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Κριτική του 
μοντέλου 

των σταδίων

Το μοντέλο των σταδίων δεν λαμβάνει 
υπόψη:

την αλληλεπίδραση μεταξύ 
διαφορετικών δημόσιων πολιτικών, 
αλλά και των σταδίων της ίδιας 
πολιτικής

Τις δραστηριότητες που δεν 
σχετίζονται με την επίλυση του 
προβλήματος, π.χ. τις συμβολικές 
και τελετουργικές δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη διατήρηση 
της ισχύος

το ρόλο της γνώσης, των ιδεών και 
της εκμάθησης στη διαδικασία της 
πολιτικής 



«Προβλήματα» 
πολιτικής 



Πρόβλημα 
Πολιτικής: ορισμός

Μια συνθήκη ή μία κατάσταση 
που παράγει δυσαρέσκεια ή 
ανάγκες στους πολίτες, για 
την ικανοποίηση των οποίων 
αναζητείται  κυβερνητική 
δράση (Anderson, 2006)

Τα δημόσια προβλήματα 
επηρεάζουν έναν μεγάλο 
αριθμό ατόμων και έχουν 
ευρείες επιδράσεις ακόμη και 
σε άτομα που δεν εμπλέκονται 
άμεσα

Κατά κανόνα είναι δύσκολο ή 
αδύνατο να επιλυθούν με τη 
δράση μεμονωμένων ατόμων



βασικές 
προσεγγίσεις για 
τον προσδιορισμό 
του προβλήματος



α) οικονομικός και 
τεχνολογικός 

Ντετερμινισμός

οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες 
οδηγούν σε συγκεκριμένα 
προβλήματα, τα οποία κάποια 
στιγμή θα αντιμετωπιστούν από 
τις κυβερνήσεις

θεωρία της σύγκλισης 
(convergence thesis): καθώς οι 
χώρες περνάνε στο στάδιο της 
εκβιομηχάνισης, θα 
αντιμετωπίζουν σταδιακά τα ίδια 
προβλήματα δημόσιας 
πολιτικής. 

η δημιουργία κράτους-πρόνοιας, η 
τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες 
παρόμοιες κοινωνικό-
οικονομικές εξελίξεις αναμένεται 
να οδηγήσουν σε παρόμοια 
προβλήματα και σε μια 
ουσιαστικά αυτόματη διαδικασία 
ένταξης τους στην κυβερνητική 
ατζέντα 



β) αλληλεπίδραση 
πολιτικής -
οικονομίας

τόσο οι οικονομικοί όσο και οι 
πολιτικοί παράγοντες είναι 
εξίσου σημαντικοί και άρα 
πρέπει να μελετώνται 
παράλληλα 

πολιτικό-επιχειρησιακός κύκλος 
(political-business cycle), η 
οικονομία ακολουθεί τη δική 
της εσωτερική δυναμική ως 
προς την ανάδειξη 
προβλημάτων, η οποία κατά 
περίπτωση μεταβάλλεται 
λόγω της εισαγωγής 
δημοσίων πολιτικών. Η 
ιδεολογική κατεύθυνση του 
κυβερνώντος κόμματος και η 
συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή (π.χ. εκλογές) 
επηρεάζουν τις δημόσιες 
αυτές πολιτικές



γ) ιδέες και ιδεολογία

Τονίζεται η σημασία των 
παραδόσεων, των 
πεποιθήσεων, των νοοτροπιών 
και των αξιών των φορέων 
δημόσιας πολιτικής κατά τον 
χαρακτηρισμό ενός θέματος ως 
πρόβλημα. 

Δίνεται έμφαση στη γλώσσα και 
στο ‘λόγο’ (discourse) υπό την 
έννοια ότι η γλώσσα 
‘κατασκευάζει’ δημόσια 
πολιτική, καθώς μέσα της 
περιλαμβάνεται η ερμηνεία του 
τι είναι ένα πρόβλημα πολιτικής 

Για παράδειγμα, όταν 
αναφερόμαστε στην αύξηση 
των μεταναστών σε μια 
μητρόπολη ως πρόβλημα, και 
μόνο το γεγονός ότι το 
συζητάμε ως πρόβλημα, 
προσδίδει στη μετανάστευση 
διαστάσεις προβλήματος



Μορφές κυβερνητικής 
ατζέντας



Διακρίσεις 
κυβερνητικής 

ατζέντας Ι/ΙΙ

Συστημική ή δημόσια: όλα τα θέματα που 
θεωρούνται σημαντικά από τους 
φορείς δημόσιας πολιτικής  και η 
κυβέρνηση είναι νομιμοποιημένη να 
δράσει Είναι ατζέντα για συζήτηση

Υπάρχει σε κάθε εθνικό υπερεθνικό ή 
τοπικό πολιτικό σύστημα.

Μερικά θέματα όπως η προστασία του 
περιβάλλοντος εμφανίζονται σε 
πολλές ατζέντες (τοπική, εθνική, 
υπερεθνική)

Θεσμική ή επίσημη: Τα θέματα που 
περιλαμβάνονται τελικά στην 
κυβερνητική ατζέντα. Είναι ατζέντα για 
δράση



Από τη συστημική 
στη θεσμική ατζέντα 

1. εισαγωγή θέματος στη 
συστημική ατζέντα

2. συγκεκριμενοποίηση 
προτεινόμενων λύσεων

3. ενίσχυση υποστήριξης 
για το θέμα

4. προώθηση στη θεσμική 
ατζέντα. 



Μοντέλα 
θέσπισης 

θεσμικής ή 
επίσημης 
ατζέντας 

(1/3)

Εξωτερική προώθηση: 

πλουραλιστικές κοινωνίες: τα θέματα 
συζητούνται πρώτα στην κοινωνία των 
πολιτών και εάν υπάρχει υποστήριξη 
προωθούνται στη θεσμική ατζέντα. 



Μοντέλα 
θέσπισης 

θεσμικής ή 
επίσημης 
ατζέντας 

(2/3)

Κινητοποίηση: ολοκληρωτικά 
καθεστώτα: οι πολιτικοί προωθούν τα 
θέματα στην ατζέντα χωρίς 
προηγούμενη διαβούλευση (π.χ. One 
child policy στην Κίνα) 



Μοντέλα 
θέσπισης 

θεσμικής ή 
επίσημης 
ατζέντας 

(3/3)

Εσωτερική προώθηση: ομάδες 
συμφερόντων με ιδιαίτερη πρόσβαση 
στους πολιτικούς προωθούν τα 
θέματα στην επίσημη ατζέντα 

Παράδειγμα:

οι ελληνικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων και 
τραπεζικών συνέβαλαν στην άμεση 
θεσμοθέτηση επιδομάτων και αργιών 
(Μαυρογορδάτος 2001)



Παράθυρα πολιτικής: 
οι παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν

Προβλήματα (problem 
stream): αντιλήψεις περί 
δημοσίων προβλημάτων που 
πρέπει να αντιμετωπισθούν 
από την κυβέρνηση 

Προτάσεις πολιτικής ή 
δημόσιες πολιτικές (policy 
stream) διάφορες λύσεις που 
προτείνονται από τους 
ειδικούς και τις διάφορες 
πιθανότητες για δράση 

