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Περίληψη

Αφετηρία και σημείο αναφοράς της σύγχρονης πραγματικότητας αποτελεί η
διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των εσωτερικών
δομών της δημόσιας διοίκησης. Διαπίστωση που μεταφράζεται από τη μια μεριά σε
ανάγκη για διαφάνεια, ήθος, επαγγελματική δεοντολογία, ηθικές αρχές και αξίες
και από την άλλη σε απαίτηση για κοινωνικά αγαθά, προστασία του περιβάλλοντος
και κοινωνικές δράσεις.
Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση της Ηθικής και της Κουλτούρας, μέσω της
οποίας επιτυγχάνεται η Άριστη Διοίκηση, στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού της Χώρας. Το Μοντέλου EBEN Responsible Management
Excellence αποτελεί το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο στηρίζεται στους
κρίσιμους πυλώνες του Κώδικα Ηθικής, της Κοινωνικής Ευθύνης και της Χρηστής
Διακυβέρνησης.
Η διενέργεια πρωτογενούς έρευνας πεδίου σε δείγμα 50 δήμων πραγματοποιήθηκε
με το καινοτόμο ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης του EBEN. Το ερωτηματολόγιο
δομείται σε πενήντα (50) σύντομες ερωτήσεις κλειστού τύπου κατανεμημένες σε
(οκτώ) ενότητες. Οι απαντήσεις βασίζονται στην πενταβάθμια κλίμακα Likert.
Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν μέσω της ανάλυσης κατά συστάδες,
υποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων οδεύει στο δρόμο της
Άριστης Διοίκησης. Μάλιστα οι δήμοι υπάγονται σε τέσσερα διακριτά επίπεδα
Αριστείας που συνάμα χαρακτηρίζουν και το αντίστοιχο περιβάλλον λειτουργίας
τους. Το ‘Πλατινένιο περιβάλλον Ηθικής Αριστείας’, το ‘Χρυσό περιβάλλον Ηθικής
Υπευθυνότητας’, το ‘Αργυρό περιβάλλον Ηθικής Υποστήριξης’ και τέλος το ‘Χάλκινο
περιβάλλον Ηθικού Ενδιαφέροντος’.

Λέξεις Κλειδιά
Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, EBEN
RME Model, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Δήμοι.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1 Προσδιορισμός του ερευνητικού προβληματισμού
Στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι η προώθηση και διάχυση της επιχειρηματικής
ηθικής σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Ζητούμενο, που
έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού
κόσμου και των φορέων χάραξης πολιτικής με γόνιμες θεωρητικές αναζητήσεις και
καρποφόρες εμπειρικές εφαρμογές. Εντούτοις, αρκετά πεδία έρευνας και πρακτικής
ζητούν περαιτέρω διερεύνηση.
Κύριος στόχος, λοιπόν, της εργασίας είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση του
υφιστάμενου επιπέδου Επιχειρηματικής Ηθικής και η ανάδειξη της άρρηκτης
σύνδεσής της με την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η
εδραίωση του τρίπτυχου «Επιχειρηματική Ηθική», «Εταιρική Διακυβέρνηση» και
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» συγκροτεί έναν τύπο Κουλτούρας ο οποίος οδηγεί τον
Οργανισμό προς μία Άριστη Διοίκηση, εξισώνοντας την οικονομική
αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ωφελιμότητα.
Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της εργασίας αποτελεί το καινοτόμο και
πρωτοποριακό υπόδειγμα αριστείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής
Ηθικής, το ονομαζόμενο «EBEN Responsible Management Excellence Model» (EBEN
RME). Το υπόδειγμα οικοδομείται και βασίζεται σε δύο στρατηγικούς πυλώνες: την
Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Συνδετικός κρίκος
αυτών αποτελεί ο Τυποποιημένος Εταιρικός Κώδικας (Standard Corporate Code), ο
οποίος εμπλουτίζεται μέσω του Κώδικα Ηθικής και του Κώδικα Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν καθολικά αποδεκτές αρχές και κανόνες.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (δήμους). Το εν λόγω πεδίο
εφαρμογής επιλέχθηκε ένεκα του πολυσήμαντου ρόλου (πολιτικού, διοικητικού,
αναπτυξιακού) που οι δήμοι διαδραματίζουν στις περισσότερες πτυχές της
κοινωνικής σφαίρας. Οι δήμοι ασκούν θεσμικές αρμοδιότητες που άπτονται των
νευραλγικών τομέων της οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας, της υγείας καθώς και του
αθλητισμού. Επιπρόσθετα, η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως καταλύτης κοινών
δράσεων και αναπτυξιακών συμπράξεων, δημιουργώντας αλυσιδωτές θετικές
επιδράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ακόμα και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των δήμων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία1
κατανέμονται σε οκτώ τομείς που αφορούν:

