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1. ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΠΊΠΕΔΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ; 

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.

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..

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. 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).
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2. ΠΏΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΕΤΑΙ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ; 

Η δημόσια πολιτική είναι μία ακολουθία με αρχή, μέση και τέλος. Αποτελείται
από μία ακολουθία σταδίων που ονομάζεται κύκλος της πολιτικής τα οποία
έχουν ως εξής:

1. Συγκρότηση κυβερνητικής ατζέντας (agenda setting)

2. Διαμόρφωση πολιτικής (Policy formulation)

3. Λήψη αποφάσεων (Decision making)

4. Εφαρμογή δημόσιας πολιτικής (Policy implementation)

5. Αξιολόγηση πολιτικής (Policy evaluation)

Η κριτική σε αυτή τη θεωρία είναι πως αντιμετωπίζει τη χάραξη και εφαρμογή
της δημόσιας πολιτικής ως μία γραμμική σχέση η οποία δεν επιτρέπει τη
διάδραση μεταξύ των σταδίων της ακολουθίας και δεν είναι σε θέση να
αναλύσει την μεγάλη πολυπλοκότητα που διέπει την δημόσια πολιτική.

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.
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3. ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ ΤΟ ΤΡΊΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ 
ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ-

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Αυτό το στάδιο αναφέρεται στην επιλογή μίας λύσης μέσα από έναν μικρό
αριθμό πιθανών λύσεων που έχουν διατυπωθεί κατά το στάδιο
διαμόρφωσης της πολιτικής. Αποτελεί μία πολιτική διαδικασία και όχι
τεχνοκρατική διαδικασία. Συμμετέχουν μόνον οι κυβερνητικοί φορείς που
έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις και εξαιρούνται όλοι οι μή
κυβερνητικοί δρώντες. Οι δε αποφάσεις οφείλουν να υπακούουν στο
Σύνταγμα και στην εν γένει νομοθεσία της χώρας.

τα σημαντικότερα θεωρητικά υποδείγματα 
λήψης αποφάσεων με βάση τα οποία 
λαμβάνονται οι αποφάσεις στο πλαίσιο του 
ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων για να οδηγηθούμε
σε επιτυχία κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης θα πρέπει να
διερευνηθούν και να καταγραφούν όλες οι πιθανές στρατηγικές για την επίτευξη
του στόχου, να προβλεφθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της κάθε εναλλακτικής
και να υπολογισθεί η πιθανότητα πραγματοποίησης της κάθε επίπτωσης. Τέλος,
επιλέγεται η στρατηγική που είναι πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Αν
ακολουθήσουμε τα βήματα αυτά και εντοπίσουμε τα θετικά και αρνητικά, τότε θα
λάβουμε την απόφαση που συνεπάγεται το χαμηλότερο κόστος.

Σύμφωνα με το προσαυξητικό μοντέλο τα άτομα δεν προσπαθούν να
κατανοήσουν όλες τις συντεταγμένες ενός προβλήματος και όλες τις λύσεις,
γιατί κάτι τέτοιο θεωρείται μάταιο και αναποτελεσματικό. Επομένως, μπορεί να
παραμελήσουμε σημαντικά πράγματα που αφορούν την απόφαση που θα
λάβουμε και είναι σημαντικά για την διαδικασία ολοκλήρωσης και να
οδηγηθούμε σε αποτυχία.

Σύμφωνα με το μοντέλο λήψης αποφάσεων του «κάδου των απορριμμάτων»,
οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς ορθολογισμό. Οι λύσεις θα είναι τυχαίες και θα
προέλθουν από διάφορους φορείς. Αυτή η μη προβλέψιμη διαδικασία θα
οδηγήσει σε μια τυχαία απόφαση με μεγάλη πιθανότητα να αποδειχθεί
αποτυχημένη.
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4. ΤΙ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΈΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ;

Εφαρμογή είναι το στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές 
αποφάσεις που λήφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

Μοντέλα προσεγγίσεων του σταδίου εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής.. 

