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1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ δημόσιων πολιτικών; 

 
 
 
 
 
 
Οι δημόσιες πολιτικές ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία διακρίνονται 

σε:  

 διανεμητικές: κατανομή υπηρεσιών και ωφελειών σε συγκεκριμένα τμήματα 

πληθυσμού. Κατά κανόνα περιλαμβάνουν τη χρήση δημόσιων πόρων, π.χ. η 

πολιτική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αύξηση του 

εισοδήματος των συνταξιούχων.  

 αναδιανεμητικές: σκόπιμες προσπάθειες της πολιτείας να μεταβάλει την 

κατανομή της ευημερίας, του εισοδήματος, της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων 

μεταξύ τάξεων ή ομάδων του πληθυσμού όπως οι έχοντες και οι μη έχοντες. 

 ρυθμιστικές: θέτουν περιορισμούς και όρια στη συμπεριφορά ατόμων και 

ομάδων, π.χ. η θέσπιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  

 αυτορυθμιστικές: μοιάζουν με τις ρυθμιστικές αλλά εδώ ο έλεγχος ασκείται κατά 

κανόνα από την ίδια τη ρυθμιζόμενη ομάδα, π.χ. η πολιτική του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών για των έλεγχο των καταχρηστικών αμοιβών των δικηγόρων.  

Επιπλέον κατηγοριοποιήσεις δημοσίων πολιτικών. 

 1. Edelman (1964). Υλικές όταν προσφέρουν υλικούς πόρους και συμβολικές όταν 

έχουν μικρή υλική επίπτωση αλλά απηχούν τις βαθύτερες αξίες (π.χ ειρήνη, 

κοιννωική δικαιοσύνη, περιβάλλον). 

 2. Anderson (2006). Ουσιαστικές όταν διανέμουν άμεσα κόστη και οφέλη στους 

πολίτες (π.χ κατασκευή δρόμου) και διαδικαστικές όταν αναφέρονται στο πώς 

πρόκειται να γίνει κάτι ή ποιος θα αναλάβει δράση (π.χ κανόνες λειτουργίας των 

ΚΕΠ). 

Δημόσια πολιτική είναι μία σειρά από σκόπιμες και σταθερές ενέργειες 

που αναπτύσσονται από κυβερνητικά σώματα γενικότερα από επίσημους 

φορείς της εξουσίας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός 

ζητήματος που προκαλεί το ενδιαφέρον.  



ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ    vicky.eclass4u@gmail.com 
3 

 

2. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε αν συγκρίνετε τις έννοιες ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [γραφειοκρατικό, ιεραρχικό μοντέλο – σύγχρονη ευέλικτη 
διακυβέρνηση- ΝΔΜ]; 

Στην κλασική θεωρία για τη δημόσια διοίκηση, το μοντέλο που κυριαρχεί είναι το 

γραφειοκρατικό, ενώ στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις τα μοντέλα δανείζονται 

στοιχεία από διάφορες θεωρίες. Στη γραφειοκρατική σχολή, εφαρμόζονται οι 

αρχές της ιεραρχικής διοίκησης, δηλαδή το πιο αυστηρό και πειθαρχημένο από 

όλα τα άλλα συστήματα.  

 

Πιο συγκεκριμένα το ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ διακρίνεται για  

 Τη βαρύτητα της νομιμότητας και γενικά της τήρησης των κανόνων 

 εξαιρετική αυστηρότητα των διοικητικών διαδικασιών   

 η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στα όργανα και τις διαδικασίες   

 διαρκής έλεγχος και εποπτεία των πράξεων της δημόσιας διοίκησης   

 ο δημόσιος υπάλληλος θεωρείται λειτουργός,  

 Ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.  

Στο κλασικό γραφειοκρατικό μοντέλο αναπτύσσεται μια ισχυρή κεντρική διοίκηση 

που λειτουργεί ιεραρχικά και με βάση σαφείς κανόνες δικαίου και ελεγκτικούς 

μηχανισμούς.   