πολιτική (politics stream)
εθνικές προτεραιότητες, 
πιθανές διοικητικές 
ανατροπές, εκλογικά 
αποτελέσματα και πιέσεις από 
τις ομάδες συμφερόντων 



Παράθυρο 
πολιτικής

Μερικές φορές οι τρεις αυτοί παράγοντες 
συγκλίνουν και για σύντομο χρονικό 
διάστημα ανοίγει ένα «παράθυρο 
πολιτικής», δηλαδή μια ευκαιρία για τους 
υπέρμαχους κάποιων προτάσεων να 
ωθήσουν τις λύσεις που προτείνουν

Η διαδικασία της διαμόρφωσης της 
ατζέντας είναι μια τυχαία και ευκαιριακή 
διαδικασία 



Παράθυρο πολιτικής



Διαδικασία διαμόρφωσης 
δημόσιων πολιτικών



χαρακτηριστικά της 
διαμόρφωσης πολιτικής 

(Jones, 1984)

δε γίνεται μόνο από μια ομάδα 
δρώντων, αλλά από 
περισσότερες που προτείνουν 
ανταγωνιστικές λύσεις.

Μπορεί να λαμβάνει χώρα, χωρίς 
να υπάρχει σαφής ορισμός του 
προβλήματος ούτε καν επαφή με 
την ομάδα που αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα (π.χ. Φυλακισμένοι).

δεν διαμορφώνεται από κάποιο 
συγκεκριμένο δρώντα, αν και 
συχνά αποτελεί αντικείμενο των 
γραφειοκρατικών θεσμών

Μπορεί να διαμορφώνεται και να 
αναμορφώνεται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, χωρίς καμία 
μορφή να καταφέρνει να 
συγκεντρώσει την απαραίτητη 
υποστήριξη.

δεν οδηγεί ποτέ σε ουδέτερο 
αποτέλεσμα.  Πάντα κάποιοι 
χάνουν και κάποιοι κερδίζουν.        

Συνήθως, υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι επανένταξης των θεμάτων 
στην ατζέντα για αυτούς που 
“χάνουν”



Μη λήψη 
απόφασης 
(αδράνεια)

Η μη δράση μπορεί να αποδειχθεί 
εξίσου σημαντική με τη δράση

Η λήψη αποφάσεων περιορίζεται σε 
ασφαλή θέματα που βρίσκονται σε 
αρμονία με τις κυρίαρχες αξίες, 
μύθους, πολιτικούς θεσμούς και 
διαδικασίες της κάθε κοινότητας

Η αδράνεια σε ορισμένα θέματα είναι 
χαρακτηριστικό όλων των 
συστημάτων



Κύκλος 
πολιτικής: 
στάδια και 

δρώντες

Όσο προχωράνε τα στάδια του κύκλου 
της δημόσιας πολιτικής τόσο μειώνεται ο 
αριθμός των φορέων που συμμετέχουν 
στη διαδικασία.  

Συγκρότηση κυβερνητικής ατζέντας: 
συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός 
κοινωνικών φορέων

Διαμόρφωση πολιτικής:  μειώνεται ο 
αριθμός των κοινωνικών φορέων και 
συμπεριλαμβάνει μόνο αυτούς που 
έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα. 

Λήψη αποφάσεων: συμμετέχουν μόνο οι 
κυβερνητικοί φορείς που έχουν 
δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις. 
Εξαιρούνται όλοι οι μη κυβερνητικοί 
δρώντες.



Μοντέλα λήψης 
πολιτικών 
αποφάσεων

Ορθολογικό, Προσαυξητικό, μοντέλο «Κάδος 
Απορριμμάτων»



Α) Η διαδικασία ορθολογικής
επιλογής

1. ορίζω τους στόχους,

2. συγκεντρώνω όλες τις εναλλακτικές χρήσης
των μέσων που διαθέτω για να τους πετύχω,

3. τις συγκρίνω συστηματικά ως προς το κόστος
και το όφελος (βαθμός επίτευξης του στόχου)
που παράγουν και

4. επιλέγω αυτή που αποδίδει το μεγαλύτερο
όφελος στο χαμηλότερο κόστος

Άρης Αλεξόπουλος 2014



Β) Το υπόδειγμα του προσαυξητισμού

Δεν εισάγω καινούργιους στόχους και τακτικές αλλά
βελτιώνω-προσαρμόζω τις υπάρχουσες. Η πολιτική την
χρονική στιγμή 1 στηρίζεται στην πολιτική της χρονικής
στιγμής 0

Οι εμπλεκόμενοι παίκτες λειτουργούν περισσότερο για
να δικαιολογήσουν –εξασφαλίσουν - βελτιώσουν την
θέση τους στο σύστημα διακυβέρνησης και όχι για την
επίλυση συλλογικών προβλημάτων

Άρης Αλεξόπουλος 2014



Σύγκριση ορθολογικού – προσαυξητικού μοντέλου 



Η προσέγγιση του «κάδου απορριμμάτων»
(garbage can) Ι/ΙΙ

Επειδή υπάρχουν:

Προβληματικές προτιμήσεις (ανακαλύπτουμε τι θέλουμε
μέσα από την δράση μας παρά δρούμε για να
πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε)

Ανεπαρκείς θεωρίες αιτιότητας

Μεταβαλλόμενη συμμετοχή-εκπροσώπηση

Άρης Αλεξόπουλος 2014



Η προσέγγιση του «κάδου απορριμμάτων» (garbage
can) ΙΙ/ΙΙ

η λήψη αποφάσεων είναι μια σύνθετη και μη προβλέψιμη διαδικασία, η οποία
δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την αναζήτηση μέσων για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων.

Οι στόχοι είναι συχνά άγνωστοι στους σχεδιαστές της πολιτικής, οι οποίοι
αποφασίζουν δράσεις και επιλέγουν μέσα υλοποίησης με συχνά τελείως
τυχαίο τρόπο.



Εφαρμογή 
δημόσιας 
πολιτικής

υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων



Βασικές 
προσεγγίσεις

«εκ των άνω» εστιάζει στο 
ρόλο των φορέων άσκησης 
δημόσιας εξουσίας και της 
δημόσιας διοίκησης 

«από τη βάση προς τα πάνω» 
συνεκτιμά το ρόλο όλων 
εκείνων των παραγόντων 
που συμμετέχουν στο στάδιο 
της εφαρμογής και καλούνται 
να επιφέρουν το τελικό 
αποτέλεσμα με τη μεταβολή 
της συμπεριφοράς τους 

Ενδιάμεσες προσεγγίσεις



η επιτυχία 
στην 
επίτευξη 
των στόχων 
εξαρτάται:

Α) από το είδος της πολιτικής: οι σχετικές 
δυσκολίες επιτυχίας στην εφαρμογή είναι λίγες 
στις διανεμητικές πολιτικές, μεσαίες στις 
ρυθμιστικές και μεγάλες στις αναδιανεμητικές 
πολιτικές 

Β) από τον τομέα της πολιτικής και τα 
εμπλεκόμενα υποσυστήματα 

Παράδειγμα: 