2) Η προσέγγιση «από τη βάση προς τα πάνω»: Υποστηρίζει πως η 
επιτυχία μιας δημόσιας πολιτικής ορίζεται σε όρους ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. Επομένως η πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα 
εάν υπάρξει μία αναδρομική χαρτογράφηση των προβλημάτων που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για την αναδρομική αυτή χαρτογράφηση 
απαιτείται τόσο να εξεταστεί το επίπεδο κατά το οποίο οι παρεμβάσεις 
φτάνουν στον τελικό στόχο και να αναλυθούν οι συμπεριφορές και οι 
συγκρούσεις στο επίπεδο αυτό όσο και να γίνει προσπάθεια για 
διαπραγμάτευση και συναίνεση με τα άτομα ή τις ομάδες που καλούνται 
να αλλάξουν συμπεριφορά ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα.

3) Το συνεχές πολιτικής-δράσης: Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο 
οι οργανισμοί δε θέτουν στόχους με βάση ορθολογικά κριτήρια αλλά 
προσδιορίζουν αυτούς στην πορεία συσχετίζοντας προβλήματα με 
λύσεις. Απεικονίζει δηλαδή την πολιτική ως μία εξελικτική διαδικασία ενώ 
έχει ομοιότητες με το μοντέλο του κάδου των απορριμμάτων καθώς και 
με το προσαυξητικό μοντέλο. Η συνέχεια της πολιτικής δράσης είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου. 

1) Η προσέγγιση «εκ των άνω»: Βασίζεται στη θεωρία της ιεραρχίας 
και υποστηρίζει ότι υπάρχει μία ουδέτερη τάξη δημοσίων λειτουργών 
που έχουν ως αποστολή την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων. Η 

δημόσια διοίκηση δηλ. αναλαμβάνει δράση εκεί όπου τελειώνει η 
πολιτική
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά την αξιολόγηση ελέγχονται τα αποτελέσματα της πολιτικής από
δημόσιους αλλά και από κοινωνικούς δρώντες και τα πορίσματα μπορεί να
οδηγήσουν σε επαναπροσδιορισμό των προβλημάτων και των λύσεων. Οι
μελέτες αξιολόγησης διαχωρίζουν τα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής σε
εκροές (outputs) και επιπτώσεις (impacts) των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Με
τον όρο εκροές εννοείται ό,τι παράγεται από τα κυβερνητικά σώματα με την
μορφή π.χ υπηρεσιών, αγαθών, διευκολύνσεων, επιχορηγήσεων,
απαγορεύσεων, φόρων κ.λ.π (π.χ η πρόωρη συνταξιοδότηση σε μία δημόσια
υπηρεσία έχει ως εκροή τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις σχετικές προϋποθέσεις
και τη διαδικασία). Οι επιπτώσεις ή τα αποτελέσματα είναι ό,τι ακριβώς
συμβαίνει όταν οι εκροές φτάνουν στους αποδέκτες, η δράση των αποδεκτών
καθώς και αυτό που γίνεται, πέρα από τους αποδέκτες, στην αλυσίδα επίδρασης
(π.χ οι επιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης θα εμφανιστούν αφού
εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία στο πώς αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργία της
δημόσιας υπηρεσίας ή ενδεχόμενη διπλοαπασχόληση των πρόωρα
συνταξιοδοτηθέντων.

Η μελέτη των επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο: α. της παραγωγικής
αξιολόγησης όπου σε αυτή τη μορφή αξιολόγησης διερευνάται το κατά πόσο
υπάρχουν εμπόδια και δυσλειτουργίες κατά το στάδιο της εφαρμογής της
δημόσιας πολιτικής. Πραγματοποιείται ανάλυση προβλημάτων και των αιτιών
τους καθώς παράλληλα εξουδετερώνονται οι πηγές προβλημάτων και
προτείνονται λύσεις.

