτωθι :
 Digital Era Governance (Dunleavy et al., 2006)
 Neo-Weberian State (Dunn and Miller, 2007)
 Public Value Management(Stoker, 2006)
 New Public Governance (Osborne, 2006)

7

Κυριότερο πρόβλημα αναφέρεται από τους μελετητές (Pfiffner, 2004) η διαφθορά ως άμεσο
επακόλουθο της επιδίωξης για ιδιωτικοποιήσεις και συμβασιοποίηση υπηρεσιών και της αυξημένης
εξουσίας των manager για λήψη αποφάσεων.
8

Ως βασική αδυναμία εμφανίζεται η δυσκολία των δημοσίων οργανώσεων να διαχειριστούν (λόγω της
αδύναμης οργανωσιακής ικανότητας) την επίβλεψη της σωστής εκτέλεσης των παραχωρουμένων στους
ιδιώτες λειτουργιών.
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Στον πυρήνα της προσέγγισης του μετά – νέου δημόσιου management, βρίσκεται η
έννοια της αποτελεσματικότητας, σε αντίθεση με την επιδίωξη του νέου δημόσιου
management για αποδοτικότητα. Το ζητούμενο σε αυτή τη νέα προσέγγιση είναι οι
δημόσιες οργανώσεις, πάνω και πέρα από όλα, να διασφαλιστεί ότι δρουν
αποτελεσματικά, ικανοποιώντας πραγματικά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις
ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις των πολιτών.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της προσέγγισης του μετά – νέου δημόσιου management
είναι τα κάτωθι [μερικώς από (Christensen, 2012)]:
 Αυξημένος πολιτικός έλεγχος
 Κεντρικός συντονισμός μέσω ολοκληρωμένων επιτελικών δομών (whole of
government approach)
 Έμφαση στην οριζόντια και κάθετη δια-οργανωσιακή συνεργασία, με σκοπό την
αντιμετώπιση δύσκολών και πολύπλοκων προβλημάτων, τα οποία διαπερνούν
διάφορους τομείς πολιτικής (πχ εθνική ασφάλεια, εκπαίδευση, ανεργία κα)
 Εστίαση στην αποτελεσματικότητα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
 Χρήση δικτύων και συνεργασιών
 Αυξημένη και ενεργή συμμετοχή πολιτών και άλλων κοινωνικών δρώντων
(ΜΚΟ, ιδρύματα, φορείς, οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις κα)
 Αναγνώριση της σημασίας των αξιών και εστίαση στη δόμηση κουλτούρας στις
δημόσιες οργανώσεις
 Οι δημόσιοι managers ως καταλύτες και εγγυητές των συνεργασιών
Κάθε μια από τις προσεγγίσεις του μετά-νέου δημοσίου management δίνει ιδιαίτερο
βάρος σε κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ώστε να επιτύχει την κύρια
επιδίωξη για αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων οργανώσεων, σε κάθε
περίπτωση όμως, στο κέντρο κάθε προσέγγισης, βρίσκεται η ενεργός συμμετοχή των
πολιτών και των άλλων δρώντων, μέσω της οποίας διασφαλίζεται τόσο η ορθή
λειτουργία όσο και ό έλεγχος της αποτελεσματικότητας των δημοσίων οργανώσεων.
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

3.1. Εισαγωγή
To παρόν κεφάλαιο μπορεί να θεωρηθεί ως το βασικότερο των σημειώσεων, δεδομένου
ότι πραγματεύεται την έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης, που αποτελεί και το κύριο
περιεχόμενο του μαθήματος. Στην ουσία, το συγκεκριμένο κεφάλαιο, με τις έννοιες και
τους ορισμούς που αναπτύσσονται σε αυτό, αποτελεί το συνδετικό κρίκο όλων των
άλλων κεφαλαίων των σημειώσεων.
Το κεφάλαιο είναι δομημένο σε τέσσερις βασικές ενότητες. Στη πρώτη ενότητα
παρουσιάζεται η έννοια της στρατηγικής διοίκησης (ορισμοί, χαρακτηριστικά,
προσεγγίσεις της έννοιας στο δημόσιο τομέα). Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η
διεργασία της στρατηγικής διοίκησης. Στην τρίτη ενότητα η βασική ορολογία αυτής
και στην τέταρτη ενότητα η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Στρατηγικής Διοίκησης στο
δημόσιο τομέα.
Κατά συνέπεια οι μαθησιακοί στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι οι κάτωθι :
 Να καταλάβει την έννοια της στρατηγικής διοίκησης
 Να αναγνωρίσει τη σημασία της στρατηγικής διοίκησης για μια δημόσια
οργάνωση
 Να κατανοήσει τον τρόπο που λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις σε μια
δημόσια οργάνωση
 Να κατανοήσει τη διεργασία λειτουργίας και τα διάφορα στάδια της
στρατηγικής διοίκησης
 Να γνωρίσει τους βασικούς όρους της στρατηγικής διοίκησης
 Να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη Στρατηγική Διοίκηση στο
δημόσιο τομέα.

3.2. Η Στρατηγική Διοίκηση
Ο όρος της στρατηγικής διοίκησης αποτελεί πρόσφατη προσθήκη στην ακαδημαϊκή
προσέγγιση και στη καθημερινή πρακτική της διοίκησης και διαχείρισης των
οργανισμών, είτε πρόκειται περί δημόσιων είτε περί ιδιωτικών.
Στην προσπάθεια προσέγγισης του όρου, ειδικά στο πλαίσιο των δημοσίων
οργανώσεων, απαιτούνται να προσδιοριστούν τα εξής στοιχεία :
 Η έννοια της στρατηγικής διοίκησης
 Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής διοίκησης
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3.2.1. Η έννοια της στρατηγικής διοίκησης
Η στρατηγική διοίκηση, ως όρος, ήρθε να αντικαταστήσει/συμπληρώσει/ολοκληρώσει
τον αντίστοιχο του στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος ως πρακτική9 κυριάρχησε στη
λειτουργία ιδίως των επιχειρήσεων10 , ήδη από την δεκαετία του 1960.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορούσε μια δομημένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια
των οργανισμών να αναγνωρίσουν και αποτυπώσουν τη θέση στην οποία βρίσκονται,
αναφορικά με το περιβάλλον τους, να προσδιορίσουν την επιθυμητή μελλοντική τους
κατάσταση και να χαράξουν την καταλληλότερη διαδρομή για να οδηγηθούν στην
κατάσταση αυτή.
Στο πλαίσιο δε των δημοσίων οργανώσεων, ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί
σύμφωνα με τον Poister (Poister, 2010) να θεωρηθεί ως :
μια προσέγγιση της ευρύτερης εικόνας, η οποία αναμιγνύει την στρατηγική
σκέψη, την αντικειμενική ανάλυση και την υποκειμενική αξιολόγηση αξιών,
στόχων και προτεραιοτήτων, για μια μελλοντική κατεύθυνση και τις ανάλογες
στρατηγικές
δράσης,
που
θα
διασφαλίσουν
τη
βιωσιμότητα,
αποτελεσματικότητα και ικανότητα του οργανισμού να προσθέτει δημόσια
αξία.
Αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία του στρατηγικού σχεδιασμού, όλο και
περισσότεροι οργανισμοί, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, ενεπλάκησαν με το πέρασμα
του χρόνου σε σχετικές διαδικασίες και δραστηριότητες ενώ και η ακαδημαϊκή
κοινότητα έδειξε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Η όλη φιλοσοφία των προσπαθειών αυτών αντανακλάται πλήρως στη γνωστή φράση
Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις τότε σχεδιάζεις να αποτύχεις
Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η «παραγωγή» ενός μεγάλου πλήθους
μεθοδολογιών, εργαλείων, τεχνικών, σχεδίων και προσεγγίσεων στρατηγικού
σχεδιασμού που αναφέρονταν σε κάθε επίπεδο και δραστηριότητα οργανωσιακής
λειτουργίας και επεδίωκαν να αντιμετωπίσουν κάθε είδους προκλήσεις και
προβλήματα, που αναδύονταν στην καθημερινή και επιδιωκόμενη λειτουργία των
διαφόρων οργανισμών.

9

Μπορεί να αναφερθεί και ως εργαλείο, μεθοδολογία, τεχνική ή διοικητική φιλοσοφία αναλόγως την
οπτική και την επιστημονική ή πρακτική αφετηρία αυτού ο οποίος τον πραγματεύεται και τον
χρησιμοποίει σαν όρο.
10

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τομείς ή φορείς του δημοσίου δεν επιδίωξαν με διάφορες προσπάθειες
(PPBS –Planning, Programming,Budget System,ZBB- Zero Based Budgeting, MBO-Management by
Objectives) να «εκμεταλλευτούν» τις νέες προοπτικές και δυνατότητες του νέου αυτού ρεύματος
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Το νέο, για την εποχή και τις επικρατούσες συνθήκες, όμως αυτό ρεύμα, δεν ήρθε χωρίς
ατέλειες και περιορισμούς, που δεν άργησαν να φανούν και να δημιουργήσουν
αντιδράσεις και κλίμα κριτικής.
Το βασικότερο θέμα που ανακύπτει από τη μελέτη των αδυναμιών και περιορισμών
του στρατηγικού σχεδιασμού είναι το κενό μεταξύ σχεδίασης και υλοποίησης. Δηλαδή
ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός κατέληγε σε μια πρόταση που, σύμφωνα με τους
περιορισμούς που επέβαλλε η ισχύουσα κάθε φορά κατάσταση, περιέγραφε την
καλύτερη δυνατή εξέλιξη και μελλοντική κατάσταση για τον οργανισμό αυτή δε
μπορούσε να επιτευχθεί, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που ανέκυπταν κατά τη
διαδικασία εφαρμογής.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχήμα 3-1 : Το κενό μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων και περιορισμών του στρατηγικού σχεδιασμού
και ιδίως του κενού μεταξύ του τελευταίου και της εφαρμογής (έλλειμμα εφαρμογής),
αναπτύχθηκε η προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης, καταρχάς στο πλαίσιο της
λειτουργίας των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα, όπου η στρατηγική διοίκηση μπορεί
να οριστεί ως (Dess, Lumpkin and Eisner, 2008) :
οι αναλύσεις, αποφάσεις και δράσεις που ένας οργανισμός αναλαμβάνει με
σκοπό να δημιουργήσει και να διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ορισμό, δύο είναι τα βασικά στοιχεία
διαφοροποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού από την στρατηγική διοίκηση. Το πρώτο
στοιχείο αφορά την ενσωμάτωση στη στρατηγική διοίκηση πέραν των κλασικών
διεργασιών της ανάλυσης και της λήψης αποφάσεων, οι οποίες και αποτελούν τον
πυρήνα και του στρατηγικού σχεδιασμού, επιπλέον και της διεργασίας της ανάπτυξης
και εφαρμογής των δράσεων.
Με τον παραπάνω τρόπο η στρατηγική διοίκηση ενσωματώνει το στρατηγικό
σχεδιασμό σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία εγγυάται την επιτυχή υλοποίηση
και την αποφυγή του ελλείμματος σχεδιασμού-εφαρμογής.
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Το δεύτερο στοιχείο αφορά την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ως κύριας
επιδίωξης της στρατηγικής διοίκησης. Σε αντίθεση με το στρατηγικό σχεδιασμό, ο
οποίος, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, προσδιορίζει το επιθυμητό μέλλον, καθώς
και την καταλληλότερη διαδρομή προς αυτό, η στρατηγική διοίκηση επιδιώκει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Αν και στην ουσία το τελικό αποτέλεσμα είναι για τον οργανισμό το ίδιο, δηλαδή η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διάκριση, εντούτοις υπάρχει διαφορά στη προσέγγιση
επίτευξης αυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, η στρατηγική διοίκηση έχει να κάνει με τη
λήψη και εφαρμογή κύριων και σημαντικών αποφάσεων, που θα καθορίσουν την
πορεία και το μέλλον του οργανισμού.
Δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους οι δημόσιες οργανώσεις λειτουργούν
«μονοπωλιακά», δηλαδή διαθέτουν υπηρεσίες κατά κύριο λόγο που είναι μοναδικές και
δεν αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό, υπήρχε δυσκολία να προσαρμοστεί η έννοια της
στρατηγικής διοίκησης στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Έτσι, ελάχιστες είναι οι
προσεγγίσεις, θεωρητικές ή πρακτικές, σε διεθνές επίπεδο οι οποίες πραγματεύονται
την έννοια της στρατηγικής διοίκησης στο δημόσιο τομέα.
Ένας ολοκληρωμένος ορισμός για την στρατηγική διοίκηση δημοσίων οργανώσεων
δόθηκε πρόσφατα από τους Bryson et al (Bryson, Berry and Yang, 2010). Σύμφωνα με
αυτόν η στρατηγική διοίκηση ορίζεται ως :
η κατάλληλη και λογική ενσωμάτωση του στρατηγικού σχεδιασμού και της
εφαρμογής αυτού, σε συνεχή βάση, ώστε ένα οργανισμός να ενισχύσει την
ικανότητα του εκπλήρωσης της αποστολής του, εκτέλεσης των εντολών του,
συνεχούς μάθησης και δημιουργίας βιώσιμης δημόσιας αξίας.
Συμπερασματικά, η στρατηγική διοίκηση αποτελεί το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης
των διεργασιών του στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής αυτού σε μια
ολοκληρωμένη διεργασία, η οποία δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου ο
οργανισμός λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις για τη μελλοντική του πορεία και
αναπτύσσει τις στρατηγικές και τις τακτικές του για τη υλοποίηση αυτών.