το πρόβλημα των αστέγων, εμφανίζει ασάφεια 
και πολυπλοκότητα υποσυστημάτων, ενώ η 
αποστολή του ανθρώπου στο φεγγάρι 
υποστηρίζεται από ένα συγκεκριμένο 
υποσύστημα πολιτικής αυστηρά οργανωμένο, με 
μεγάλη ισχύ και επαρκή χρηματοδότηση



Αξιολόγηση της 
δημόσιας 
πολιτικής



Ορισμός

διαδικασία κατά την οποία τα αποτελέσματα της 
πολιτικής ελέγχονται από δημόσιους και από 
κοινωνικούς δρώντες και το αποτέλεσμά της 
μπορεί να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό 
των προβλημάτων και  των λύσεων 



Διακρίσεις των 
αποτελεσμάτων της 
δημόσιας πολιτικής 



εκροές ό,τι παράγεται από τα κυβερνητικά 
σώματα με τη μορφή π.χ. υπηρεσιών και 
αγαθών, απαγορεύσεων, διευκολυντικών 
διαδικασιών, χρηματοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, φόρων 

επιπτώσεις ό,τι συμβαίνει όταν οι εκροές 
φθάσουν στους αποδέκτες, 
περιλαμβανομένης και της δράσης των 
αποδεκτών, αλλά και αυτό που λαμβάνει 
χώρα, πέρα από τους αποδέκτες, στην 
αλυσίδα επίδρασης 



Είδη 
Επιπτώσεων 

κύριες

παράπλευρες

αρνητικές

μηδενικές 



εργαλεία δημόσιων 
πολιτικών



ορισμός

Ο,τιδήποτε χρησιμοποιείται ή θα μπορούσε 
δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει 
στην επίτευξη ενός ή περισσότερων σκοπών 
της δημόσιας πολιτικής. 

Η ποικιλία των εργαλείων της πολιτικής 
περιορίζεται μόνο από τη φαντασία των 
διαμορφωτών της.



Διακρίσεις 
εργαλείων 
πολιτικής 

Ρυθμιστικά: θεσπίζουν κανόνες συμπεριφοράς 
(π.χ. ποινικός κώδικας) 

Οικονομικά:π.χ. χρηματοδοτήσεις, 
φοροαπαλλαγές, οικονομικά κίνητρα 

Επικοινωνιακά: βασίζονται στη μετάδοση 
πληροφορίας 



Τα 
ρυθμιστικά 
εργαλεία.

1) Έχουν νομικό χαρακτήρα και στοχεύουν να θεσπίσουν κανόνες 
συμπεριφοράς των κοινωνικών ομάδων (π.χ ποινικός κώδικας, 
αδειοδοτήσεις για διάφορες δραστηριότητες). Όσον αφορά στη 
λειτουργία τους σημειώνονται τα εξής: 

Πρώτον έχουν και κανονιστική και εγγυητική λειτουργία. Δηλ. ο νόμος 
τυποποιεί τις κυβερνητικές ενέργειες και προσφέρει και εγγυήσεις στους 
πολίτες έναντι των κυβερνηικών παρεμβάσεων. Π.χ ο πολεοδομικός 
νόμος και καθορίζει τις προϋποθέσεις δόμησης και εγγυάται ότι δεν θα 
υπάρξουν παρεμβάσεις σε περίπτωση δόμησης.  

Δεύτερον η χρήση των ρυθμιστικών εργαλείων απαιτεί συνεχή 
επιτήρηση και επιβολή (π.χ η τήρηση του πολεοδομικού σχεδίου απαιτεί 
συνεχή επιτήρηση, πράξεις επιβολής προστίμων, κατεδαφίσεις 
αυθαιρέτων κ.λ.π). 

Τρίτον τα ρυθμιστικά εργαλεία έχουν εξαναγκαστικό χαρακτήρα που 
συχνά προκαλεί τις αντιδράσεις αυτών στους οποίους στοχεύει η 
πολιτική. 

Σημειώνεται ότι τα ρυθμιστικά εργαλεία έχουν αντιδραστικό χαρακτήρα.  
Εφαρμόζονται πολλές φορές δηλαδή αφού αποκαλυφθεί η ανεπιθύμητη 
συμπεριφορά (π.χ η επιβολή κυρώσεων για αυθαίρετο κτίσμα αφού η 
καθυστέρηση εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων οδήγησε στην έξαρση 
των πολεοδομικών αυθαιρεσιών).



Τα 
οικονομικά 
εργαλεία.

Αποτελούν εναλλακτική λύση έναντι των ρυθμίσεων 
για τον επηρεασμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
(π.χ χρηματοδοτήσεις, οικονομικά κίνητρα για την 
ανάπτυξη μίας συμπεριφοράς). Έχουν μη 
εξαναγκαστικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
επομένως υψηλή δημοτικότητα. Τα χαρακτηριστικά 
τους είναι: i. Μπορεί να προκαλέσουν μηχανισμούς 
μετακύλισης (π.χ η επιβολή μίας εισφοράς μπορεί να 
επηρεάσει την τιμή του προϊόντος), ii. έχουν μή
υποχρεωτικό χαρακτήρα που δίνει την επιλογή στον 
πολίτη να επιλέξει εάν θα μεταβάλλει τη 
συμπεριφορά του ή όχι καθώς και iii. απαιτείται 
λεπτομερή γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν 
την συμπεριφορά των δρώντων η οποία (γνώση) δεν 
είναι πάντα διαθέσιμη. 



Τα 
επικοινωνιακά 
εργαλεία.

Βασίζονται στη μετάδοση πληροφοριών και 
γνώσεων, χαρακτηρίζονται ως ΄ήπια΄ και είναι 
αποτελεσματικά μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο. 
Χαρακτηριστικό των επικοινωνιακών εργαλείων είναι 
πως δεν είναι εύκολο να αποκαλυφθεί η ομάδα 
στόχος ή να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και επομένως για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 
πολλές φορές χρησιμοποιούνται μαζί με 
΄σκληρότερα΄ εργαλεία. Π.χ η αντιμετώπιση του 
AIDS απαιτεί πληροφόρηση που όμως δεν είναι 
πάντα εύκολο να εξευρεθεί η ομάδα που θα πρέπει 
να λάβει την πληροφόρηση. Ενδέχεται δε η 
πληροφόρηση να μην οδηγήσει στη μεταβολή της 
συμπεριφοράς και για αυτό να χρειαστεί και η χρήση 
΄σκληρότερων εργαλείων΄. 



Προκλήσεις και τάσεις στη δημόσια διοίκηση και πολιτική 



«Νέο Δημόσιο 
Μάνατζμεντ» 
ή 
«Επανίδρυση 
του Κράτους»:

Το μεταρρυθμιστικό κύμα που βασίστηκε στις 
εξής αξίες 

οικονομικότητας

αποδοτικότητας

αποτελεσματικότητας. 

Διευρύνθηκε με τον όρο ‘διακυβέρνηση’
περιλαμβάνει επιπλέον  τις αξίες 

νομιμότητας

λογοδοσίας. 