Συνοπτικά αναλύεται και ελέγχεται όλη η διαδικασία εφαρμογής της δημόσιας
πολιτικής, της ανάλυσης επιπτώσεων ή συμπερασματικής αξιολόγησης όπου σε
αυτή τη μορφή αξιολόγησης διερευνάται εάν εκτός από την παρέμβαση που
πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής υπάρχουν και
άλλες αιτίες και παράγοντες που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα. Εξετάζει δηλαδή
αναλυτικά το κατά πόσο τα παραγόμενα αποτελέσματα προέρχονται απλά από
αυτήν την παρέμβαση (εφαρμογή δημόσιας πολιτικής) ή από άλλες δυνάμεις ή
παράγοντες.
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6. Είδη επιπτώσεων 
[ προκύπτουν από το στάδιο της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
του ΚΔΠ]

◊ Κύριες επιδράσεις: Είναι οι κεντρικές ουσιαστικές επιπτώσεις που
εσκεμμένα ήθελαν οι παρεμβαίνοντες να επιτευχθούν. Είναι δηλ.
προβλέψιμες και αξιολογούνται θετικά (μείωση της εγκληματικότητας
στην περιοχή-στόχο της παρέμβασης).

◊ Παράπλευρες επιδράσεις: Είναι συνέπειες έξω από το βασικό
στόχο της παρέμβασης. Μπορεί να είναι προβλέψιμες ή μή, θετικές ή
αρνητικές (π.χ μείωση εγκληματικότητας στην περιοχή-στόχο της
παρέμβασης αλλά αύξηση αυτής σε άλλη περιοχή).

◊ Αρνητικές επιδράσεις: Βρίσκονται ενάντια στους στόχους που
είχαν τεθεί κατά τη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής. Αυτές μπορεί
να σημειωθούν είτε εντός είτε εκτός της περιοχής-στόχο, μπορεί να
σημειωθούν αρκετά χρόνια μετά την παρέμβαση (π.χ αύξηση της
εγκληματικότητας και στην περιοχή-στόχο της παρέμβασης ή αύξηση
των τιμών των ακινήτων στην περιοχή-στόχο της παρέμβασης όπου
μειώθηκε η εγκληματικότητα).

◊ Μηδενικές επιδράσεις: Πρόκειται για την περίπτωση που η
παρέμβαση δεν δημιούργησε καμία απολύτως επίπτωση μέσα ή έξω
από την περιοχή-στόχο.
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7. Ποιες είναι οι βασικές αξίες και αρχές του 
Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ; 

Το µεταρρυθµιστικό κύµα που έγινε γνωστό ως «Νέο Δηµόσιο
Μάνατζµεντ» ή ως «Επανίδρυση του Κράτους» βασίζεται στην κλασική
οικονοµική θεωρία και ειδικότερα στη θεωρία του ατοµικισµού. Ακολουθεί
µια φιλελεύθερη λογική απελευθέρωσης των αγορών από τις δεσµεύσεις
του κράτους και µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα µε όλο και
µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και πρακτικών
εµπνευσµένων από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Οικονομικότητα: ένας από τους βασικούς λόγους μεταρρύθμισης είναι η ανάγκη
εξοικονόμησης πόρων και επομένως η οικονομικότητα είναι μια από τις βασικές
αυτές αξίες που διέπουν κάθε μεταρρύθμιση. Η ανάπτυξη του κράτους –
προνοίας στις δυτικές κοινωνίες και η αύξηση των δαπανών του οδήγησε σε
στρατηγικές προσπάθειες μείωσης των δαπανών ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του
’90 όπου οι οικονομικές πιέσεις εντάθηκαν. Η οικονομικότητα αφορά λοιπόν, κατά
αποκλειστικότητα, στη μείωση των δαπανών του δημοσίου τομέα