1

Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Ν. 3870/2010, Ν. 3905/2010 και Ν.3979/2011.
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α) Την Ανάπτυξη (προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών
πόρων, αδειοδότηση και έλεγχος τοπικών επιχειρήσεων και επιτηδευματιών,
εκπόνηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική
ανάπτυξη).
β) Το Περιβάλλον (προστασία - αναβάθμιση του περιβάλλοντος, διαχείριση υδάτινων
πόρων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, διαχείριση αποβλήτων, καθορισμός
χώρων αποτέφρωσης νεκρών).
γ) Την Ποιότητα Ζωής και την Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων και των Οικισμών
(εξασφάλιση και διατήρηση κοινωνικών υποδομών, κατασκευή, συντήρηση και
διαχείριση δημοτικών οδών, πάρκων και δημοσίων χώρων, προστασία του
Καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης, ρύθμιση και σχεδιασμός
κυκλοφορίας, δημόσιοι χώροι στάθμευσης, έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων).
δ) Την Απασχόληση (συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα
προώθησης της απασχόλησης, κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων, ίδρυση και
λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού προσανατολισμού και Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων εξεύρεσης
απασχόλησης).
ε) Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (κοινωνική φροντίδα βρεφικής και
παιδικής ηλικίας, κέντρα προστασίας ηλικιωμένων, υποστήριξη ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, στήριξη αστέγων, πληροφόρηση των δημοτών για θέματα
δημόσιας υγείας).
στ) Την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό (ανέγερση σχολικών κτιρίων,
ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης,
λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, ανάδειξη τοπικού πολιτισμού,
ανέγερση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων).
ζ) Την Πολιτική Προστασία (συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής
προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών).
η) Την Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία (σύσταση και λειτουργία
Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης, εκτέλεση έργων υποδομής, τοπικής σημασίας
που αφορούν τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, διαχείριση βοσκοτόπων).
Από την άλλη μεριά, ο πολυσήμαντος ρόλος των δήμων, ιδίως ενόψει της
αποκέντρωσης που εξακολουθεί να υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενέχει και διακινδύνευση ίσης απόλαυσης κοινωνικών και οικονομικών
αγαθών, εξαιτίας αναποτελεσματικών διοικήσεων. Και η μία και η άλλη περίπτωση
επιτείνουν την ανάγκη υπεύθυνης και άριστης διοίκησης των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Ως εργαλείο εκτίμησης της Υπεύθυνης Άριστης Διοίκησης υιοθετήθηκε το δομημένο
ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης EBEN RME πενταβάθμιας κλίμακας Likert,
ανιούσας διάταξης (από το «διαφωνώ απόλυτα» έως το «συμφωνώ απόλυτα»).
Βασικές μεταβλητές (variables) του ερωτηματολογίου είναι: α) η Ηθική Κουλτούρα