3.2.2. Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής διοίκησης
Ως διεργασία λοιπόν, η στρατηγική διοίκηση χαρακτηρίζεται από τα επόμενα βασικά
χαρακτηριστικά [μερικώς από (Dess, Lumpkin and Eisner, 2008) ]:
 Αφορά το σύνολο του οργανισμού
Μέσω της στρατηγικής διοίκησης επιδιώκεται ο προσδιορισμός της επιθυμητής
μελλοντικής κατάστασης για τον οργανισμό και η επιτυχημένη πορεία προς
αυτή.
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Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν και
κατευθύνουν το σύνολο του οργανισμού και όχι κάποια τμήματα ή
δραστηριότητες αυτού.
 Περιλαμβάνει πολλαπλούς δρώντες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Δεδομένου ότι πρόκειται για διεργασία που αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του
οργανισμού είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει στην όλη λειτουργία της το
σύνολο των απόψεων των ανθρώπων ή ομάδων, που επηρεάζουν ή
επηρεάζονται από τη δραστηριότητα του οργανισμού.
 Απαιτεί τη συμπερίληψη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων
στόχων
Προκείμενου να επιτευχθεί η μετάβαση προς την επιθυμητή μελλοντική
κατάσταση, η οργάνωση επιβάλλεται να ενσωματώσει στην στρατηγική της
τόσο μακροπρόθεσμες επιδιώξεις, οι οποίες θα προσφέρουν εστίαση στο
μέλλον, όσο και βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις, οι οποίες θα εγγυηθούν σύντομες
νίκες, που θα διατηρήσουν την ενότητα σκοπού και το ρυθμό δράσης.
 Αναγνωρίζει την ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η οργανωσιακή επιτυχία προϋποθέτει
τόσο την αποτελεσματικότητα, δηλαδή την επίτευξη των τεθέντων στόχων, όσο
και την αποδοτικότητα, δηλαδή τη βέλτιστη χρήση των πόρων.
Η αποτυχία της οργάνωσης να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα στις δύο
παραπάνω αρχές οδηγεί αυτόματα σε διακινδύνευση της βιωσιμότητας της.
 Προσφέρει εστίαση στο μέλλον
Η στρατηγική διοίκηση αφορά, κατά βάση, τη μελλοντική διαδρομή και κατάσταση της
οργάνωσης. Μέσω αυτής, δεν επιχειρείται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του
παρόντος και της καθημερινής λειτουργίας αλλά να αναγνωριστούν οι προκλήσεις, να
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και να αδρανοποιηθούν οι μελλοντικές απειλές.

3.3. Η Διεργασία της Στρατηγικής Διοίκησης
Όπως γίνεται φανερό από τα προηγούμενα, η διεργασία της στρατηγικής διοίκησης
μπορεί να θεωρηθεί ότι, ανεξαρτήτως της προσέγγισης και των αρχών που
ακολουθούνται, αποτελείται από μια σειριακή ακολουθία τριών βασικών σταδίων. Η
ακολουθία αυτή όμως είναι αέναη και δυναμική ώστε να εξασφαλιστεί το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα.
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Σχήμα 3-2 : Η διεργασία της στρατηγικής διοίκησης

3.3.1. Σχεδιασμός
Το στάδιο του σχεδιασμού περιλαμβάνει δύο βασικές διεργασίες :
 Τη διεργασία της ανάλυσης περιβάλλοντος
Η διεργασία της ανάλυσης περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στάδιο εκκίνησης
της όλης διαδικασίας στρατηγικής διοίκησης ενός οργανισμού. Στο πλαίσιο
αυτής της διεργασίας, ο οργανισμός παρακολουθεί και αναλύει τόσο το
εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον του.
Στη μεν πρώτη περίπτωση στόχος είναι η αναζήτηση και ταυτοποίηση των
τάσεων, εξελίξεων και δυνάμεων που μπορούν να επηρεάσουν είτε αρνητικά
είτε θετικά την λειτουργία του.
Στη δε δεύτερη περίπτωση ο οργανισμός επικεντρώνεται στην εσωτερική του
λειτουργία (ιστορική απόδοση, βασικές και κρίσιμες ικανότητας, διεργασίες και
διαδικασίες κα) προσπαθώντας να εντοπίσει χαρακτηριστικά σημεία υπεροχής η
βασικές ελλείψεις και αδυναμίες.
 Τη διεργασία της διαμόρφωσης και ανάπτυξης της στρατηγικής
Η διεργασία διαμόρφωσης της στρατηγικής έπεται αυτής της ανάλυσης
περιβάλλοντος και, στηριζόμενη στα κύρια ευρήματα της τελευταίας, θέτει τις
βασικές κατευθύνσεις του οργανισμού προσδιορίζοντας το επιθυμητό μέλλον.
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Η διεργασία αυτή μπορεί να αντιστοιχιστεί στη λειτουργία του Στρατηγικού
Σχεδιασμού και περιλαμβάνει τη δήλωση αποστολής, τη διατύπωση του
οράματος και το καθορισμό των στρατηγικών στόχων.
Επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εξειδίκευση της στρατηγικής, όπως αυτή
διαμορφώθηκε με το στρατηγικό σχεδιασμό. Πρακτικά αντιστοιχεί στη
λειτουργία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και περιλαμβάνει τον καθορισμό
επιχειρησιακών στόχων, οι οποίοι υποστηρίζουν τους αντίστοιχους
στρατηγικούς, την επιλογή κατάλληλων δεικτών μέτρησης για την αξιολόγηση
των επιχειρησιακών στόχων και την επιλογή των δράσεων και ενεργειών για την
επίτευξη των στόχων αυτών.

3.3.2. Εφαρμογή
Σε αυτό το στάδιο ο οργανισμός μπαίνει από τη θεωρία (σχεδιασμό) στη πράξη και
επιχειρεί, μέσω της διάχυσης της στρατηγικής στο σύνολο του οργανισμού και την
κατανομή των σχετικών πόρων, να επιτύχει την υλοποίησή της με δραστηριότητες,
έργα, προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιείται το σύνολο του οργανισμού μέσω
της σχέσης συνεισφορά-αρμοδιότητα-λογοδοσία.

3.3.3. Αξιολόγηση
Το βήμα της αξιολόγησης αναλύεται και αυτό σε δύο στάδια :
 Την παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής
Στο στάδιο αυτό ο οργανισμός προβαίνει στη παρακολούθηση υλοποίηση της
στρατηγικής, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων συστημάτων και μεθόδων που :


Παρακολουθούν και μετρούν την απόδοση στη βάση των προτύπων
απόδοσης



Αναλύουν, αναθεωρούν και συγκρίνουν τα δεδομένα μετρήσεων

 Την ανατροφοδότηση και λήψη διορθωτικών μέτρων
Τα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου (αναφορές, αναλύσεις,
συγκριτικές αξιολογήσεις) χρησιμοποιούνται ως βασικό υλικό ενημέρωσης και
υποστήριξης των δομών λήψεως αποφάσεων.

3.4. Βασική Ορολογία
Στις προηγούμενες δύο ενότητες έγινε αναλυτική παρουσίαση, τόσο της έννοιας της
στρατηγικής διοίκησης, όσο και της λειτουργία αυτής, μέσα από την λεπτομερή
παράθεση των χαρακτηριστικών των τριών σταδίων που τη συνθέτουν.
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Αυτό που γίνεται άμεσα αντιληπτό από τον αναγνώστη είναι το γεγονός της ύπαρξης
πληθώρας όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και ανάλυση των
διαφόρων βημάτων και λειτουργιών της στρατηγικής διοίκησης και οι οποίοι ποικίλουν
ανάλογα με το μελετητή11, την προσέγγιση του οργανισμού ή το μοντέλο σχεδιασμού
που ακολουθείται.
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει σε μια ολοκληρωμένη, αλλά
συνοπτική προσέγγιση, τους κυριότερους όρους που χρησιμοποιούνται στη διεργασία
της στρατηγικής διοίκησης, ώστε να υπάρχει μια ενιαία και κοινή αντιμετώπιση 12 στο
πλαίσιο του μαθήματος.

Σχήμα 3-3 : Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. Βασικοί Όροι

Έτσι οι κυριότεροι όροι που απατούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής διοίκησης είναι
οι κάτωθι :
11

Σε πολλές δε περιπτώσεις αυτό που είναι διαφορετικό είναι μόνο το όνομα καθώς το περιεχόμενο της
έννοιας παραμένει το ίδιο.
12
Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός συστήματος στρατηγικής διοίκησης, για να
διασφαλιστεί η επιτυχία του ο κάθε οργανισμός οφείλει να προδιαγράφει τόσο τη μέθοδο όσο και τους
ορούς, που θα χρησιμοποιήσει. Το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη κίνηση απαραίτητο βήμα της
όλης διαδικασίας.
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Στρατηγικός Σχεδιασμός
Αποτελεί εκείνη την διεργασία μέσω της οποίας προσδιορίζεται το επιθυμητό για τον
οργανισμό μέλλον και καθορίζεται η πορεία επίτευξής αυτού. Είναι το λεγόμενο στάδιο
καθοδήγησης των μελλοντικών ενεργειών.
Αλληλεπιδρώντες
Πρόκειται για το σύνολο των ανθρώπων ή ομάδων, που επηρεάζονται ή/και επηρεάζουν
την λειτουργία ενός οργανισμού. Για μια δημόσια υπηρεσία αυτοί μπορεί να είναι οι
πολίτες, οι υπάλληλοι, η Κυβέρνηση, οι φορολογούμενοι, τα πολιτικά κόμματα, άλλες
δομές του δημοσίου, ομάδες συμφερόντων, ομάδες στόχοι, συνδικάτα, επαγγελματικές
ενώσεις κα.
Αποστολή
Η αποστολή ενός οργανισμού καθορίζει την ουσία και το λόγο ύπαρξης του. Η δήλωση
αποστολής μπορεί να περιέχει τον κύριο σκοπό του οργανισμού, την φιλοσοφία και τη
μοναδικότητα του.
Όραμα
Αποτελεί την εικόνα για το μέλλον του οργανισμού και προσφέρει μακροπρόθεσμη
εστίαση, χωρίς όμως να αποτελεί και τη θεραπεία για όλα τα προβλήματα.
Στρατηγικό Ζήτημα
Είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο οργανισμός και τα οποία
επηρεάζουν το μέλλον και τη λειτουργία του. Στη βάση αυτών διαμορφώνεται η
στρατηγική του οργανισμού, γίνεται εκμετάλλευση συγκεκριμένων ευκαιριών και
αδρανοποίηση τυχόν απειλών.
Είναι απλά στην περιγραφή, αλλά λεπτομερή στην περιοχή δράσης, καταλαμβάνουν
συνήθως την έκταση μιας παραγράφου και διατυπώνονται με τη μορφή ερώτησης.
Τέλος αποτελούν πεδίο δράσης του οργανισμού, δηλαδή ο οργανισμός μπορεί να
αναλάβει ενέργειες δράσης επί αυτών.
Στρατηγικός Στόχος ή Σκοπός
Το σύνολο των στρατηγικών στόχων περιγραφεί τον τρόπο που θα επιτευχθεί το όραμα
του οργανισμού. Ο στρατηγικός στόχος είναι γενικός, σύντομος και περιεκτικός και
αναφέρεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Παράδειγμα : Εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος εργασίας
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Αποτελεί εκείνη την διεργασία μέσω της οποίας εξειδικεύεται ο Στρατηγικός
Σχεδιασμός και συγκεκριμενοποιείται ο τρόπος επίτευξής του.
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Επιχειρησιακός Στόχος ή Στόχος
Οι επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν τη βάση επίτευξης των αντίστοιχων στρατηγικών
στόχων καθώς τους εξειδικεύουν σε επιμέρους στόχους και προσδιορίζουν την
απαιτούμενη δραστηριότητα για την επιτυχή επίτευξή τους. Ένας (επιχειρησιακός)
στόχος πρέπει να είναι SMART :


Simple/Specific, δηλαδή απλός και κατανοητός



Measurable, δηλαδή μετρήσιμος και επιβεβαιώσιμος



Attainable/Agreeable, δηλαδή εφικτός/συμφωνημένος



Realistic, να έχει σχέση με τη πραγματικότητα της οργάνωσης (πόροι,
διεργασίες, επιδιώξεις)



Time-bounded, να είναι χρονικά προσδιορισμένος

Παράδειγμα : Αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων του οργανισμού, που πληρούν
τα κριτήρια του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας, από 70% σε 85% του συνολικού
αριθμού των εγκαταστάσεων μέχρι τέλος του 2014.
Δράσεις
Είναι το σύνολο των ενεργειών-έργων που αναλαμβάνονται από την οργάνωση ώστε να
υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Παράδειγμα : Πρόγραμμα αντικατάστασης φθαρμένου/ ληγμένου υλικού πυρασφαλείας
(πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, κυτία άμεσης επέμβασης, εγκαταστάσεις
ειδοποίησης για πυρκαγιά)
Δείκτες Μέτρησης
Είναι το μέσο αξιολόγησης των επιχειρησιακών στόχων.
Τιμή Στόχος
Το επίπεδο απόδοσης που πρέπει να επιτευχθεί ανά δείκτη μέτρησης. Συνδέεται άμεσα
με τον αριθμό και το είδος των επιλεγόμενων δράσεων.