 

Από την άλλη, το μοντέλο της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, αποδίδει βαρύτητα 

στα ακόλουθα σημαντικά πεδία: 

το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ   

η χρηστή διακυβέρνηση (αποδοτικότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία και ισοτιμία)   

η διεθνής και διατμηματική αλληλεξάρτηση   

η αύξηση της σημασίας των μη κυβερνητικών μορφών διακυβέρνησης   

η νέα πολιτική οικονομία, που αναδεικνύει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και όχι 

αυτό του παρόχου υπηρεσίας   

η ύπαρξη δικτύων πολιτικής   
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Έτσι, διαμορφώνεται ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διοικητικό σύστημα που 

απομακρύνεται από τις αγκυλώσεις της δημόσιας πολιτικής.  

 Ο όρος κυβέρνηση αναφέρεται στη διεκπεραίωση των δημοσίων υποθέσεων 

μέσω της γραφειοκρατίας (κυβερνητικής και διοικητικής). Οι σύγχρονες δυτικές 

δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας είχαν βασιστεί στο κλασικό 

γραφειοκρατικό μοντέλο το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα ισχυρή κεντρική διοίκηση 

που λειτουργεί ιεραρχικά με σαφείς κανόνες δικαίου και αυστηρούς ελεγκτικούς 

μηχανισμούς όπου οι υπάλληλοι υποχρεούνται να επιτελούν το λειτούργημά τους με 

βάση σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και ανεξάρτητα από μισθολογικά ή άλλα 

κίνητρα. Αυτό το μοντέλο διοίκησης παρουσίασε δυσλειτουργίες  και αναντιστοιχίες 

με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.  

  Ο όρος διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό διοικητικό 

σύστημα που ξεπερνάει τις δυσκολίες που δημιουργούνται από το σύστημα της 

κλασικής δημόσιας διοίκησης. Στο σύστημα αυτό δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις 

δημόσιες αγορές και στον ανταγωνισμό, στη συμμετοχική διοίκηση και στην ευελιξία. 

Ούτε αυτό το σύστημα είναι, όμως, χωρίς μειονεκτήματα. Οι βασικές παράμετροι της 

διακυβέρνησης είναι:  νέα πολιτική οικονομία, δίκτυα πολιτικής, νέο δημόσιο 

management, αποδοτικότητα, μη κυβερνητικές μορφές διακυβέρνησης. 
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3. Τι περιλαμβάνει ο Κύκλος της Δημόσιας Πολιτικής;  

 

Ο Κύκλος της Δημόσιας Πολιτικής αναφέρεται στη διαδικασία που ολοκληρώνεται 

σε πέντε στάδια και αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Συγκρότηση Κυβερνητικής Ατζέντας 

2. Διαμόρφωση Πολιτικής 

3. Λήψη Αποφάσεων 

4. Εφαρμογή Δημόσιας Πολιτικής 

5. Αξιολόγηση Πολιτικής 

Στο 1ο στάδιο, κάθε σημαντικό δημόσιο πρόβλημα γίνεται αίτημα για πολιτική 

δράση. Κάθε αρμόδιος λειτουργός και διαμορφωτής πολιτικής επιλέγει αν αξίζει ή 

πρέπει να ασχοληθεί με ένα δημόσιο πρόβλημα ή όχι. 

Στο 2ο στάδιο, γίνεται η διαμόρφωση πολιτικής, όπου γίνεται η ανάλυση του 

προβλήματος και αναπτύσσεται πρόταση για πολιτική δράση. 

Στο 3ο στάδιο, λαμβάνει χώρα η διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου οι πολιτικοί 

υιοθετούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης. 

Στο 4ο στάδιο, εφαρμόζεται η δημόσια πολιτική, δηλαδή υλοποιούνται τα σχέδια 

της κυβέρνησης. 

Στο 5ο στάδιο, γίνεται η αξιολόγηση της πολιτικής όπου εξετάζονται και 

ελέγχονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας πολιτικής. 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ………………………………. 

 

 


