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Περίληψη

Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημόσιου μάνα-
τζμεντ για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχει καταλυτικό 
ρόλο στην ανάπτυξη μιας χώρας και τη διασφάλιση 
της ευημερίας των πολιτών της. Η παρούσα εργασία 
εστιάζει το ενδιαφέρον της στις απόψεις των δημόσιων 
υπαλλήλων για την εφαρμογή των αρχών του Νέου 
Δημόσιου Μάνατζμεντ στις υπηρεσίες που υπηρετούν. 
Το φύλο, το επίπεδο σπουδών και η ηλικία των προϊ-
σταμένων των δημόσιων οργανισμών εξετάζεται σε 
συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς και 
συγκεκριμένα με το ηγετικό πρότυπο που ακολουθούν, την ικανότητα επικοινωνίας – 
συνεργασίας, τον βαθμό παρακίνησης που εφαρμόζουν στο προσωπικό και τη στάση 
τους απέναντι στις καινοτομίες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 υπάλληλοι 
που υπηρετούσαν σε δύο υπηρεσίες υπαγόμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων 
Εσόδων στην πόλη της Πάτρας. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το γρα-
πτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετική συσχέτιση μόνο μεταξύ της 
ηλικίας των προϊσταμένων και της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Από την 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ορισμένες από τις αρχές και πρακτικές του 
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Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ εφαρμόζονται, σε μέτριο όμως βαθμό, στις συγκεκριμένες 
υπηρε σίες. Η ριζική αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με 
την εισαγωγή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης, παραμένουν εκκρεμή ζητήματα.

Abstract

The implementation of modern public management 
practices for the modernization and efficient 
function of Public Administration has a determining 
role in the development of a country and the 
assurance of its citizens’ prosperity. The present 
study focuses on the civil servants’ views concerning 
the application of the New Public Management 
principles in the posts they service. The gender, 
the level of education and the age of the heads of 
public organizations are examined in relation to 
various aspects of their professional behavior and in particular to the leadership 
model they follow, their communication and collaboration skills, the degree of 
motivation they apply to their staff as well as their attitude towards innovation. 
The survey involved 123 civil servants working in two sub-services of the 
Independent Public Revenue Authority in the city of Patras. Data collection 
was conducted through a questionnaire. The results demonstrate a positive 
correlation only between the ages of heads and employees’ motivation. Data 
analysis showed that some of the principles and practices and several of the 
characteristics of the New Public Management are moderately applied to the 
specific services. Radical reformation and modernization of Public Administration 
with the introduction of modern governance rules remain outstanding issues.

1. Εισαγωγή

Η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση του πολίτη και την επίτευξη υψηλής απο-
τελεσματικότητας (Συνήγορος του Πολίτη, 2018). O στόχος αυτός μεταλλάσσει 
όλες τις λειτουργίες της και επιφέρει αναπροσδιορισμό στη συνολική οργάνωση 
και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Tα στελέχη του δημόσιου τομέα επω-
μίζονται την ευθύνη για την αλλαγή φιλοσοφίας, διοικητικών πρακτικών και την 
εν γένει αναδιοργάνωση, υπό το πρίσμα του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ).
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2. Θεωρίες διοίκησης

Η έννοια της Διοίκησης τοποθετείται χρονικά στον 18ο αιώνα, όταν εδραιώθηκε 
η κλασική σχολή με εκπρόσωπο τον Frederich Τaylor. Ο Taylor θεωρείται ο πατέ-
ρας της Επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης, καθώς προσπάθησε να βρει 
τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του εργατικού δυναμικού, στοχεύοντας στην 
επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας – αποτελεσματικότητας (Μπουραντάς 
– Παπαλεξανδρή, 2003α). Θεμελιωτής της θεωρίας της διοίκησης υπήρξε και ο 
Henri Fayol, ο οποίος καθόρισε τις γενικές αρχές της διοίκησης και επικέντρωσε 
την προσοχή του στις λειτουργίες της (Προγραμματισμό, Οργάνωση, Διεύθυνση, 
Συντονισμό και Έλεγχο), οι οποίες θεωρούνται θεμελιώδεις μέχρι και σήμερα 
(Σταθόπουλος, 2012). Στις αρχές διοίκησης των Taylor-Fayol προστίθεται και η 
θεωρία του Max Weber, ο οποίος πρότεινε ένα σύστημα διοίκησης των επιχει-
ρήσεων βασισμένο στη γραφειοκρατία. Για τον Weber, η γραφειοκρατία δεν είναι 
αρνητική έννοια συνδεδεμένη με την αδράνεια και την καθυστέρηση στη λήψη 
αποφάσεων, αλλά πρόκειται για έναν ιδεατό τύπο διοίκησης, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται από στενά καθορισμένες αρμοδιότητες, αυστηρούς κανόνες και ύπαρξη 
ενός ιεραρχικού συστήματος οργάνωσης (Μακρυδημήτρης, 2004). Στη συνέχεια, 
η νεοκλασική Σχολή ασχολήθηκε με τις επιδράσεις της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς στον χώρο εργασίας, αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στον ανθρώπινο παράγο-
ντα (Σαΐτης, 2005). Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της θεωρίας 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρείται ο Elton Mayo, ο οποίος πρόταξε τη 
σημασία του ψυχολογικού παράγοντα στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, 
γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού (Θεοδωράτος, 1993). Στη δεκαετία 
του 1980 εμφανίστηκε η φιλοσοφία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ), που 
έχει προκριθεί στη σύγχρονη εποχή ως το πλέον αποδοτικό μοντέλο διοικητικής 
οργάνωσης (Kalogeropoulou & Petrakos, 2018). Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, 
ο πολίτης τίθεται στο επίκεντρο της διοικητικής δράσης και επιδιώκεται η εξυ-
πηρέτησή του με υψηλούς ποιοτικούς όρους. Ο πολίτης αντιμετωπίζεται πλέον 
ως πελάτης, όπως στον ιδιωτικό τομέα, προσδοκώντας από τον δημόσιο λειτουρ-
γό ταχύτητα, διαφάνεια, αξιοπιστία και ποιότητα. Mε γνώμονα την ικανοποίη-
ση των αναγκών του, η γραφειοκρατία περιορίζεται, οι χρονοβόρες διαδικασίες 
αντικαθίστανται και προτάσσεται η αποκέντρωση (Κτιστάκη, 2009). Στο πλαίσιο 
αυτό, αναπτύσσονται συγκεκριμένες δράσεις στον δημόσιο τομέα, όπως η Διοί-
κηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών 
που αποβλέπουν, αφενός μεν, στην ικανοποίηση του πολίτη και αφετέρου, στην 
αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος (Ακρίβος και Ψαρόπουλος, 2008).
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3. Διάκριση ηγέτη και μάνατζερ στον οργανισμό