3.5. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης στο δημόσιο
τομέα.
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται ένα από τα κλασικότερα μοντέλα στρατηγικής
διοίκησης δημοσίων οργανώσεων. Πρόκειται για το μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού
του Bryson (Bryson, 1988), όπως βελτιώθηκε σε μοντέλο στρατηγικής διοίκησης από
τον ίδιο το 2004 (Bryson, 2004).
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Σχήμα 3-4 : Το μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού κατά Bryson
(Bryson, 2004)
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Συνοπτικά, τα δέκα στάδια στρατηγικής διοίκησης στις δημόσιες οργανώσεις είναι τα
κάτωθι :
1. Ανάπτυξη αρχικής συμφωνίας αναφορικά με την προσπάθεια στρατηγικού
σχεδιασμού
Σε αυτό το βήμα αποσαφηνίζονται κύρια ζητήματα αναφορικά με το
στρατηγικό σχεδιασμό και κυρίως ο ρόλος και η βούληση των key decision
makers για τη δημιουργία μίας βάσης εκκίνησης η οποία θα καλύπτει θέματα
όπως: ο κύριος σκοπός της όλης προσπάθειας, η δομή, οι λειτουργίες και ο
ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού, ο προσδιορισμός
και η διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη της όλης
διεργασίας, οι βασικοί περιορισμοί που υπάρχουν.
2. Αναγνώριση και αποσαφήνιση των «άνωθεν» εντολών
Προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται το σύνολο των εξωτερικά επιβαλλόμενων,
επίσημων ή ανεπίσημων, εντολών (νόμοι, εγκύκλιοι, κανονισμοί, αποφάσεις,
προφορικές εντολές κα).
Τα προβλεπόμενα στις εντολές οριοθετούν τη δράση του οργανισμού. Σε
περίπτωση αποτυχίας προσδιορισμού των παραπάνω εντολών, τότε ο
οργανισμός αφενός θα αποτύχει να υλοποιήσει τις «άγνωστες σε αυτόν» εντολές
και αφετέρου δεν θα γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι όχι.
3. Ανάπτυξη και αποσαφήνιση της αποστολής και των αξιών
Η αποστολή του οργανισμού αποτελεί το λόγο ύπαρξης αυτού και προσφέρει τη
κοινωνική δικαιολόγηση της λειτουργίας του. Το να είναι σαφώς καθορισμένη η
αποστολή μπορεί να εξαλείψει τυχόν συγκρούσεις μέσα σε ένα οργανισμό αλλά
και με άλλους οργανισμού και ακόμη να θέσει τα θεμέλια για συνεργασίες με
κοινά οφέλη για όλους.
Για μια δημόσια οργάνωση αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν
αναγνωρίσιμες κοινωνικές ή πολιτικές ανάγκες –απαιτήσεις για να καλύψει.
Βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της αποστολής αποτελεί η ανάλυση
αλληλεπιδρώντων (stakeholders) η οποία βοηθά στην ανίχνευση των αναγκών
και των απαιτήσεών που προαναφέρθηκαν.
4. Α. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
Στη φάση αυτή αναλύονται:


οι κύριες δυνάμεις και οι τάσεις σε μία σειρά παραγόντων (Πολιτικοί,
Οικονομικοί, Κοινωνικοί, Τεχνολογικοί, Περιβαλλοντικοί, Νομικοί)
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Οι κύριοι παίκτες (key controllers) οι οποίοι επηρεάζουν τον οργανισμό
(πελάτες, χρηματοδότες, νομοθέτες-ρυθμιστές) και μπορούν να παίξουν
ρόλο κλειδί στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής του.



Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός
καθώς και οι πιθανές συνεργασίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν
στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό ο εντοπισμός των ευκαιριών και των απειλών που
περιέχει το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού είναι στο κέντρο του
συγκεκριμένου βήματος και θα αποτελέσουν τη βάση της στρατηγικής
σκέψης και δράσης του οργανισμού.
4. Β Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Στο βήμα αυτό αξιολογείται η οργανωσιακή ικανότητα του οργανισμού (πόροι,
διεργασίες, απόδοση, κουλτούρα, δομές κα), η παρούσα στρατηγική του
(συνολικά, επί μέρους κύρια θέματα, διαδικασίες, λειτουργίες) καθώς και
θέματα σχετικά με τη διοικητική απόδοση (δείκτες, αποτελέσματα,
ιστορικότητα στοιχείων – πορεία). Βάσει αυτών εξάγονται αποτελέσματα για τα
δυνατά και αδύνατα σημεία του. Σε αρκετές περιπτώσεις το συγκεκριμένο βήμα
είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθεί από ότι το προηγούμενο, αν και
αναφέρεται σε εντελώς εσωτερικά θέματα του οργανισμού.
5. Προσδιορισμός των στρατηγικών ζητημάτων
Αποτελεί το αποτέλεσμα των πέντε προηγούμενων βημάτων, αφού ο
συνδυασμός αυτών οδηγεί στον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων για τον
οργανισμό.
Τα στρατηγικά ζητήματα αποτελούν τις βασικές ερωτήσεις πολιτικής δράσης,
που επηρεάζουν την αποστολή και το θεσμικό πλαίσιο του οργανισμού. Η
διαχείριση και η αντιμετώπιση των στρατηγικών ζητημάτων είναι κρίσιμες τόσο
για την επιβίωση όσο και για την ανάπτυξη των οργανισμών.
Χαρακτηριστικό των στρατηγικών ζητημάτων είναι ότι βρίσκονται στο πυρήνα
συγκρούσεων αναφορικά με την διάθεση των πόρων (πώς και με τι ;), τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα (τι;), τη φιλοσοφία και τη λογική δράσης (γιατί;),
το χώρο (που;), το χρόνο (πότε;) και τις δομές που επηρεάζουν και
επηρεάζονται (ποιος;).
Η καταγραφή ενός στρατηγικού ζητήματος πρέπει να περιλαμβάνει 3 κύρια
στοιχεία:
 Την καταγραφή σε μία παράγραφο του θέματος με τη μορφή
ερωτημάτων που θέτουν το πλαίσιο και την προβληματική του
στρατηγικού ζητήματος για τον οργανισμό.
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 Μία λίστα με παράγοντες – προκλήσεις οι οποίες καθιστούν το
στρατηγικό ζήτημα θεμελιώδες για τον οργανισμό (σε συσχέτιση με τα 4
προηγούμενα βήματα) η οποία βοηθά πολύ και το επόμενο βήμα (7).
 Την καταγραφή των συνεπειών από τη αποτυχία αντιμετώπισης του
στρατηγικού ζητήματος (αν δεν υπάρχουν τέτοιες, δεν αποτελεί
στρατηγικό ζήτημα).
Με αυτό τον τρόπο θα ξέρει ο οργανισμός ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα
και θα έχει μια εικόνα για το βαθμό ένταξής τους στη στρατηγική του.
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στον προσδιορισμό των στρατηγικών
ζητημάτων (Direct approach, Goals approach, Vision of success approach,
Indirect Ηapproach, Oval mapping, Tensions approach, Systems analysis κτλ).
6. Διαμόρφωση -Ανάπτυξη στρατηγικής
Η στρατηγική αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση των στρατηγικών
ζητημάτων, τα οποία προτείνονται από τον οργανισμό. Η στρατηγική αποτελεί
σύνθεση σκοπών, πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, αποφάσεων και
κατανομής πόρων και προσδιορίζει τι είναι ο οργανισμός, τι κάνει και γιατί το
κάνει. Η στρατηγική ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο, τη λειτουργία και το
χρονικό πλαίσιο αναφοράς.
Σε αυτό το βήμα προσχέδια της Στρατηγικής διαμορφώνονται για να
καταγράψουν πλέον αναλυτικότερα τον επιθυμητό σχεδιασμό διαμορφωμένο με
βάση τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, τις δυνατότητες του οργανισμού , τις
επιλογές που υπάρχουν τις δράσεις που περιλαμβάνει και τις συνέπειες των
δράσεων.
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την υποστήριξη της φάσης αυτής (βασικές
κατά το Bryson η 5 step process και Strategic Options Development and
Analysis-SODA).
7. Αναθεώρηση και υιοθέτηση της Στρατηγικής
Έπειτα από τη διαμόρφωση της στρατηγικής απαιτείται η προετοιμασία για την
επίσημη υιοθέτησή της ( το βήμα αφορά κυρίως μεγάλους οργανισμούς καθώς
σε μικρότερους συγχωνεύεται με το προηγούμενο).
Βασική στο όλο εγχείρημα είναι η εξασφάλιση της πλήρους υποστήριξης της
στρατηγικής από την πολιτική ηγεσία και πολλές φορές για να γίνει αυτό μπορεί
να απαιτηθεί η αναθεώρηση μερικών ζητημάτων ιδίως σε συνεργασία με τους
key decision makers, έτσι ώστε να εγκριθεί το σύνολο της στρατηγικής.
8. Περιγραφή της μελλοντικής εικόνας του οργανισμού
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Στο βήμα αυτό, ο οργανισμός περιγράφει το λεγόμενο «όραμα για την
επιτυχία», δηλαδή τη μελλοντική εικόνα του στη περίπτωση που αυτός
υλοποιήσει επιτυχώς τη στρατηγική και αναπτύξει την πλήρη δυναμική του.
Αυτή η περιγραφή, δίδει στα μέλη του οργανισμού τι αναμένεται από αυτούς
στο μέλλον με γενικό τρόπο, προκειμένου να κινητοποιηθούν αναλόγως για την
ένταξή τους μέσα σε αυτή την εικόνα.
Το «όραμα για την επιτυχία» μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. την αποστολή, τις
βασικές στρατηγικές, τα κριτήρια απόδοσης, τους βασικούς κανόνες λήψης
αποφάσεων και τον κώδικα συμπεριφοράς των υπάλληλων.
Σύμφωνα με το Bryson, το συγκεκριμένο βήμα ενδέχεται να μην είναι
απαραίτητο για όλους τους οργανισμούς στην όλη διεργασία, παρόλα αυτά
αποτελεί ένα στοιχείο που ολοκληρώνει τον όλο σχεδιασμό και την αντιληπτική
του ικανότητα.
9. Ανάπτυξη αποτελεσματικής διαδικασίας εφαρμογής
Το στάδιο αυτό αποτελεί τον οδικό χάρτη εφαρμογής όσων σχεδιάστηκαν στα
προηγούμενα βήματα. Δηλαδή μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα
action plans τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν π.χ.: καθήκοντα και
αρμοδιότητες, λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα,
πόρους και απαιτήσεις, διεργασίες αξιολόγησης και λήψης διορθωτικών μέτρων
και τέλος μια συγκεκριμένη μέθοδο ή διεργασία επίτευξης/διασφάλισης της
συνολικής λογοδοσίας για την εφαρμογή. Κρίσιμο είναι για την εφαρμογή το
θέμα της χρηματοδότησης του action plan καθώς και η αποφυγή σπατάλης
πόρων σε επικαλυπτόμενες δράσεις.
Τελικά στόχος της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού
περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας για τον οργανισμό.
10. Επαναξιολόγηση
σχεδιασμού

των

στρατηγικών

και

της

διαδικασίας

στρατηγικού

Πρόκειται για μια διαρκή και διεξοδική αναθεώρηση του όλου συστήματος
στρατηγικής διοίκησης, που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα εννέα βήματα.
Στο βήμα αυτό γίνεται η συνολική ανασκόπηση της όλης διαδικασίας της
στρατηγικής. Στην περίπτωση που η όλη διεργασία διεκόπη και ο οργανισμός
δεν ασχολήθηκε με το στρατηγικό σχεδιασμό για κάποιο διάστημα τότε αυτή η
φάση μπορεί να θεωρηθεί ως χωριστή διαδικασία.
Όμως η ορθή πρακτική είναι κατά την προσέγγιση του Bryson:
 Η ανατροφοδότηση σε κάθε φάση, ώστε να επιτευχθεί αξιόλογο και
εφαρμοστέο αποτέλεσμα.
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 Η ανασκόπηση με τη μορφή της ανακύκλωσης της στρατηγικής η οποία θα
συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της εκτελεσθείσας στρατηγικής
προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου ένας νέος κύκλος Στρατηγικής Διοίκησης.
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4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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4.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιο βασικά εργαλεία και
μεθοδολογίες στρατηγικής διοίκησης. Η παρουσίαση των εργαλείων γίνεται σε δύο
διαφορετικές ενότητες, με την πρώτη να περιέχει τα εργαλεία ανάλυσης περιβάλλοντος
και τη δεύτερη τα εργαλεία επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Κατά συνέπεια, οι μαθησιακοί στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου διαμορφώνονται
για τον σπουδαστή ως κάτωθι:
 Να γνωρίσει βασικά εργαλεία ανάλυσης περιβάλλοντος (SWOT, PESTEL
Analysis) και επιχειρησιακού σχεδιασμού (Balanced Scorecard).
 Να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω εργαλείων.
 Να μπορεί να επιλέξει και να εφαρμόσει το κατάλληλο εργαλείο σε κάθε φάση
της διοικητικής λειτουργίας.