Μεταρρυθμιστικές 
τάσεις

Αγορά (μερική ή ολικλή ιδιωτικοποίηση 
υπηρεσιών, ΣΔΙΤ, δυνατότητα επιλογής π.χ. 
σχολείου)

ενίσχυση συμμετοχής των δημοσίων λειτουργών 
στη λήψη αποφάσεων και την ενδυνάμωση των 
πολιτών

κανονιστική μεταρρύθμιση: απορύθμιση και 
καλύτερη νομοθέτηση

ευέλικτη διακυβέρνηση: προτείνεται η μερική ή 
εποχική απασχόληση των δημόσιων λειτουργών 
και προβλέπεται «κλείσιμο» δημόσιων 
υπηρεσιών και οργανισμών όταν αυτοί 
εκπληρώνουν την αποστολή τους.



Πρακτικές 
διοικητικών 
μεταρρυθμίσεων

Αποκέντρωση και αυτόνομοι φορείς

Νέες μορφές ελέγχου και ρύθμισης

Μεταρρυθμίσεις στη διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διοικητική 
μεταρρύθμιση



Μορφές 
Αποκέντρωσης

πολιτική ή/ και διοικητική αντικατάσταση της άσκησης της 
εξουσίας από κεντρικούς φορείς με άλλους εκλεγμένους 
φορείς ή/ και με διοικητικούς φορείς.  Πραγματοποιείται με 
απλή διοικητική αναδιάρθρωση ή με συνταγματική 
αναθεώρηση, που σημαίνει τη δημιουργία νέων 
πολιτειακών οργάνων 

Εδαφική μεταφορά εξουσίας από μια μεγαλύτερη εδαφική 
έκταση σε μικρότερους εδαφικούς χώρους 

ανταγωνιστική και μη ανταγωνιστική ανάθεση  
αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση σε 
συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία ή μέσω ανταγωνισμού 
και σε συνθήκες ανοιχτής αγοράς 

εσωτερική ή εξωτερική αναδιάρθρωση στο εσωτερικό μιας 
οργάνωσης ή μέσω της αξιοποίησης άλλων οργανώσεων 

οριζόντια (ιεραρχική) ή κάθετη(ανά τομέα)



Νέες 
μορφές 
ελέγχου και 
ρύθμισης

δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, 

αξιολογήσεις, λογιστικοί έλεγχοι, 

χρήση δεικτών και μετρήσεων στο δημόσιο 
τομέα. 



Μεταρρυθμίσεις 
στη διοίκηση 
του 
ανθρώπινου 
δυναμικού

ευελιξία, Οι τρεις τομείς που επηρεάζονται 
συνήθως είναι οι προσλήψεις, η σημασία της 
απόδοσης των υπαλλήλων, και ο μισθός τους. 

μισθός με βάση την απόδοση

Αποκέντρωση αποφυγή συγκεντρωτικών δομών 
- δυνατότητα χρήσης του ανθρώπινου 
δυναμικού με βάση συγκεκριμένες αποστολές 
και στόχους



Ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση

χρησιμοποιεί την πληροφορική τόσο για τη 
βελτίωση της διοίκησης, όσο και για την 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη 
δημοκρατική διαδικασία



ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ;







Ποιες είναι οι βασικές προσεγγίσεις για 
την Εφαρμογή δημόσιας πολιτικής –

Υλοποίηση των Πολιτικών Αποφάσεων;



βασικές προσεγγίσεις για την Εφαρμογή 
δημόσιας πολιτικής

«εκ των άνω» εστιάζει στο ρόλο των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας και της δημόσιας διοίκησης. 
Εφαρμόζει την εκ των προτέρων χαρτογράφηση, δηλαδή διατυπώνει πολιτική χωρίς να μελετά τις επιπτώσεις 
στον πληιθυσμό – στόχο.

«από τη βάση προς τα πάνω» συνεκτιμά το ρόλο όλων εκείνων των παραγόντων που συμμετέχουν στο στάδιο
της εφαρμογής και καλούνται να επιφέρουν το τελικό αποτέλεσμα με τη μεταβολή της συμπεριφοράς τους. 
Εφαρμόζει την αναδρομική χαρτογράφηση, δηλαδή πρώτα μελετά τις ανάγκες του πληθυσμού – στόχου κι έπειτα 
διαμορφώνει πολιτική , η οποία στηρίζεται στις αναμενόμενες επιθυμητές επιπτώσεις από την εφαρμογή της.

Ενδιάμεσες προσεγγίσεις = το συνεχές της πολιτικής δράσης , που υποστηρίζει ότι ανάμεσα σε αυτούς που 
επιδιώκουν να εφαρμόσουν μια πολιτική και σε αυτούς που απευθύνεται η πολτική υπάρχει μια συνεχής 
αλληλεπίδραση.



η επιτυχία 
στην 
επίτευξη των 
στόχων 
εξαρτάται:

Α) από το είδος της πολιτικής: οι σχετικές δυσκολίες
επιτυχίας στην εφαρμογή είναι λίγες στις 
διανεμητικές πολιτικές, μεσαίες στις ρυθμιστικές και 
μεγάλες στις αναδιανεμητικές πολιτικές 

Β) από τον τομέα της πολιτικής και τα εμπλεκόμενα 
υποσυστήματα 

Παράδειγμα: 

το πρόβλημα των αστέγων, εμφανίζει ασάφεια και 
πολυπλοκότητα υποσυστημάτων, ενώ η αποστολή 
του ανθρώπου στο φεγγάρι υποστηρίζεται από ένα 
συγκεκριμένο υποσύστημα πολιτικής αυστηρά 
οργανωμένο, με μεγάλη ισχύ και επαρκή 
χρηματοδότηση.



Πώς πιστεύετε ότι 
μπορεί να 
αντιμετωπιστεί το 
έλλειμμα στην 
υλοποίηση των 
δημόσιων πολιτικών; 
Ποια προβλήματα 
εμποδίζουν την 
εφαρμογή τους;



Τι είναι η αξιολόγηση της δημόσιας 
πολιτικής και ποιες οι βασικές 

διακρίσεις της;





ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαδικασία κατά την οποία τα αποτελέσματα της πολιτικής ελέγχονται από δημόσιους και από 
κοινωνικούς δρώντες και το αποτέλεσμά της μπορεί να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό των 
προβλημάτων και  των λύσεων 

Διακρίσεις των αποτελεσμάτων της δημόσιας πολιτικής

εκροές ό,τι παράγεται από τα κυβερνητικά σώματα με τη μορφή π.χ. υπηρεσιών και αγαθών, 
απαγορεύσεων, διευκολυντικών διαδικασιών, χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, φόρων 

επιπτώσεις ό,τι συμβαίνει όταν οι εκροές φθάσουν στους αποδέκτες, περιλαμβανομένης και της 
δράσης των αποδεκτών, αλλά και αυτό που λαμβάνει χώρα, πέρα από τους αποδέκτες, στην 
αλυσίδα επίδρασης 













Είδη 
Επιπτώσεων

κύριες

παράπλευρες

αρνητικές

μηδενικές

Τι ορίζεται ως εργαλείο δημόσιας πολιτικής;

Ο,τιδήποτε χρησιμοποιείται ή θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει 
στην επίτευξη ενός ή περισσότερων σκοπών της δημόσιας πολιτικής. 