Στη διοικητική επιστήμη, με τον όρο «οργανισμό» εννοούμε μια μορφή οργά-
νωσης με την έννοια της οντότητας, η οποία έχει συγκεκριμένη δομή, διέπεται 
από επίσημους κανόνες και έχει καθορισμένο αντικειμενικό σκοπό (Κουτούζης, 
1999). Κάθε οργανισμός λειτουργεί με αρχές και κανόνες που καθορίζουν το είδος 
των εργασιών, την κατανομή των εξουσιών και τους μηχανισμούς επικοινωνίας 
ανάμεσα στα μέλη για την επίτευξη των στόχων τους (Davies, 1981). Την οργά-
νωση όλων των δραστηριοτήτων σε έναν οργανισμό αναλαμβάνει συνήθως ο/η 
μάνατζερ. Ο όρος μάνατζερ διαφοροποιείται από τον όρο του ηγέτη. Ως ηγεσία 
ορίζεται η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης μιας ομάδας ατόμων από έναν 
προϊστάμενο, έτσι ώστε οι συνεργάτες του να τον ακολουθούν πρόθυμα και εθε-
λοντικά, να του έχουν εμπιστοσύνη και να προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο 
να υλοποιήσουν τους στόχους της εργασίας (Dessler, 2015). Ο/η μάνατζερ ασχο-
λείται περισσότερο με τις διοικητικές διαδικασίες του οργανισμού, με βάση την 
υποχρεωτικότητα που απορρέει από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ αντίθε-
τα ο ηγέτης καινοτομεί, έχει μακροχρόνια οπτική, εμπνέει εμπιστοσύνη, εστιάζει 
στους ανθρώπους, επιδιώκει την ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας και υγιών 
σχέσεων με το προσωπικό. Ο/η μάνατζερ περιγράφεται ως διεκπεραιωτής/τρια, 
ενώ ο ηγέτης ως μετασχηματιστής (Evans, 2003).

3.1. Ηγετικά πρότυπα

Ο τρόπος με τον οποίο ο ηγέτης θα επιλέξει να ασκεί τον ρόλο του προσδιορίζει 
και τον τύπο διοικητικής – ηγετικής συμπεριφοράς που υιοθετεί. Έτσι, ανάλογα 
με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, διακρίνονται τρία βασικά πρότυπα ηγετικής 
συμπεριφοράς: το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό. Στο αυταρχι-
κό πρότυπο, ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές, στο δημοκρατικό 
πρότυπο, οι αποφάσεις λαμβάνονται έχοντας υπόψη τη γνώμη και τις ανάγκες 
των συνεργατών του και στο εξουσιοδοτικό πρότυπο, ο ηγέτης παραχωρεί στους 
συνεργάτες του την αρμοδιότητα να αποφασίσουν (Θεοδωράτος, 1993). Ο απο-
τελεσματικός ηγέτης συνδυάζει στοιχεία από όλα τα πρότυπα συμπεριφοράς και 
επιδεικνύει ευελιξία, ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα τη συμπεριφορά του στις 
εκάστοτε εργασιακές συνθήκες, τις προσωπικότητες των εργαζομένων και τις 
υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες (Bennis, 1994).

