
Πρόλογος καθηγητή Θ. Παπαηλία

O τρόπος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, που συχνά στη σύγχρονη εποχή 
ταυτίζεται με τη δημόσια διακυβέρνηση, αντανακλά το επίπεδο ανάπτυξης μιας 
χώρας αφενός αλλά και τον τρόπο σύνθεσης της κοινωνίας αφετέρου.

Μολονότι υπάρχουν αποκλίσεις από τα εμφανιζόμενα υποδείγματα ανάπτυξης 
της δημόσιας διοίκησης, η αποτελεσματικότητα του καθενός αποτυπώνεται σε 
συγκεκριμένους δείκτες, όπως της λογοδοσίας, της πολιτικής σταθερότητας και 
της απουσίας βίας, της ποιότητας των ρυθμιστικών παρεμβάσεων, καθώς και της 
κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.

Η δημόσια διοίκηση συνδέεται στενά με την αντίληψη (ιδεολογία) των κοινωνιών 
για τη λειτουργία του κράτους. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, αυτή στράφηκε στην 
αποτελεσματική λειτουργία του κράτους πρόνοιας.

Με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού από το 1980 και εντεύθεν προσδιορίστηκε εκ 
νέου ο ρόλος της κυβέρνησης σε σχέση με την κοινωνία, στα πλαίσια του λιτού κράτους.

Έτσι, τα υποδείγματα της δημόσιας διοίκησης (Public Administration) της προ του 
1980 περιόδου, τα περισσότερα εκ των οποίων ακολουθούσαν το βεμπεριανό μοντέλο, 
αντικαταστάθηκαν από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ των ετών 1980 – 2000 και μετέπειτα 
από τη σύγχρονη Νέα Δημόσια Διακυβέρνηση.

Από τα κύρια επικρατούντα παραδείγματα, το σκανδιναβικό, το γαλλικό, το 
αγγλοσαξονικό (σύστημα Westminster), των ΗΠΑ,  η Ελλάδα ακολούθησε, κατά κύριο 
λόγο, ένα κακέκτυπο του γαλλικού μοντέλου, το οποίο συνάδει με τον συγκεντρωτικό 
χαρακτήρα του ελληνικού κράτους.

Το παρόν σύγγραμμα του εξαιρετικού συναδέλφου Γεωργίου Ασπρίδη 
επικεντρώνεται στην ανάλυση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στη σύγχρονη περίοδο. 
Αποτυπώνει με οξυδερκή τρόπο την εξέλιξη της διοίκησης από την Επανάσταση του 
1821 μέχρι σήμερα, κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου ο αναγνώστης να εμπεδώσει 
την όλη προβληματική, αλλά και τη σημερινή δομή της.

Αποτυπώνει με επαρκέστατο τρόπο την πολιτειακή και πολιτική οργάνωση του 
κράτους και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα μετά 
το 1990 στην αυτοδιοίκηση, συνιστώντας τομή στη σύγχρονη εποχή. 

Περαιτέρω, επικεντρώνεται στην παρουσίαση των Ανεξάρτητων Αρχών που 
δημιουργήθηκαν στη χώρα, ως μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού της, αλλά και της 
υποχρεωτικής πρόσδεσής της στο ευρωπαϊκό και το διεθνές γίγνεσθαι. 

Το όλο εγχείρημα συσχετίζεται με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ιδιαιτέρως 
κατά την τρέχουσα περίοδο, όταν και η χώρα υπήχθη στον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
στήριξης (Μνημόνια Συνεργασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). 

Παράλληλα με τη λεπτομερή περιγραφή των θεσμών, αναλύεται και η υποδομή, 
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η οποία αρχικά τους επηρεάζει αλλά στη συνέχεια προσδιορίζεται απ’ αυτούς. 
Προκειμένου να σχηματιστεί εναργέστερη εικόνα, παρατίθεται σε αδρές γραμμές το 
θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της οποίας καλείται να κινηθεί η χώρα 
και να τροποποιήσει το διοικητικό της σύστημα βάσει των ευρωπαϊκών δεδομένων.

Η παράθεση της κυπριακής εμπειρίας συνιστά μία λαμπρή καινοτομία, αφού ο 
αναγνώστης μπορεί να συγκρίνει και να παρακολουθήσει την άσκηση της δημόσιας 
διοίκησης σε ένα τμήμα του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, με άλλες προσδιορίζουσες 
αρχές (τον βρετανικό τρόπο διοίκησης), που ακολουθεί έναν διαφορετικό, κατά το 
μάλλον ή το ήττον, τρόπο δημόσιας διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, το σύγγραμμα του συναδέλφου Γεωργίου Ασπρίδη 
σηματοδοτεί μία εύληπτη και εξαιρετικά ικανοποιητική αναπαράσταση της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης. Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων συνιστά καινοτομία, 
διότι από τις σελίδες του πονήματος αναδύονται όλες οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
περίπτωσης.

 
Δρ Θεόδωρος Παπαηλίας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής



Πρόλογος Δρα Αντώνη Ζαΐρη

Kατά τη σοφή ρήση του E. Durkheim, «Η Επιστήμη, είναι αλήθεια, δεν μπορεί 
να εμβαθύνει στα γεγονότα παρά με τη μεσολάβηση της Τέχνης – αλλά η Τέχνη 
δεν είναι παρά η προέκταση της επιστήμης». 

Ο πανεπιστημιακός Γ. Ασπρίδης, με το εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνημά του 
«Σύγχρονες Πρακτικές της Δημόσιας Διοίκησης», εμβαθύνει σε όλες τις πτυχές της 
ανάλυσης της Διοικητικής Επιστήμης με επιστημονική ορθότητα, ακρίβεια, αμεροληψία 
και υποδειγματική αντικειμενικότητα.

Συγκεκριμένα, πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ιστορία της Δημόσιας 
Διοίκησης από το 1821 μέχρι τα χρόνια της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, την πολιτική 
και πολιτειακή οργάνωση του Ελληνικού Κράτους, ζητήματα Αποκέντρωσης και 
Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον ρόλο των εργαζομένων του Δημόσιου τομέα. Είναι 
σημαντικές οι προτάσεις του σχετικά με την Ελεγκτική διαδικασία, τα θέματα Ηθικής 
– Δεοντολογίας και Κράτους – Πρόνοιας. Τα εν λόγω θέματα, εμπλουτισμένα με 
ουσιαστικά παραδείγματα σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου, συντελούν στην περαιτέρω 
εμπειρική γνώση όλων όσοι επιθυμούν να προσεγγίσουν απλά και κατανοητά τα θέματα 
της Διοικητικής Επιστήμης.

Η ιστορική αναδρομή που επιχειρεί ο συγγραφέας στην ελληνική Οικονομία, 
με έμφαση στο δημόσιο χρέος και στα δημόσια ελλείμματα, και κατ’ αντιστοιχίαν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φωτίζει και αναδεικνύει κρίσιμα θέματα που αφορούν τη 
λειτουργία των θεσμικών οργάνων και την αναγκαιότητα Διοικητικού εκσυγχρονισμού 
της χώρας. Επιπροσθέτως, η κατ’ αντιπαράσταση ανάλυση λειτουργίας της Δημόσιας 
διοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία καθιστά τον αναγνώστη συγκριτικά ενήμερο, 
προσφέροντάς του χρήσιμη υπεραξία και πολλά ερεθίσματα για άμεση υιοθέτηση 
καλών Πρακτικών. 