και ο Κώδικας Ηθικής, β) οι Κανονισμοί και η Επικοινωνία, γ) η Ανάλυση
Λειτουργιών, δ) ο Εσωτερικός Έλεγχος, ε) η Αξιολόγηση Απόδοσης, στ) η
Περιβαλλοντική Πολιτική, ζ) οι Κοινωνικές Δράσεις και η) η Οικονομική
Σταθερότητα. Κάθε μεταβλητή εκτιμάται από κλειστού τύπου προτάσεις
(statements) (στο σύνολό τους 50).
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Τα αποτελέσματα της έρευνας φιλοδοξούν να οδηγήσουν στη διατύπωση
ρεαλιστικών και εξειδικευμένων προτάσεων πολιτικής, καλλιεργώντας και στους
δήμους επιχειρηματική ηθική και στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας
που θα ενισχύει σημαντικά μια υπεύθυνη τοπική αυτοδιοίκηση. Με τον τρόπο αυτό,
ο δήμος θα προσεγγίζει έναν άριστο τρόπο διοίκησης, ενόψει του ιδιαίτερου ρόλου
που διαδραματίζει στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, οι όποιες ανισότητες ως προς
την απόλαυση κοινωνικών και οικονομικών αγαθών μεταξύ διαφορετικών δήμων
θα αμβλύνονται, ευρισκόμενες σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την ενδυνάμωση
μιας υπεύθυνης διοίκησης.
1.2 Στόχοι της εργασίας και πρωτοτυπία
Κεντρικός ερευνητικός στόχος της εργασίας είναι η αποτύπωση της επιχειρηματικής
ηθικής και της κουλτούρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω του EBEN Responsible
Management Excellence Model (εφεξής Μοντέλο EBEN RME).
Σύμφωνα με τον στόχο αυτό διαμορφώνονται επιμέρους εξειδικευμένοι στόχοι και
συγκεκριμένα η:
- προσαρμογή των διαστάσεων του Μοντέλου EBEN RME στα χαρακτηριστικά
των δήμων
- μέτρηση των διαστάσεων του Μοντέλου ΕΒΕΝ RME με τη χρήση του
εργαλείου αυτο-αξιολόγησης του επιπέδου Άριστης Διοίκησης για κάθε
δήμο χωριστά
- παρουσίαση της συνολικής εικόνας των δήμων που εφαρμόζουν τις αρχές
του Μοντέλου RME.
- ομαδοποίηση των δήμων με βάση τις αποκλίσεις τους από την Άριστη
Διοίκηση και ο εντοπισμός των αδύνατων σημείων τους.
Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στην υιοθέτηση μιας μεθοδικής και
επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης για την επίτευξη της Άριστης Διοίκησης.
Ειδικότερα, επιχειρείται η εξακρίβωση της προσαρμοστικότητας και εφαρμογής του
Μοντέλου EBEN RME στους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (δήμους).
Ερευνητικό εργαλείο το οποίο αν και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον ιδιωτικό
τομέα, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, και ειδικότερα
στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1.3 Διάρθρωση της εργασίας
Η εργασία διακρίνεται σε πέντε μέρη. Μετά την εισαγωγή, το Κεφάλαιο 2
αφιερώνεται στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας με επίκεντρο
το Μοντέλο EBEN RME. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μεθοδολογία της
εμπειρικής έρευνας και στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία της
έρευνας πεδίου. Στο Κεφάλαιο 5 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και
τέλος διατυπώνονται οι συμπερασματικές προτάσεις καθώς και κατευθύνσεις οι
οποίες θα αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση και εμπειρική
αναζήτηση.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Πλαίσιο

