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1. Τι ορίζεται ως  Δημόσια Πολιτική 

η Δημόσια Πολιτική συνίσταται σε ένα σύνολο ενεργειών που χαρακτηρίζονται από 

σταθερότητα και που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς εξουσίας για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση κοινωνικών δημόσιων θεμάτων 

2. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Δημόσιας Πολιτικής 

1.Αναπτύσσεται από επίσημους φορείς της εξουσίας  

2.Αποτελεί σκόπιμη δράση και όχι τυχαία συμπεριφορά 

3.Αποτελείται από μία σειρά ενεργειών με χρονική διάρκεια και όχι από μεμονωμένες 

διακριτές αποφάσεις των φορέων εξουσίας. Η δημόσια πολιτική αφορά τόσο την απόφαση 

για τη θέσπιση ενός νόμου όσο και την υλοποίησή του 

4.Προκύπτει από αιτήματα πολιτικής για κάποιο δημόσιο πρόβλημα. 

5.Περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων, αυτό που οι δημόσιοι φορείς κάνουν και όχι αυτό 

που εξαγγέλλουν ή διακηρύσσουν ότι θα κάνουν.  

6.Έχει θετική μορφή όταν ενεργούν οι φορείς εξουσίας για κάποιο ζήτημα ή αποφατική 

δράση όταν οι φορείς αποφασίσουν να μην ενεργήσουν και να αφήσουν την επίλυσή του 

στις δυνάμεις της αγοράς (΄laissez- faire΄ ή  ΄hands off΄). 

7.Βασίζεται στη νομοθεσία και εμπεριέχει το στοιχείο του εξαναγκασμού. 
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3. Τι είναι η Μεταφορά πολιτικών; 

Η μεταφορά πολιτικών επικεντρώνεται στην επίδραση εξωγενών παραγόντων κατά το 

σχεδιασμό πολιτικών και κατά την εξέλιξη των θεσμών.  Η μεταφορά πολιτικής μπορεί, εκτός 

από οικειοθελής, να είναι και υποχρεωτική λόγω πίεσης από εξωγενείς παράγοντες (π.χ 

διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα) που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη σε 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση.  Οι Evans και Davies εισάγουν την 

έννοια του «δικτύου μεταφοράς πολιτικών» που συνδέει τις θεωρίες των δικτύων πολιτικής 

με το φαινόμενο της μεταφοράς πολιτικών και προβλέπει στάδια για μία οικειοθελή 

μεταφορά που έχουν ως εξής:   

α) αναγνώριση της ύπαρξης κάποιου προβλήματος σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, 
 β) αναζήτηση νέων ιδεών σε αντικατάσταση των παλιών, 
γ) διενέργεια επαφών όπου οι διάφοροι φορείς παρουσιάζουν τις επαφές και τη γνώση 

που διαθέτουν, 
δ) συγκρότηση, αποδοχή και εμφάνιση του δικτύου μεταφοράς πολιτικών, 
ε) η αλληλεπίδραση, στάδιο που ταυτίζεται με την οργάνωση συνθηκών για την 

ανταλλαγή ιδεών (π.χ συνέδρια), 
στ) αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων μεταφοράς της συγκεκριμένης 

πολιτικής,  
ζ) η λήψη τελικής απόφασης και η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να καταφέρει  να 

νικήσει την αδράνεια, 
η) η εφαρμογή της τελικής απόφασης.  
Δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να υπάρχουν όλα αυτά τα στάδια ή να υπάρχουν με 

αυτή τη σειρά.   
 
 
 

4. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες Δημόσιας Πολιτικής; 

Η σημαντικότερη κατηγοριοποίηση των δημοσίων πολιτικών είναι αυτή του Lowi (1964). 