Ο καθρέφτης των ενδημικών κακοδαιμονιών ή πιθανών αυθαιρεσιών που πλήττουν το 
κύρος και την εικόνα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν αντικείμενο σοβαρού 
προβληματισμού και ενδελεχούς επεξεργασίας αλλά και πρόκληση διαφοροποίησης 
του υγιούς στελεχιακού δυναμικού, που διακρίνεται για την ευσυνειδησία και την 
εργατικότητά του αλλά κυρίως για την παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων επ’ ωφελεία 
των απλών πολιτών και κατ’ επέκτασιν της Κοινωνίας.

Εκτιμώ ότι η κατανόηση της χρησιμότητας της Διοικητικής επιστήμης και των 
λειτουργικών εργαλείων της, με κορύφωση τη Διοικητική Ηθική και τη Διοικητική 
Κουλτούρα, αφενός συνιστούν την πεμπτουσία μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής 
Δημόσιας Διοίκησης που επιθυμούμε όλοι, αφετέρου αποτελούν μονοσήμαντα 
προσδιορισμένο κατευθυντήριο στόχο όλων των Κυβερνήσεων που στοχεύουν στην 
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επίτευξη του οραματικού στόχου μίας Δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία του απλού 
πολίτη.  

Δρ Αντώνης Ζαΐρης
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος – Κύπρος



Εισαγωγή

«Δι' οὗ ἀποδεικνύεται, πόσον εἶναι καλλιωτέρα ἡ Νομαρχικὴ Διοίκησις ἀπὸ τὰς λοιπάς, 
ὅτι εἰς αὐτὴν μόνον φυλάττεται ἡ Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τί ἐστὶ Ἐλευθερία, ὁπόσων 
μεγάλων κατορθωμάτων εἶναι πρόξενος, ὅτι τάχιστα ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ συντρίψῃ τὰς 
ἁλύσους της, ποῖαι ἐστάθησαν αἱ αἰτίαι ὁποὺ μέχρι τῆς σήμερον τὴν ἐφύλαξαν δούλην, 
καὶ ὁποῖαι εἶναι ἐκεῖναι, ὁποὺ μέλλει νὰ τὴν ἐλευθερώσωσι».

Ελληνική Νομαρχία, Παρά Ανωνύμου του Έλληνος1

Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, αποφάσισα συνειδητά να είναι προσεγ-
γίσιμο και κατανοητό στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, που θα ήθελε να έρθει 
σε επαφή και να γνωρίσει καλύτερα θέματα –όχι δυσνόητα– που αφορούν τη 

δομή και τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, καθώς και τη δημόσια διοίκηση στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα, επ’ ουδενί έπρεπε να απολέσει την επιστη-
μονική προσέγγιση του ζητήματος. 

Ο Γουλιέλμος της Μπάσκερβιλ, ήρωας στο βιβλίο «Το όνομα του Ρόδου», του 
καθηγητή Σημειολογίας U. Eco (1991: 419) αναφέρει ότι «Τα βιβλία δεν έγιναν για να 
τα πιστεύουμε, αλλά για να τα υποβάλλουμε σε έρευνα. Μπροστά σε ένα βιβλίο, δεν 
θα πρέπει να αναρωτιόμαστε τι λέει, μα τι θέλει να πει, κάτι που οι παλαιοί σχολιαστές 
των ιερών βιβλίων είχαν κατανοήσει απόλυτα … η αληθινή επιστήμη δεν πρέπει να 
ικανοποιείται με τις ιδέες, που είναι πράγματι σημεία, αλλά θα πρέπει να ανακαλύπτει τα 
πράγματα στην ιδιαίτερή τους αλήθεια». Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του βιβλίου. 

Το βιβλίο αυτό είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο, τόσο για τους 
φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, συμμετέχοντες σε σεμινάρια) 
που παρακολουθούν μαθήματα τα οποία αφορούν το κράτος, την οργάνωσή του, τις 
δημόσιες πολιτικές και τη δημόσια διοίκηση στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, 
όσο και για τους υποψηφίους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τους συμμετέ-
χοντες σε σεμινάρια αλλά και τους υποψηφίους για τους διαγωνισμούς του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για 
τα στελέχη όλων των βαθμίδων της δημόσιας διοίκησης αλλά και στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα που συνεργάζονται με τον δημόσιο τομέα. 

Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη έκδοση του προ-
ηγούμενου συγγράμματος με τίτλο «Εισαγωγή στην Πολιτική και Διοικητική Οργάνωση 
του Ελληνικού Κράτους», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Προπομπός το 2013. Το βιβλίο 

1. Ένα από τα κορυφαία έργα της προεπαναστατικής περιόδου, δείγμα του ελληνικού διαφωτισμού. 
Δημοσιεύθηκε το 1806. Το χωρίο είναι ο πρόλογος του βιβλίου. 



22 Δημόσια Διοίκηση

είναι αποτέλεσμα της εργασιακής εμπειρίας του συγγραφέα στον δημόσιο τομέα και της 
διδασκαλίας του σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και 
σε εξειδικευμένα σεμινάρια στον δημόσιο τομέα. 

Το σύγγραμμα θα προσπαθήσει να απαντήσει, μεταξύ άλλων, σε μία σειρά ερωτη-
μάτων, όπως, για παράδειγμα, «ποια είναι η σημερινή μορφή του ελληνικού κράτους», 
«ποια θα είναι η εξέλιξη του ελληνικού κράτους», «ποιες επιδράσεις έχει δεχθεί το ελ-
ληνικό κράτος», «ποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, ούτως 
ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις 
της παγκοσμιοποίησης», «ποια είναι η δομή και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους 
και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σήμερα» και, τέλος, «πώς θα αντιδράσει στις 
επιδράσεις της σύγχρονης εποχής».

Διάρθρωση της ύλης

Η ύλη κατανέμεται σε δέκα κεφάλαια. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της Διοικητικής Επιστήμης. Έμφαση 