Αποδοτικότητα: η αποδοτικότητα είναι μια αξία εμπνευσμένη από τον ιδιωτικό
τομές και αφορά τόσο τις δημόσιες οργανώσεις ως μονάδες, όσο και στον
δημόσιο τομέα ως σύνολο. Ένας από τους πιο κλασικούς ορισμούς είναι αυτός
του Etzioni (1964) κατά τον οποίο η αποδοτικότητα μιας οργάνωσης εξαρτάται
πρώτον από τον βαθμό κατά τον οποίο επιτυγχάνει τους στόχους της και
δεύτερον από τους πόρους που χρησιμοποιεί για να παράγει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Η αποδοτικότητα, περιλαμβάνει και την έννοια της
αποτελεσματικότητας (το κατά πόσο η οργάνωση επιτυγχάνει τους στόχους της),
αλλά και την έννοια της παραγωγικότητας (το τι πόρους διαθέτει μια οργάνωση
για την επίτευξη των στόχων της). Η επιδίωξη της αποδοτικότητας ισοδυναμεί
τόσο με την αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων,
όσο και με τη μείωση των αρνητικών συνεπειών και τη μείωση του κόστους.

Αποτελεσματικότητα: η αποτελεσματικότητα είναι η τρίτη βασική αξία που
συναντάται στις μεταρρυθμίσεις που εμπνέονται από το Νέο Δημόσιο
Μάνατζμεντ. Όπως φαίνεται από τον προηγούμενο ορισμό, είναι συστατικό
στοιχείο της αποδοτικότητας και επικεντρώνεται στο κατά πόσο μια 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
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8.Τι σημαίνει Μεταφορά Πολιτικών και πώς αυτή 
συμβαίνει σε πλαίσιο παγκοσμιοποίησης; 

Μεταφορά Πολιτικών είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γνώση σχετικά με
δημόσιες πολιτικές, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, θεσμούς κλπ σε έναν τόπο ή/
και χρόνο χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, διοικητικών
μεταρρυθμίσεων και θεσμών σε έναν άλλο τόπο ή/ και χρόνο. 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.

Περαιτέρω, η «μεταφορά πολιτικών» αποτελεί μια διαδικασία, μέσω της οποίας
μια πολιτική, που εφαρμόσθηκε σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένο χρόνο,
χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής, διοικητικής
μεταρρύθμισης και θεσμού σε άλλο τόπο ή και χρόνο. Η μεταφορά αυτή έχει
οικειοθελή χαρακτήρα, δηλαδή το κράτος αν θέλει εισάγει στο εσωτερικό του τη
συγκεκριμένη πολιτική, γίνεται ωστόσο λόγος για «μεταφορά πολιτικής» και
στις περιπτώσεις εκείνες που το κράτος, υπό την πίεση εξωγενών
παραγόντων, αναγκάζεται να προβεί στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Η
διαδικασία της μεταφοράς ολοκληρώνεται μέσα από διαδοχικά στάδια, κατά τα
οποία αναγνωρίζεται το υφιστάμενο πρόβλημα, αναζητούνται νέες ιδέες για την
αντιμετώπισή του, γίνονται επαφές και μεταφέρεται η σχετική γνώση,
δημιουργείται ένα δίκτυο προώθησης πληροφοριών και ένα δίκτυο μεταφοράς
πολιτικών, ακολουθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων φορέων με την
οργάνωση ενδεικτικά συνεδρίων και σεμιναρίων, αξιολογούνται οι δυνατότητες
και τα προβλήματα μεταφοράς της συγκεκριμένης πολιτικής, λαμβάνεται η
απόφαση για τη μεταφορά, η οποία και εν τέλει εφαρμόζεται.
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
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9. Περιγράψτε το φαινόμενο της μεταφοράς 
πολιτικών [στάδια για μία οικειοθελή μεταφορά] 

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.
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10.Τι γνωρίζετε για την προσέγγιση των δικτύων; 

Η προσέγγιση των δικτύων πολιτικής εστιάζει: α. στις σχέσεις μεταξύ των
φορέων της πολιτικής, β. στις άτυπες διαστάσεις της δημιουργίας και της
άσκησης πολιτικής και γ. στην εκμάθηση πολιτικής, πώς δηλαδή οι οργανώσεις
και τα κράτη μαθαίνουν το ένα από τις εμπειρίες και τα λάθη του άλλου.