Η ποικιλία των εργαλείων της πολιτικής περιορίζεται μόνο από τη φαντασία των 
διαμορφωτών της.

Διακρίσεις εργαλείων πολιτικής

Ρυθμιστικά: θεσπίζουν κανόνες συμπεριφοράς (π.χ. ποινικός κώδικας) 

Οικονομικά: π.χ. χρηματοδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, οικονομικά κίνητρα 

Επικοινωνιακά: βασίζονται στη μετάδοση πληροφορίας 



Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχή 
υλοποίηση μιας πολιτικής και ποια είναι τα 

κυριότερα εμπόδια στην ελληνική περίπτωση;



Κάθε δημόσια πολιτική διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά και το δικό της βαθμό

δυσκολίας κατά την εφαρμογή της. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές υποστηρίζεται ότι η

επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων, είναι συνάρτηση του είδους της πολιτικής αλλά

και των προβλημάτων που καλείται αυτή να αντιμετωπίσει. Όσον αφορά την επιτυχία

των εκάστοτε υιοθετούμενων πολιτικών, αυτή μπορεί να εξαρτάται τόσο από τη

πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και από τη πλευρά της Δημόσιας Πολιτικής.

Στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατούν ποικίλες απόψεις για την δυνατότητα μείωσης του

ελλείμματος υλοποίησης πολιτικής οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο

πλεονέκτημα της διακριτικής ευχέρειας των δημόσιων λειτουργών. Έτσι, όταν

επιλέγεται μια εκ των άνω προσέγγιση υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αυτή να

«διαστρεβλωθεί».

Η εφαρμογή μιας πολιτικής πρέπει να προκύπτει από τη μέγιστη δυνατή συναίνεση,

δομημένη γύρω από το στόχο και τέτοια, που «η μεγέθυνση της ευημερίας που θα

επιφέρει να είναι επαρκής για την αποζημίωση των χαμένων».



Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση του ελλείματος υλοποίησης των πολιτικών στην

ελληνική περίπτωση φαίνεται ελλιπής. Οι λόγοι πολλοί, σημαντικότεροι δε από

αυτούς η αδυναμία των κυβερνήσεων να επενδύουν χρόνο και ενέργεια για

παραγωγικό διάλογο και εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.

Περαιτέρω, στην «εκ των άνω» προσέγγιση τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης με

κίνητρο την ανέλιξή τους, με την επίδραση στην θεσμική ατζέντα και με παγιωμένες

αντιλήψεις, απαξιωμένες σε ένα σύγχρονο κράτος επιτρέπουν τη χαμηλή

αποδοτικότητα και την άνιση κατανομή κόστους.

Τα τελευταία αποτελούν και χαρακτηριστικά της ελληνικής κυβέρνησης διαχρονικά.

Τέλος, σημαντικό παράγοντα στην επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών αποτελεί «η

μειωμένη αξιοπιστία στη δέσμευση», των δημόσιων λειτουργών. Μεταξύ

άλλων, αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η παρεμπόδιση της προώθησης

καινοτομιών και μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος αφού σε μεγάλο βαθμό οι

αποφάσεις των κυβερνήσεων δεν είναι σε θέση να δεσμεύουν τις επόμενες ώστε να

υπάρχει μια συνέχεια σε οποιοδήποτε εγχείρημα βελτίωσης, τόσο της δημόσιας

πολιτικής όσο και της δημόσιας διοίκησης.



Τι γνωρίζετε για το ΝΕΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ;



Το μεταρρυθμιστικό κύμα 
που έγινε γνωστό ως 

«Νέο Δημόσιο 
Μάνατζμεντ» 

ή ως «Επανίδρυση του Κράτους»  ως τρόπος 
οργάνωσης και έκφρασης της δημόσιας 
διοίκησης και πολιτικής βασίζεται στην κλασική 
οικονομική θεωρία και στη θεωρία του 
ατομικισμού. Αναφέρεται στην απελευθέρωση 
των αγορών από τις δεσμεύσεις και 
παρεμβάσεις του κράτους και στη γενικότερη 
μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα με όλο και 
μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Οι βασικές αξίες της τάσης του Νέου 
Δημόσιου Μάνατζμεντ είναι η 

οικονομικότητα, η 
αποδοτικότητα, και η 
αποτελεσματικότητα.



1) Οικονομικότητα. Ο όρος οικονομικότητα αφορά κατ΄ αποκλειστικότητα στη μείωση

των δαπανών του δημόσιου τομέα στην ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και ανάπτυξη του

κράτους πρόνοιας. Η ανάγκη για μια τέτοια αξία προέρχεται από το βασικό οικονομικό

πρόβλημα: περιορισμένοι πόροι – απεριόριστες ανάγκες.

2) Αποδοτικότητα. Η έννοια της αποδοτικότητας έχει δύο συνιστώσες. Πρώτον την

αποτελεσματικότητα, το κατά πόσο δηλαδή η οργάνωση επιτυγχάνει τους στόχους της και

δεύτερον την παραγωγικότητα το τι πόρους διαθέτει η οργάνωση για την επίτευξη των

στόχων της. Στοχεύει στην αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων καθώς και στη μείωση των

αρνητικών συνεπειών και δαπανών.

3) Αποτελεσματικότητα. Όπως εμφαίνεται από τα προηγούμενα αποτελεί συστατικό

στοιχείο της αποδοτικότητας και επικεντρώνεται στο κατά πόσο μία πολιτική ή ένα

πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του.



Η πολυπλοκότητα των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών (εκφράζεται με τον όρο

διακυβέρνηση ο οποίος δίνει έμφαση και στο ρόλο του πολίτη) δημιούργησαν την

ανάγκη για τις αξίες της νομιμότητας και της λογοδοσίας.

Νομιμότητα: Η αξία αυτή αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να συμφωνούν ή

διαφωνούν με τις πράξεις της διοίκησης και κατ΄ επέκταση της κυβέρνησης.

Έμφαση δίνεται στην ύπαρξη μηχανισμών για την εκδήλωση της αμφισβήτησης

αυτής.

Λογοδοσία: Άμεσα συνδεδεμένη με τη νομιμότητα είναι η ευθύνη και η λογοδοσία

των πολιτικών και δημόσιων λειτουργών ως προς τις πράξεις τους και τη διαχείριση

των δημόσιων πόρων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη διαφάνειας.

Η ιεράρχηση των αξιών αυτών διαφέρει ανάλογα με το είδος της μεταρρύθμισης

που επιδιώκεται, τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις

προτεραιότητες κάθε κυβέρνησης.



Πρακτικές 
διοικητικών 
μεταρρυθμίσεων

▪Αποκέντρωση και αυτόνομοι φορείς

▪Νέες μορφές ελέγχου και ρύθμισης

▪Μεταρρυθμίσεις στη διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού 

▪Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διοικητική 
μεταρρύθμιση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ένας από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν αρνητικά, δη
λαδή εμποδίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας της δημόσιας
διοίκησης και κατ' επέκταση αποτελεί βασική αιτία της   
χαμηλής αποδοτικότητας των οργάνων της είναι ο έντονος νομικισμ
ός που χαρακτηρίζει τις   
διοικητικές δομές και διαδικασίες της διοικητικής δράσης των ορ
γάνων της διοίκησης.