δίδεται στην έκφανση της δημόσιας πολιτικής, και ειδικά της δημόσιας διοίκησης, που 
είναι και το ζητούμενο του συγγράμματος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 
από το 1821 (έτος έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης) έως και την πτώση της δικτατο-
ρίας των Συνταγματαρχών. Πολλές φορές, η ιστορία της δημόσιας διοίκησης ταυτίζεται 
με την ιστορία του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η περίοδος της Γ΄ Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και παρατίθενται οι βέλτιστες πρακτικές διοίκησης που εφαρμόζονται την 
τελευταία περίοδο, κατ’ εφαρμογήν και των οδηγιών της Ε.Ε., με ειδική αναφορά στη 
διοίκηση διά στόχων και σε άλλα εργαλεία διοίκησης. Η προτεινόμενη περιοδολόγηση 
της ιστορικής ανασκόπησης στηρίζεται στις αναφορές των ιστορικών. Αναφέρονται οι 
βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Νέου Δημόσιου Management, 
στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Η ανάπτυξη των ποιοτικών συστημάτων στην Ελλάδα αποτελεί βασική δημόσια πο-
λιτική τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή της ΔΟΠ θα συμβάλει στη χρήση εργαλείων 
που θα αναπτύξουν την αποδοτικότητα του δημοσίου τομέα. Επίσης, παρουσιάζονται 
εν συντομία το εκπαιδευτικό σύστημα και το διοικητικό σύστημα υγείας, στα χρόνια της 
Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται και παρουσιάζεται η πολιτειακή και πολιτική 
οργάνωση του κράτους, με ιδιαίτερη αναφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον 
Πρωθυπουργό, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο κοινοβουλευτικό σύστημα, στα εκλο-
γικά συστήματα και στον ρόλο των πολιτικών κομμάτων. Συν τοις άλλοις, τονίζεται η 
σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος για τη δημιουργία πολιτικών όντων, σύμφωνα 
με την Αριστοτελική λογική. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και 
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την αποκέντρωση, διαχρονικά. Αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι μεταρρυθμίσεις των τελευ-
ταίων ετών (Σχέδιο Καποδίστριας, η μεταρρύθμιση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
το Πρόγραμμα Καλλικράτης και, τέλος, το Πρόγραμμα Κλεισθένης). Οι πίνακες που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό υποδηλώνουν τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων 
και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα παρουσιάζεται στο έκτο κεφάλαιο. Εν προκειμένω, 
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον θεσμό της μονιμότητας, ο οποίος βάλλεται την τελευ-
ταία περίοδο κατόπιν των διάφορων εξαγγελιών περί μείωσης του κράτους. Επίσης, 
αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία της επιλογής και πρόσληψης των 
δημοσίων υπαλλήλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, η αξιολόγηση και η 
ανάπτυξη των δημοσίων υπαλλήλων, οι μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάστασή τους, 
η κινητικότητα και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, γίνεται αναφορά 
στους εργαζομένους με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα.

Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης, και πιο 
συγκεκριμένα η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, οι Συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές (όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, το Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). 
Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας στον δημό-
σιο τομέα και το σύγχρονο κράτος πρόνοιας. Είθισται, στη σχετική βιβλιογραφία, το 
κράτος πρόνοιας και η προστασία των πολιτών να ενσωματώνονται ως υποκεφάλαια 
σε άλλες ενότητες. Συνήθως, το κράτος πρόνοιας μελετάται από πολιτικοοικονομική 
άποψη, ενώ οι μελέτες που αφορούν τη διοικητική επιστήμη είναι λιγότερες. Οι Ανε-
ξάρτητες Αρχές μελετήθηκαν υπό την οπτική γωνία του κράτους πρόνοιας, δηλαδή 
του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα 
των πολιτών.

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας από 
τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, οι μέρες της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, 
ούτως ώστε να κατανοήσουμε συνολικά την πορεία της και τις σχετικές πολιτικές που 
ακολουθήθηκαν, καθώς και τον λόγο για τον οποίο μία από τις ισχυρότερες (;) οικονο-
μίες έως και πριν λίγα χρόνια, περιήλθε σε αυτό το σημείο. Επιπροσθέτως, το εν λόγω 
κεφάλαιο αναφέρεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που συνήθως τοποθετείται ως 
μέρος της κεντρικής οργάνωσης του κράτους. Δεν ασπάζομαι αυτήν τη θέση, γι’ αυτό 
και αναπτύσσεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Τέλος, παρουσιάζονται τα προβλήματα των 
κρατικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της Ε.Ε. Το κεφάλαιο 
αναδεικνύει, αφενός τη διεπιστημονική προσέγγιση της δημόσιας διοίκησης, ειδικά σε 
θέματα που αφορούν οικονομικές πολιτικές, αφετέρου τις παθογένειες της διοίκησης 
και τις επιπτώσεις αυτών στα δημόσια οικονομικά. 

Το ένατο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Παρατίθενται η ιστορική αναφορά της ίδρυσης και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας 
της Ε.Ε., η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ – Ε.Ε. και ο προβληματισμός σχετικά με τη σχέση 
Συντάγματος και Κοινοτικού Δικαίου. Παρουσιάζεται ένας εναλλακτικός προβληματι-
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σμός σχετικά με τον διοικητικό εξευρωπαϊσμό και υπάρχει αναφορά στα επιχειρησιακά 
προγράμματα της Ε.Ε. και στην απορροφητικότητά τους. 

Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση της δημόσιας διοίκησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ο θεσμός του Πρό-
εδρου της Δημοκρατίας, η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης και οι αρμοδιότητες 
των υπουργείων και των υπηρεσιών, η οργάνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η 
οργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η αποκέντρωση, οι 
Ανεξάρτητες Αρχές, οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι κρατικοί και οι ημικρατικοί 
οργανισμοί. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και το 
επιμύθιο. 

Το κείμενο διανθίζεται από παραδείγματα. Με την παρουσίαση παραδειγμάτων από 
τις πρωτογενείς πηγές ενισχύεται το θεωρητικό μέρος του συγγράμματος. Οι πρωτο-
γενείς πηγές περιλαμβάνουν αυτές που συνετέθησαν ή/και δημιουργήθηκαν από τους 
πρωταγωνιστές της εποχής όπου έλαβε χώρα το υπό εξέταση γεγονός. Τέτοια κείμενα 
είναι τα άρθρα εφημερίδων, οι νόμοι και άλλα θεσμικά κείμενα, οι επίσημες στατιστικές, 
οι αναμνήσεις πρωταγωνιστών και άλλα. 

Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, παρουσιάζεται μία σειρά από διαγράμ-
ματα, πίνακες, χάρτες και σχήματα, ακόμη και εικόνες, που αφορούν κυρίως τη δημόσια 
διοίκηση, τη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της Ε.Ε.

Για τη συγγραφή τού ανά χείρας τόμου χρησιμοποιήθηκε παλαιά και νέα βιβλιογρα-
φία ξένων και Ελλήνων επιστημόνων και μελετητών σε θέματα διοικητικής επιστήμης, 
και ειδικά στη δημόσια διοίκηση. Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος κάθε κεφα-
λαίου, με αλφαβητική σειρά και με βάση το επώνυμο του συγγραφέα, χωρίζεται δε σε 
ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση και ηλεκτρονικές πηγές. Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική 
των πιο βασικών, πρόσφατων, χρήσιμων και προσιτών πηγών (συγγράμματα, άρθρα, 
συλλογικοί τόμοι, αφιερώματα εφημερίδων, θεσμικά κείμενα και διαδικτυακές πηγές). 

Η δεύτερη έκδοση του συγγράμματος συνιστά μία μείζονα αναθεώρηση της προ-
ηγούμενης. Ορισμένες από τις αλλαγές αφορούν την παράθεση πληθώρας παραδειγ-
μάτων που άπτονται της ιστορίας και της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, καθώς 
και πληθώρας βιβλιογραφικών πηγών. Επίσης, έχουν προστεθεί κεφάλαια, όπως αυτό 
για τη Διοικητική Επιστήμη και το δέκατο για την Κυπριακή δημόσια διοίκηση. Στην 
παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί πολλές ερωτήσεις για συζήτηση. Τέλος, υπήρξαν και 
συνεργασίες με νέους επιστήμονες. Το υλικό έχει εμπλουτιστεί, διαφοροποιηθεί και 
επικαιροποιηθεί στο σύνολο του βιβλίου. 

Ο P. Valery είχε γράψει ότι «Τα βιβλία έχουν τους ίδιους εχθρούς με τους ανθρώ-
πους: τη φωτιά, την υγρασία, την ανοησία, τον χρόνο, μα κυρίως το ίδιο το περιεχόμενό 
τους». 