Ο ρόλος του ηγέτη είναι αποφασιστικός για την ανάπτυξη και επικοινωνία του 
οράματος στην υπηρεσία, τη χάραξη στρατηγικών, την εμψύχωση – ενδυνάμωση 
των εργαζομένων και στοχεύει στην ικανοποίηση τόσο των προσωπικών τους 
αναγκών όσο και των αναγκών της κοινωνίας (Kotter, 1996).
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Σε αυτό το πλαίσιο άσκησης της ηγετικής συμπεριφοράς, ο προϊστάμενος-
ηγέτης στον δημόσιο τομέα χρειάζεται να διαθέτει διευρυμένες ικανότητες προ-
κειμένου να είναι αποτελεσματικός. Πέρα από τις τεχνικές – γνωστικές ικανό-
τητες, απαιτούνται κοινωνικές – συναισθηματικές, αλλά και διανοητικές – μεθο-
δολογικές ικανότητες. Όπως περιγράφεται στον νόμο 4369, ο/η προϊστάμενος/
μένη, πέρα από τη γνώση του αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης, πρέπει να 
διαθέτει ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, ορθής αντίληψης των προβλη-
μάτων, ευθυκρισίας, ικανότητα αμερόληπτης αξιολόγησης, ικανότητα ορθής 
λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαθέτει ικα-
νότητα διαπραγμάτευσης, διαχείρισης συγκρούσεων, ικανότητα οργάνωσης και 
συντονισμού, παρακίνησης του προσωπικού και επίδειξης σεβασμού στη δια-
φορετικότητα (νόμος 4369/2016). Τα ηγετικά στελέχη πρέπει να καλλιεργούν 
εκτός από τη λογική νοημοσύνη και τη συναισθηματική, καθώς έχει αποδειχθεί 
ότι είναι μία βασική παράμετρος της διαχείρισης του συναισθηματικού κόσμου 
της εργασίας (Golman, 1998). 

3.2. Επικοινωνία – Διαχείριση συγκρούσεων

Από τις πολλαπλές συνιστώσες της ηγετικής συμπεριφοράς, θα εστιάσουμε στην 
επικοινωνιακή ικανότητα των προϊσταμένων, καθώς αποτελεί βασική παράμετρο 
αποτελεσματικής διοίκησης (Μπουραντάς, 2002). Η ικανότητα επικοινω νίας των 
προϊσταμένων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των σχέσεων που θα διαμορ-
φωθούν σε έναν οργανισμό και συνεπώς την αποτελεσματικότητά του. Ως επι-
κοινωνία ορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης μηνυμάτων ή πληροφοριών μεταξύ 
πομπού – δέκτη και η αντίληψη του ουσιαστικού νοήματος μέσω αυτής της αλλη-
λεπίδρασης (Ασπρίδης, Τσέλιος και Ρωσσίδης, 2018). Μέσω της επικοινωνίας, 
πραγματοποιείται η ανταλλαγή απόψεων ή συναισθημάτων και μέσω της διαδι-
κασίας αυτής οικοδομείται η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Ιδιαίτερα στους 
οργανισμούς, η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους, 
διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, 
η κατανόηση των στόχων και των οδηγιών, η οργάνωση και η ανάθεση καθη-
κόντων, η συνεργασία, η παρακίνηση, αλλά και η ανατροφοδότηση – βελτίωση 
των αποτελεσμάτων (Robbins, Decenzo & Coulter, 2012). Πολλές φορές όμως η 
επικοινωνία δυσχεραίνεται εξαιτίας ορισμένων παραγόντων, όπως η στερεοτυ-
πική σκέψη και η ανακρίβεια ή η μη σαφήνεια των μηνυμάτων (Μπουραντάς, 
2002). Ως αποτέλεσμα αυτού, δημιουργούνται δυσλειτουργίες στον οργανισμό 
(συγκρούσεις, κακή συνεργασία, λανθασμένες αποφάσεις), τα αίτια των οποίων 
πηγάζουν από την ανεπαρκή επικοινωνία. Κατά συνέπεια, ο ηγέτης-προϊστά-
μενος καλείται να αντιλαμβάνεται τα επικοινωνιακά μηνύματα στον εργασιακό 
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χώρο και να υπερβαίνει τα υφιστάμενα εμπόδια, ώστε να διαμορφώνει συνθήκες 
ουσιαστικής επικοινωνίας και εποικοδομητικής συνεργασίας.

3.3. Παρακίνηση

Μια άλλη βασική προσδιοριστική παράμετρος της συμπεριφοράς του ηγέτη είναι 
η παρακίνηση, η οποία επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα και αποδοτικότη-
τα των εργαζομένων. Η έννοια της παρακίνησης αναφέρεται στις ψυχολογικές 
– εσωτερικές δυνάμεις που κινητοποιούν το άτομο ή το παροτρύνουν να ενερ-
γεί προς έναν συγκεκριμένο σκοπό και είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί σε έναν οργανισμό (Κατσαλής, 2006). Οι εργαζόμενοι 
παρακινούνται από διαφορετικούς παράγοντες, ανάλογα με τις ανάγκες τους 
και τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Κατά τον Maslow, ο 
οποίος ταξινόμησε τις ανάγκες σε μία πυραμίδα, ένα άτομο πρέπει να έχει ικα-
νοποιήσει έστω σε έναν βαθμό τις ανάγκες του κατώτερου σταδίου για να μπορεί 
να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο αναγκών. Επίσης, η παρακινητική δύναμη 
των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησης (Robbins, Decenzo & 
Coulter, 2012). Ο Herzberg ανέπτυξε τη θεωρία της υγιεινής – παρακίνησης και 
προσδιόρισε δύο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση των 
εργαζομένων. Ο πρώτος αναφέρεται στον παράγοντα υγιεινής και διατήρησης, 
όπου εξασφαλίζει την έλλειψη δυσαρέσκειας των εργαζομένων έναντι της εργα-
σίας, δημιουργώντας θετική στάση και ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στα 
κίνητρα, τα οποία αυξάνουν την απόδοση των εργαζομένων. Κατά τον Herzberg, 
και οι δύο παράγοντες πρέπει να λειτουργούν ισορροπημένα, ώστε να διασφα-
λίζεται η παρακίνηση των εργαζομένων (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1993). Οι προϊστάμενοι είναι οι πλέον αρμόδιοι να εφαρμόσουν τις κατάλληλες 
τεχνικές παρακίνησης στον εργασιακό χώρο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να παρα-
μένουν ενεργοποιημένοι και προσηλωμένοι στον στόχο, πετυχαίνοντας υψηλή 
παραγωγικότητα (Dessler, 2015· Ρωσσίδης, 2014).