Η επικράτηση της αρχής της μονιμότητας στη διοικητική δράση
, εδραιώνει την δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων και αντι
στέκονται, υπό την κάλυψη μιας οργανωμένης ομάδας πίεση
ς, απέναντι στην πολιτική εξουσία διαφωνώντας με την έκδοση π
αρανόμων πράξεων της διοίκησης.

Κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα η «τάξη» των δημοσίων υπα
λλήλων σχολιάζεται δυσμενώς για 
την χαμηλή αποδοτικότητα της, ότι δηλαδή τα όργανα της διοίκησ
ης δεν προσφέρουν αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρουν και συνε
πώς η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Κράτους παρουσιά
ζει εικόνα όχι ευχάριστη.



ΚΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ….

Η εκάστοτε πολιτική εξουσία στην προσπάθεια της να ικανοποι
ήσει τις προεκλογικές της εξαγγελίες προχωρεί στην ψήφισ
η σειράς νομοθετημάτων για τη ρύθμιση θεμάτων της διοίκησης.

Έτσι εμφανίζεται ως ρυθμίζουσα και επιλύουσα προβλήματα με
πλούσια παραγωγή νομοθετικού έργου δημιουργώντας όμως η ίδ
ια το φαινόμενο της πολυνομίας, δεδομένου ότι οι νέοι νόμοι
δεν καταργούν στο σύνολο τους παλαιούς αφενός και αφετέρου με
τη ρύθμιση θεμάτων άσχετων σε   μεγάλο βαθμό με το κυρίως ρυ
θμιζόμενο θέμα.

Η πολυνομία αυτή δημιουργεί σύγχυση, ανακολουθία και ασυνέ
χεια στους διοικητικούς θεσμούς   με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία
των δημοσίων υπηρεσιών και τη μείωση της αποδοτικότητας

των οργάνων της και γενικότερα στην αναποτελεσματικότητα τω
ν επιμέρους οργανισμών της δημόσιας διοίκησης, αντί του επιθυμη
τού στόχου που είναι η εύρυθμη λειτουργία και η αποτελεσματικότητ
α που ενώ καταχωρούνται στις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις, στη
ν πράξη δεν οδηγούν σε αναμενόμενες επιτεύξεις



ΚΙ ΑΛΛΑ….

η απουσία προγραμματισμού και στοχοθεσίας οδηγεί στη
λήψη ευκαιριακών μέτρων τα οποία οδηγούν σε
αρνητικά αποτελέσματα.

Ο προγραμματισμός θα βοηθήσει αφενός μεν να ανα
ζητήσουμε

τα λάθη του παρελθόντος και να τα διορθώσουμε αφετέρο
υ δε να

οδηγηθούμε σήμερα στην επίτευξη μεγάλων επιτυχιών

τόσο στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσια
ς διοίκησης όσο και στην αύξηση της αποτελεσματικότ
ητας αυτής διαμέσου της    
αύξησης της απόδοσης των εργαζομένων της και της
βελτίωσης του αποτελέσματος των ενεργειών της



Ποιες είναι οι Κύριες 
μεταρρυθμιστικές Τάσεις; 



Οι βασικές
μεταρρυθμιστικές 
τάσεις είναι :

Aγορά. Η τάση αυτή επικεντρώνεται στην ενίσχυση 
των δυνάμεων της αγοράς και ξεκινάει από την 
υπόθεση ότι ο δημόσιος τομέας θα είναι 
αποδοτικότερος εάν λειτουργήσει περισσότερο με 
όρους ιδιωτικού τομέα. (πχ δημόσιες επιχειρήσεις
ιδιωτικονομικά κριτήρια). 

Συμμετοχή. Η μεταρρυθμιστική αυτή τάση 
αναφέρεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
δημοσίων λειτουργών αλλά και των πολιτών στη 
δημόσια διοίκηση. Κύριο πρόβλημα της διοίκησης 
θεωρείται η ιεραρχική της δομή και ως λύση 
προτείνεται η ενίσχυση της συμμετοχής. 



Κανονιστική Μεταρρύθμιση. Η κανονιστική Μεταρρύθμιση ως 
τάση αναφέρεται σε μεταβολές που βελτιώνουν την ποιότητα 
των μεταρρυθμίσεων προάγοντας την αποδοτικότητα, την 
οικονομική αποτελεσματικότητα ή τη νομική ποιότητα των 
ρυθμίσεων.

Ευέλικτη διακυβέρνηση. Η ευέλικτη διακυβέρνηση ως 
μεταρρυθμιστική τάση είναι η πιο πρόσφατη και λιγότερο 
εξελιγμένη. Συμφωνεί με τη σχολή των φαταλιστών ως προς 
την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Επικεντρώνεται 
στα προβλήματα που προέρχονται από τη μακροζωία και την 
πολλές φορές απαρχαιωμένη λειτουργία των κυβερνητικών 
θεσμών η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανικανότητα 
ανταπόκρισης στα νέα προβλήματα που προκύπτουν από τις 
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις Προτείνει τη δημιουργία πιο 
ευέλικτων θεσμών και δομών που να ανταποκρίνονται άμεσα 
και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.



Ο κύκλος της δημόσιας 
πολιτικής



Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής



θέσπιση της ημερήσιας διάταξης τα αιτήματα μετατρέπονται σε δημόσια προβλήματα και οι 
διαμορφωτές πολιτικής επιλέγουν ή νοιώθουν υποχρεωμένοι να ασχοληθούν μαζί τους

διαμόρφωση πολιτικής αναπτύσσονται αποδεκτές προτάσεις δράσης για την αντιμετώπιση 
δημόσιων προβλημάτων 

λήψη πολιτικών αποφάσεων οι διαμορφωτές πολιτικής υιοθετούν μια συγκεκριμένη πορεία 
δράσης, ή την αδράνεια. 

εφαρμογή πολιτικής υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων 

αξιολόγηση πολιτικής  τα αποτελέσματα της πολιτικής ελέγχονται τόσο από δημόσιους όσο και 
από κοινωνικούς δρώντες και το αποτέλεσμά της μπορεί να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό 
προβλημάτων και  λύσεων

Τα στάδια του κύκλου της δημόσιας πολιτικής



Το μοντέλο των σταδίων δεν λαμβάνει υπόψη:

την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών δημόσιων πολιτικών, αλλά και των σταδίων της 
ίδιας πολιτικής

Τις δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την επίλυση του προβλήματος, π.χ. τις 
συμβολικές και τελετουργικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διατήρηση της ισχύος

το ρόλο της γνώσης, των ιδεών και της εκμάθησης στη διαδικασία της πολιτικής 

Κριτική του μοντέλου των σταδίων



«Προβλήματα» πολιτικής 



Μια συνθήκη ή μία κατάσταση που παράγει δυσαρέσκεια ή ανάγκες στους πολίτες, για την 
ικανοποίηση των οποίων αναζητείται  κυβερνητική δράση (Anderson, 2006)

Τα δημόσια προβλήματα επηρεάζουν έναν μεγάλο αριθμό ατόμων και έχουν ευρείες 
επιδράσεις ακόμη και σε άτομα που δεν εμπλέκονται άμεσα

Κατά κανόνα είναι δύσκολο ή αδύνατο να επιλυθούν με τη δράση μεμονωμένων ατόμων

Πρόβλημα Πολιτικής: ορισμός



βασικές προσεγγίσεις για 
τον προσδιορισμό του 
προβλήματος



οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες οδηγούν σε συγκεκριμένα 
προβλήματα, τα οποία κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστούν από τις 
κυβερνήσεις

θεωρία της σύγκλισης (convergence thesis): καθώς οι χώρες περνάνε στο 
στάδιο της εκβιομηχάνισης, θα αντιμετωπίζουν σταδιακά τα ίδια 
προβλήματα δημόσιας πολιτικής. 