Εύχομαι και ελπίζω αυτό το σύγγραμμα να έχει πολλούς ή, για την ακρίβεια, μόνο 
φίλους. 
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1 |  Εισαγωγή στη Διοικητική 
Επιστήμη και στη Δημόσια 
Διοίκηση

Στόχος του κεφαλαίου είναι να αναδείξει τη σημασία της έννοιας της Διοικητι-
κής Επιστήμης και τις επιμέρους ενότητες που μελετά, και πιο συγκεκριμένα την 
ιδιωτική διοίκηση, τη δημόσια διοίκηση και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Επίσης, θα αναδείξει τον ρόλο και τη σημασία της δημόσιας διοίκησης και τη 
σχέση της με τη δημόσια πολιτική στο πλαίσιο της σύγχρονης διακυβέρνησης. 

«Η επιστήμη, είναι αλήθεια, δεν μπορεί να εμβαθύνει 
στα γεγονότα παρά με τη μεσολάβηση της τέχνης – 

Αλλά η τέχνη δεν είναι παρά η προέκταση της επιστήμης». 
E. Durkheim1

«Οι επιχειρήσεις είναι δαρβινισμός:  
Μόνο οι ισχυρότεροι επιβιώνουν». 

Ρ. Χολμς – Α. Κορτ2

1.1. Η έννοια της Διοικητικής Επιστήμης

Η Διοικητική Επιστήμη (Administrative Science) έχει εξελιχθεί τα μέγιστα και βρίσκεται 
πλέον σε πλήρη ανάπτυξη. Η ανάπτυξή της ξεκίνησε από την Ευρώπη, με την Αμερική να 
ακολουθεί, καθιστάμενη η «μητέρα» της νέας επιστήμης. Ακόμη και στην Ελλάδα, με κά-
ποια καθυστέρηση, η Διοικητική Επιστήμη άρχισε να θεωρείται αυτόνομη επιστήμη. Δη-
λαδή, τα πορίσματα και οι αρχές της λαμβάνονται υπόψη στην πρακτική λειτουργία της 
διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τις λοιπές επιστήμες 
(οι κυριότερες επιρροές προέρχονται από την πολιτική επιστήμη, την οικονομική επι-
στήμη, τη νομική επιστήμη, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία) (Πραστάκος, 2006). 

Για παράδειγμα, η πολιτική επιστήμη μελετά τις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, 
τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων, τη δράση των πολιτικών κομμάτων και την επιρροή 

1. Ο E. Durkheim (15/4/1858 – 15/11/1917) ήταν Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος. 
2. CEO στελέχη της Bell Group International.
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των πολιτικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τον Machiavelli,3 η πολιτική επιστήμη είναι 
η επιστήμη του κράτους, η επιστήμη της εξουσίας (Ασπρίδης, 2006). Ευρισκόμενος στην 
αντίθετη πλευρά, ο J. Chevallier (1993) υποστηρίζει ότι ενσκήπτουν εμπόδια στην 
ανάπτυξη της Διοικητικής Επιστήμης, όταν αυτή λειτουργεί με νομικούς όρους και ως 
μέρος της νομικής επιστήμης και ειδικότερα του δημοσίου δικαίου, ως προς τη μελέτη της 
δημόσιας διοίκησης. Η Διοικητική Επιστήμη μπορεί να είναι πράξη αλλά είναι και τέχνη, η 
οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της (Μπουραντάς, 2015, Τάχος, 1985). 

∆ιοικητική
Επιστήµη

Νοµική
Επιστήµη

Οικονοµική
Επιστήµη

Κοινωνιολογία

Ανθρωπιστικές
Επιστήµες

Πολιτική
Επιστήµη

Διάγραμμα 1.1.: Η σχέση της διοικητικής επιστήμης με τις κοινωνικές επιστήμες

Πηγή: Προσωπική επεξεργασία δεδομένων.

Ως Διοικητική Επιστήμη εννοούμε τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών που στη-
ρίζεται στην κοινωνιολογική μέθοδο προσέγγισης, προκειμένου να μελετήσει τη δομή 
και τη λειτουργία του διοικητικού φαινομένου στο σύνολό του (Παυλόπουλος, 1983). 
Ο όρος αυτός περιλαμβάνει δύο επιμέρους έννοιες: Τη λειτουργική, από την άποψη της 
διενέργειας των νομικών πράξεων για την επίτευξη ενός σκοπού, και την οργανική, που 
συνδέεται με το πρόσωπο ή τις ομάδες προσώπων που έχουν δικαίωμα ή υποχρέωση 
να ασκήσουν την προηγούμενη δραστηριότητα (Bernard, 2018, Κατσαρός, 2008, Τύπας, 
2003, Σπηλιωτόπουλος, 1991).

Η Διοικητική Επιστήμη είναι η δομημένη προσέγγιση που στοχεύει στη λήψη απο-
φάσεων για τις οργανώσεις. Στηρίζεται σε συγκεκριμένες μεθόδους και συγκεκριμένους 
κανόνες, διαθέτει τη δική της δεοντολογία και μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν. Αποτελεί αυτόνομη επι-
στήμη και τα πορίσματά της λαμβάνονται υπόψη στην πρακτική λειτουργία της διοί-

3. Ο Νiccolo Machiavelli (1469 – 1527) είναι γνωστός για τις απόψεις του για την τέχνη της δια-
κυβέρνησης. Θεωρείται ο κορυφαίος εκπρόσωπος του πολιτικού ουμανισμού της Αναγέννησης και 
εγκαινίασε την πολιτική σκέψη των νεότερων χρόνων. 
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κησης. Η Διοικητική Επιστήμη περιλαμβάνει τη μελέτη του φαινομένου της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και των Μη Κρατικών Οργανισμών. Η 
ανάπτυξή της οφείλεται στην ερευνητική διαδικασία αλλά και στην ανάπτυξη της πλη-
ροφορικής επιστήμης και της επιστήμης της τεχνολογίας (Anderson κ.ά., 2014, Μακρυ-
δημήτρης, 2003). 

Ο Henry Towne4 ανέδειξε τη σημασία του management ως επιστήμης αλλά και 
την ανάγκη για την ανάπτυξη των βασικών αρχών και θεωριών της Διοικητικής Επιστή-
μης (Πετρίδου, 2011). Η Mary Parker Follet5 (1949), η αποκαλούμενη και «μητέρα 
του σύγχρονου management», θεώρησε ότι η διοίκηση είναι τέχνη, και πιο συγκεκρι-
μένα η τέχνη να μπορείς να πετυχαίνεις πράγματα μέσω άλλων ανθρώπων. 

Σύμφωνα με τον L. Gullick (Μακρυδημήτρης, 2004 β:17), «… Η επιστήμη της διοί-
κησης είναι το σύστημα των γνώσεων μέσω των οποίων μπορούν οι άνθρωποι να κατα-
νοούν τις σχέσεις, να προβλέπουν τα αποτελέσματα και να επηρεάζουν την έκβαση της 
οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη ορισμένων κοινών σκοπών. Η δε Δημόσια 
Διοίκηση είναι εκείνο το τμήμα της Διοικητικής Επιστήμης το οποίο ασχολείται με τη δι-
ακυβέρνηση και ιδίως με την εκτελεστική λειτουργία, όπου εφαρμόζονται οι σκοποί του 
κράτους, μολονότι υπάρχουν διοικητικά προβλήματα και στη νομοθετική και στη δικα-
στική λειτουργία…».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Πραστάκο, η Διοικητική Επιστήμη συνεισφέρει σε 
όλους τους τομείς της επιχείρησης και στη λήψη των αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα 
πεδία εφαρμογής της αφορούν την παραγωγή, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση 
των αποθεμάτων, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα χρηματοοικονομικά, τις πωλήσεις, το 
marketing και την οργάνωση (Πραστάκος, 2002). 