3.4. Καινοτομίες 

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της ηγετικής συμπεριφοράς είναι και η διαχεί-
ριση των καινοτομιών στον χώρο εργασίας, προκειμένου ο οργανισμός να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο Lewin υποστήριξε ότι κάθε 
αλλαγή υλοποιείται μέσω τριών σταδίων (Βακόλα και Νικολάου, 2012): το στάδιο 
του ξεπαγώματος, όπου διαπιστώνεται η διαφορά ανάμεσα στην υφιστάμενη και 
την επιθυμητή κατάσταση, το στάδιο της μετακίνησης, όπου υλοποιούνται οι αλλα-
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γές για τη μετάβαση του οργανισμού στη νέα κατάσταση και, τέλος, το στάδιο του 
ξαναπαγώματος, όπου τα στελέχη δημιουργούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε η νέα 
κατάσταση να παγιωθεί. Ο Kotter πρότεινε ένα πιο πρακτικό μοντέλο. Ανέπτυξε 8 
βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να είναι επιτυχημένη μια 
αλλαγή: 1) Δημιουργία της αίσθησης του επείγοντος (προκειμένου να αποδειχθεί η 
χρησιμότητα και αναγκαιότητα της αλλαγής), 2) συγκρότηση μιας δυναμικής καθο-
δηγητικής ομάδας (με στόχο την υλοποίηση της αλλαγής), 3) δημιουργία οράματος 
και ανάπτυξη του σχεδίου δράσης, 4) μετάδοση του οράματος στους εργαζομένους, 
5) ενδυνάμωση και ενθάρρυνση της συμμετοχής με την καλλιέργεια κατάλληλου 
οργανωσιακού κλίματος, 6) δημιουργία άμεσων αποτελεσμάτων και βραχυπρόθε-
σμων οφελών, με σκοπό την οικοδόμηση θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή, 
7) παγίωση αλλαγών, 8) ενσωμάτωση της αλλαγής στην οργανωσιακή κουλτούρα 
(Kotter, 1996). Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, είναι γεγο-
νός ότι η επιχειρησιακή αλλαγή προκαλεί συνήθως αντιδράσεις, αφενός μεν, γιατί 
υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν τη διατήρηση των ωφελημάτων της υφιστά-
μενης κατάστασης και αφετέρου, γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή προξενεί στο αρχικό 
στάδιο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Οι πηγές αντίστασης στην αλλαγή σχετίζονται 
συνήθως με το αίσθημα απώλειας των κεκτημένων, τον φόβο στο νεοεισερχόμε-
νο, τις διαφορετικές αντιλήψεις για τη χρησιμότητα της αλλαγής, τη συνήθεια στο 
κατεστημένο, την αντίδραση στον φορέα (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003β). 
Ο/η προϊστάμενος/μένη παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαχείριση – επιτυχία των 
αλλαγών, καθώς μπορεί να συμβάλλει με τη στάση του στην κάμψη των εμφανι-
ζόμενων εμποδίων και στη μείωση των αρνητικών συμπεριφορών, καλλιεργώντας 
κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και δεκτικότητας στην αλλαγή (Μπουραντάς, 2002).

4. Σκοπός έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των δημόσιων 
υπαλλήλων ως προς τον βαθμό εφαρμογής συγκεκριμένων αρχών του ΝΔΜ από 
τους προϊσταμένους των υπηρεσιών που εργάζονται, καθώς και η διερεύνηση 
της σχέσης βασικών μεταβλητών της επαγγελματικής συμπεριφοράς των προϊ-
σταμένων με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και την ηλικία τους. Προς επίτευξη 
του σκοπού αυτού, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
1. Εντοπίζονται διαφορές στους προϊσταμένους ως προς το φύλο, το επίπεδο 

σπουδών και την ηλικία τους, όσον αφορά τον τρόπο που ασκούν τα υπη-
ρεσιακά τους καθήκοντα και ειδικότερα όσον αφορά α) το πρότυπο ηγεσίας 
που ακολουθούν, β) τις δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων που διαθέτουν, γ) τα 
κίνητρα που παρέχουν στο προσωπικό και δ) τις καινοτομίες που προωθούν;
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2. Σε ποιον βαθμό οι προϊστάμενοι του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν στοιχεία 
του ΝΔΜ στην καθημερινή τους πρακτική, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 
υφισταμένων τους;

5. Μεθοδολογία – Δείγμα

Για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος 
(Bryman, 1988· Creswell, 2016). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 υπάλ-
ληλοι που υπηρετούσαν σε δύο υπηρεσίες υπαγόμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το τελωνείο Πατρών και τη ΔΟΥ Πατρών. Η έρευ-
να σε Ανεξάρτητες Αρχές έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή του 
ΝΔΜ, καθώς ένας από τους λόγους σύστασης των ΑΑΔΕ είναι η καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης (Ακαλίδης, 2008). 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το 
οποίο κατασκευάστηκε από τους ερευνητές για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 
(Javeau, 1996· Babbie, 2011). Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν με κριτήριο τον σκοπό 
και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, βασίστηκαν στη θεωρία, τις βασικές 
αρχές και πρακτικές του ΝΔΜ, καθώς και στις προτάσεις του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ) για την προώθηση της αποτε-
λεσματικής διοίκησης στον δημόσιο τομέα (Μιχαλόπουλος, 2003· Κτιστάκη, 2009· 
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2010).