2.1

Το Μοντέλο ΕΒΕΝ Responsible Management Excellence

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (Εuropean Business Εthics
Νetwork) ιδρύθηκε το 1987 και είναι ήδη αναγνωρισμένο παγκοσμίως ως
εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηματική ηθική. Το EBEN
είναι το πλέον ενεργό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής σήμερα στην Ευρώπη.
Περιλαμβάνει πάνω από 1000 μέλη εταιρείες, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς, ακαδημαϊκά πρόσωπα, στελέχη εταιρειών και φοιτητές από 43 χώρεςμέλη με εθνικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, Πολωνία,
Τουρκία, Ελλάδα, Φινλανδία, περιοχή Φλαμανδίας, Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία. Το
Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ GR), που εκπροσωπεί το
Εuropean Business Ethics Network στην Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005.
Κύρια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου και του Ελληνικού Τμήματος είναι η
διάδοση ενός νέου τρόπου διοίκησης που βασίζεται σε αποδεκτές αξίες για μία
ηθική εταιρική Διακυβέρνηση και υπεύθυνους προς την κοινωνία οργανισμούς.
Μακροπρόθεσμα στοχεύουν στην καλλιέργεια μίας κοινωνίας διοικούντων
οργανισμών που ασπάζονται τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, βάση των οποίων
θα πρέπει να γαλουχηθούν οι επόμενες γενιές.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε το Μοντέλο ΕΒΕΝ RΜΕ, μια πρωτοποριακή Ελληνική
– Ευρωπαϊκή προσπάθεια απεικόνισης της εταιρικής ηθικής μέσω ενός
επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο προωθεί τους υπεύθυνους κοινωνικά
οργανισμούς. Το μοντέλο έχει χαρακτηρισθεί ως ένα «εξαίσιο εργαλείο
επιχειρηματικής ηθικής & άριστης Διοίκησης» από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) Prof. Dr. Luc Van Liedekerke.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος κ. Αντώνης Γκορτζής επισημαίνει την ελληνική
κουλτούρα του μοντέλου, καθώς ακολουθεί τις αρχές της αρχαίας ελληνικής
σκέψης, όπως διατυπώθηκαν από τον Αριστοτέλη, και στηρίζονται στο τρίπτυχο
«Ethos - Logos - Pathos»2. Η Ηγεσία και βιωσιμότητα του οργανισμού εξαρτάται από
την Επιχειρηματική Ηθική (ethos-ethics), την Αριστεία που στηρίζεται στην λογική
(Logos and Logic) των συστημάτων διοίκησης, και το Πάθος (pathos) για Ηθικά
Βιώσιμη Αριστεία και Ηγεσία (Gortzis, 2010)3.Η υιοθέτηση των αρχών του Μοντέλου
EBEN RME βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν συστήματα και πολιτικές που
συμβάλλουν στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη και την ευρύτερη κοινωνική
ευημερία (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, 2016).

2
3

http://www.insider.gr/afieromata/eke/26980/h-epiheirimatiki-ithiki-os-proteraiotita-gia-tin-paideia
http://www.eben.gr/enversion/PDF/EBEN%20GR%20Model%20Brochure%20ENG.pdf
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Βασική προϋπόθεση εφαρμογής του είναι «Ένας Κώδικας για όλους. Όλοι να είναι
ίσοι έναντι του κώδικα, χωρίς απαξίωση της διαφορετικότητας». Θεμελιώδεις αρχές
του Μοντέλου ΕΒΕΝ RΜΕ αποτελούν:
1. η ακεραιότητα, με την έννοια της ηθικής αντιμετώπισης προσωπικών και
επαγγελματικών υποχρεώσεων,
2. η αντικειμενικότητα, η οποία συμβαδίζει με τους νόμους, κανόνες και
κανονισμούς,
3. η ανεξαρτησία, μέσω της συγκρότησης ολοκληρωμένων και πλήρων
εσωτερικών αναφορών,
4. η εμπιστευτικότητα, με την εφαρμογή του κώδικα χωρίς τον φόβο
αντιποίνων,
5. η επάρκεια, δηλαδή η πλήρης, αντικειμενική, ακριβής, έγκυρη και
κατανοητή αναφορά της λειτουργίας του κώδικα,
6. η ευθύνη, που απορρέει από την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του
κώδικα χωρίς εξαιρέσεις,
7. η διάρκεια, με την έννοια της ακατάπαυστης και συνεχής εφαρμογής του
κώδικα σε κάθε πτυχή της εταιρικής λειτουργίας,
8. ο σεβασμός στον άνθρωπο ,και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
9. η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία ισοδυναμεί με την
προστασία σαν να είναι το σπίτι μας,
10. η κοινωνική ευημερία, η οποία είναι πάντα κομμάτι της παγκόσμιας
ευημερίας.
Αφετηρία του Μοντέλου ΕΒΕΝ RME είναι ο Καθολικός Κώδικας Επιχειρηματικής
Ηθικής (Standard Corporate Code of principles) και αποδέκτες τα δύο, ίσως, πιο
σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής και αριστείας, η Εταιρική
Διακυβέρνηση (Corporate Governance) και η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
(Social Responsibility) (Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Μοντέλο ΕΒΕΝ Responsible Management Excellence