Σύμφωνα με τους Anderson κ.ά. (2014: 24), «Η διοικητική επιστήμη αποτελεί μία 
δομημένη προσέγγιση που εστιάζει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέ-
ον, βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους και χρησιμοποιεί, σε μεγάλο 
βαθμό, την ποσοτική ανάλυση. Εκτός από τον όρο "διοικητική επιστήμη", δύο ευρέως 
χρησιμοποιούμενοι όροι είναι η "επιχειρησιακή έρευνα" και η "επιστήμη λήψης απο-
φάσεων"».

Ο Chevallier υποστηρίζει ότι ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει πολλές και διαφο-
ρετικές όψεις του διοικητικού φαινομένου, καθώς και περισσότερες αντιλήψεις γι’ αυτό, 
οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με το κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό και ιδεολογικό 

4. Ο H. Towne (24/8/1844 – 15/10/1924) ήταν Αμερικανός μηχανικός, επιχειρηματίας και συγκατα-
λέγεται στους πρωτοπόρους της Διοικητικής Επιστήμης. 

5. Η Mary Parker Follet (3/9/1868 – 18/12/1933), αποκαλούμενη και «Μητέρα της Σύγχρονης Δι-
οίκησης», ήταν Αμερικανίδα σύμβουλος επιχειρήσεων και ασχολήθηκε με την οργανωσιακή θεωρία. 
Ήταν μία από τις γυναίκες που επηρέασαν την ανάπτυξη της Διοικητικής Επιστήμης. Η δεύτερη ήταν 
η Αμερικανίδα ψυχολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Lillian Evelyn Moller Gilbreth (24/5/1878 
– 2/1/1972). Επίσης, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Jane Adams (6/9/1860 – 21/5/1935), ακτιβίστρια και 
δημόσια λειτουργός. Από τις νεότερες ξεχωρίζει η Patricia M. Shields (1951 - ), Καθηγήτρια Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Texas State University, που καθιέρωσε την έννοια ”applying 
pragmatism to public administration”. Βλ. και την ιστοσελίδα http://mpfollett.ning.com/, προσπελά-
σθηκε στις 8/6/2019. 
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πλαίσιο αναφοράς και της εποχής (Chevallier, 1993). Ο Γάλλος καθηγητής υποστηρίζει, 
όσον αφορά τη διοικητική επιστήμη: «Εμφανίζεται σαν μια κυοφορούμενη κοινωνι-
κή επιστήμη: Το αντικείμενό της δεν αποτελεί μία δεδομένη πραγματικότητα, έτοιμη 
να διερευνηθεί, αλλά τείνει να δομηθεί με τη βοήθεια μίας ιδιαίτερης προβληματικής, 
που τοποθετείται στη συμβολή περισσότερων επιστημονικών κλάδων και οφείλει να 
ξεπεράσει έναν αριθμό επιστημολογικών εμποδίων προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση επιστημονικότητας» (Chevallier, 1993: 36). Συμπληρώνει ότι ο ρόλος της δι-
οικητικής επιστήμης αφορά τόσο την κοινωνική ολότητα όσο και την κοινωνική ομάδα 
της οργάνωσης (Chevallier, 1993). 

Σύμφωνα με τη γαλλική παράδοση, η δημόσια διοίκηση συμβάλλει στη διαμόρφω-
ση ενός ισχυρού και μεγάλου δημόσιου τομέα, εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει σε άλλες 
χώρες-μέλη της Ε.Ε. Για παράδειγμα, η ίδια η Ε.Ε. επιδιώκει να δημιουργήσει κανόνες 
ανταγωνισμού που θα περιορίσουν το μέγεθος του δημοσίου τομέα (Roux, 2007). 

Εκείνο που προκύπτει από τις αναφορές αυτές, ως προς τον χαρακτήρα της διοικη-
τικής θεωρίας, είναι ότι αυτή αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, όρο και προϋπόθεση της 
ουσιαστικής ανάλυσης και του ελέγχου της διοικητικής πραγματικότητας. Επισημαίνεται 
η ανάγκη της διασύνδεσης της διοικητικής θεωρίας με τα εμπειρικά διοικητικά προβλή-
ματα και την εννοιολογική αναγωγή των τελευταίων στο επίπεδο μίας θεωρίας, επαρ-
κώς αφηρημένης και συνεκτικής για τη σφαιρική θεώρηση και ερμηνεία της εμπειρικής 
πραγματικότητας. Υπό αυτή την έννοια, οι παραπάνω τοποθετήσεις οριοθετούν ένα 
ενδεικτικό αξιολογικό πλαίσιο αποτίμησης της εγχώριας διοικητικής βιβλιογραφικής 
παραγωγής (Καλογήρου κ.ά., 2015, Μακρυδημήτρης κ.ά., 2012, Koontz κ.ά., 1984).

Η Διοικητική Επιστήμη τοποθετείται στο επίκεντρο του management, έχει τεράστιο 
εύρος εφαρμογών, συμβαδίζει με την ανάπτυξη της πληροφορικής, επιτρέπει τη δια-
χείριση του ρίσκου και της αβεβαιότητας και, τέλος, δημιουργεί αξία και γνώση από τα 
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτής της δημιουργίας και του εύρους της λειτουργικότητάς της, 
η Διοικητική Επιστήμη αξιοποιείται και στη δημόσια διοίκηση (Bernard, 2018).

Η Διοικητική Επιστήμη έχει ως πεδίο έρευνας, μεταξύ άλλων, το κράτος. Συμβάλλει 
στην ουσιαστική βελτίωση των δομών και των λειτουργιών του και εντοπίζει τα σημεία 
που χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης. Μελετά την εκτελεστική εξουσία σε όλα τα επίπεδα, 
τις δομές και τις λειτουργίες της. Εξετάζει τον κρατικό μηχανισμό και όσους χειρίζονται 
και ασκούν τη δημόσια εξουσία. Μέσα από τη μελέτη των δομών, των λειτουργιών και 
των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται στον κρατικό μηχανισμό, εστιάζει 
την προβληματική της στις οργανώσεις του (Bernard, 2018, Μακρυδημήτρης κ.ά., 2012, 
Ασπρίδης, 2004, Chevallier, 1993).