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τρεις 
ερωτήσεις που αναφέρονται σε δημογραφικά χαρακτηριστικά, το φύλο, την ηλι-
κία και το επίπεδο σπουδών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις τύπου 
Likert πέντε σημείων (όπου 1 = «Πάρα πολύ» έως 5 = «Καθόλου»), που αφορούν 
τις απόψεις των υπαλλήλων σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και συμπεριφοράς 
των προϊσταμένων τους και διακρίνεται σε τέσσερις υποενότητες: Γενικά χαρα-
κτηριστικά, Παρακίνηση, Επικοινωνία, Καινοτομίες. Σε κάθε ερώτηση δόθηκε μια 
σειρά δηλώσεων και οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τον 
βαθμό συμφωνίας τους με αυτές. Στην πιλοτική φάση της έρευνας, 10 υπάλλη-
λοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης 
και αποδοχής του και έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις (Creswell, 2016). Ως 
προς την εγκυρότητα περιεχομένου, η οποία έχει σχέση με τη διατύπωση των 
ερωτημάτων και το επίπεδο δυσκολίας τους, τα ερωτήματα χαρακτηρίζονται 
από σαφήνεια και ακρίβεια (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Για τον έλεγ-
χο αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας τόσο του συνολικού δεύτερου μέρους του 
ερωτηματολογίου (24 ερωτήσεις) όσο και των τεσσάρων υποενοτήτων του, έγινε 
έλεγχος Cronbach’s alpha. Ο δείκτης έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία στο σύνο-
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λο του δεύτερου μέρους (α = 0,853). Για τις ερωτήσεις της υποενότητας «Γενι-
κά χαρακτηριστικά», η τιμή του δείκτη βρέθηκε α = 0,841, για την υποενότητα 
«Παρακίνηση», ο δείκτης κυμαίνεται στο ίδιο περίπου επίπεδο α = 0,859, για την 
υποενότητα «Επικοινωνία», η τιμή ανήλθε σε α = 0,912 και για την υποενότητα 
«Καινοτομίες», ο δείκτης βρέθηκε α = 0,813 (Τσιώλης, 2014).

6. Αποτελέσματα

Από τις απαντήσεις των δημόσιων υπαλλήλων διαπιστώθηκαν τα εξής: 
• Το 33,3% των προϊσταμένων ήταν άνδρες, ενώ το 66,7% γυναίκες.
• Το 50,1% των προϊσταμένων ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου, το 

33,3% κατείχε επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο και το 16,6% ήταν κάτοχοι και 
διδακτορικού.

• Όσον αφορά την ηλικία των προϊσταμένων, το 83% ήταν από 55 ετών και 
άνω, ενώ το υπόλοιπο 17% είχε ηλικία από 41 έως 55 ετών.

• Το 47,8% θεωρεί ότι ο/η προϊστάμενος/μένη ακολουθεί δημοκρατικό πρότυπο 
ηγεσίας, το 47,8% σημείωσε ότι ακολουθεί συμμετοχικό πρότυπο και το 4,3% 
δήλωσε ότι ο/η προϊστάμενος/μένη ακολουθεί αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας.

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημα-
ντική σχέση ανάμεσα στο φύλο, στο επίπεδο σπουδών και στην ηλικία των προϊ-
σταμένων με α) το πρότυπο ηγεσίας που ακολουθούν, β) τις δεξιότητες διαχείρισης 
κρίσεων που διαθέτουν, γ) τις καινοτομίες που υλοποιούν. Επίσης, δεν εντοπί-
στηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και στο επίπεδο σπουδών 
των προϊσταμένων με την παροχή κινήτρων που εφαρμόζουν στο προσωπικό, 
βρέθηκε όμως να σχετίζεται η παροχή κινήτρων με την ηλικία των προϊσταμένων. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, βάσει του οποίου διερευνήθη-
κε ο βαθμός εφαρμογής βασικών χαρακτηριστικών του ΝΔΜ στους δημόσιους 
οργανισμούς, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Το 56% των υπαλλήλων απάντησε ότι γνωρίζει τον όρο ΔΟΠ ως μία από τις 
δράσεις που συνθέτουν το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, ενώ το 44% δήλωσε άγνοια. 
Από τους υπαλλήλους που απάντησαν ότι γνωρίζουν την έννοια της ΔΟΠ, μόνο 
το 13,3% θεωρεί ότι εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό («Πάρα πολύ» και «Πολύ») 
στην υπηρεσία τους, το 26,7% απάντησε ότι εφαρμόζεται σε «Μέτριο βαθμό», ενώ 
το 60% δήλωσε ότι έχει «Μικρή ή μηδενική εφαρμογή». Όσον αφορά τον τρόπο 
διοίκησης και συμπεριφοράς των προϊσταμένων, από τις απαντήσεις των υπαλ-
λήλων εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα, τα οποία απεικονίζονται συγκε-
ντρωτικά στους ακόλουθους πίνακες:
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Πίνακας 1. Απόψεις των υπαλλήλων (σε ποσοστά) για γενικά χαρακτηριστικά της δράσης του 
προϊσταμένου τους.