4.2. Εργαλεία Ανάλυσης Περιβάλλοντος
4.2.1. Η ανάλυση SWOT
Ένα από τα πιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία ανάλυσης
περιβάλλοντος αποτελεί η λεγόμενη ανάλυση SWOT (STRENGTHS-WEAKNESSESOPPORTUNITIES-THREATS). Όπως φαίνεται και από τα αρχικά των λέξεων που
αποτελούν την ονομασία της, η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται στην ανάλυση του
περιβάλλοντος ενός οργανισμού ταξινομώντας τις διάφορες μεταβλητές που το
συνθέτουν σε τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες, ήτοι :
 Δυνατά σημεία
Αναφέρεται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού τα οποία αποτελούν
ισχυρά πλεονεκτήματα αυτού.
 Αδύνατα σημεία
Αναφέρεται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού τα οποία
δημιουργούν κενά και αδυναμίες στη λειτουργία του.
 Ευκαιρίες
Αφορά εκείνες τις συνθήκες του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και προς όφελος της λειτουργίας του
οργανισμού.
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 Απειλές
Αφορά τις συνθήκες του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά τη λειτουργία του οργανισμού, είτε μέσω της διεύρυνσης των
αδυναμιών, είτε μέσω της εξασθένισης των δυνατών σημείων του οργανισμού.
Όπως είναι φανερό, οι δύο πρώτες κατηγορίες συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον του
οργανισμού, δηλαδή εκείνο το κομμάτι του περιβάλλοντος, όπου ο οργανισμός είναι σε
θέση, με δικές του ενέργειες και αποφάσεις, να επηρεάσει σημαντικά, ενώ οι επόμενες
δύο κατηγορίες αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, δηλαδή εκείνο το
τμήμα του περιβάλλοντος, το οποίο ο οργανισμός δε μπορεί να επηρεάσει.

• Εκπαιδευμένοεξειδικευμένο
προσωπικό
• Εξελιγμένη
πληροφοριακή
υποδομή

• Διεθνείς συνεργασίες
• Νέο νομοθετικό
πλαίσιο

ΔΥΝΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΕΙΛΕΣ

• Ακατάλληλες κτιριακές
υποδομές
• Έλλειψη οργανωσιακής
κουλτούρας

• Δημοσιονομική κρίση
• Νέοι πάροχοι ομοειδών
υπηρεσιών

Σχήμα 4-1 : Η ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης περιβάλλοντος το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα διοίκησης ενός οργανισμού αλλά και σε
διάφορες ενέργειες αυτού.
Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση περιβάλλοντος του συνόλου του
οργανισμού (πχ ένα υπουργείο) ή και για ένα μικρό τμήμα αυτού (πχ ένα τμήμα του
υπουργείου). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει το περιβάλλον
μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί και θα αναπτυχθεί το στρατηγικό σχέδιο του
οργανισμού ή ακόμα και για να αξιολογηθεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα
σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα έργο (project), το οποίο αποτελεί μια από τις δράσεις
του οργανισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδιασμού.
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Τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης SWOT, ως εργαλείου ανάλυσης περιβάλλοντος,
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής :
 Είναι απλή στη χρήση
 Αξιολογεί τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον, προσφέροντας
στους διαμορφωτές της στρατηγικής, μια ολοκληρωμένη εικόνα
 Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του οργανισμού και σε
κάθε δραστηριότατα αυτού
 Δεδομένου ότι εξετάζει συνολικά τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό
περιβάλλον, επιτρέπει στον οργανισμό να δρα προληπτικά
Αντίστοιχα τα μειονεκτήματα της ανάλυσης SWOT, ως εργαλείου ανάλυσης
περιβάλλοντος, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής :
 Περιορίζει την εξέταση του περιβάλλοντος σε ένα στενό εύρος γύρω από τον
οργανισμό ή τον σκοπό για τον οποίο διεξάγεται, περιορίζοντας με αυτό τον
τρόπο την αντιληπτικότητα των σχεδιαστών και στερώντας τους την «μεγάλη
εικόνα»
 Είναι στατική αξιολόγηση, αποτελεί δηλαδή φωτογραφία της στιγμής και δεν
λαμβάνει υπόψη τυχόν ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες
 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί με ειλικρίνεια και αναλυτικά, μπορεί να
καταλήξει σε εσφαλμένες αποφάσεις για το μέλλον του οργανισμού, αφού, είτε
θα διαθέτει εσφαλμένα ή υπεραισιόδοξα στοιχεία, είτε τα στοιχεία αυτά δεν θα
είναι επαρκώς καθορισμένα
 Παρέχει μόνο κατηγοριοποίηση των συνθηκών και χαρακτηριστικών του
περιβάλλοντος και δεν προτείνει αυτόματα στρατηγικές (ενέργεια που
παραμένει στην αρμοδιότητα των σχεδιαστών στρατηγικής)

4.2.2. Η ανάλυση PESTEL
Η ανάλυση PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental,
Legal) είναι ένα εργαλείο ανάλυσης του εξωτερικού μακροπεριβάλλοντος ενός
οργανισμού, δηλαδή, σε αντίθεση με την SWOT ανάλυση, είναι σχεδιασμένο να
αποκαλύπτει τη «μεγάλη εικόνα» μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και λειτουργεί ο
τελευταίος.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η συγκεκριμένη ανάλυση προτείνεται για χρήση σε
επίπεδο αποτύπωσης του περιβάλλοντος ενός οργανισμού για την αναγνώριση των
ευρύτερων συνθηκών και παραγόντων, που διαμορφώνουν τις συνθήκες μέσα στις
οποίες καλείται ο οργανισμός να αναπτύξει και να εκτελέσει την στρατηγική του.
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Πέραν της αναφερόμενης ανάλυσης PESTEL, το συγκεκριμένο εργαλείο απαντάται
και σε άλλες μορφές με τους τίτλους PEST (Political, Economical, Social,
Technological) και STEEPLE (Social, Technological, Economical, Environmental,
Political, Legal, Ethical) αναλόγως με το είδος των οργανισμών που την εφαρμόζουν13 ,
καθώς και των ευρύτερων σκοπών που αυτή εξυπηρετεί.14

SOCIAL

TECHNOLOGICAL

ECONOMICAL

POLITICAL

ENVIRONMENTAL

PESTEL

LEGAL

Σχήμα 4-2 : Η ανάλυση PESTEL

Σε κάθε προσέγγιση πάντως, κάθε παράγοντας της ανάλυσης αποσκοπεί να
προσδιορίσει τις ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες που διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη
πτυχή του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα ο οργανισμός.
Έτσι συνοπτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν για κάθε παράγοντα τα κάτωθι :
 Πολιτικός
Ο παράγοντας αυτός αποτυπώνει τις ευρύτερες πολιτικές συνθήκες του
περιβάλλοντος, ήτοι την ύπαρξη ή μη πολιτικής αστάθειας, τις βασικές αρχές
και ιδεολογίες της επικρατούσας πολιτικής κατεύθυνσης, την πιθανότητα ή μη
μελλοντικών πολιτικών ανατροπών ή άλλων εξελίξεων κτλ.

13

Δηλαδή αν πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, άλλους μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες.
14

Δηλαδή αν αποσκοπεί στην αναγνώριση του περιβάλλοντος σε μια χώρα που πρόκειται να αποτελέσει
πεδίο επενδύσεων ή αν αποσκοπεί στο προσδιορισμό του περιβάλλοντος στο οποίο θα κληθεί να
λειτουργήσει μια κρατική υπηρεσία κα.
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 Οικονομικός
Κάτω από το συγκεκριμένο παράγοντα συγκεντρώνεται το σύνολο των
στοιχείων που χαρακτηρίζουν το οικονομικό υπόβαθρο του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά, αναφέρονται το ύψος του πληθωρισμού, το επίπεδο των επιτοκίων
δανεισμού και καταθέσεων, οι δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού, το είδος και η διάρθρωση του χρηματοοικονομικού
συστήματος, το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων κα.
 Κοινωνικός
Ο συγκεκριμένος παράγοντας εξετάζει την κοινωνική σύσταση, τα δημογραφικά
στοιχεία και προβλέψεις, την ύπαρξη ή όχι κοινωνικής συνοχής, τις τυχόν
υπαρκτές ομάδες πίεσης και συμφερόντων κτλ.
 Τεχνολογικός
Μέσω του συγκεκριμένου παράγοντα εξετάζεται το επίπεδο ενσωμάτωσης της
υπάρχουσας τεχνολογίας (πχ αριθμός ενεργών συνδέσεων στο διαδίκτυο), ο
βαθμός διάδοσης και χρήσης αυτής (πχ αριθμός νοικοκυριών που
χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες on line υπηρεσίες από διάφορους
οργανισμούς) και τέλος οι συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
νέων τεχνολογιών (πχ αριθμός νέων επιχειρήσεων με αντικείμενο νέες
τεχνολογίες, αριθμός νέων πατεντών για τεχνολογικές λύσεις κα)
 Περιβαλλοντικός
Αναφέρεται στις ιδιαίτερες ή μη περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν,
καθώς επίσης και στη συσχέτιση των άλλων πέντε παραγόντων με το
περιβάλλον, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη ισχυρού ή μη νομικού υποβάθρου
για την προστασία του περιβάλλοντος, την ύπαρξη κουλτούρας στην κοινωνία
για την προστασία και διατήρηση των φυσικών περιβαλλοντικών στοιχείων κτλ.
 Νομικός
Ο παράγοντας αυτός σκιαγραφεί και αναλύει τη νομική και νομοθετική
κατάσταση που επικρατεί, δηλαδή τη νομολογία, τη λειτουργία του δικαστικού
συστήματος, το βαθμό εφαρμογής των νόμων, το επίπεδο και το είδος των
κυρώσεων κτλ.
Όπως είναι φανερό με την ανάλυση PESTEL, ο οργανισμός αποκτά μια σφαιρική και
ολοκληρωμένη γνώση για το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται
και αναπτύσσει τη στρατηγική του.
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Το κύριο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι το γεγονός ότι αποτυπώνει
την εικόνα του περιβάλλοντος πολύ πιο πέρα από τα στενά όρια του οργανισμού
επιτρέποντας έτσι στον τελευταίο να εξερευνήσει και «περιοχές», στις οποίες ίσως να
μην «κοιτούσε» ποτέ με χρήση άλλων εργαλείων θεωρώντας τες έξω από το πεδίο
λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του.
Το βασικότερο μειονέκτημα της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η απαίτηση για ύπαρξη
συγκεκριμένων και αξιόπιστων στοιχείων σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων της
κοινωνικής και κρατικής λειτουργίας, γεγονός που πολλές φορές είναι δύσκολο ως
ακατόρθωτο να πραγματοποιηθεί, ενώ επιπλέον απαιτείται και η διάθεση
εξειδικευμένου προσωπικού για την
αναγνώριση, ταυτοποίηση, ερμηνεία και
συσχέτιση των διαφόρων στοιχείων.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι αναλόγως με το είδος του οργανισμού που
χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ανάλυση, κάθε παράγοντας αυτής λαμβάνει και
διαφορετικό ξεχωριστό βάρος στην όλη διαδικασία.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι όπως και η ανάλυση SWOT έτσι και η ανάλυση
PESTEL δε διαμορφώνει από μόνη της τη στρατηγική του οργανισμού, παρά μόνο
προσδιορίζει και καταγράφει το περιβάλλον-πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί
και θα εκτελεστεί αυτή.
Επειδή αποτυπώνει, με ολοκληρωμένο και δομημένο τρόπο, το σύνολο των συνθηκών
του εξωτερικού περιβάλλοντος προτείνεται να εκτελείται ως ανάλυση στην έναρξη των
διεργασιών στρατηγικού σχεδιασμού αφού :
 Μπορεί να αποτελέσει το πεδίο αναγνώρισης των κρίσιμων ζητημάτων του
οργανισμού
 Συντελεί στην αναγνώριση του συνόλου των απειλών επιτρέποντας την
ανάπτυξη των εναλλακτικών στρατηγικών
 Δύναται να αποτελέσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των προτεινομένων
στρατηγικών
 Αποτελεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη και χρήση μιας πλειάδας άλλων
εργαλείων

4.2.3. Άλλα εργαλεία
Στη διάθεση των ανθρώπων που ασχολούνται με τη στρατηγική διοίκηση των
οργανισμών υπάρχει, εκτός από τα προηγούμενα δύο εργαλεία, και μια σειρά άλλων
εργαλείων, κάθε ένα από τα οποία έχει την δική του εξειδικευμένη χρήση τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.
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Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση 41 εργαλείων στρατηγικής
ανάλυσης, με χρήση διαφόρων κριτηρίων, μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στη
μελέτη των Vaitkevicius, Merkys and Savaneviciene (Vaitkevicius, Merkys and
Savaneviciene, 2006).
Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ μερικά από τα επιπλέον εργαλεία :
 Ανάλυση Αλληλεπιδρώντων (Stakeholder Analysis)
 Ανάλυση Στρατηγικών Κενών ( Strategic Gap Analysis)
 Μέθοδος Delphi
 Ανάλυση Σεναρίων
 Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Analysis)

4.3. Εργαλεία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Με τα εργαλεία επιχειρησιακού σχεδιασμού διευκολύνεται η μετάφραση του
στρατηγικού σχεδιασμού σε επιχειρησιακό και επιτρέπεται έτσι η αποτελεσματική
εκτέλεση και υλοποίηση του.