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης είναι οι θεμελιωτές 
της φιλοσοφίας της Διοικητικής Επιστήμης.6 Αναμφισβήτητα, αυτοί που διαδραμάτισαν 
καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση της Διοικητικής Επιστήμης ήταν ο Γάλλος μηχανι-
κός Henri Fayol (1841 – 1925), o Αμερικανός Frederick Taylor (1856 – 1915) 

6. On line διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.mentzelidis.gr/management-epixeiriseis/197-
i-symvoli-tis-dioikitikis-skepsis-stin-arxaia-ellada-sto-sygxrono-manatzment, προσπελάσθηκε στις 
9/8/2019.
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(Myrrick, 2012), οι οποίοι ασχολήθηκαν κυρίως με το management των επιχειρήσεων 
(Schermerhorn, 2012), και ο Max Weber (1864 – 1920), που μελέτησε το φαινόμενο 
της δημόσιας διοίκησης.7

Ο H. Fayol (2010) όρισε ότι οι κυριότερες αρχές του Επιστημονικού Management 
είναι οι ακόλουθες:

• Ο καταμερισμός της εργασίας.
• Η εξουσία και η ευθύνη των στελεχών.
• Η πειθαρχία. 
• Η ενότητα της εντολής. 
• Η ενότητα της κατεύθυνσης.
• Η υποταγή του ατομικού συμφέροντος στο γενικό (εγώ και εμείς).
• Η δίκαιη ανταμοιβή. 
• Η συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων. 
• Η ύπαρξη ιεραρχίας. 
• Η οργανωσιακή τάξη.
• Η συνέχεια στο ανθρώπινο δυναμικό.
• Η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζομένους. 
• Το ομαδικό πνεύμα της εργασίας. 

Η διοίκηση είναι μία σειρά ενεργειών ή λειτουργιών για την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων. Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό (ο 
καθορισμός των στόχων και του σχεδίου δράσης), την οργάνωση (ο καταμερισμός των 
εργασιών, η ανάθεση εργασιών και άλλα), τη διεύθυνση (η κατεύθυνση και η επίβλεψη 
των εργαζομένων) και τον έλεγχο (έλεγχος πόρων, αποτελεσμάτων και άλλα). Στόχος 
της εκάστοτε διοίκησης είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, τόσο των 
επιμέρους δομών όσο και συνολικά της οργάνωσης (Robbins κ.ά., 2017, Χυτήρης κ.ά., 
2015, Schermerhorn, 2012, March κ.ά., 2003). 

Παράδειγμα 1: Οι αρχές της επιστημονικής διοίκησης κατά τον 
Taylor

α. Αντικατάσταση των εμπειρικών κανόνων με την οργανωμένη γνώση, δηλαδή την επι-
στήμη. 

β. Αρμονία στην ομαδική δράση. 
γ. Συνεργασία. 
δ. Εργασία για μέγιστη απόδοση. 
ε.  Ανταμοιβή, δηλαδή προσωπική ευημερία και πρόοδος της επιχειρήσεως (on line δια-

θέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t32/t32_03.htm, 
προσπελάσθηκε στις 8/6/2019). 

7. Ο H. Fayol ήταν Γάλλος μεταλλειολόγος και ανέπτυξε τις βασικές θεωρίες για τη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων. Ο Fr. Taylor ήταν Αμερικανός μηχανικός, ενώ ο M. Weber ήταν Γερμανός κοινωνιολόγος. 
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Με τη σειρά του, ο M. Weber (2005) κατέγραψε δέκα χαρακτηριστικά του ιδεατού 
τύπου της γραφειοκρατίας (όπως αναφέρεται στο Μουζέλης, 2009): 

• Τα άτομα που στελεχώνουν τη γραφειοκρατία επιλέγονται και δεν εκλέγονται.
• Οι εργαζόμενοι της γραφειοκρατίας υπακούουν σε συγκεκριμένα καθήκοντα και 

καθορισμένες υποχρεώσεις και οφείλουν να συμμορφώνονται με μία σειρά απρό-
σωπων ρυθμίσεων.

• Τα μέλη της εκάστοτε γραφειοκρατικής οργάνωσης έχουν συγκεκριμένες αρμοδιό-
τητες και ευθύνες, οι οποίες πηγάζουν από τη θέση που κατέχουν στο οργανωτικό 
διάγραμμα.

• Όσο ανεβαίνουμε ιεραρχικά, τόσο αυξάνονται οι αρμοδιότητες κάθε στελέχους.
• Η αμοιβή κάθε εργαζομένου βασίζεται στην καταβολή ενός σταθερού μισθού και στη 

συνέχεια μίας σύνταξης.
• Η απασχόληση των στελεχών μίας γραφειοκρατίας έχει συνήθως τον χαρακτήρα της 

μονιμότητας.
• Η εξέλιξη των στελεχών της γραφειοκρατίας λαμβάνει χώρα είτε με το σύστημα της 

αρχαιότητας, είτε με το κατ’ εκλογήν σύστημα.
• Η περιουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης ανήκει σε αυτήν και όχι στα μέλη που 

τη στελεχώνουν.
• Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, τηρώντας μία 

στάση τυπική και απρόσωπη.
• Η κύρια απασχόληση των στελεχών είναι η γραφειοκρατική οργάνωση στην οποία 

έχουν ενταχθεί, χωρίς αυτό να απαγορεύει την ενασχόλησή τους με μία άλλη θέση, 
η οποία δεν δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της βασικής τους ερ-
γασίας. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι δύο προσεγγίσεις για το ιδιωτικό και το δημόσιο 
management8 έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, μέσω των οποίων απο-

8. Ο Antoine de Saint-Expery, στο βιβλίο του «Ο Μικρός Πρίγκιπας» (2015, εκδόσεις Σαΐτα), ανα-
φέρεται και στην επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 13, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα 
ακόλουθα: «Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ 
απασχολημένος που δεν σήκωσε καθόλου το κεφάλι του κατά την άφιξη του μικρού πρίγκιπα.

«Καλημέρα» του είπε. «Το τσιγάρο σας έσβησε».
«Πεντακόσια ένα εκατομμύρια, εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, εφτακόσια τριάντα ένα. Είμαι σοβα-

ρός, εγώ, είμαι ακριβής».
«Και τι τα κάνεις όλα αυτά τα αστέρια;»
«Τι τα κάνω;»
«Ναι».
«Τίποτα. Τα έχω στην κατοχή μου».
«Έχεις στην κατοχή σου τα αστέρια;»
«Ναι».
«Μα γνώρισα ήδη έναν βασιλιά που…»
«Οι βασιλιάδες δεν κατέχουν τίποτα. Απλώς βασιλεύουν. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό».
«Και σε τι χρησιμεύει να έχεις στην κατοχή σου τα αστέρια;»
«Μου χρησιμεύει στο να είμαι πλούσιος».
«Και σε τι χρησιμεύει να είσαι πλούσιος;»
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δεικνύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κυριότερων εκφάνσεων της Διοικητικής 
Επιστήμης (Robinson, 2015).

Φυσικά, υπάρχουν και πολλές διαφορές, όπως ότι η κινητήρια δύναμη του ιδιωτικού 
management είναι η ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών, ενώ του δημόσιου τομέα 
είναι η ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών, ότι ο ιδιωτικός τομέας αποσκοπεί στη 
μεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ ο δημόσιος στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημε-
ρίας. Τέλος, η λειτουργία του ιδιωτικού management βασίζεται στο σύστημα των τιμών, 
ενώ η λειτουργία του δημόσιου τομέα βασίζεται κυρίως στον Προϋπολογισμό (Απέργης, 
2017, Hal, 2015, Λαδή κ.ά., 2008). 

Μία τελευταία διαφορά μεταξύ των δύο φορέων, η οποία προέκυψε πρόσφατα, είναι 
το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστα-
σία των Προσωπικών Δεδομένων, η ύπαρξη θέσης υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
(DPO) στη δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωτική, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η εν λόγω 
θέση είναι προαιρετική (Khatri, 2011, Πετρίδου, 2011). 