Χαρακτηριστικά δράσης προϊσταμένου 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)

Έχει όραμα για την υπηρεσία του. 43% 36% 21%

Εμπνέει σεβασμό και εκτίμηση. 32% 44% 24%

Θέτει σωστές προτεραιότητες στον οργανισμό. 12% 48% 40%

Ενδιαφέρεται για την ποιότητα στις παρεχόμε
νες υπηρεσίες.

16% 36% 48%

Διατυπώνει με σαφήνεια ξεκάθαρους και  
μετρήσιμους στόχους.

12% 64% 24%

Ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση του πολίτη. 13% 33% 54%

Ενδιαφέρεται για την αποδοτικότητα και  
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

8% 40% 52%

Κατά τη διοικητική λειτουργία της υπηρεσίας  
είναι γραφειοκρατικός και τυπολάτρης.

29% 48% 23%

Πίνακας 2. Απόψεις των υπαλλήλων (σε ποσοστά) για τον ρόλο του προϊστάμενου στην παρακί
νηση των εργαζομένων.

Παρακίνηση 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)
Παρέχει κίνητρα στους υπαλλήλους με σκοπό 
τον προσανατολισμό στον στόχο.

33% 58% 9%

Αναγνωρίζει και επιβραβεύει κάθε  
προσπάθεια. 

16% 64% 20%

Είναι δίκαιος σε θέματα κατανομής εργασιών 
και υπευθυνοτήτων. 

28% 40% 32%

Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους 
εργαζομένους.

20% 56% 24%

Παροτρύνει τους υφισταμένους για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά προγράμματα.

16% 68% 16%

Αντιμετωπίζει τα λάθη ως ευκαιρίες μάθησης. 16% 72% 12%

Προτρέπει τους εργαζομένους να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες.

13% 57% 30%

Αξιοποιεί τις ικανότητες και γνώσεις  
των υπαλλήλων.

22% 55% 23%
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Πίνακας 3. Απόψεις υπαλλήλων (σε ποσοστά) για τον ρόλο του προϊσταμένου στην καλλιέργεια 
κουλτούρας συνεργασίας και επικοινωνίας στην υπηρεσία τους.

Παρακίνηση 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)
Διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων 
– κρίσεων.

48% 24% 28%

Προωθεί το συλλογικό πνεύμα και  
την ομαδικότητα.

20% 40% 40%

Δείχνει ενδιαφέρον για τους συνεργάτες του. 4% 48% 48%

Αναγνωρίζει και σέβεται τα συναισθήματα  
των άλλων.

16% 52% 32%

Είναι ανοιχτός στην επικοινωνία και συνεργασία. 16% 48% 36%

Έχει ικανότητα διαπραγμάτευσης. 32% 32% 36%

Διαθέτει ικανότητα αντιμετώπισης αρνητικών 
συμπεριφορών.

24% 47% 29%

Περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους άλλους. 26% 42% 32%

Πίνακας 4. Απόψεις υπαλλήλων (σε ποσοστά) για τον ρόλο του προϊσταμένου στην προώθηση 
καινοτομιών στην υπηρεσία τους. 

Παρακίνηση 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)
Επιμορφώνεται στις νέες μεθόδους και αλλαγές 
στα υπηρεσιακά θέματα. 

24% 44% 32%

Έχει θετική στάση απέναντι στις αλλαγές.  12% 60% 28%

Προωθεί ο ίδιος/η ίδια καινοτομίες. 32% 52% 16%

Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής στις νέες κατα
στάσεις. 

20% 64% 16%

Εφαρμόζεται η ψηφιακή υπογραφή στην υπη
ρεσία σας.

60% 20% 20%

Αναλαμβάνει δράσεις πέρα από αυτές που ανα
μένονται.