Δίκτυα Πολιτικής= Η έννοια των δικτύων στη συγκεκριμένη ανάλυση
χρησιμοποιείται με στόχο να εκφράσει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης των φορέων
κατά τις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής. Τα δίκτυα πολιτικής αποτελούν
ουσιαστικά ομάδες οργανώσεων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω σχέσεων
αλληλεξάρτησης. Τα σύγχρονα δίκτυα πολιτικής θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν διαδραστικά. Η ανάλυση των δικτύων πολιτικής
πραγματοποιείται με στόχο να απαντήσει στο κατά πόσο τα δίκτυα πολιτικής
αποκτούν πρόσβαση στις δημόσιες πολιτικές ανάλογα με τους πόρους που αυτά
κατέχουν. Επίσης στο κατά πόσο διαφοροποιούνται τα δίκτυα πολιτικής στις
διάφορες οργανώσεις (κράτος, κοινωνίες, τομείς πολιτικής).

Η κριτική που ασκείται στα δίκτυα πολιτικής είναι πως οι πολιτικές είναι συχνά
παρόμοιες και με ίδια αποτελέσματα ανεξάρτητα από τα δίκτυα πολιτικής που
δραστηριοποιούνται. Τα δίκτυα πολιτικής ανάλογα με το βαθμό συνεκτικότητας
που παρουσιάζουν χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

1. Τις ‘κοινότητες πολιτικής΄ που είναι τα πιο συνεκτικά δίκτυα με σταθερά και
συγκεκριμένα μέλη και με σαφή συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού
πολιτικής (π.χ σύλλογος φοιτητών, σωματείο καθηγητών που συμμετέχει σε
συζήτηση με τον Υπ. Παιδείας).

2. Τα ‘θεματικά δίκτυα’ που έχουν χαλαρά όρια και τα μέλη τους μεταβάλλονται
ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής σε αυτά και η πρόσβασή
τους στις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής είναι πιο περιορισμένη (π.χ. άτυπη
ομάδα καθηγητών, επιστημονικές οργανώσεις).



Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com
13

11. Τι πρεσβεύει η θεωρία του φαταλισμού;

Ο φαταλισμός αντιλαμβάνεται την κοινωνία και τον δημόσιο τομέα ως
ένα άναρχο και ανοργάνωτο σύστημα χωρίς αξίες. Χαρακτηρίζεται από πυκνό
πλέγμα κανόνων με χαμηλή συλλογικότητα. Περιγράφει κοινωνίες με έντονο
ατομικισμό που όμως, διέπονται από αυστηρούς κανόνες. Απορρίπτεται κάθε
ιδέα συμμετοχής σε συλλογική δράση λόγω του γενικευμένου κυνισμού ως
προς τα κίνητρα και την ειλικρίνεια των δημόσιων λειτουργών. Αποτέλεσμα
είναι η απουσία επιτήρησης και παραπόνων ως προς τις υπηρεσίες που
παρέχονται. Η θεωρία αυτή δεν προτείνει λύσεις αφού η αδράνεια φαίνεται να
είναι για τους οπαδούς της η πιο ορθή κατεύθυνση.