Η παραπάνω προσέγγιση διαχωρίζει τις κατηγορίες της δημόσιας πολιτικής σε:  

1. Διανεμητικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανομή υπηρεσιών και 

ωφελειών σε  συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Οι διανεμητικές αυξάνουν τους  

πόρους που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα ή οι ομάδες ώστε να δράσουν. Π.χ ενίσχυση 

αγροτικών προϊόντων, φοροαπαλλαγές.  

2. Αναδιανεμητικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν τις σκόπιμες προσπάθειες 

της πολιτείας να μεταβάλει την κατανομή του εισοδήματος, της ευημερίας, της 

ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων μεταξύ τάξεων ή ομάδων πληθυσμού.. 



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 4 

3. Ρυθμιστικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες οριοθετούν την συμπεριφορά των ατόμων και 

των ομάδων με στόχο την προστασία αυτών. Π.χ. ποινική πρόληψη των εγκλημάτων 

κατά της ζωής και της περιουσίας, ο νόμος περί προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερη 

κατηγορία αποτελούν οι αυτορυθμιστικές πολιτικές οι οποίες μοιάζουν με τις ρυθμιστικές 

αλλά σε αυτήν την περίπτωση  ο έλεγχος  ασκείται από την ίδια τη ρυθμιζόμενη ομάδα 

με σκοπό την προστασία της και την προαγωγή των συμφερόντων της. Π.χ δικηγόροι, 

γιατροί, μηχανικοί που η άσκηση του επαγγέλματός τους εξαρτάται από την λήψη άδειας 

από τον οικείο σύλλογο ή επιμελητήριο. 

5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης πολιτικής;  

6. Ποιοι μπορεί να είναι οι βασικότεροι λόγοι αποτυχίας μιας δημόσιας 

πολιτικής; 

Η ανάλυση και ερμηνεία των λόγων αποτυχίας στην εφαρμογή των πολιτικών μιας 
πολιτικής έχουν αποτελέσει και αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών θεωρητικών της 
δημόσιας διοίκησης, καθώς και ειδήμονων άλλων επιστημονικών πεδίων όπως τα οικονομικά 
και η κοινωνιολογία. Στο πλαίσιο των μελετών αυτών αναζητείται κυρίως η δυνατότητα 
μείωσης του ελλείμματος από την εφαρμογή μιας πολιτικής. Τέτοιες προσεγγίσεις 
είναι κυρίως οι ακόλουθες (Λαδή- Νταλάκου, 2008, σελ. 81-86): 

Η προσέγγιση εκ των άνω 
Υποστηρίζεται ότι η δράση της δημόσιας διοίκησης εκκινείται μετά την χάραξη πολιτικής, 

δηλαδή αφού αυτή προσδιοριστεί από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις εστιάζοντας στο 
ρόλο που κατέχει ο δημόσιος λειτουργός, η εν λόγω θεωρία δίνει έμφαση στην έννοια του 
ορθολογισμού, προάγοντας ένα μοντέλο διοίκησης με χαρακτηριστικά του την αυστηρή 
ιεραρχία και την «εκ των προτέρων» χαρτογράφηση των ζητημάτων από την «¨κορυφή» 
της δημόσιας εξουσίας (Λαδή- Νταλάκου, 2008, σελ. 82). 
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Η προσέγγιση «από τη βάση προς τα πάνω»  
υποστηρίζεται ότι η κύρια συνιστώσα επιτυχίας μιας πολιτικής είναι η αναγνώριση των 

αποτελεσμάτων που αυτή μπορεί να έχει στον άνθρωπο- τον τελικό αποδέκτη τόσο των 
εκροών, όσο και των επιπτώσεων. Θεμελιώδης έννοια στην εν λόγω προσέγγιση αποτελεί η 
«αναδρομική χαρτογράφηση» και η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους πριν την τελική 
διαμόρφωση των πολιτικών. 