54% 31% 15%

7. Συζήτηση – Συμπέρασμα

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση της συσχέτισης ορισμένων 
χαρακτηριστικών – μεταβλητών της συμπεριφοράς των προϊσταμένων δημό σιων 
υπηρεσιών με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και την ηλικία τους, καθώς και ο 
βαθμός εφαρμογής στις υπηρεσίες αυτές βασικών χαρακτηριστικών του ΝΔΜ. 
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Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το πρότυπο ηγεσίας που ακο-
λουθούν οι προϊστάμενοι, η ικανότητά τους να διαχειριστούν κρίσεις και η 
εφαρμογή καινοτομιών δεν φάνηκε να σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και 
το επίπεδο σπουδών τους. Η εφαρμογή των καινοτομιών εξαρτάται από άλλους 
παράγοντες, όπως η υποστήριξη από «τα κέντρα ισχύος», δηλαδή την ανώτατη 
διοίκηση (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003β). Όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με το φύλο και το επίπεδο σπουδών των 
προϊσταμένων, συνδέεται όμως με την ηλικία τους. Η ηλικία των περισσότερων 
προϊσταμένων (83%) είναι άνω των 55 ετών, και, ως εκ τούτου, ενδέχεται με την 
πολυετή εμπειρία τους να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές παρακίνησης (ή σε 
διαφορετικό βαθμό) στην καθημερινή τους πρακτική συγκριτικά με τους νεότε-
ρους προϊσταμένους. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό 
ποσοστό υπαλλήλων (44%) δεν γνωρίζει την έννοια της ΔΟΠ ως μία από τις 
δράσεις που συνθέτουν το ΝΔΜ. Από εκείνους που δηλώνουν ότι γνωρίζουν 
την έννοια αυτή, μόνο ένα ποσοστό 40% θεωρεί ότι εφαρμόζονται ορισμένα από 
τα χαρακτηριστικά της στην υπηρεσία που εργάζονται. Το συμπέρασμα αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς η δημόσια διοίκηση θα έπρεπε να έχει ήδη εναρμο-
νιστεί με τις αρχές, τις πρακτικές και τη φιλοσοφία του ΝΔΜ και της ΔΟΠ, ως 
επιταγή της σύγχρονης εποχής, της νομοθεσίας (νόμος 3230) και του δημόσιου 
συμφέροντος (Ακρίβος και Ψαρόπουλος, 2008). Αντίθετα, παρατηρείται έντονος 
συγκεντρωτισμός, κομματισμός, γραφειοκρατία και μειωμένη ευελιξία (Μακρυ-
δημήτρης, 2012· Συνήγορος Πολίτη, 2018). Κατά τον Κέφη (2014), μερικές από 
τις αιτίες της μη εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον δημόσιο τομέα 
είναι η έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας, οι παγιωμένες νοοτροπίες και ο φόβος 
απέναντι στο καινοτόμο στοιχείο, η ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη αποφασιστικό-
τητας της διοίκησης, αλλά και η έλλειψη συνεργασίας και ομαδικής προσπάθειας.

Παρά τη διαπίστωση πως ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δεν γνωρίζει τα 
χαρακτηριστικά του ΝΔΜ, από την έρευνά μας προκύπτει ότι η γραφειοκρατία 
και η εσωστρέφεια αμφισβητείται και αναγνωρίζεται η ανάγκη για ορθή διαχεί-
ριση, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον δημόσιο τομέα. Oι περισσότεροι 
υπάλληλοι (52%) δήλωσαν ότι ο/η προϊστάμενος/μένη ενδιαφέρεται σε μεγάλο 
βαθμό για την ικανοποίηση του πολίτη και την αποδοτικότητα – αποτελεσμα-
τικότητα της υπηρεσίας. Επίσης, μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων (48%) δήλωσε 
ότι ο/η προϊστάμενος/μένη δίνει σε μεγάλο βαθμό προσοχή στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, οι περισσότεροι υπάλληλοι (48%) δήλω-
σαν ότι ο/η προϊστάμενος/μένη προωθεί σε μέτριο βαθμό τη συνεργασία και τον 
διάλογο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων (64%) θεωρεί ότι ο/η 
προϊστάμενος/μένη θέτει σε μέτριο βαθμό ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους. 
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των προϊσταμένων, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 
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υπαλλήλων, στους τομείς της ποιότητας, αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας και 
ικανοποίησης του πολίτη, ενδεχομένως να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι 
τομείς αυτοί σχετίζονται με την εξωτερική εικόνα της υπηρεσίας στην κοινωνία. 
Συνεπώς, οι προϊστάμενοι ενδέχεται να εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε 
τομείς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις όμως της έμπνευσης 
οράματος, προώθησης της συνεργασίας και της θέσπισης ξεκάθαρων στόχων, 
που συνδέονται περισσότερο με την εσωτερική λειτουργία της υπηρεσίας, ο βαθ-
μός ενδιαφέροντος των προϊσταμένων διαπιστώθηκε μικρότερος. Η λειτουργία 
μιας δημόσιας υπηρεσίας όμως πρέπει να εξετάζεται συνολικά και η διοικητική 
μεταρρύθμιση να αφορά όλους τους τομείς, αλλά και να είναι σημαντικής εμβέ-
λειας (Μιχαλόπουλος, 2003).

Όσον αφορά την παρακίνηση, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων 
θεωρούν ότι οι προϊστάμενοί τους ενδιαφέρονται σε μέτριο βαθμό για την παρο-
χή κινήτρων στο προσωπικό (Πίνακας 2). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το 33% 
των υπαλλήλων δήλωσε ότι ο/η προϊστάμενός/μένη τους δεν παρέχει καθόλου 
κίνητρα στο προσωπικό. Η ελλιπής ή σε μέτριο βαθμό παρακίνηση είναι αποτέ-
λεσμα ποικίλων παραγόντων, όπως της αδυναμίας και της έλλειψης γνώσεων 
των προϊσταμένων να εφαρμόσουν σχετικές τεχνικές, της γενικότερης κουλτού-
ρας που επικρατεί στον δημόσιο τομέα, των πολιτικών παρεμβάσεων, της γρα-
φειοκρατίας, της έλλειψης δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, της έλλειψης επαρκούς 
σύνδεσης ανάμεσα στη συνεισφορά των εργαζομένων και στις αμοιβές (Μακρυ-
δημήτρης, 1999· Μπουραντάς, 1999). Παρότι όμως η παρακίνηση στον δημόσιο 
τομέα έχει διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, είναι ωστόσο επιβεβλη-
μένη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αποδοτικότητας και αποτελεσματι-
κότητας (Ακρίβος, 2008). 