Τη διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποδίδει σε απόλυτο βαθμό ο 
Larry Ellison9, όταν αναφέρει ότι «Ο πρωταρχικός ρόλος μίας εταιρείας είναι να 
βγάζει χρήματα. Ο πρωταρχικός ρόλος της κυβέρνησης είναι να παίρνει ένα μεγάλο 
κομμάτι από τα χρήματα αυτά και να τα δίνει σε άλλους».

Παράδειγμα 2: Η Διοίκηση Επιχειρήσεων
Η Διοίκηση Επιχειρήσεων και άλλα σχετικά αντικείμενα σπουδών συγκαταλέγονται στα 
πιο δημοφιλή πεδία σπουδών, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών στο management, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν ευρεία γνώση της διοίκησης 
λειτουργιών, των αγορών, των χρηματοοικονομικών, των λειτουργιών, της στρατηγικής, 
των πολιτικών των εταιρειών, των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Οι δεξιότητες που 
αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι μετά τις σπουδές στο management εντοπίζονται στην κατα-
νόηση του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών, στις καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, 
στην αναλυτική και κριτική σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στα 
εσωτερικά κίνητρα, στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και άλλα (on line διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα https://www.look4studies.com/ekpaideusi-teleutaia-nea-symvoules/-/
ekpaidefsis-spoudes-sti-dioikisi-epixeirisewn.html, προσπελάσθηκε στις 8/6/2019). 

Στο πλαίσιο των κανόνων της ορθής διοίκησης, και ειδικότερα στο πλαίσιο της θεω-
ρίας των οργανώσεων, υπάρχουν κανόνες και αξιώματα που συμβάλλουν στην αντιμε-
τώπιση των γραφειοπαθολογιών και δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στις σύγχρονες 
οργανώσεις. Σύμφωνα με την επισκόπηση που παρουσιάζει ο καθηγητής Α. Μακρυ-
δημήτρης (2002), τα αξιώματα αυτά είναι ο νόμος του Parkinson, τα αξιώματα 
του Downs, η αρχή του Peter, το αξίωμα του Ashby, η ενότητα εντολής, το εύρος 
εποπτείας, η περιγραφή αρμοδιοτήτων, η ενότητα σκοπού, η λειτουργική διαφοροποί-

«Στο να αγοράζω άλλα αστέρια, αν ανακαλυφθεί κάποιο».
9. Αμερικανός επιχειρηματίας και CTO της Oracle Corporation (17/8/1944).
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ηση και οι αρχές της συστημικής θεωρίας. Ο συνδυασμός στην εφαρμογή όλων των 
παραπάνω θα συντελέσει στην αντιμετώπιση των ασθενών σημείων των οργανώσεων. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Επεξεργασίας (ΠΕ) 263/1997, το ΣτΕ (Ε΄ Τμήμα) θεωρεί ότι 
«Εκ της συνταγματικής αρχής της διακρίσεως των λειτουργιών (άρθρο 26 του Συντάγμα-
τος) και των συνταγματικών διατάξεων περί συγκροτήσεως και αποστολής της Κυβερ-
νήσεως (άρθρο 81 επ.), καθώς και περί οργανώσεως της Διοικήσεως (άρθρο 101) και 
υπηρεσιακής καταστάσεως των οργάνων της Διοικήσεως (άρθρο 103 επ.), συνάγεται 
ότι η γενική οργάνωση του κράτους γίνεται κατά τρόπον ορθολογικό. Ορθολογική, δε, 
είναι και η οργάνωση της Δημοσίας Διοικήσεως, στηριζομένη στις αρχές 
και τα πορίσματα της διοικητικής επιστήμης, η οποία περιέχει, αφενός 
μεν οργανωτικές αρχές κοινές για κάθε οργάνωση, δημόσια ή ιδιωτική, 
αφετέρου δε αρχές οι οποίες προσιδιάζουν μόνον στις δημόσιες οργα-
νώσεις, όπως οι υπηρεσίες του Κράτους και των ΝΠΔΔ. Κατά τον τρόπο 
αυτόν, η διοικητική επιστήμη καθίσταται περιεχόμενο των κανόνων του 
οργανωτικού δικαίου, δηλαδή του δικαίου που καθορίζει τα της δομής 
και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των διοικητικών οργανώ-
σεων. Οι κανόνες, δε, αυτοί είναι ορθολογικοί, πάγιοι και αντικειμενικοί 
και δι’ αυτών η λειτουργία της Διοικήσεως καθίσταται όχι απλώς νόμι-
μη αλλά και αποτελεσματική. Τούτο, άλλωστε, είναι και σύμφωνο προς 
τη γενικότερη αρχή της αποτελεσματικότητας που διέπει το σύγχρονο 
κράτος. Εντεύθεν έπεται ότι η επέμβαση στη δομή διοικητικής υπηρεσίας οποιουδή-
ποτε επιπέδου πρέπει να είναι προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης που στηρίζεται στις 
αρχές της διοικητικής επιστήμης, εις τρόπον ώστε η επιχειρούμενη οργάνωση να είναι 
ορθολογική, διαρκής και αποτελεσματική και όχι περιστασιακή, αποσπασματική και 
εξυπηρετική άλλων σκοπών, μη σχετιζομένων προς τις ανωτέρω συνταγματικές αρχές.

Δηλαδή, τα πορίσματα και οι αρχές της διοικητικής επιστήμης οφείλουν να λαμβάνο-
νται υπόψη και στην πρακτική λειτουργία της εφαρμοσμένης διοίκησης, κάτι που, ούτως 
ή άλλως, συνέβαινε στις αγγλοσαξονικές κοινωνίες εδώ και δεκαετίες (Ασπρίδης, 2004).

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Μακρυδημήτρης, η Διοικητική Επιστήμη είναι ο 
κλάδος των κοινωνικών επιστημών που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη περιφρόνηση από 
τις υπόλοιπες επιστήμες. Ταυτόχρονα, ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να ασκήσει διοίκηση 
χωρίς να την έχει σπουδάσει και χωρίς να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και να στηρίζεται 
στη λογική.10 

10. On line διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.ease.gr/Uploads/Documents/4014/%CE%91%
CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A3_%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%A
5%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3.pdf, προσπελάσθηκε στις 
29/7/2019.
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1.2. Εισαγωγή στην έννοια της δημόσιας διοίκησης

«Η διεθνής γραφειοκρατία υφίσταται για να συντηρεί τους γραφειοκράτες στις θέσεις 
τους. Η διαδικασία είναι σημαντικότερη από το αποτέλεσμα».

 Μ. Τσικάνοφ11

«Ευθύς όταν θα πει κανείς σχετικά με τις 
υποθέσεις του κράτους ”Τι με ενδιαφέρει;” 

μπορούμε να υπολογίζουμε ότι το κράτος έχει χαθεί». 
 Jean Jacques Rousseau12

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί μία από τις εκφάνσεις της Διοικητικής Επιστήμης. Έχει συ-
ντελέσει στην ουσιαστική βελτίωση των δομών και των λειτουργιών του κράτους. Μελε-
τά την εκτελεστική εξουσία σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις δομές και τις λειτουργίες της. 
Εξετάζει τον κρατικό μηχανισμό και όσους χειρίζονται και ασκούν τη δημόσια εξουσία. 
Μέσα από τη μελέτη των δομών, των λειτουργιών και των διαπροσωπικών σχέσεων, 
που αναπτύσσονται στον κρατικό μηχανισμό, στις δημόσιες υπηρεσίες13, εστιάζει στις 
δημόσιες οργανώσεις. Δηλαδή, η διοικητική επιστήμη είναι η επιστήμη της οργάνωσης 
(Παυλόπουλος, 2018, Μανιάτης, 2010, Θεοδωράτος, 2008, Ράικος, 2006, Ασπρίδης, 
2002, Ball κ.ά., 2001, Chevallier, 1993). 