Η προσέγγιση «συνεχές πολιτικής-δράσης. 
Σύμφωνα με τον (Bareh, 2004, στο Λαδή- Νταλάκου, σελ. 85), η πολιτική 

σχηματοποιείται από την αλληλεπίδραση των διαμορφωτών και των αποδεκτών της 
πολιτικής. Αυτό διότι οι στόχοι σύμφωνα με του υποστηρικτές της προσέγγισης δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν ορθολογικά, αφού αυτοί προκύπτουν κάθε φορά ανάλογα με 
το ζήτημα που αφορούν και την αντίδραση των πολιτών σε αυτές (Λαδή- Νταλάκου, 2008, 
σελ. 85). 

 

7. Ποια είναι τα εργαλεία πολιτικής και ποιος ο ρόλος τους; 

Στην προσπάθειά τους για εξάλειψη της αβεβαιότητας (στο βαθμό του δυνατού), οι 

δημόσιοι δρώντες έχουν στη διάθεσή τους το εργαλείο της ανάλυσης της δημόσιας 

πολιτικής. Αυτό, μολονότι δεν αποτελεί ένα σταθερό υπόδειγμα, καλλιεργεί μια 

συγκεκριμένη κουλτούρα στις συνειδήσεις των κυβερνητικών φορέων, έτσι ώστε να 

αποφασίζουν τουλάχιστον στη βάση των αναμενόμενων και επιθυμητών αποτελεσμάτων, 

δηλαδή έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών της δράσης τους. 

Ουσιαστικά, η δημόσια πολιτική εκφράζει την ισχύ, την εξουσία της δημόσιας διοίκησης. 

Έτσι, κατά το στάδιο της διαμόρφωσης και της λήψης αποφάσεων η κυβέρνηση επιλέγει τις 

περιπτώσεις και τους τρόπους που θα δράσει, δηλαδή καταλήγει στα μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της πολιτικής (Λαδή – Νταλάκου, 2008). 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Howlett & Ranessh (1995, p.80), «η προσέγγιση των 

εργαλείων «δημιουργεί τόσες διαφωνίες όσες και η ίδια η πολιτική». Αυτό σημαίνει ότι τα 

εργαλεία πολιτικής, δηλαδή τα εκάστοτε μέσα για την επίτευξη ενός στόχου (Λαδή – 

Νταλάκου, 2008, σελ.91), ανάλογα με τη φύση και τον χαρακτήρα τους προκαλούν 

αντιδράσεις. Τα εργαλεία αυτά αξιοποιώντας κυβερνητικούς πόρους, εξετάζοντας τη 

διαθέσιμη πληροφόρηση και χρησιμοποιώντας κονδύλια του προϋπολογισμού, εκφράζονται 

στο πλαίσιο μιας δημόσιας οργάνωσης (Λαδή – Νταλάκου, 2008, σελ.91). 

Οι μελέτες στον χώρο έχουν καταλήξει σε μια βασική κατηγοριοποίηση των εργαλείων 

πολιτικής με επικρατέστερη αυτή του Van der Doelen (1989), σύμφωνα με την οποία 

υπάρχουν ρυθμιστικά, οικονομικά και επικοινωνιακά εργαλεία.  

Πιο αναλυτικά, τα ρυθμιστικά είναι αυτά που περιλαμβάνουν νομοθετικό πλαίσιο, 

δηλαδή σχετικές διατάξεις, νόμους, κανόνες, κανονισμούς, αδειοδοτήσεις, πρότυπα, κ.ο.κ. 
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Σκοπός των εν λόγω εργαλείων είναι να καθιερώσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

της κοινωνίας.  

Τα οικονομικά εργαλεία αντίστοιχα, προκειμένου να επιδράσουν στη συμπεριφορά των 

πολιτών, παρέχουν δικαιώματα ή επιβάλλουν υποχρεώσεις διαθέτοντας μη υποχρεωτικό και 

μη εξαναγκαστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η πιθανότητα εμφάνισης μηχανισμών μετακύλισης 

τα καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα υπό την οπτική των τελικών αποτελεσμάτων (Λαδή – 

Νταλάκου, 2008, σελ.91). 