Η θεωρία αυτή συνεισέφερε στην παρομοίωση μίας οργάνωσης με έναν
κάδο απορριμμάτων όπου ασύνδετες ενέργειες και αποφάσεις των μελών
μίας ομάδας με βάση τις προτιμήσεις τους καταλήγουν ατάκτως μέσα σε έναν
σκουπιδοτενεκέ ακριβώς όπως τα σκουπίδια.
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12. Τι γνωρίζετε για τις θεωρίες Δημόσιας 
Διοίκησης «θεωρία της ιεραρχίας» και «θεωρία του 
ατομικισμού»;

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. Με
σαφείς και αυστηροί κανόνες, διαφάνεια των διοικητικών πράξεων , με
προσανατολισμό στο δημόσιο συμφέρον και με μορφή ελέγχου, την επιτήρηση.

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.
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13. Τι ορίζεται ως εξευρωπαϊσμός και 
ποιες είναι οι σημαντικότερες διαδικασίες, οι 
κυριότεροι μηχανισμοί και η πιθανή έκβαση του;  

Εξευρωπαϊσμός: η αλληλεπίδραση του εθνικού και του Ευρωπαϊκού επιπέδου
στη δημιουργία πολιτικής, η τυπική και άτυπη διάχυση των ιδεών και πολιτικών
μέσα στα σύνορα της ΕΕ, αλλά και η επίδραση της ΕΕ σε κράτη εκτός των
συνόρων της.
Διαδικασίες στον Εξευρωπαϊσμό α) δόμησης, β) διάχυσης και γ)
θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, παραδειγμάτων
πολιτικής, στυλ, πρακτικών, κοινών πιστεύω και νορμών που πρώτα ορίζονται
και παγιώνονται κατά τη δημιουργία πολιτικής της ΕΕ και μετά
ενσωματώνονται στη λογική των εσωτερικών ‘λόγων’ (discourse), ταυτοτήτων,
πολιτικών δομών και δημόσιων πολιτικών

Μηχανισμοί Του Εξευρωπαϊσμού: Κατατάσσονται ανάλογα με το εάν είναι 
΄ήπιοι΄    ή   ΄σκληροί΄ και είναι τρεις: 
Η θεσμική συμμόρφωση που αναφέρεται στην εισαγωγή ενός θεσμικού
μοντέλου που τα κράτη-μέλη οφείλουν να εισάγουν στο εθνικό κανονιστικό
τους πλαίσιο και είναι ο πιο σκληρός μηχανισμός καθώς τα κράτη- μέλη έχουν
περιορισμένη διακριτική ευχέρεια ως προς το πώς θα εφαρμόσουν τη θεσμική
αλλαγή. Ο πιο ‘σκληρός’ μηχανισμός: τα κράτη-μέλη έχουν πολύ περιορισμένη
διακριτική ευχέρεια ως προς το πως θα εφαρμόσουν τη θεσμική αλλαγή.
Η αλλαγή των εθνικών δομών ευκαιριών που είναι μέτριος μηχανισμός,

αναφέρεται στην αλλαγή της κατανομής της ισχύος μεταξύ των εθνικών
φορέων και έχει ως αποτέλεσμα κάποιες θεσμικές αλλαγές στη χώρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων
στο σχεδιασμό και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής.
Η πλαισίωση των εθνικών πιστεύω και προσδοκιών που είναι ο πιο ήπιος
μηχανισμός, αναφέρεται στην ενέργειες της ΕΕ, όπως συνέδρια, που
στοχεύουν να ετοιμάσουν το έδαφος για θεσμικές αλλαγές αλλάζοντας τον
τρόπο με τον οποίο οι φορείς κατανοούν διάφορα θέματα.
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14. Ποιοι είναι εκείνοι οι ενδιάμεσοι παράγοντες 
που συμβάλουν στην παρακολούθηση του εθνικού 
επιπέδου και αναφέρονται στο πως τα κράτη 
εισάγουν τις ευρωπαϊκές;

Πέντε είναι οι ενδιάμεσοι παράγοντες που αναφέρονται στο πώς τα κράτη
εισάγουν σε εθνικό επίπεδο τις μεταρρυθμίσεις που παράγονται στην ΕΕ.