η δημιουργία κράτους-πρόνοιας, η τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες 
παρόμοιες κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν σε 
παρόμοια προβλήματα και σε μια ουσιαστικά αυτόματη διαδικασία 
ένταξης τους στην κυβερνητική ατζέντα 

α) οικονομικός και τεχνολογικός Ντετερμινισμός



τόσο οι οικονομικοί όσο και οι πολιτικοί παράγοντες είναι εξίσου
σημαντικοί και άρα πρέπει να μελετώνται παράλληλα

πολιτικό-επιχειρησιακός κύκλος (political-business cycle), η
οικονομία ακολουθεί τη δική της εσωτερική δυναμική ως προς την
ανάδειξη προβλημάτων, η οποία κατά περίπτωση μεταβάλλεται
λόγω της εισαγωγής δημοσίων πολιτικών. Η ιδεολογική
κατεύθυνση του κυβερνώντος κόμματος και η συγκεκριμένη
χρονική στιγμή (π.χ. εκλογές) επηρεάζουν τις δημόσιες αυτές
πολιτικές

β) αλληλεπίδραση πολιτικής -οικονομίας



Τονίζεται η σημασία των παραδόσεων, των πεποιθήσεων, των νοοτροπιών και των αξιών
των φορέων δημόσιας πολιτικής κατά τον χαρακτηρισμό ενός θέματος ως πρόβλημα.

Δίνεται έμφαση στη γλώσσα και στο ‘λόγο’ (discourse) υπό την έννοια ότι η γλώσσα
‘κατασκευάζει’ δημόσια πολιτική, καθώς μέσα της περιλαμβάνεται η ερμηνεία του τι είναι ένα
πρόβλημα πολιτικής

Για παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε στην αύξηση των μεταναστών σε μια μητρόπολη ως
πρόβλημα, και μόνο το γεγονός ότι το συζητάμε ως πρόβλημα, προσδίδει στη μετανάστευση
διαστάσεις προβλήματος

γ) ιδέες και ιδεολογία



Μορφές κυβερνητικής ατζέντας



Συστημική ή δημόσια: όλα τα θέματα που θεωρούνται σημαντικά από τους φορείς δημόσιας 

πολιτικής  και η κυβέρνηση είναι νομιμοποιημένη να δράσει Είναι ατζέντα για συζήτηση

Υπάρχει σε κάθε εθνικό υπερεθνικό ή τοπικό πολιτικό σύστημα.

Μερικά θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος εμφανίζονται σε πολλές ατζέντες (τοπική, εθνική, 
υπερεθνική)

Θεσμική ή επίσημη: Τα θέματα που περιλαμβάνονται τελικά στην κυβερνητική ατζέντα. Είναι 
ατζέντα για δράση

Διακρίσεις κυβερνητικής ατζέντας Ι/ΙΙ



1. εισαγωγή θέματος στη συστημική ατζέντα

2. συγκεκριμενοποίηση προτεινόμενων λύσεων

3. ενίσχυση υποστήριξης για το θέμα

4. προώθηση στη θεσμική ατζέντα. 

Από τη συστημική στη θεσμική ατζέντα 



Εξωτερική προώθηση: 

πλουραλιστικές κοινωνίες: τα θέματα συζητούνται πρώτα στην
κοινωνία των πολιτών και εάν υπάρχει υποστήριξη προωθούνται στη
θεσμική ατζέντα.

Μοντέλα θέσπισης θεσμικής ή επίσημης ατζέντας (1/3)



Κινητοποίηση: ολοκληρωτικά καθεστώτα: οι πολιτικοί προωθούν τα 
θέματα στην ατζέντα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση (π.χ. One child 
policy στην Κίνα) 

Μοντέλα θέσπισης θεσμικής ή επίσημης ατζέντας (2/3)



Εσωτερική προώθηση: ομάδες συμφερόντων με ιδιαίτερη πρόσβαση 
στους πολιτικούς προωθούν τα θέματα στην επίσημη ατζέντα 

Παράδειγμα:

οι ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων και
τραπεζικών συνέβαλαν στην άμεση θεσμοθέτηση επιδομάτων και
αργιών (Μαυρογορδάτος 2001)

Μοντέλα θέσπισης θεσμικής ή επίσημης ατζέντας (3/3)



Προβλήματα (problem stream): αντιλήψεις περί δημοσίων προβλημάτων που πρέπει να
αντιμετωπισθούν από την κυβέρνηση

Προτάσεις πολιτικής ή δημόσιες πολιτικές (policy stream) διάφορες λύσεις που προτείνονται
από τους ειδικούς και τις διάφορες πιθανότητες για δράση

πολιτική (politics stream) εθνικές προτεραιότητες, πιθανές διοικητικές ανατροπές, εκλογικά
αποτελέσματα και πιέσεις από τις ομάδες συμφερόντων

Παράθυρα πολιτικής: 
οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν



Μερικές φορές οι τρεις αυτοί παράγοντες συγκλίνουν και για σύντομο χρονικό διάστημα
ανοίγει ένα «παράθυρο πολιτικής», δηλαδή μια ευκαιρία για τους υπέρμαχους κάποιων
προτάσεων να ωθήσουν τις λύσεις που προτείνουν

Η διαδικασία της διαμόρφωσης της ατζέντας είναι μια τυχαία και ευκαιριακή διαδικασία 

Παράθυρο πολιτικής



Παράθυρο πολιτικής



Διαδικασία 
διαμόρφωσης δημόσιων 
πολιτικών



δε γίνεται μόνο από μια ομάδα δρώντων, αλλά από περισσότερες που προτείνουν
ανταγωνιστικές λύσεις.

Μπορεί να λαμβάνει χώρα, χωρίς να υπάρχει σαφής ορισμός του προβλήματος ούτε
καν επαφή με την ομάδα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα (π.χ. Φυλακισμένοι).

δεν διαμορφώνεται από κάποιο συγκεκριμένο δρώντα, αν και συχνά αποτελεί
αντικείμενο των γραφειοκρατικών θεσμών

Μπορεί να διαμορφώνεται και να αναμορφώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα,
χωρίς καμία μορφή να καταφέρνει να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη.