Ο πλέον δημοφιλής ορισμός της οργάνωσης είναι ο εξής: «Οργάνωση είναι ένα 
σύστημα συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή/και δυνάμεων δύο ή περισσο-
τέρων προσώπων, όπου με βάση τη μεταξύ τους επικοινωνία στοχεύουν στην επίτευξη 
ενός ή/και περισσοτέρων κοινών στόχων» (Μουζέλης, 2009: 157, όπως αναφέρεται στο 
Ασπρίδης κ.ά., 2018).

Οι Μακρυδημήτρης – Πραβίτα (2012: 6) ορίζουν ότι η δημόσια διοίκηση 
«Αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών μηχανισμών ή οργανισμών του Κράτους, 
που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στο κεντρικό, το περιφερειακό και το τοπικό 
επίπεδο, και είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των νόμων και των προγραμμάτων της 
δημόσιας πολιτικής, όπως αυτά καθορίζονται και οριστικοποιούνται από την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία. Έχουν ως έργο τους την κριτική ανάλυση των επιπτώσεων αυτών των 
ρυθμίσεων και ενεργειών της Διοίκησης στην κοινωνική ζωή, καθώς και τον σχεδιασμό 

11. Ρώσος υφυπουργός Εμπορίου. Χωρίο από την ανακοίνωσή του στη σύνοδο για το περιβάλλον, 
Γιοχάνεσμπουργκ, 2002.

12. Ο Jean Jacques Rousseau (28/6/1712 – 2/7/1778) ήταν Ελβετός φιλόσοφος και συγγραφέας. 
13. Σύμφωνα με τους Ασπρίδη κ.ά. (2017: 41), «Ο όρος “δημόσια υπηρεσία”, στην Ελλάδα χρησιμο-

ποιείται συνήθως με την οργανική έννοια, δηλαδή περιλαμβάνει τις οργανώσεις του κράτους και των 
άλλων ΔΝΠ που συναρθρώνονται από φυσικά πρόσωπα και υλικά μέσα με τα οποία επιδιώκουν να 
πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους, ασκώντας δημόσια εξουσία. Δημόσια υπηρεσία με την ουσι-
αστική έννοια είναι η δραστηριότητα των δημόσιων νομικών προσώπων που σκοπό έχει την παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών προς τους διοικούμενους προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένες βασικές 
τους ανάγκες, όπως καθορίζονται από την έννομη τάξη».
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μέτρων για την αναπροσαρμογή του δικαίου και της δημόσιας πολιτικής απέναντι στα 
δημόσια προβλήματα και τις ανάγκες». 

Οι κυριότερες αρχές που ισχύουν στη δημόσια διοίκηση είναι η προαγωγή του δημο-
σίου συμφέροντος, η αρχή της χρηστής διοίκησης, η αρχή της συνέπειας, η αρχή της δικαι-
ολογημένης εμπιστοσύνης, η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της αποτελεσματικότητας, η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της διαφάνειας και η αρχή της προσαρμογής στις ανά-
γκες της στιγμής (Παυλόπουλος, 2018, Μακρυδημήτρης κ.ά., 2012, Παπούλιας κ.ά., 2002).

Σε σχέδιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1985) (η οποία δεν δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), η δημόσια διοίκηση, υπό στενή έννοια, 
περιλαμβάνει τις λειτουργίες που ασκούνται από την κεντρική κυβέρνηση στο σύνολό της. 
Οι λειτουργίες αυτές αφορούν τις τρεις βασικές εξουσίες του κράτους, τις περιφερειακές και 
τις τοπικές αρχές, δηλαδή τις δημόσιες αρχές με περιορισμένη δικαιοδοσία σε τμήμα της 
Επικράτειας, καθώς και τις εκ του νόμου καθοριζόμενες δημόσιες αρχές. Υπό την ευρεία 
έννοια, περιλαμβάνει τις λειτουργίες που ασκούνται από τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι 
δημόσιες αρχές, αλλά θεωρούνται κρατικά, διότι έχουν ιδρυθεί βάσει νόμου ή πράξεων 
κανονιστικού περιεχομένου. Το χρηματικό τους κεφάλαιο αποτελείται από τις χορηγήσεις 
των χρηματοδοτικών μέσων του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών, ή ανήκει στο κράτος.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, W. Wilson14, θεωρούσε ότι η μελέτη της δημό σιας 
διοίκησης αποσκοπεί στην αποκομματικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και την απο-
φυγή των πελατειακών σχέσεων (Μακρυδημήτρης κ.ά., 2012).15 

Παράδειγμα 3: W. Wilson «The Study of Administration»
Administration is everywhere putting its hands to new undertakings. The utility, 
cheapness, and success of the government's postal service, for instance, point towards 
the early establishment of governmental control of the telegraph system. Or, even if our 
government is not to follow the lead of the governments of Europe in buying or building 
both telegraph and railroad lines, no one can doubt that in some way it must make itself 
master of masterful corporations. ... The idea of the state and the consequent ideal of its 
duty are undergoing noteworthy change; ... Seeing every day new things which the state 
ought to do, the next thing is to see clearly how it ought to do them (Wilson, 1887).16

14. Ο W. Wilson (28/12/1856 – 3/2/1924) ήταν ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ και θεωρείται ένας εκ των 
θεμελιωτών της Διοικητικής Επιστήμης.

15. On line διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.managementstudyguide.com/public-
administration-an-art-or-science.htm, προσπελάσθηκε στις 28/7/2019.

16. (Το κείμενο σε απόδοση) «Η διοίκηση βρίσκεται παντού και αναλαμβάνει συνέχεια νέες υπο-
χρεώσεις. Η χρησιμότητά της, το γεγονός ότι είναι φθηνή υπηρεσία και η επιτυχία της, όπως, για πα-
ράδειγμα, της ταχυδρομικής υπηρεσίας, δείχνουν την καθιέρωση του κυβερνητικού ελέγχου επί του 
τηλεγραφικού συστήματος. Ή, ακόμη και εάν η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να ακολουθήσει το πα-
ράδειγμα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την αγορά ή την κατασκευή τόσο τηλεγραφικών όσο και 
σιδηροδρομικών γραμμών, κανείς δεν μπορεί να αμφσβητήσει ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να γίνει 
με τις πλέον σημαντικές εταιρείες...Η ιδέα του Κράτους και η επακόλουθη ιδέα του καθήκοντός του δι-
έρχονται στάδιο αλλαγών...Παρατηρούμε καθημερινά νέα καθήκοντα που οφείλει να κάνει το Κράτος, 
και το επόμενο που οφείλουμε να μελετήσουμε είναι να δούμε ξεκάθαρα πώς πρέπει να τα κάνει».