4.3.1. Η μεθοδολογία Balanced Scorecard
Η χάρτα εξισορροπημένης στοχοθεσίας αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα της ερευνάς τους πάνω σε θέματα
δεικτών μέτρησης απόδοσης των επιχειρήσεων και παρουσιάστηκε σε άρθρο τους το
1992 (Kaplan and Norton, 1992).
Η νέα για τα δεδομένα της εποχής προσέγγιση υποστήριζε την άποψη ότι απαιτείται μια
πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην επιλογή και παρακολούθηση των δεικτών
μέτρησης μιας επιχείρησης, ώστε οι επικεφαλείς αυτής να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα
για την λειτουργία της και να διασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο τη λήψη των βέλτιστων
αποφάσεων για τη μελλοντική βιωσιμότητά της.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σημαίνουσα και ίσως μόνη θέση στην ενημέρωση των
στελεχών και στον επηρεασμό της λήψης αποφάσεων κατείχαν οι χρηματοοικονομικοί
δείκτες. Οι Kaplan και Norton πρότειναν τρείς νέες διαστάσεις απόδοσης, οι οποίες σε
συνδυασμό με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες συνθέτουν τη Balanced Scorecard.
Οι τέσσερεις διαστάσεις –οπτικές μέτρησης της απόδοσης μιας επιχείρησης ήταν οι
κάτωθι :
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία
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Η συγκεκριμένη διάσταση αφορά την οπτική των μετόχων και οι πληροφορίες
των δεικτών που περιλαμβάνει απαντούν στο ερώτημα «πως φαινόμαστε στα
μάτια των μετόχων; Πως θα μας θεωρήσουν επιτυχημένους;»
 Πελάτες
Οι δείκτες σε αυτή την οπτική παρέχουν πληροφορία για την εικόνα που έχουν
οι πελάτες για την επιχείρηση και απαντούν στο ερώτημα «πως θα ήταν
ευχαριστημένοι οι πελάτες μας από την λειτουργία μας;»
 Εσωτερικές διεργασίες
Η διάσταση αυτή αναφέρεται στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της
επιχείρησης και οι δείκτες σε αυτή προσφέρουν πληροφορία για τις διεργασίες
και τους κανονισμούς της, απαντούν δε στο ερώτημα «τι παράγουν και πώς οι
διεργασίες μας;»
 Μάθηση και ανάπτυξη
Οι δείκτες της συγκεκριμένης διάστασης αφορούν στην καινοτομία και την
ανάπτυξη της επιχείρησης και απαντούν στο ερώτημα «πως αναπτυσσόμαστε
και βελτιωνόμαστε σαν επιχείρηση;»
Ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης και της έρευνας, η μεθοδολογία Balanced
Scorecard εξελίχτηκε και βελτιώθηκε περνώντας από διάφορα στάδια (Asian
Development Bank, 2007):
 Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης (1990-1996)
 Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης (1996-2000)
 Σύστημα Στρατηγικής Διοίκησης (2001-σήμερα)
Το αποτέλεσμα είναι σήμερα η Balanced Scorecard να αποτελεί ένα ευρέως
διαδεδομένο εργαλείο μέσω του οποίου, όπως επιτυχημένα περιέγραφαν οι εμπνευστές
του το 1996 (Kaplan and Norton, 1996b), επιτυγχάνονται τα κάτωθι:
 Μεταφράζεται το όραμα και η στρατηγική του οργανισμού σε ένα
ολοκληρωμένο σύνολο στόχων και δεικτών μέτρησης, που προσδιορίζουν τους
μακροπρόθεσμους παράγοντες της επιτυχίας του οργανισμού.
 Επικοινωνείται η στρατηγική στο σύνολο του οργανισμού (και προς τα πάνω
και προς τα κάτω) και συνδέεται με όλα τα επίπεδα λειτουργίας (επιχειρησιακοί,
λειτουργικοί, ατομικοί στόχοι).
 Ενσωματώνει το σύνολο των επιχειρησιακών σχεδίων (προϋπολογισμός κτλ) σε
μια ολοκληρωμένη προσπάθεια διοίκησης του οργανισμού.
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 Αναπτύσσεται η ικανότητα των οργανισμών για στρατηγική μάθηση, μέσω μιας
διαδικασίας ανατροφοδότησης και μάθησης.
Στη περίπτωση των δημοσίων οργανώσεων η Balanced Scorecard έχει επίσης
εφαρμογή, αλλά πλέον στο επίκεντρο τίθεται ο πολίτης - χρήστης των υπηρεσιών της
οργάνωσης και οι υπόλοιπές διαστάσεις αναδιατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτρέπουν και να καθοδηγούν την ποιοτική εξυπηρέτηση του.

Σχήμα 4-3 : Η Balanced Scorecard στο πεδίο των δημόσιων οργανώσεων15

Κατά συνέπεια, οι σχέσεις αιτίας αποτελέσματος διαμορφώνονται όπως στο επόμενο
σχήμα.

ΧΡΗΜ/ΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

•Πως χρησιμοποιούμε τους πόρους μας ωστε να διασφαλίζουμε
αποδοτική λειτουργία και να εξασφαλίζουμε συνεχή βελτίωση

•Πώς μαθαίνουμε και αναπτυσσόμαστε ώστε να βελτιώνουμε και
συντηρούμε τις διεργασίες μας
•Τι κάνουμε και πως λειτουργούμε για να εξυπηρετούμε τους
πολίτες/χρήστες των διεργασίων μας
•Τι κάνει τους πολίτες/χρήστες μας ευχαριστημένους

ΠΕΛΑΤΕΣ

Σχήμα 4-4 : Η αρχή της αιτίας- αποτελέσματος της Balanced Scorecard στις δημόσιες οργανώσεις

15

Εγκύκλιος Α.Π:ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης»
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Παρόλη την προφανή χρησιμότητα και προστιθέμενη αξία της, η Balanced Scorecard
έχει τύχει ευρείας εφαρμογής στον ιδιωτικό τομέα και πολύ μικρότερης στο δημόσιο.
Το γεγονός αυτό οφείλεται, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Northcott and Taulapapa,
2012), σε τρείς ιδιαίτερους παράγοντες :
 Στην έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού που παρατηρείται στους
περισσότερους οργανισμούς του δημοσίου (πρόκειται για οργανισμούς
εστιασμένους στην καθημερινότητα και όχι στη στρατηγική).
 Στη δυσκολία τροποποίησης του μοντέλου ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοσίων οργανώσεων (επιλογή οπτικών,
καθορισμός πελατών-πολιτών-χρηστών-επιλογή ενός διαχειρίσιμου αριθμού
κατάλληλων δεικτών μέτρησης).
 Δυσκολία προσδιορισμού και τεκμηρίωσης της σχέσης αιτίας - αποτελέσματος
μεταξύ των δεικτών μέτρησης της δραστηριότητας μιας δημόσια οργάνωσης.
Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, για την αποδοχή και επιτυχή
εφαρμογή της Balanced Scorecard στις δημόσιες οργανώσεις, απαιτείται :
 Συμμετοχική διεργασία λήψης αποφάσεων, κατά το στάδιο που προηγείται της
εφαρμογής.
 Αναθεώρηση μετά την εφαρμογή.
 Μελέτη και μάθηση από άλλες επιτυχημένες εφαρμογές της μεθοδολογίας σε
ανάλογες οργανώσεις και χρήση συγκριτικής αξιολόγησης βέλτιστων
πρακτικών.
 Ισχυρή υποστήριξη της όλης διαδικασίας από την ιεραρχία.
 Δέσμευση και διάθεση επαρκών πόρων για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 Τροποποίηση του μοντέλου ώστε να ανταποκρίνεται στο οργανωσιακό πλαίσιο
και τη στρατηγική (έτσι ενισχύεται και η αποδοχή).
 Συνεχής μάθηση και εκπαίδευση μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας και του
μοντέλου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αφού αναγνώσετε το κείμενο που ακολουθεί προβείτε σε ανάλυση SWOT , του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το ΝΠΙΔ «Ανάπτυξη Παντού».
Το 2004 συστήθηκε το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου «Ανάπτυξη Παντού», με αποστολή την υποστήριξη νέων
επιχειρηματικών προσπαθειών στο χώρο της πληροφορικής και των καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κύρια αποστολή του ήταν η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων και σχημάτων και
η χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα «Καινοτομία» της Ε.Ε., συνολικού ύψους
1.000.000.000 Ευρώ και δεκαετούς χρονικής διάρκειας (2003-2013).
Ο οργανισμός στελεχώθηκε εξαρχής με το κατάλληλο προσωπικό, τόσο μέσω προσλήψεων
όσο και με αποσπάσεις από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του, ο οργανισμός απέσπασε αρκετές διακρίσεις τόσο από την Συντονιστική Ευρωπαϊκή
Αρχή (ΣΕΑ) του προγράμματος όσο και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης για την υψηλή απορροφητικότητα κονδυλίων.
Πολλοί υπάλληλοι του οργανισμού απέκτησαν σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο
σχεδιασμό και διάρθρωση καινοτόμων επιχειρήσεων, ενώ κάλυψαν αρκετές θέσεις της
αντίστοιχης ΣΕΑ, προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χώρα στο εξωτερικό και
αναπτύσσοντας εξαιρετικές σχέσεις συνεργασίας και δικτύωσης.
Ο οργανισμός τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα εξαιτίας
της ευρύτερης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας ενώ ιδιαίτερα καθοριστικός είναι ο
επικείμενος (εντός του έτους) τερματισμός του Προγράμματος «Καινοτομία».
Ως αποτέλεσμα της διαμορφωθείσας κατάστασης, αρκετοί υπάλληλοι έχουν ζητήσει να
μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες ενώ ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό αυτών (οι πλέον
εξειδικευμένοι), σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αποφασίζει να προχωρήσει σε αλλαγή
Διοικητή τοποθετώντας στη θέση αυτή ένα παλιό στέλεχος του Οργανισμού με σημαντική
προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος Διοικητής έχοντας πολύ καλή
γνώση των δυνατοτήτων του Οργανισμού, των ικανοτήτων του προσωπικού αλλά και των
εξελίξεων σε θέματα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προωθεί την κατάρτιση ενός νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Οργανισμό.
Παράλληλα η Ελληνική Κυβέρνηση συνάπτει συμφωνία με ξένα Επιχειρηματικά
Κεφάλαια, τα οποία θέλουν να επενδύσουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το δε
Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πρόσκληση για στελέχωση μιας νέας Υπηρεσίας, η
οποία σκοπό θα έχει την ανάπτυξη της συνεργασίας με τα ως άνω κεφάλαια και τη σύνδεσή
τους με ελληνικές επιχειρήσεις.
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5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

5.1. Εισαγωγή
To παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της Διοίκησης Απόδοσης (Performance
Management), δηλαδή εκείνης της διεργασίας με την οποία ένας οργανισμός
διασφαλίζει ότι λειτουργεί, στο σύνολο των δομών και δραστηριοτήτων του, εντός των
επιθυμητών επιπέδων απόδοσης, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική (επίτευξη
των στόχων) και την αποδοτική (βέλτιστη χρήση των πόρων του) λειτουργία του.
Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρείς βασικές ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζεται η
έννοια της διοίκησης απόδοσης και γίνεται η σύνδεσή της με την έννοια της
στρατηγικής διοίκησης, η οποία παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Στη δεύτερη ενότητα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του κύριου στοιχείου της
διοίκησης απόδοσης, που είναι ο δείκτης μέτρησης (performance indicator). Τέλος,
στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της διοίκησης απόδοσης στην
ελληνική δημόσια διοίκηση.
Κατά συνέπεια οι μαθησιακοί στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου διαμορφώνονται
για το σπουδαστή ως κάτωθι :
 Να καταλάβει την έννοια της διοίκησης απόδοσης
 Να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ στρατηγικής διοίκησης και διοίκησης
απόδοσης
 Να εξοικειωθεί με την έννοια και τα χαρακτηριστικά των δεικτών μέτρησης
απόδοσης
 Να γνωρίσει το θεσμικό πλαίσιο διοίκησης απόδοσης της ελληνικής δημόσιας
διοίκησης

5.2. Διοίκηση Απόδοσης
Στο σύνολο των προσπαθειών διοίκησης και διαχείρισης των οργανισμών, τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, κεντρικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι δείκτες
μέτρησης της απόδοσης των δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και έργων, που οι
οργανισμοί αυτοί αναλάμβαναν για την επίτευξή των σκοπών τους.
Οι δείκτες αυτοί παρείχαν την απαραίτητη πληροφόρηση στα διάφορα κλιμάκια της
ιεραρχίας των οργανισμών, ώστε αυτά να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις
δεδομένων των συνθηκών και των παρελθόντων αποτελεσμάτων. Ήταν στην ουσία η
υλοποίηση της γνωστής φράσης του Peter Drucker (θεμελιωτή του management) :
Ό,τι δε μπορείς να μετρήσεις δε μπορείς να το διοικήσεις
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Αν και οι δείκτες μέτρησης εκπλήρωσαν σε ένα μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες και
απαιτήσεις των οργανισμών για ύπαρξη κατάλληλης πληροφορίας υποστήριξης των
διαδικασιών λήψης απόφασης και επιπλέον για τη διασφάλιση του ελέγχου της ορθής
λειτουργίας τους, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετάβαση από τους δείκτες
μέτρησης απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης.