Tέλος, τα επικοινωνιακά εργαλεία ενεργοποιούνται με τη μετάδοση μηνυμάτων και 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και αφύπνισης των πολιτών με πομπούς τους κυβερνητικούς 

δρώντες. Προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους απαιτείται να λειτουργούν εντός 

δεδομένου πλαισίου, ενώ δεν είναι εξασφαλισμένη η επίδρασή τους στη συμπεριφορά του 

κοινού – στόχου (Λαδή – Νταλάκου, 2008, σελ.93-94). 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων είναι ένα δύσκολο εγχείρημα 

καθώς η χρήση υποχρεωτικών ή μη υποχρεωτικών εργαλείων προκαλεί έντονη συζήτηση 

τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επίπεδο κυβέρνησης. Ακόμη, τόσο οι πόροι και η πολιτική 

πίεση όσο και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνουν τις συνθήκες εκείνες υπό τις 

οποίες ένα εργαλείο έχει επιτυχία ή όχι. 

 

8.  Ποιες είναι οι βασικές θεωρίες στο θέμα της διαμόρφωσης 

πολιτικής; 
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Πλουραλισμός: Υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση της πολιτικής είναι μία μονοδιάστατη 

διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα ενός ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ ιδεών και 

συμφερόντων. Βασική υπόθεση ότι κανένας δε μπορεί να αποκλειστεί από αυτή τη 

διαδικασία. Η κριτική στην παραπάνω υπόθεση έγκειται στο ότι δεν είναι δεδομένο ότι αυτοί 

που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες θα συμμετέχουν με τον ενεργό τρόπο αλλά αντιθέτως 

αυτοί που καθορίζουν τους όρους του παιχνιδιού είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιοι θα 

συμμετέχουν στις διαδικασίες. 

Υποσυστήματα πολιτικής: με την έννοια αυτή νοείται το σύνολο των φορέων που 

εμπλέκονται στην επίλυση ενός προβλήματος πολιτικής. Η συμμετοχή σε ένα υποσύστημα 

έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση την μερική γνώση του αντικειμένου. 

Μοντέλο μή λήψης αποφάσεων (δισδιάστατο μοντέλο): Η μη δράση μπορεί να έχει εξίσου 

σημαντικά αποτελέσματα με τη δράση. Το γιατί λαμβάνει χώρα η δράση και η διαμόρφωση 

πολιτικής για συγκεκριμένα θέματα σε κάποια συστήματα είναι εξίσου σημαντική ερώτηση 

με το γιατί μία κυβέρνηση δε δρα σε άλλα συγκεκριμένα ζητήματα. Η ΄αδράνεια΄ των 

διαμορφωτών της πολιτικής για κάποια θέματα μπορεί να είναι αποκαλυπτική (π.χ γιατί σε 

κμία ώρα ασχολούνται με ένα εργοστάσιο που ρυπαίνει το περιβάλλον και σε κάποια άλλη 

δεν θεωρείται σοβαρό ζήτημα).  

Η εξελιγμένη προσέγγιση ή μοντέλο Lukes (τρισδιάστατο μοντέλο): Το γεγονός πως για 

κάποια θέματα το στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής είναι σε συνάρτηση με τον έλεγχο που 

ασκούν οι ελίτ ανάλογα με το πόσο το θεωρούν ενδιαφέρων και πόσο δυναμικά μπορεί να 

εκφραστεί. Επομένως η εξουσία είναι τρισδιάστατη και εκφράζεται άμεσα (δράση και μη 

δράση) και έμμεσα επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τις πεποιθήσεις των πολιτών. Αυτό 

σχετίζεται με την ιδεολογία της κοινωνικής και πολιτικής ελίτ.  

9. Πως διαφοροποιούμε Κυβέρνηση - Διακυβέρνηση και που ανάγονται 

;  

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

αποδοτικότητα, μη κυβερνητικές μορφές διακυβέρνησης.  