Πηγή: EBEN Greek Chapter
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Ο Καθολικός Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής (Standard Corporate Code),
εμπλουτίζεται μέσω:
 του Κώδικα Ηθικής και της Ηθικής Κουλτούρας. Ο Κώδικας Ηθικής είναι
σημαντικό εργαλείο Διοίκησης και διαμορφώνει θετικά την κουλτούρα ενός
Οργανισμού. Καθορίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς που αναμένονται από το
προσωπικό, όσον αφορά τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει κατά την
εργασία του. Η υιοθέτηση σαφώς καθορισμένης προσέγγισης σε ζητήματα
ηθικής και συμπεριφοράς βελτιώνει τη φήμη του οργανισμού και συμβάλλει
στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων4.
 Των Κανονισμών και της Επικοινωνίας. Η ποιότητα της πληροφόρησης
αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική διάχυση των αξιών της
Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η Εταιρική Διακυβέρνηση υλοποιείται μέσω:
 Της Ανάλυσης Λειτουργιών. Ο έλεγχος των λειτουργιών επιβάλλει την
ανάλυσή τους. Σημαντικό βήμα της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός κινδύνων,
η αποτίμησή τους από ποιοτική και ποσοτική άποψη και η δόμηση ενός
πλαισίου για την επαρκή αντιμετώπισή τους.
 Του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη,
αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα,
σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός
οργανισμού (Institute of Internal Auditors, 2013). Βοηθά τον οργανισμό να
επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική
προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
και ορθής διακυβέρνησης.
 Της Αξιολόγησης της Απόδοσης. Η υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης
της απόδοσης αυξάνει την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα εδραιώνεται:
 Στην Περιβαλλοντική Πολιτική. Κάθε οργανισμός καλείται να είναι
αφοσιωμένος στην διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του
περιβάλλοντος. Η αφοσίωση αυτή πρέπει να υπερβαίνει την απλή
συμμόρφωση με το νόμο και να υιοθετεί μηχανισμούς διαχείρισης
περιβαλλοντικών κινδύνων και ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.
 Στις Κοινωνικές Δράσεις. Η ανάπτυξη κοινωνικών παρεμβάσεων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, την έλλειψη των
διακρίσεων και την ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
αποτελούν κύριους στόχους του οργανισμού.
 Στην Οικονομική Σταθερότητα. Η οικονομική σταθερότητα είναι ο απώτερος
στόχος κάθε οργανισμού, που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και την
αριστεία. Η σταθερότητα αυτή τεκμηριώνεται μέσω ποιοτικών και
ποσοτικών
περιβαλλοντικών,
κοινωνικών,
επιχειρησιακών
και
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα είναι οι
4

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Κώδικας
Δεοντολογίας για τους Αιρετούς Δήμων και Περιφερειών. https://www.xanthipress.gr/eiropaikoskodikas-deontologias-gia-tous-eretous-dimon-ke-periferion/
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δείκτες απόδοσης και αποτελούν ένα μέσο για την περαιτέρω αξιολόγηση
και βελτίωση της στρατηγικής και των λειτουργιών του οργανισμού.
Εν κατακλείδι, το Μοντέλο ΕΒΕΝ RME διακρίνεται για τα βασικά του χαρακτηριστικά
γνωρίσματα, καθώς είναι:
 Πρωτοποριακό: καινοτόμο εργαλείο διοίκησης προσανατολισμένο στην
κουλτούρα και την ηθική του οργανισμού
 Ευέλικτο: προσαρμόζεται σε κάθε οντότητα του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα
 Αντικειμενικό: στηρίζεται σε έγκυρα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια
 Δυναμικό - Επίκαιρο: εξελίσσεσαι στο χρόνο ικανοποιώντας τις απαιτήσεις
της κάθε εποχής
 Πολυδιάστατο: ενσωματώνει αρμονικά της έννοιες της επιχειρηματικής
ηθικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα γνωρίσματα αυτά είναι αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών και της
εξειδικευμένης εμπειρίας μελών του ΕΒΕΝ αλλά και συνεργατών του. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι υπάρχουν 7μελής επιτροπές που ασχολούνται με το ανωτέρω
μοντέλο και τη συνεχή αναβάθμισή του5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Μοντέλου
(Model Development Committee) που απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη του
χώρου, η Ακαδημαϊκή Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance
Academic Committee) που απαρτίζεται από τους καθηγητές και διδάκτορες
Ελληνικών Πανεπιστημίων και η Επιτροπή Οδηγιών Αξιολόγησης (Model
Assessment Committee)6.
2.2 Διαδικασία αξιολόγησης του επιπέδου Άριστης Διοίκησης
Η διαδρομή προς την Άριστη Διοίκηση έχει ως αφετηρία τη φάση της αξιολόγησης
και αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα)
ανεξαρτήτου μεγέθους, ακόμα και αυτοτελή λειτουργικά τμήματα. Η αξιολόγηση
εμπεριέχει τοn μηχανισμό της αυτο-αξιολόγησης (self-assessement) και της
επιτόπιας επίσκεψης (site visit). Το αρχικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία
της αυτο-αξιολόγησης ανωτέρου επιπέδου, χρησιμοποιώντας το δόκιμο εργαλείο
Άριστης Διοίκησης ‘RME self-assessment questionnaire’7.
Η διαδικασία της αυτo-αξιολόγησης θα εξασφαλίσει μια σφαιρική αντίληψη του
επιπέδου απόδοσης του οργανισμού και της απόκλισής του από τις αρχές της
Άριστης Διοίκησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μοντέλου EBEN RME. Στην
ουσία πρόκειται για μια συστηματική και αντικειμενική προσπάθεια ανίχνευσης των
δυνατών σημείων στη λειτουργία ενός οργανισμού και εντοπισμό των τρωτών
5