5.2.1. Η έννοια της διοίκησης απόδοσης
Ο ορός διοίκηση απόδοσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ολοκληρωμένη και
συστηματική προσέγγιση καθορισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και βελτίωσης της
συνολικής απόδοσης ενός οργανισμού. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που
δομούν την έννοια της διοίκησης απόδοσης και τη διαφοροποιούν από αυτή των
δεικτών μέτρησης :
 Το πρώτο είναι ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και συστηματική
προσέγγιση που δεν περιορίζεται μόνο στη μέτρηση της απόδοσης, αλλά
περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων και συστημάτων, το οποίο είναι
γνωστό ως η λειτουργία της διοίκησης απόδοσης.
 Το δεύτερο είναι ότι αναφέρεται στη συνολική απόδοση του οργανισμού,
δηλαδή σε όλα τα κλιμάκια, επίπεδα, δραστηριότητες και εργασίες αυτού.
Η διοίκηση απόδοσης αποτελεί λοιπόν επιδίωξη κάθε οργανισμού ανεξάρτητα αν είναι
ιδιωτικής ή δημόσιας φύσης, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του
και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων του.
Σύμφωνα με τον Poister (Poister, 2010) η διοίκηση απόδοσης στο χώρο των δημοσίων
οργανώσεων μπορεί να οριστεί ως :
μια συνεχής διεργασία, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και σε διάφορες
εφαρμογές και δραστηριότητές της, που χρησιμοποίει ενεργητικά
πληροφορίες απόδοσης για να ενισχύσει τις πολιτικές και τα προγράμματα
της, να βελτιώσει την απόδοση και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη
λειτουργία της

Στο πλαίσιο δε των οργανώσεων του δημοσίου τομέα, η διοίκηση απόδοσης εξυπηρετεί
δυο διαφορετικούς σκοπούς (Mackie, 2008):
 Την ενδοοργανωσιακή διοίκηση απόδοσης
Η οποία διασφαλίζει ότι υπάρχει ο κατάλληλος εσωτερικός έλεγχος για την
παρακολούθηση της λειτουργίας του οργανισμού και την εξασφάλιση επίτευξης
των στόχων του.
 Την εξωοργανωσιακή διοίκηση απόδοσης
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Η οποία επικοινωνεί την απόδοση του οργανισμού σε εξωτερικούς φορείς
(Κυβέρνηση, επιτροπές, ελεγκτικοί μηχανισμοί κα), ώστε να διασφαλιστεί η
καλή διακυβέρνηση, η νομιμότητα και η διαφάνεια στη λειτουργία του.
Όπως είναι φανερό, με την εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης απόδοσης στο χώρο
των δημοσίων υπηρεσιών επιδιώκεται η επίτευξη της καλής διακυβέρνησης, η οποία
μπορεί να οριστεί όπως στο ακόλουθο σχήμα.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Σχήμα 5-1 : Τα συστατικά της καλής διακυβέρνησης

5.2.2. Σχέση Στρατηγικής Διοίκησης και Διοίκησης Απόδοσης
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσδιορισθεί η σχέση της Διοίκησης Απόδοσης με τη
Στρατηγική Διοίκηση, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η σχέση
αυτή μπορεί να συνοψιστεί στην επόμενη φράση :

Η Στρατηγική Διοίκηση διαμορφώνει το μέλλον του οργανισμού, ενώ η
Διοίκηση Απόδοσης διαχειρίζεται το παρόν
Οι δύο λοιπόν έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται και δεν αναιρούν ούτε υποκαθιστούν η
μία την άλλη. Βέβαια, στο πλαίσιο της στρατηγικής διοίκησης αναπτύσσονται και
χρησιμοποιούνται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δείκτες μέτρησης για την αξιολόγηση και
τον έλεγχο της στρατηγικής όμως οι δείκτες αυτοί σπάνια συνδέονται με την
αξιολόγηση της καθημερινής λειτουργίας (διαχείριση προγραμμάτων, λειτουργικό
επίπεδο διοίκησης) του οργανισμού, όπου η βελτίωση απόδοσης είναι πολύ πιο πιθανό
να λάβει χώρα (Poister, 2010).
Από την άλλη, η διοίκηση απόδοσης εξασφαλίζει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και
τη βελτίωση της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, αλλά χωρίς τις
στρατηγικές κατευθύνσεις που παρέχει η στρατηγική διοίκηση δεν μπορεί να
εξασφαλίσει τη μελλοντική επιτυχία και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
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Η στρατηγική διοίκηση λοιπόν θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο
οργανισμός και θα αναπτυχθεί η διοίκηση απόδοσης και η τελευταία εξασφαλίζει την
υλοποίηση αυτού του πλαισίου.
Η στρατηγική διοίκηση, μέσω του καθορισμού της στρατηγικής (στρατηγικοί και
επιχειρησιακοί στόχοι), καθορίζει τις μεταβλητές του συστήματος και τη λειτουργία της
διοίκησης απόδοσης και η διοίκηση απόδοσης, μέσω της ευθυγράμμισης των
οργανωσιακών και ατομικών επιδιώξεων και στόχων, εξασφαλίζει την υλοποίηση της
στρατηγικής αυτής.

5.2.3. Η λειτουργία της διοίκησης απόδοσης
Η λειτουργία της διοίκησης απόδοσης αποτελείται από τα συστήματα του σχήματος
που ακολουθεί :

Σύστημα καθορισμού
στόχων και προτύπων
απόδοσης

Σύστημα βελτίωσης της
απόδοσης

Σύστημα μέτρησης της
απόδοσης

Σύστημα ανάλυσης και
ερμηνεία των αναφορών
απόδοσης

Σύστημα συλλογής και
αναφοράς των μετρήσεων
απόδοσης

Σχήμα 5-2 : Η λειτουργία της διοίκησης απόδοσης
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Κάθε ένα από τα παραπάνω συστήματα παράγει ένα αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται
ως είσοδος από το επόμενο σύστημα, ενώ ο κύκλος της λειτουργίας είναι συνεχής.
Επιπλέον, η παραπάνω περιγραφόμενη λειτουργία της διοίκησης απόδοσης έχει
ακριβώς την ίδια εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα ή δραστηριότητες του οργανισμού.

Στρατηγικό
Επιχειρησιακό
Ατομικό

Σχήμα 5-3 : Τα επίπεδα απόδοσης ενός οργανισμού

5.3. Οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης
Κύριο στοιχείο των συστημάτων διοίκησης απόδοσης αποτελεί ο δείκτης μέτρησης. Ο
δείκτης μέτρησης μπορεί να οριστεί ως :
εκείνο το ποσοτικό δεδομένο, το οποίο προέρχεται από απευθείας μέτρηση ή
από συνδυασμό άλλων μετρήσιμων δεδομένων και το οποίο περιγράφει την
επίδραση ενός φαινομένου ή την επίπτωση/αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας
ή ενός έργου στη λειτουργία ενός οργανισμού

Μια ενδεικτική ταξινόμηση των ειδών των δεικτών μέτρησης, η οποία φαίνεται και στο
σχήμα που ακολουθεί, είναι η ακόλουθη :
 Δείκτες εισροών
 Δείκτες εκροών
 Δείκτες διεργασιών / δραστηριοτήτων
 Δείκτες αποτελεσμάτων
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Εισροή

Διεργασία

Εκροή

Τι χρησιμοποιούμε
Πως το
χρησιμοποιούμε

Τι παράγουμε

Σχήμα 5-4 : Τα είδη των δεικτών μέτρησης

Οι δείκτες εισροών αναφέρονται στους πόρους που χρησιμοποιούνται για να παραχθεί
μια υπηρεσία ή ένα προϊόν (αριθμός ιατρών, νοσηλευτών, υπάλληλων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών με εξειδικευμένο χαρτογραφικό λογισμικό, περιπολικών).
Οι δείκτες αυτού του είδους χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο
του συνολικού κόστους μιας υπηρεσίας, των απαιτήσεων μιας υπηρεσίας, του συνόλου
των πόρων που διατίθενται σε μια υπηρεσία, τη συγκριτική αξιολόγηση δύο ή
περισσότερων υπηρεσιών.
Οι δείκτες εκροών αναφέρονται στην ίδια την παραγομένη υπηρεσία ή προϊόν
(αριθμός εμβολιασμών, αριθμός παραγόμενων χαρτών, αριθμός περιπολιών).
Οι δείκτες αυτοί παρέχουν πληροφορία για το επίπεδο της προσφερόμενης υπηρεσίας
αλλά δεν μπορούν να καθορίσουν την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του
οργανισμού.
Οι δείκτες αποτελεσμάτων αναφέρονται στο σκοπό/αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται
από μια συγκεκριμένη υπηρεσία (πχ παιδική θνησιμότητα, ποσοστό χαρτογραφικής
κάλυψης χώρας, εγκληματικότητα).
Οι δείκτες διεργασιών αναφέρονται στο τρόπο που μετασχηματίστηκαν οι εισροές σε
εκροές (πχ αριθμός συλλήψεων όπου δεν αναφέρθηκε παραβίαση ατομικών
δικαιωμάτων, μέσος χρόνος επέμβασης σε περιστατικά που χρήζουν διακομιδής).
Με τους συγκεκριμένους δείκτες επιχειρείται να αξιολογηθεί η ποιότητα και η
καταλληλότητα των διεργασιών, ώστε να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον
τρόπο παραγωγής μιας υπηρεσίας.

61

Αποτέ

Τι αποτελ
επιπτ
δημιου

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των δεικτών μέτρησης είναι αυτή σε δείκτες οδηγούς
(lead) και δείκτες υστέρησης (lag). Οι μεν πρώτοι παρέχουν πληροφορία για την
πορεία εξέλιξης μιας διεργασίας ή υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μπορούν να ληφθούν
άμεσα διορθωτικά μέτρα, οι δε δεύτεροι παρέχουν πληροφορία για τελικά
αποτελέσματα και επιπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι χρήσιμοι μόνο στη συνολική
αξιολόγηση και στο μελλοντικό σχεδιασμό.
Ανεξάρτητα από το είδος των δεικτών μέτρησης αυτοί πρέπει να έχουν ορισμένα
βασικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα οι επιλεγόμενοι δείκτες μέτρησης θα
πρέπει να είναι :
 Απλοί
Δηλαδή να είναι κατανοητοί σε αυτούς που τους χρησιμοποιούν και να μπορούν
να αποκτηθούν με εύκολο και μη δαπανηρό τρόπο.
 Αξιόπιστοι
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους τόσο κατά το στάδιο της
μέτρησης (διαδικασία συλλογής) όσο και κατά το στάδιο της αξιοποίησης τους
(διαδικασίες ανάλυσης και ερμηνείας).
 Αποδεκτοί
Οι δείκτες θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από τους χρήστες και αυτό
διασφαλίζεται με το να αντιστοιχούν πραγματικά σε κρίσιμες διαστάσεις
απόδοσης, οι οποίες όμως είναι υπό τον έλεγχο των χρηστών.
 Σχετικοί
Απαιτείται άμεση σύνδεση και σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους
 Αντικειμενικοί
Οι μετρούμενες μεταβλητές δε πρέπει να επηρεάζονται από υποκειμενικές
κρίσεις.
 Επιβεβαιώσιμοι
Τα στοιχεία και οι μετρήσεις των δεικτών θα πρέπει να μπορούν να
επιβεβαιωθούν από εξωτερικούς παρατηρητές στο σύνολο της λειτουργίας
απόδοσης (συλλογή δεδομένων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία)
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5.4. Θεσμικό Πλαίσιο Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την Διοίκηση
Απόδοσης
Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για τη διοίκηση απόδοσης
αποτελεί ο ν.3230/2004 και οι συνοδευτικές αυτού εγκύκλιοι, οι οποίες αναλύουν τις
προβλεπόμενες στο νόμο διεργασίες.
Πιο συγκεκριμένα,
με το άρθρο 1.1 του νόμου αυτού: «…καθιερώνεται το σύστημα Διοίκηση μέσω Στόχων,
με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η
ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα
διοίκησης…»
ενώ με το άρθρο 1.2 «…..καθιερώνεται η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας της Διοίκησης. Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών
της Διοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η
επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από τους
Φορείς του Δημοσίου, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη…»
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δύο εδάφια, ο συγκεκριμένος νόμος εισάγει στην
ελληνική δημόσια διοίκηση τόσο ένα σύστημα στρατηγικής διοίκησης (Διοίκηση μέσω
Στόχων) όσο και ένα σύστημα διοίκησης απόδοσης (μέτρηση της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας.