 

10. Ποιες είναι οι προσεγγίσεις όσον αφορά την οργάνωση του Δημ. 

Τομέα ; 
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11. Ποια είναι τα βασικά Χαρακτηριστικά των 4 θεωριών για την 

προσέγγιση στην Οργάνωση του Δημόσιου Τομέα; 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 

Με βάση την ανάλυση Hood το ιεραρχικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από υψηλή συλλογικότητα 

όσο και πυκνό πλαίσιο κανόνων. Η έννοια της υψηλής συλλογικότητας υπονοεί στην περίπτωση 

της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής ότι το συμφέρον της κοινωνικής ομάδας υπερέχει έναντι του 

ατόμου. Το πυκνό πλαίσιο κανόνων αναφέρεται στη σημασία που δίνεται στους νόμους. Η 

ιεραρχική δομή λειτουργεί με βάση σαφείς και αυστηρούς κανόνες δικαίου οι οποίοι οριοθετούν τις 

αρμοδιότητες της γραφειοκρατίας και καθορίζουν τα ακριβή όρια των δραστηριοτήτων του 

δημόσιου τομέα με στόχο την τήρηση της νομιμότητας. Διευκρινίζονται τα βήματα των 

διαδικασιών, οι τρόποι και οι χρόνοι εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και διαδικασιών είναι 

συγκεκριμένοι. Παράλληλα η διαφάνεια κρίνεται ως αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκτέλεση των διοικητικών πράξεων του δημοσίου όπου ο καθένας μπορεί να πληροφορείται 

οτιδήποτε τον απασχολεί και να μπορεί να καταθέτει τα παράπονά του. 

Έμφαση επίσης δίνεται στην επιτήρηση και στον έλεγχο των πράξεων των δημόσιων 

λειτουργιών έτσι ώστε όταν παρουσιάζονται προβλήματα κακοδιοίκησης η απάντηση να είναι η 

ακόμη μεγαλύτερη διευκρίνιση των κανόνων, των ορίων, των αρμοδιοτήτων και η διενέργεια 

ισχυρότερων ελέγχων. 

Όλες οι παραπάνω διεργασίες λαμβάνουν χώρα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΥ 

Στον αντίποδα του ιεραρχικού μοντέλου και του μοντέλου της ισότητας είναι βρίσκεται το 

ατομικιστικό μοντέλο. Χαρακτηρίζεται Για τους ατομικιστές είναι χαμηλή η συλλογικότητα καθώς 

δεν πιστεύουν στο δημόσιο συμφέρον και το πλέγμα κανόνων είναι αραιό προκειμένου τα άτομα 

να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα για να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τα ίδια. 

Εμνευστής του ατομικιστικού μοντέλου θεωρείται ο Adam Smith με την ιδέα του για το αόρατο 

χέρι της αγοράς που δρα αυτόματα τόσο για την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού συμφέροντος όσο και 

για το κοινωνικό καλό. Θεμελιωτής του ατομικισμού αναφορικά με την οργάνωση του κράτους 

είναι ο Jeremy Betham που υποστήριξε τη θεωρία του ωφελιμισμού σύμφωνα με την οποία η 

καλύτερη πολιτική έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού (εφαρμογή της θεωρίας του ατομικισμού στο κράτος). 
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Ο Hood συνοψίζει τη θεωρία του ατομικισμού σε 4 προτάσεις: 

1. Μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω. Ο ατομικισμός υποθέτει πως η δημόσια 

διοίκηση δεν ασκείται μόνο μέσω της παροχής υπηρεσιών από το κράτος αλλά με διάφορους 

τρόπους. Η μελέτη του δημόσιου μάνατζμεντ (όπως χαρακτηρίζεται η δημόσια διοίκηση από τους 

ατομικιστές) εξετάζει το σύνολο των φορέων προσφοράς δημοσίων αγαθών εφόσον οι δημόσιοι 

λειτουργοί είναι ένα μέρος μόνο αυτών. Παράλληλα για τους ατομικιστές η προσφορά δημοσίων 

αγαθών από τους δημόσιους λειτουργούς είναι η λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με άλλους 

φορείς.   