Το Μοντέλο EBEN RME είναι μετεξέλιξη των αντίστοιχων EBEN GR-SEE G Model: SEE forward και
BEE Model
6
http://globalsustain.org/el/story/556
7
Ο αναγνώστης για περισσότερες πρακτικές πληροφορίες, αναφορικά με της οδηγίες συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου, μπορεί να ανατρέξει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΒΕΝ
http://www.eben.gr/responsible-management/
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περιοχών, η βελτίωση των οποίων στοχεύει στο σχεδιασμό δράσεων Άριστης
Διοίκησης.
Με την ολοκλήρωση της αυτο-αξιολόγησης, τα υποψήφια ενδιαφερόμενα μέλη
δέχονται, κατόπιν συνεννόησης, επίσκεψη από ομάδα έμπειρων αξιολογητών
(validators), το διάστημα της οποίας εξαρτάται από το αντικείμενο δραστηριότητας,
το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Η επίσκεψη επικεντρώνεται σε
διαρκείς συναντήσεις, συζητήσεις και αξιολογήσεις στοχευμένου υλικού. Η ομάδα
των αξιολογητών επιβεβαιώνει ή όχι τις επιτεύξεις του οργανισμού.
Με το πέρας της επίσκεψης η ομάδα βαθμολογεί τον οργανισμό και συντάσσει
αναλυτική και δομημένη έκθεση (feedback report). Τα αποτελέσματα της έκθεσης
προσφέρουν ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση στον οργανισμό για την συνολική
εικόνα διοίκησής του, υπογραμμίζοντας ζητήματα δεοντολογίας, εσωτερικής
οργάνωσης, βελτίωσης διαδικασιών και υλοποίησης στόχων (περιβαλλοντικών,
κοινωνικών, οικονομικών).
Οι οργανισμοί οι οποίοι κατάφεραν να αναγνωρισθούν λαμβάνουν ένα
πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Άριστη Διοίκησης. Οι μη
διακριθέντες οργανισμοί θα λάβουν καθοδήγηση για ενδεχόμενες διορθωτικές
ενέργειες, ώστε να πραγματοποιηθεί εκ νέου επιτόπια επίσκεψη για την επίτευξη
του θεμιτού αποτελέσματος.
Τα οφέλη που αποκομίζουν οι οργανισμοί από την εφαρμογή του Μοντέλου EBEN
RME είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
 Οι οργανισμοί αναπτύσσονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους και
γίνονται σε εντονότερο βαθμό ενεργά μέλη της κοινωνίας και ευσυνείδητοι
υποστηρικτές της προστασίας του περιβάλλοντος.
 Οι οργανισμοί επενδύουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα τους
βασισμένοι στο ανθρώπινο δυναμικό που τοποθετεί την τεχνογνωσία και την
γνώση στον πυρήνα της δράσης του.
 Οι οργανισμοί επωφελούνται από την εξέλιξη της τεχνογνωσίας μέσω της
ανάπτυξης καλά οργανωμένων εσωτερικών συστημάτων, ευθυγραμμισμένα
με την αναβάθμιση των στελεχών τους.
 Η οργανωσιακή κουλτούρα γίνεται περισσότερο προσιτή στα εμπλεκόμενα
μέρη, παρέχοντας στον οργανισμό μια μοναδική και διακεκριμένη
ταυτότητα. Ένα εξαιρετικό μέσο ανάπτυξης σχέσεων που βασίζονται σε
αποδεκτές αρχές, την εμπιστευτικότητα και την αναγνώριση από πελάτες και
τρίτους (BUSINESS PARTNERS, 2010: 22-23).
Από την άλλη μεριά, οι οργανισμοί οι οποίοι παραβιάζουν ή αγνοούν
επιχειρηματικές δεοντολογικές αρχές, λόγω έλλειψης συστήματος εταιρικής
διακυβέρνησης ή κοινωνικής ευθύνης, οδηγούνται σε καταστροφικά αποτελέσματα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, προς αποφυγήν τέτοιων δυσάρεστων γεγονότων,
οι ευρωπαίοι επενδυτές είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε ισχυρά συστήματα
εταιρικής διακυβέρνησης, η αξία των οποίων τους επιβαρύνει κατά 22% (ΕΒΕΝ,
αχρονολόγητο).
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Κατά τους Antonaras and Memtsa (2009:15), σημείο αναφοράς των πολλαπλών
ωφελειών από την εφαρμογή του Μοντέλου EBEN RME είναι η διάχυση της ηθικής
σε κάθε πτυχή του. Και αυτό γιατί η Ηθική:
 Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πελάτες και εργαζόμενοι
συνεργάζονται με όσους εμπιστεύονται.
 Προσφέρει αξιοπιστία. Οι άνθρωποι πιστεύουν άμεσα αυτούς που
εμπιστεύονται.
 Αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Η εμπιστοσύνη κάνει τη λήψη αποφάσεων
γρηγορότερη και οικονομικότερη.
 Ενισχύει την πίστη. Η εμπιστοσύνη δημιουργεί πιστούς πελάτες και
εργαζόμενους.
Η Ηθική λοιπόν του οργανισμού που οικοδομείται μέσα από το Μοντέλο EBEN RME
συντίθενται «από μικρές διαφορετικές έννοιες όπως η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η
αξιοκρατία, η πειθαρχία, η ευελιξία, το αίσθημα ευθύνης, η ποιότητα κ.α. αλλά και
από τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες αυτές υλοποιούνται» (Γκορτζής, 2013).
Αποβλέπει στη δημιουργική εξισορρόπηση και σύνθεση προτύπων, συμπεριφορών
και σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης, των μετόχων, των εργαζομένων, του πολίτη,
του πελάτη, του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός
(Γκορτζής, 2013).
2.3