5.4.1. Στρατηγική διοίκηση και Ν.3230/2004
Το σύστημα που καθιερώθηκε με το άρθρο 1.1 του ν.3230/2004 και αναλύεται στο
άρθρο 3 αυτού περιγράφεται στο επόμενο σχήμα.
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Σχήμα 5-5 : Το σύστημα στρατηγικής διοίκησης και διοίκησης απόδοσης της ελληνικής δημόσιας
διοίκησης (Ν.3230/2004)16

Έτσι, η διαδικασία καθορισμού των στόχων έχει ως εξής17 :
 Κατά τους μήνες Νοέμβριο / Δεκέμβριο, ο Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο
Διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί και κατανέμει στις οικείες υπηρεσίες τους
στρατηγικούς σκοπούς για το επόμενο έτος.
 Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν Γενικές
Διευθύνσεις, προβαίνουν σε μια πρώτη ανάλυση των ανωτέρω στρατηγικών
σκοπών του φορέα, ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς
προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, με τους οποίους καθορίζουν
από κοινού τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης και ζητούν από αυτούς να
προσδιορίσουν τους επί μέρους στόχους κάθε Διεύθυνσης.

16

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005 «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους (ν.3230/2004) Μεθοδολογία Στοχοθεσίας»
17
ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005 «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους (ν.3230/2004) Μεθοδολογία Στοχοθεσίας»
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 Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμημάτων
εξειδικεύουν και επιμερίζουν από κοινού τους στόχους της Διεύθυνσης σε
εξειδικευμένους στόχους ανά Τμήμα.
 Οι προϊστάμενοι Τμήματος σε συνεργασία με τους υφισταμένους τους
καθορίζουν τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του
Τμήματος. Οι στόχοι του Τμήματος αναλύονται περαιτέρω σε προγράμματα
επιμέρους ενεργειών και φάσεων υλοποίησης, ώστε κάθε υπάλληλος να
κατανοεί αφενός τι αναμένεται από αυτόν και αφετέρου τι πρέπει να επιτύχει
ατομικά και συλλογικά, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του Τμήματος,
της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης. Οι ατομικοί στόχοι καθορίζονται
ανάλογα με τις αρμοδιότητες της κάθε μονάδας, αφού ληφθούν υπόψη οι
δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του υπαλλήλου
Το 2007, με νέα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης18, γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάλυσης
και περιγραφής του καθοριζομένου από το νόμο συστήματος στρατηγικής διοίκησης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εγκύκλιου είναι τα κάτωθι :
 Ενσωματώνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής διοίκησης όλα όσα είχαν
περιγραφεί με τις μέχρι τότε εκδοθείσες εγκυκλίους.
 Περιγράφει αναλυτικά τα βήματα των διεργασιών διαμόρφωσης και
εφαρμογής της στρατηγικής.
 Εισάγει ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού το μοντέλο Balanced
Scorecard.

18

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.3.2007 «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης (ν.3230/2004)»
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Σχήμα 5-6 : Μεθοδολογία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3230/2004 19

5.4.2. Αξιολόγηση στρατηγικής και ν.3230/2004
Σύμφωνα με το άρθρο 6.5 του ν.3230/2004, προβλέπεται η σύνταξη από τις δομές της
δημοσίας διοίκησης εκθέσεων απολογισμού, με σκοπό την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους.
Το 2006 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σχετική εγκύκλιος,20 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη
σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

19

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.3.2007 «Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης (ν.3230/2004)»

20

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/13.9.2006 «Σύνταξη και υποβολή Εκθέσεων Απολογισμού Δράσης και Εκθέσεων
Αποτελεσμάτων επιμέρους αξιολογήσεων/μετρήσεων (ν.3230/2004)»
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Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, προβλέπονται δύο είδη εκθέσεων :
 Απολογισμού Δράσης (σε ετήσια βάση)
 Αποτελεσμάτων επί μέρους αξιολογήσεων/μετρήσεων
ενώ η δομή των εκθέσεων καθορίζεται ως κάτωθι :
 Εισαγωγή
 Παρουσίαση Στόχων Φορέα
 Παρουσίαση Μετρήσεων
 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Προτάσεις Βελτίωσης
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6. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

6.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κυριότερες νέες τάσεις, που επικρατούν στο
χώρο της διοίκησης των δημοσίων οργανώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στη πρώτη ενότητα
παρουσιάζεται η προσέγγιση της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο
χώρο του δημοσίου τομέα.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια της διαδικασίας21 και του κεντρικού
ρόλου που αυτή καταλαμβάνει σε διάφορες προσεγγίσεις αντιμετώπισης και
διαχείρισης της πολυπλοκότητας των δημοσίων οργανώσεων (ανασχεδιασμός
επιχειρησιακών διαδικασιών-Business Process Reengineering και διαχείριση
επιχειρησιακών διαδικασιών- Business Process Management).
Tέλος, στην τρίτη ενότητα περιγράφεται η προσέγγιση των Μοντέλων Αριστείας (M.
Baldrige, EFQM, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης).
Κατά συνέπεια, οι μαθησιακοί στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου διαμορφώνονται
για τον σπουδαστή ως κάτωθι :
 Να γνωρίσει τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης δημοσίων οργανώσεων.
 Να έρθει σε επαφή με την έννοια και τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας και να αναγνωρίσει τα οφέλη της για τη λειτουργία των δημόσιων
οργανώσεων.
 Να εξοικειωθεί με τις έννοιες του ανασχεδιασμού και της διαχείρισης των
διαδικασιών.
 Να γνωρίσει τα Μοντέλα Αριστείας,
δυνατότητές τους.

τα κύρια χαρακτηριστικά και τις

6.2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα
6.2.1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτελεί μια διοικητική προσέγγιση, φιλοσοφία
και πρακτική, η οποία δομήθηκε ως όρος και απέκτησε μεγάλη απήχηση στο χώρο των
μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά την δεκαετία του 1980 και στην
προσπάθεια των τελευταίων να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

21

Αντιστοιχεί στη μετάφραση του αγγλικού όρου process, ο οποίος επί το ορθότερο μεταφράζεται σε
διεργασία. Παρόλα αυτά επειδή στη χρήση έχει επικρατήσει η μετάφρασή του με τον όρο διαδικασία, ο
οποίος αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο procedure, διατηρείται ως διαδικασία και στις αναφορές του
συγκεκριμένου κεφαλαίου. Στη πράξη πολλές φορές οι δύο όροι χρησιμοποιούνται διαζευκτικά.

69

Πρόκειται στην ουσία για το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης των συστημάτων διοίκησης
ποιότητας και στηρίζεται στη σύνθεση των ιδεών, αρχών, φιλοσοφιών και πρακτικών
ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών μελετητών σε θέματα ποιότητας (Shewhart,
Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Feigenbaum κα).

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σχήμα 6-1 :Η εξέλιξη της διοίκησης ποιότητας

Το πλέον δύσκολο στοιχείο των συστημάτων ποιότητας είναι ο ορισμός της ίδιας της
έννοιας της ποιότητας, η οποία και μπορεί να διαφέρει αναλόγως του μελετητή, των
επιδιώξεων της προσέγγισης που ακολουθείται και της οπτικής γωνίας που αναλύεται
το θέμα.
Μια καλή προσέγγιση ορισμού της έννοιας της ποιότητας μπορεί να γίνει μέσα από την
σύνθεση των στοιχείων κάθε ενός από τα σταδία διοίκησης ποιότητας, όπως αυτά
απεικονίζονται στο Σχήμα 6-1.
Στο στάδιο της επιθεώρησης ποιότητας ο σκοπός ήταν η επιθεώρηση των τελικών
παραγόμενων προϊόντων, προκειμένου να απορριφθούν τα ελαττωματικά. Η έμφαση
στο στάδιο αυτό δίδεται στο τελικό προϊόν και η ποιότητα είναι ζήτημα «συμμόρφωσης
με τις προδιαγραφές». Το κύριο πρόβλημα είναι η αδυναμία επιθεώρησης του συνόλου
των παραγομένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται ότι κάποια από τα
ελαττωματικά δε θα καταλήξουν στον πελάτη.
Το παραπάνω πρόβλημα προσπάθησε να επιλύσει ο έλεγχος ποιότητας, ο οποίος με τη
χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης και ελέγχου επιδίωξε τον αντιπροσωπευτικό
έλεγχο των προϊόντων. Η έμφαση στο τελικό προϊόν παραμένει, η ποιότητα είναι
«αποτέλεσμα επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων» και διασφαλίζεται, με ένα
ποσοστό αβεβαιότητας, ότι ελαττωματικό προϊόν δε θα καταλήξει στον πελάτη. Δεν
διασφαλίζεται, ωστόσο, ότι δεν θα παραχθεί ξανά στο μέλλον ελαττωματικό προϊόν.
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Η διασφάλιση ποιότητας εστιάζει όχι στο τελικό προϊόν αλλά στις μεθόδους και τις
δραστηριότητες παραγωγής αυτού, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα παραχθεί
ελαττωματικό προϊόν.
Στο στάδιο αυτό η ποιότητα συνδέεται με τη παραγωγή προϊόντων «κατάλληλων για
χρήση» και θεωρείται ως αποτέλεσμα του ελέγχου και της βελτίωσης των διαδικασιών
του οργανισμού.
Το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης των συστημάτων ποιότητας είναι η ΔΟΠ, η οποία
θεωρεί την ποιότητα ως «ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη» και απαιτεί για την
επίτευξη της, ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και συνεχή βελτίωση της
λειτουργίας του οργανισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.
Κατά συνέπεια η ΔΟΠ μπορεί να οριστεί ως :
μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία διοίκησης ενός οργανισμού που αποσκοπεί στη
διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας και των
αποτελεσμάτων (προϊόντα ή υπηρεσίες ) του
Ως βασικές αρχές αυτής της φιλοσοφίας διοίκησης μπορούν να θεωρηθούν οι κάτωθι :
 Εστίαση στον πελάτη
 Δέσμευση, συμμετοχή και ενθάρρυνση του εργαζόμενου
 Διοίκηση με βάση της διαδικασίες
 Συνεχής βελτίωση
 Εκτεταμένη και αναλυτική χρήση επιστημονικών εργαλείων και τεχνικών σε
όλο το εύρος της λειτουργίας του οργανισμού

6.2.2. ΔΟΠ και δημόσιος τομέας
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ εισήχθη στο δημόσιο τομέα ως μέρος της ατζέντας του ρεύματος
του Νέου Δημοσίου Management και έτυχε εφαρμογής από πολλές δημόσιες
οργανώσεις στο πλαίσιο προσπαθειών διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Μια καλή
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, προκλήσεων, προβλημάτων και επιπλοκών των
παραπάνω εφαρμογών μπορεί ο αναγνώστης να βρει στους (Maram, 2008) και
(Stringham, 2004).
Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα βασικά σημεία των δύο ανωτέρω εργασιών αναφορικά με
τη σχέση ΔΟΠ και δημοσίου τομέα είναι τα ακόλουθα :

71

 Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των συστημάτων διοίκησης ποιότητας και
της στρατηγικής διοίκησης των οργανισμών (Stringham, 2004). Στην
πράξη μια από τις βασικότερες έννοιες της διοίκησης ποιότητας, ο
λεγόμενος κύκλος ποιότητας του Deming, αποτελεί τη βάση κάθε
συστήματος στρατηγικής διοίκησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(PLAN)

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
(ACT)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (DO)

ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK)