1. Η οικονομική ευπάθεια: Τα κράτη είναι πιο ανοιχτά στην αλλαγή όταν
αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και όταν κατέχουν μία αδύναμη θέση στο
διεθνές πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον. Αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός
γιατί συνδέει τις αλλαγές σε εθνικό επίπεδο όχι μόνο με τον εξευρωπαϊσμό αλλά
και με το διεθνές περιβάλλον και τις διεθνείς πιέσεις, κάθε δηλ. είδους εξάρτηση
(πολιτική, οικονομική) που μπορεί να έχει ένα κράτος από ένα άλλο.

2. Η πολιτισμική θεσμική δυνατότητα: Αναφέρεται στην ικανότητα των
διαφόρων φορέων των κρατών να επιβάλουν ή να διαπραγματεύονται τις
μεταρρυθμίσεις.

3. Η πολιτική κληρονομιά: Αναφέρεται στο ταίριασμα των παλαιών
πολιτικών με τις νέες μεταρρυθμίσεις.

4. Οι πολιτικές προτιμήσεις των φορέων: Αναφέρεται στο κατά πόσο οι
φορείς είναι ανοικτοί σε καινούργιες επιλογές και πώς αυτές ταιριάζουν με τις
παλιές προτιμήσεις τους.

5. Ο λόγος: Αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής των προτιμήσεων μέσα από
την αλλαγή στις αντιλήψεις βάση των οποίων αποδέχονται ή απορρίπτουν τα
κράτη τις αλλαγές.

Σημαντική εδώ και η έννοια της Μεταφοράς Πολιτικών [ΔΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ νο.7]
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15. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

• Αδυναμία συστηματικού και μακροχρόνιου σχεδιασμού 

– συνδέεται με τον προαναφερθέντα κατακερματισμό του 
πολιτικο-διοικητικού χρόνου

– οδηγεί στον νομικισμό και την τυπολατρία.

• Παραγωγή τομεακών πολιτικών με:

– γενικόλογες πολιτικές διακηρύξεις αντί για μακροχρόνιο 
προγραμματισμό, 

– υποκατάσταση του σχεδιασμού πολιτικής από 
νομοθετική περιπτωσιολογία.

– απουσία οργανωσιακής μάθησης αφού οι μηχανισμοί 
αξιολόγησης ήταν ανύπαρκτοι. 

– Λειτουργίες σχεδιαστικές και ελέγχου εφαρμογής μέσω 
μίσθωσης υπηρεσιών. 

• Ωστόσο ούτε αυτό βοήθησε ιδιαίτερα στην 
μεταφορά τεχνογνωσίας και στην αλλαγή στάσης. 

– Η τυπική συμμόρφωση καθίσταται ικανή συνθήκη 
διασφάλισης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ως εκ 
τούτου η χρήση των μεθόδων προγραμματισμού  (πχ 
τεχνικά δελτία) γίνεται προσχηματική.

– Συνέπεια : ατεκμηρίωτες δημόσιες πολιτικές βασισμένες 
στην «πολιτική»  διαίσθηση και στις τρέχουσες ( δια των 
δημοσκοπήσεων) δημόσιες εντυπώσεις, άρα, πολιτικές 
αναποτελεσματικές. 
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16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

• Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εστιάζονται στον δομικό-
θεσμικό ανασχεδιασμό διότι αυτός είναι :

– τεχνικά απλούστερος, αφού εξαρτάται αποκλειστικά 
από κεντρικό σχεδιασμό (πχ από μια 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή). 

– συμβατός με τους σύντομους εκλογικο-πολιτικούς 
κύκλους 

– επικοινωνιακά ορατός  στο ευρύ κοινό, άρα 
αξιοποιήσιμος πολιτικά.

• Οι πολύπλοκες τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής των 
δημοσίων πολιτικών αλλά και των ίδιων των 
μεταρρυθμίσεων υποτιμώνται.