δεν οδηγεί ποτέ σε ουδέτερο αποτέλεσμα. Πάντα κάποιοι χάνουν και κάποιοι
κερδίζουν.

Συνήθως, υπάρχουν διάφοροι τρόποι επανένταξης των θεμάτων στην ατζέντα για
αυτούς που “χάνουν”

χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης πολιτικής (Jones, 1984)



Η μη δράση μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με τη δράση

Η λήψη αποφάσεων περιορίζεται σε ασφαλή θέματα που βρίσκονται σε αρμονία με τις
κυρίαρχες αξίες, μύθους, πολιτικούς θεσμούς και διαδικασίες της κάθε κοινότητας

Η αδράνεια σε ορισμένα θέματα είναι χαρακτηριστικό όλων των συστημάτων

Μη λήψη απόφασης (αδράνεια)



Όσο προχωράνε τα στάδια του κύκλου της δημόσιας πολιτικής τόσο μειώνεται ο αριθμός των φορέων
που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Συγκρότηση κυβερνητικής ατζέντας: συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός κοινωνικών φορέων

Διαμόρφωση πολιτικής: μειώνεται ο αριθμός των κοινωνικών φορέων και συμπεριλαμβάνει μόνο
αυτούς που έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα.

Λήψη αποφάσεων: συμμετέχουν μόνο οι κυβερνητικοί φορείς που έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν
αποφάσεις. Εξαιρούνται όλοι οι μη κυβερνητικοί δρώντες.

Κύκλος πολιτικής: στάδια και δρώντες



Μοντέλα λήψης πολιτικών 
αποφάσεων

Ορθολογικό, Προσαυξητικό, μοντέλο 
«Κάδος Απορριμμάτων»



1. ορίζω τους στόχους, 

2. συγκεντρώνω όλες τις εναλλακτικές χρήσης των μέσων που 
διαθέτω για να τους πετύχω, 

3. τις συγκρίνω συστηματικά ως προς το κόστος και το όφελος 
(βαθμός επίτευξης του στόχου) που παράγουν και 

4. επιλέγω αυτή που αποδίδει το μεγαλύτερο όφελος στο 
χαμηλότερο κόστος

Α) Η διαδικασία ορθολογικής 
επιλογής



Δεν εισάγω καινούργιους στόχους και τακτικές αλλά βελτιώνω-
προσαρμόζω τις υπάρχουσες. Η πολιτική την χρονική στιγμή 1 
στηρίζεται στην πολιτική της χρονικής στιγμής 0

Οι εμπλεκόμενοι παίκτες λειτουργούν περισσότερο για να 
δικαιολογήσουν –εξασφαλίσουν - βελτιώσουν την θέση τους στο 
σύστημα διακυβέρνησης και όχι για την επίλυση συλλογικών 
προβλημάτων 

Β) Το υπόδειγμα του προσαυξητισμού



Σύγκριση ορθολογικού – προσαυξητικού μοντέλου 



Επειδή υπάρχουν:

▪Προβληματικές προτιμήσεις (ανακαλύπτουμε τι θέλουμε μέσα από την 
δράση μας παρά δρούμε για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε)

▪Ανεπαρκείς θεωρίες αιτιότητας

▪Μεταβαλλόμενη συμμετοχή-εκπροσώπηση

Η προσέγγιση του «κάδου 
απορριμμάτων» (garbage can) Ι/ΙΙ



η λήψη αποφάσεων είναι μια σύνθετη και μη προβλέψιμη διαδικασία, η οποία δεν έχει
σχεδόν καμία σχέση με την αναζήτηση μέσων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Οι στόχοι είναι συχνά άγνωστοι στους σχεδιαστές της πολιτικής, οι οποίοι αποφασίζουν
δράσεις και επιλέγουν μέσα υλοποίησης με συχνά τελείως τυχαίο τρόπο.

Η προσέγγιση του «κάδου απορριμμάτων» (garbage can) ΙΙ/ΙΙ



Εφαρμογή δημόσιας πολιτικής

υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων



▪«εκ των άνω» εστιάζει στο ρόλο των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας και της δημόσιας 
διοίκησης 

▪«από τη βάση προς τα πάνω» συνεκτιμά το ρόλο όλων εκείνων των παραγόντων που
συμμετέχουν στο στάδιο της εφαρμογής και καλούνται να επιφέρουν το τελικό αποτέλεσμα με
τη μεταβολή της συμπεριφοράς τους

▪Ενδιάμεσες προσεγγίσεις

Βασικές προσεγγίσεις



η επιτυχία στην επίτευξη των στόχων εξαρτάται:

Α) από το είδος της πολιτικής: οι σχετικές δυσκολίες επιτυχίας στην
εφαρμογή είναι λίγες στις διανεμητικές πολιτικές, μεσαίες στις ρυθμιστικές
και μεγάλες στις αναδιανεμητικές πολιτικές

Β) από τον τομέα της πολιτικής και τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα

Παράδειγμα:

το πρόβλημα των αστέγων, εμφανίζει ασάφεια και πολυπλοκότητα
υποσυστημάτων, ενώ η αποστολή του ανθρώπου στο φεγγάρι
υποστηρίζεται από ένα συγκεκριμένο υποσύστημα πολιτικής αυστηρά
οργανωμένο, με μεγάλη ισχύ και επαρκή χρηματοδότηση

Ο άνθρωπος στο φεγγάρι:
μια «εύκολη» πολιτική



Αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής



διαδικασία κατά την οποία τα αποτελέσματα της πολιτικής ελέγχονται από δημόσιους και από
κοινωνικούς δρώντες και το αποτέλεσμά της μπορεί να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό
των προβλημάτων και των λύσεων

Ορισμός



εκροές ό,τι παράγεται από τα κυβερνητικά σώματα με τη μορφή π.χ. υπηρεσιών και αγαθών,
απαγορεύσεων, διευκολυντικών διαδικασιών, χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, φόρων

επιπτώσεις ό,τι συμβαίνει όταν οι εκροές φθάσουν στους αποδέκτες, περιλαμβανομένης και
της δράσης των αποδεκτών, αλλά και αυτό που λαμβάνει χώρα, πέρα από τους αποδέκτες,
στην αλυσίδα επίδρασης

Διακρίσεις των αποτελεσμάτων της δημόσιας πολιτικής 



▪ κύριες

▪ παράπλευρες

▪ αρνητικές

▪ μηδενικές 

Είδη Επιπτώσεων 



εργαλεία δημόσιων 
πολιτικών



• Ο,τιδήποτε χρησιμοποιείται ή θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να 
βοηθήσει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων σκοπών της δημόσιας πολιτικής. 

• Η ποικιλία των εργαλείων της πολιτικής περιορίζεται μόνο από τη φαντασία των 
διαμορφωτών της.

ορισμός



▪ Ρυθμιστικά: θεσπίζουν κανόνες συμπεριφοράς (π.χ. ποινικός κώδικας)

▪ Οικονομικά:π.χ. χρηματοδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, οικονομικά κίνητρα

▪ Επικοινωνιακά: βασίζονται στη μετάδοση πληροφορίας

Διακρίσεις εργαλείων πολιτικής 



ΤΕΛΟΣ