2. Απουσία ενός παιγνίου θετικού αθροίσματος. Οι ατομικιστές ισχυρίζονται ότι το 

συμφέρον των πολιτών και το συμφέρον των δημοσίων λειτουργών δεν ταυτίζονται σε ένα 

«παίγνιο θετικού αρθροίσματος» και ότι οι δημόσιοι λειτουργοί ενεργούν με βάση το δικός τους 

συμφέρον και εις βάρος των διοικούμενων. 

4. Εγωιστική ανθρώπινη φύση. Οι ατομικιστές θεωρούν πως τα άτομα ενεργούν ορθολογικά 

και υπολογιστικά λόγω της ιδιοτελής τους φύσης. Επομένως οι δημόσιοι φορείς δε πράττουν κατά 

βάση με αλτρουισμό και αμεροληψία αλλά κυρίως επιδιώκοντας το ατομικό τους συμφέρον. 

3. Ρυθμιστική ικανότητα της αγοράς. Οι ατομικιστές θεωρούν πως η αγορά παράγει 

καλύτερα αποτελέσματα από αυτά της ιεραρχικής γραφειοκρατίας τεχνοκρατών.  Κύριο επιχείρημα 

τους αποτελεί το φαινόμενο του λαθρεπιβάτη ή ΄free rider΄ κατά το οποίο κάθε άτομο προσπαθεί 

να αποφύγει τα καθήκοντα που έχει αναλάβει με την αντίληψη ότι θα περάσει αυτό απαρατήρητο 

ή ότι θα τον καλύψει η ομάδα.  

Στην πράξη η θεωρία του ατομικισμού αντιστοιχεί όσον αφορά στη δημόσια διοίκηση στο νέο 

δημόσιο management και σε έννοιες όπως η επιλογή. Για να επιτύχει  πρέπει να υπάρχουν δομές 

κινήτρων που να συνδυάζουν τα ατομικά κίνητρα των δημοσίων υπαλλήλων με το κοινωνικό 

συμφέρον και να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση του καταναλωτή-πολίτη ώστε να κάνει τη σωστή 

επιλογή και να επιβραβεύει τις καλές υπηρεσίες ή να διαπραγματεύεται τους όρους προσφοράς των 

υπηρεσιών αυτών.   

Για την ατομικιστική θεωρία ως εργαλείο καταπολέμησης των αποτυχιών του δημόσιου τομέα 

προβάλλεται ο ανταγωνισμός και η άμιλλα έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους όπως οι ιδιωτικές εταιρείες και να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και 

στα παράπονα του πολίτη-πελάτη προκειμένου να τους προσσελκύσουν και όχι η επιτήρηση όπως 

συμβαίνει στο ιεραρχικό μοντέλο. 

 

 



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 11 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Για τη θεωρία της ισότητας το management όπως προτείνεται από το ιεραρχικό και το 

ατομικιστικό μοντέλο είναι μέρος του προβλήματος. Προτείνει, λοιπόν, ως λύση μία ΄΄διοίκηση 

χωρίς διοικητές- managing without managers΄΄  δηλ. τον κοινοτισμό και τη συμμετοχική 

οργάνωση που θα καταλήγουν σε αποκεντρωμένες αυτοδιοικούμενες διοικητικές μονάδες. 

Χαρακτηρίζεται από αραιό  πλέγμα κανόνων και υψηλή ομαδικότητα. Η θεωρία προτείνει τη 

συμμετοχή και την αφοσίωση στην κοινότητα καθώς και την ανάδειξη των συλλογικών αγαθών 

του πολιτισμού και της παράδοσης της κοινότητας ως κυρίαρχες αξίες στην λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης και πολιτικής. 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ---επικοινώνησε στα 210-5711484  6970-401981 ή 

στείλε μειλ τώρα στο grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com