• Διοικητική κουλτούρα: Έμφαση στην εισαγωγή και τον 
μεταρρυθμιστικό «αυτοματισμό» της κανονιστικής διάταξης 
και υποτίμηση της προγραμματικής και της εκτελεστικής 
διαδικασίας. 

• Στην ελληνική διοίκηση ο σχεδιασμός των διαδικασιών δεν 
γίνεται με συστηματικό τρόπο. 

– Η διαμόρφωσή τους είναι συγκυριακή. 

– Η επίδραση των προϋφιστάμενων χαρακτηριστικών αυξημένη. 

• Κεντρικός μηχανισμός σχεδιασμού διαδικασιών δεν υφίσταται. 

• Οι διαδικασίες παράγονται εμπειρικά από το μεσαίο στελεχιακό 
δυναμικό χωρίς την συνδρομή ειδικών. 

• Δεν υπάρχουν όργανα ποιοτικού ελέγχου, αξιολόγησης και 
βελτίωσης των διαδικασιών. 

• Η τυποποίηση τους είναι ανεπαρκής και οι συνηθέστατες 
διαδικαστικές διαφορές μεταξύ ομοειδών υπηρεσιών δημιουργούν 
διοικητική αβεβαιότητα , συστατικό κακοδιοίκησης.



ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΟΜΟΥ Α

1. Τι πρεσβεύει η σύγχρονη έννοια της 
Διακυβέρνησης; Αναφερθείτε με 
μεγαλύτερη έμφαση –[αυτό που θα επιλέξετε]-
σε ένα από τα εξής πεδία:

2. Ποια είναι τα κυριότερα επίπεδα 
πολιτικής;

3. Τι γνωρίζετε για τη Συγκρότηση της 
Κυβερνητικής Ατζέντας– πώς 
προσδιορίζονται τα Δημόσια 
Προβλήματα;;; 

4. Tο παράδειγμα των ελληνικών 
Κυβερνητικών Επιλογών για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.-
Ποιο θεωρείτε εσείς πως θα ήταν το 
καλύτερο – καταλληλότερο- πιο 
αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης με βάση την Προσέγγιση 
των Υποδειγάτων Λήψης Αποφάσεων;

5. Ποια στάδια αναμένονται κατά τη 
μεταφορά πολιτικών σε πλαίσια 
οικειοθελούς εναρμόνισης της ελληνικής 
με κάποια παγκοσμιοποιημένη πολιτική;;; 
Δώστε σχετικά παραδείγματα.

6. Εξηγήστε την έννοια του «παράθυρου 
πολιτικής» κατά την εφαρμογή μιας 
δημόσιας πολιτικής

7. Γιατί δεν προωθήθηκαν - μέχρι το 
ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης 
του 2008 - οι μεταρρυθμίσεις στην 
Ελλάδα; 

8. Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι 
κυριότερες επιπτώσεις της ελληνικής 
διοικητικής κουλτούρας στην οργάνωση 
και την λειτουργία του κράτους;
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Οι αναλυτικές 
απαντήσεις—ΖΩΝΤΑΝΑ 
ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΠΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

A. «Νέο Δημόσιο 
Μάνατζμεντ» 

B. «χρηστή 
διακυβέρνηση»: 
αποδοτικότητα, 
διαφάνεια, 
αξιοκρατία και 
ισοτιμία

C. διεθνής και η δια-
τμηματική 
αλληλεξάρτηση 

D. αύξηση της 
σημασίας των μη 
κυβερνητικών 
μορφών 
διακυβέρνησης 

E. «νέα πολιτική 
οικονομία»: το 
κράτος απλά 
ρυθμίζει και δεν 
παρέχει υπηρεσίες

F. Ρυθμιστική 
Διακυβέρνηση

G. H σημασία της 
καλής 
νομοθέτησης
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   ΤΟΜΟΥ Α
ΖΩΝΤΑΝΑ 

ΣΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ



ΤΕΛΟΣ ΤΟΜΟΥ Α

ΚΑΛΗ 
ΜΕΛΕΤΗ
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