Στον τομέα της επικοινωνίας, οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι οι προϊ-
στάμενοί τους γνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη της επικοινωνίας και συνεργα-
σίας στον οργανισμό και προσπαθούν σε μέτριο ή και υψηλό βαθμό να ενεργούν 
εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση αυτή. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι (κατά 
την κρίση των υπαλλήλων) οι προϊστάμενοι πετυχαίνουν περισσότερο θετικά 
αποτελέσματα στους πιο εύκολα διαχειρίσιμους τομείς (σεβασμός, συνεργασία, 
προώθηση συλλογικού πνεύματος), ενώ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων 
σημειώνουν αδυναμία χειρισμού (Πίνακας 1). Η αποτελεσματική διαχείριση κρί-
σεων είναι σίγουρα πιο απαιτητική διαδικασία, καθώς προϋποθέτει ικανότητες, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, γνωστική κατάρτιση και εκπαίδευση, στοιχεία δηλαδή 
που δεν είναι εύκολο να συνυπάρχουν. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη 
διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου σύγκρουσης σε κάθε οργανισμό, έτσι ώστε 
να δρα μόνο λειτουργικά και να προάγεται το δημιουργικό πνεύμα, η πρόοδος και 
η ετοιμότητα για αλλαγή (Σπυράκης και Σπυράκη, 2015), οι προϊστάμενοι πρέ-
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πει να επιδιώκουν τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, για να 
καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις στην υπηρεσία 
τους, εφαρμόζοντας κυρίως την τεχνική κερδίζω – κερδίζεις (Μπουραντάς, 2002).

Όσον αφορά τις καινοτομίες, οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι οι προϊ-
στάμενοι προωθούν σε μέτριο βαθμό τις καινοτομίες στην υπηρεσία τους. Οι κανό-
νες, οι διοικητικές λεπτομέρειες και η γραφειοκρατία ίσως δυσκολεύουν τον/την 
προϊστάμενο/μένη να εστιάσει σε νέες ιδέες και να προωθήσει καινοτόμες πρα-
κτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή υπογραφή, όπου 60% 
των υπαλλήλων δήλωσε ότι ο/η προϊστάμενός/μένη τους δεν την εφαρμόζει. Η 
αντίσταση στον τομέα αυτό φαίνεται ότι δεν κάμφθηκε επιτυχώς, ενδεχομένως 
επειδή οι προϊστάμενοι έχουν συνηθίσει τη χειρόγραφη υπογραφή, συνδέοντάς 
τη με ένα αίσθημα «άνεσης» στην καθημερινή τους πρακτική (Παπαλεξανδρή και 
Μπουραντάς, 2003β). Απολαμβάνοντας την υφιστάμενη κατάσταση, δεν επιθυμούν 
να αλλάξουν συνήθειες και προβάλλουν αντίσταση στην αλλαγή, παρότι μάλιστα 
η ψηφιακή υπογραφή προβλέπεται από τον σχετικό νόμο (ν. 3979/2011). Δεν 
πρέπει βέβαια να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται 
και άλλοι παράγοντες, που δρουν ανασταλτικά στην εφαρμογή της, όπως λόγοι 
τεχνικοί (έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού υποστήριξης της ψηφιακής υπογρα-
φής) ή η μη παροχή επαρκούς επιμόρφωσης.

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας προέκυψε ότι ορισμένες 
από τις αρχές και αρκετά από τα χαρακτηριστικά του ΝΔΜ εφαρμόζονται σε μέτριο 
βαθμό στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της 
δημόσιας διοίκησης παραμένουν όμως θεμελιώδη ζητήματα και χρειάζεται να 
γίνουν σημαντικά βήματα για τον μετασχηματισμό της. Είναι ανάγκη να πραγ-
ματοποιηθούν τομές και ρήξεις με τη νοοτροπία, τις συνήθειες και πρακτικές 
του παρελθόντος, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και την 
κοινωνική πρόοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει 
να έχουν το θάρρος, την ηθική και πνευματική τόλμη να κινούνται αντίθετα στο 
ρεύμα της εποχής, να μετατρέπουν τα πιθανά εμπόδια σε εργαλεία και μοχλούς 
ανάπτυξης, πετυχαίνοντας αποτελέσματα σημαντικής εμβέλειας (Μακρυδημή-
τρης, 1999· Μακρυδημήτρης, 2012). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η σφαιρική 
και ριζική αναμόρφωση του διοικητικού συστήματος δεν είναι μόνο αποτέλεσμα 
δράσης των εκάστοτε προϊσταμένων, αλλά εξαρτάται και από τις αποφάσεις της 
κεντρικής διοίκησης ή της πολιτικής ηγεσίας (Κέφης, 2014). Τέλος, ο μετασχη-
ματισμός της κουλτούρας και η μετάβαση στον νέο τρόπο διοικητικής σκέψης, 
προϋποθέτει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι μαθησιακού τύπου οργανώσεις 
(learning organizations), ώστε όχι μόνο να μπορούν να εντοπίζουν, αλλά και να 
υιοθετούν τις άριστες πρακτικές (Μιχαλόπουλος, 2003). 
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