Σχήμα 6-2 :Ο κύκλος ποιότητας του Deming

 Απαιτείται προσαρμογή των μοντέλων και τεχνικών, τα οποία είναι
προσανατολισμένα σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, δεδομένου ότι
ο δημόσιος τομέας είναι, κατά βάση, προσανατολισμένος στις υπηρεσίες.
 Υπάρχει δυσκολία προσδιορισμού και ταυτοποίησης των «πελατών» των
δημοσίων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα εγείρονται και θέματα
εξισορρόπησης μεταξύ αποδοτικότητας και ισότητας (Maram, 2008).
 Η ποιότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο να ορισθεί στο
πλαίσιο του δημοσίου, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες και
διαστάσεις που την επηρεάζουν (Stringham, 2004).
 Δυο από τις βασικότερες αιτίες αποτυχίας της εισαγωγής της φιλοσοφίας
ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα είναι η έλλειψη δέσμευσης και υποστήριξης της
ηγεσίας στις διάφορες πρωτοβουλίες και η αποσπασματική εισαγωγή και
δοκιμή σχετικών πρωτοβουλιών στις δημόσιες οργανώσεις (Stringham,
2004).
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6.3. Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
6.3.1. Η έννοια της διαδικασίας
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγουμένη ενότητα, μια από τις βασικότερες αρχές της
ΔΟΠ είναι ο έλεγχος και η βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού. H έμφαση που
έθετε η ΔΟΠ στις διαδικασίες έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για ξεχωριστή και
ιδιαίτερη αντιμετώπιση τους.
Η έννοια της διαδικασίας έχει καταλάβει τα τελευταία 25 χρόνια σημαντική θέση
ανάμεσα στις θεωρητικές αναζητήσεις και τις πρακτικές προτάσεις, που επιδιώκουν να
βελτιώσουν τη λειτουργία και την απόδοση ενός οργανισμού, με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη μιας νέας τάσης με τη γενική ονομασία «διαχείριση διαδικασιών» (process
management).
Βασικό στοιχείο της «διαχείρισης διαδικασιών» είναι η έννοια της διαδικασίας, η οποία
μπορεί να οριστεί ως:
ένα σύνολο συνδεδεμένων δραστηριοτήτων,
συγκεκριμένες εισροές σε συγκεκριμένες εκροές

οι

οποίες

μετατρέπουν

και να αποδοθεί σχηματικά σύμφωνα με το επόμενο σχήμα :

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΡΟΕΣ

Σχήμα 6-3 :Ο ρόλος της διαδικασίας

6.3.2. Από τον ανασχεδιασμό στη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών
Δύο από τις βασικές προσεγγίσεις της διαχείρισης διαδικασιών είναι οι κάτωθι:
 Ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR - Business Process
Reengineering)
 Η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM - Business Process
Management)
Ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών παρουσιάστηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 από το M. Hammer (Hammer, 1990) και μπορεί να οριστεί ως:
μια δραστική και εκ του μηδενός σχεδίαση των διαδικασιών ενός οργανισμού
με πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφορικής
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Ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών βασίζεται στη ριζική αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας των οργανισμών, στη βάση διαδικασιών που δημιουργούνται εκ
του μηδενός και κάνουν πλήρη χρήση των τεχνολογικών και πληροφοριακών λύσεων.
Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι δε δεσμεύεται από τις ελλείψεις και
τις αδυναμίες του παρελθόντος, αφού το σύνολο των διαδικασιών δομούνται από την
αρχή. Αυτό είναι ταυτόχρονα και το κύριο μειονέκτημα της, αφού η από το μηδέν
δημιουργία των διαδικασιών αποτυγχάνει να ενσωματώσει την εμπειρία και τις λύσεις
του παρελθόντος. 22
Επιπλέον η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει δύο ακόμα αδυναμίες, όπως προέκυψε από
τις εμπειρίες εφαρμογής, κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός
ότι από τη στιγμή που ολοκληρώνεται ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών δεν υπάρχει
πρόβλεψη για τη παρακολούθηση και βελτίωση των νέων διαδικασιών.
Η δεύτερη αφορά στο γεγονός ότι οι νέες διαδικασίες αλλάζουν δραστικά τον τρόπο
λειτουργίας του οργανισμού με αποτέλεσμα να πρέπει να συνοδεύονται από καλά
σχεδιασμένα προγράμματα διοίκησης και διαχείρισης αλλαγών και καθιέρωσης νέας
οργανωσιακής κουλτούρας, τα οποία θα διασφαλίσουν την αποδοχή τους από τους
εργαζόμενους. Στην πράξη, το παραπάνω δε γίνεται σχεδόν ποτέ, αφού όλο το βάρος
δίνεται στην τεχνική σκοπιά και οπτική του όλου έργου ανασχεδιασμού.
Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και αφού υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός έργων
ανασχεδιασμού, οι οργανισμοί άρχισαν να αναζητούν μια μέθοδο για τη συνεχή
βελτίωση των διαδικασιών τους, με την απάντηση να έρχεται με τη μορφή της
διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (Chang, 2006).
Η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι :
ένα σύνολο μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και λογισμικών που επιτρέπουν και
καθοδηγούν τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών ενός οργανισμού
Στο πλαίσιο της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, η διαδικασία θεωρείται ως
κρίσιμο «κεφάλαιο», το οποίο παράγει αξία για τον τελικό πελάτη και για αυτό το λόγο
θα πρέπει να παρακολουθείται και να βελτιώνεται συνεχώς μέσω της συνεχούς
ακολουθίας της μέτρησης, παρακολούθησης, ελέγχου και ανάλυσης (Chang, 2006).
Για την επίτευξη των παραπάνω, μια οργάνωση απαιτείται να (Chang, 2006) :
 Έχει μια οργανωτική δομή προσανατολισμένη στις διαδικασίες.
 Ορίσει υπευθύνους για κάθε διαδικασία (ιδιοκτήτες).

22

Γεγονός που είναι ιδιαίτερα εμφανές στις περιπτώσεις όπου στο έργο του ανασχεδιασμού υπάρχει
μικρή ή και καθόλου εμπλοκή του προσωπικού και αυτό αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από ειδικούς και
αναλυτές εκτός οργανισμού.

74

 Επεκτείνει τις διαδικασίες του πέραν των ορίων λειτουργίας του.
 Χρησιμοποιεί τεχνολογία πληροφορικής για την διαχείριση των διαδικασιών
του.
Στη πράξη, η λειτουργία της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να
περιγραφεί με το επόμενο σχήμα :

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Σχήμα 6-4 :Η λειτουργία της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών

6.3.3. Διαχείριση διαδικασιών και δημόσιος τομέας
Η διαχείριση διαδικασιών αποτελεί μια νέα προσέγγιση στο δημόσιο management με
πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Μερικά από αυτά είναι :
 Εκμεταλλεύεται πλήρως τις μεγάλες επενδύσεις σε έργα πληροφορικής που
έγιναν τα τελευταία χρόνια στο σύνολο σχεδόν των δημοσίων οργανισμών.
 Εξασφαλίζει την απαραίτητη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
 Αποτελεί βασικό πυρήνα της ανοικτής διακυβέρνησης φέρνοντας τη διοίκηση
κοντά στον πολίτη
 Εγγυάται τη διαφάνεια μέσω της συνεχούς καταγραφής και ανάλυσης του
συνόλου των πράξεων της διοίκησης.
 Προσφέρει δομές και μεθόδους μεταφοράς και διαχείρισης της γνώσης.
Για τους παραπάνω αλλά και για αρκετούς άλλους λόγους, η διαχείριση επιχειρησιακών
διαδικασιών αποτελεί ολοένα και περισσότερο το κύριο χαρακτηριστικό ενός μεγάλου
αριθμού μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στο χώρο της δημοσίας διοίκησης.
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6.4. Η Προσέγγιση των Μοντέλων Αριστείας
Τα μοντέλα αριστείας αποτελούν μια προσέγγιση διοίκησης ποιότητας που βασίζεται
στην ανάλυση των διαφόρων πτυχών ενός οργανισμού και στην επιδίωξη της αριστείας
στη λειτουργία του, μέσω του εντοπισμού και ελέγχου των σχέσεων αιτίας αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των πτυχών λειτουργίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τρία βασικά μοντέλα αριστείας :
 Το Baldrige Performance Excellence Program
 To European Foundation of Quality Management Excellence Model
 Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

6.4.1. Το μοντέλο M. Baldrige
Το Baldrige Performance Excellence Program αποτελεί την προσέγγιση αριστείας των
ΗΠΑ. Τέθηκε σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 1987, με τον τίτλο Malcolm Baldrige
National Quality Award και μετονομάστηκε σε Baldrige Performance Excellence
Program το 2010 (National Institute of Standards and Technology, 2010).

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΓΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Σχήμα 6-5 :Το μοντέλο Malcolm Baldrige
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Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, το μοντέλο αποτελείται από την λεγόμενη
τριάδα της ηγεσίας (Ηγεσία-Στρατηγικός Σχεδιασμός-Πελάτες), την τριάδα των
αποτελεσμάτων (Ανθρώπινο Δυναμικό, Λειτουργίες, Αποτελέσματα)
και τις
κατηγορίες Μετρήσεις, Ανάλυση και Διαχείριση Γνώσης, και Οργανωσιακή εικόνα ,
Περιβάλλον, Σχέσεις και Προκλήσεις, οι οποίες ολοκληρώνουν τις δύο τριάδες μέσω
της τεκμηρίωσης με δεδομένα και πληροφορίες.
Η ευρεία διάδοση και αναγνώριση του μοντέλου οδήγησε, με το πέρασμα του χρόνου,
σε εκδοχές προσανατολισμένες σε συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών. Έτσι, πέραν
των αρχικών που αφορούσαν Επιχειρήσεις Παραγωγής Προϊόντων, Παροχής
Υπηρεσιών και Μικρών Επιχειρήσεων, αναπτύχθηκαν δύο νέες για Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς και Οργανισμούς Υγείας το 1999 και για Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς το 2007.

6.4.2. Το μοντέλο αριστείας EFQM
Το European Foundation of Quality Management Excellence Model αποτελεί την
ευρωπαϊκή απάντηση στα μοντέλα αριστείας και αναπτύχθηκε από το EFQM, το οποίο
ιδρύθηκε το 1988.
Το μοντέλο αποτελείται 9 κριτήρια και 32 υπό-κριτήρια, κατανεμημένα σε δυο μεγάλες
κατηγορίες (Προϋποθέσεων και Αποτελεσμάτων), όπως φαίνεται και στο επόμενο
σχήμα, ενώ η τελευταία αναθεώρηση του μοντέλου έλαβε χώρα το 2013.

Σχήμα 6-6 : Το μοντέλο EFQM

Για την εφαρμογή του μοντέλου υπάρχουν τρία επίπεδα :
 Δέσμευση για την αριστεία
 Αναγνώριση αριστείας
 Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας
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Το μοντέλο αριστείας EFQM αποτελεί το υπόβαθρο επίτευξης αριστείας, έχει ευρεία
εφαρμογή -όντας γενικό και εφαρμόσιμο σε όλους τους οργανισμούς- προσφέρει μια
βάση -μέσω της τεκμηρίωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών- συγκριτικής
αξιολόγησης και μάθησης μεταξύ των οργανισμών και, τέλος, αποτελεί μέσο
παρακίνησης και αναγνώρισης των άριστων οργανισμών.

6.4.3. Το μοντέλο ΚΠΑ (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης)
Το ΚΠΑ αποτελεί ένα μοντέλο αριστείας προσανατολισμένο στις δημόσιες
οργανώσεις, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο αριστείας EFQM Παρουσιάστηκε από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA-European Institute of Public
Administration) το 2000 και από τότε έχει αναθεωρηθεί δύο φορές το 2006 και 2013,
για να ενσωματώσει τις νέες τάσεις και αλλαγές του περιβάλλοντος.
Η δομή του μοντέλου σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 2013 φαίνεται στο
επόμενο σχήμα :

Σχήμα 6-7 : Το μοντέλο KΠΑ23

Το ΚΠΑ έχει ως στόχο να (ΥΠΕΣΔΔΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 2007):
 Εισαγάγει στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και
προοδευτικά να την οδηγήσει, μέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτόαξιολόγησης, από την αλληλουχία των δραστηριοτήτων «ΠρογραμματισμόςΕκτέλεση», σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας αποτελούμενο από τον
Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση.

23

(European Institute of Public Administration, 2013)
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 Διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης, ώστε να
αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις
βελτίωσης.
 Αποτελέσει τη «γέφυρα» μεταξύ των
χρησιμοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας.

διαφορετικών

μοντέλων

που

 Διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου
τομέα.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω το ΚΠΑ παρέχει (ΥΠΕΣΔΔΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 2007):
 Μια αξιολόγηση βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία, δηλαδή σε ένα σύνολο
κριτηρίων που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά από όλο τον ευρωπαϊκό δημόσιο
τομέα.
 Ευκαιρίες να αναγνωριστεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να εντοπιστούν
πεδία εξαιρετικών αποδόσεων.
 Ένα μέσο διασφάλισης της συνέπειας και της συνέχειας ως προς το τι πρέπει να
γίνει για να βελτιωθεί η δημόσια οργάνωση.
 Ένα σύνδεσμο μεταξύ των διαφορετικών επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και
των υποστηρικτικών πρακτικών ή προϋποθέσεων.
 Ένα μέσο για να δημιουργηθεί ενθουσιασμός μεταξύ των υπαλλήλων με τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία βελτίωσης.
 Ευκαιρίες να προωθηθούν και να γίνουν κοινό κτήμα οι καλές διοικητικές
πρακτικές ενδοδιοικητικά αλλά και μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων.
 Ένα μέσο ενσωμάτωσης των διαφόρων πρωτοβουλιών ποιότητας στις
καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες.
 Ένα μέσο μέτρησης της προόδου μέσω της περιοδικής αξιολόγησης ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.
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