Αναγνώριση της Άριστης Διοίκησης

Το Μοντέλο EBEN RME αποτελείται από τρία επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας με
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της προσπάθειας για
αρίστευση και την παρακίνηση για συστηματική βελτίωση. Τα Επίπεδα
Επιχειρηματικής Αριστείας είναι:
 Χρυσό Εταιρικό Περιβάλλον (Bronze): (Περιβάλλον Ηθικής Υπευθυνότητας)
Βαθμολογία βάσει HONEY ASSESSMENT 60% για όλα τα υπο-κριτήρια του
μοντέλου και έπαινο με αναφορά στο (υπο)κριτήριο βαθμολογίας 80% με
εμφανή διάχυση του Εταιρικού Κώδικα στους ανθρώπους, στα συστήματα και
τους συμμέτοχους.
 Αργυρό Εταιρικό Περιβάλλον (Silver): (Περιβάλλον Ηθικής Υποστήριξης)
Βαθμολογία βάσει του HONEY ASSESSMENT άνω του 40% για μισά υποκριτήρια του μοντέλου και διάχυση ενός Εταιρικού Κώδικα που
συμπεριλαμβάνει κάποιες αξίες του Καθολικού Κώδικα, στο ανθρώπινο
δυναμικό και τα συστήματα της Εταιρείας.
 Χάλκινο Εταιρικό Περιβάλλον (Cold): (Περιβάλλον Ηθικού Ενδιαφέροντος)
Βαθμολογία βάσει του HONEY ASSESSMENT άνω του 20% για όλα τα κριτήρια
του μοντέλου & ύπαρξη Εταιρικού Κώδικα με διάχυση στο προσωπικό (EBEN
GR, 2010)
Επομένως, σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί μία επιβράβευση αριστείας (χρυσή,
αργυρή, χάλκινη) ως προς την ανάπτυξη του περιβάλλοντος της επιχειρηματικής
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ηθικής του οργανισμού (Γράφημα 2). Αξίζει να τονιστεί ότι από το 2015 ήδη έχει
αρχίσει και η απονομή της νέας βράβευσης, Platinum Award.
Ο οργανισμός, σε περίπτωση επίτευξης μιας από τις πιο πάνω επιβραβεύσεις,
δύναται να κατέχει επίσημα τη βράβευση αυτή για διάστημα έως και έναν χρόνο
από την ημέρα απονομής, καθώς και να λάβει διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μέσω του ΕΒΕΝ EUROPE8.
Γράφημα 2: Βραβεύσεις Επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας

Πηγή: EBEN GR-SEE G Model: SEE forward

Τα τελευταία χρόνια το Μοντέλο EBEN RME έχει υιοθετηθεί από αρκετούς
ελληνικούς και κυπριακούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το 90% των οργανισμών
είναι ελληνικής καταγωγής και το υπόλοιπο 10% κυπριακής. Μάλιστα οι δυο
κυπριακοί οργανισμοί υιοθέτησαν το Μοντέλο ΕΒΕΝ το 2010 με Χρυσό και Αργυρό
βραβείο (Antonaras, et. al, 2011a). Ειδικότερα, εξετάζοντας την κλαδική διάρθρωση
των είκοσι (20) οργανισμών που έχουν πιστοποιηθεί με το Μοντέλο EBEN την
περίοδο 2007-2010, διαπιστώνουμε ότι εξέχουσα θέση κατέχει ο κλάδος της
ναυτιλίας και των τροφίμων (Πίνακας 1) (Antonaras et. al, 2011b).
Πίνακας 1: Εφαρμογή του Μοντέλου ΕΒΕΝ ανά κλάδο δραστηριότητας
Κλάδος οικονομικής
Αριθμός
Χάλκινο
Αργυρό
Χρυσό
δραστηριότητας
Οργανισμών
επίπεδο
επίπεδο
επίπεδο
Εκπαίδευση
2
1
1
Τρόφιμα
4
1
1
2
Ναυτιλία
4
4
Υπηρεσίες
2
1
1
Λιανικό εμπόριο
2
2
Κατασκευές
1
1
Τεχνολογίες
2
1
1
πληροφορικής
Μεταποίηση
1
1
Τηλεπικοινωνίες
1
1
Δημόσια Διοίκηση
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
20
8
3
9
Πηγή: Antonaras, et.al. (2011a: 13)

8

http://globalsustain.org/el/story/556
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας

3.1 Ανάλυση κατά συστάδες9
Η ανάλυση συστάδων ή ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis), ως τεχνική
στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, ανήκει στην οικογένεια μεθόδων ταξινόμησης με
εφαρμογές σε πολλές επιστήμες. Αποτελεί διαδικασία κατά την οποία ένα σύνολο
παρατηρήσεων, για τις οποίες υπάρχει ένας αριθμός μεταβλητών, επιμερίζεται σε
υποσύνολα, τα οποία καλούνται συστάδες. Συνεπώς, η ανάλυση κατά συστάδες
επιτυγχάνεται με την ένταξη των παρατηρήσεων σε ομοειδής ομάδες με παρόμοιες
μεταβλητές.
Οι συστάδες συγκροτούνται στη βάση κάποιου μέτρου ομοιότητας των μελών τους
και συγκεκριμένης μεθόδου ομαδοποίησης. Ένας τρόπος καθορισμού του βαθμού
ομοιότητας δυο παρατηρήσεων είναι με τη χρήση της απόστασής τους. Οι
παρατηρήσεις θεωρούνται ως σημεία σε έναν πολυδιάστατο χώρο. Η απόστασή
τους σε αυτόν τον χώρο αποτελεί το μέτρο της ομοιότητάς τους. Εάν όλες οι
παρατηρήσεις έχουν αριθμητικές τιμές, τότε για τον υπολογισμό της ανομοιότητας
χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια απόσταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η απόσταση των
σημείων x a και x b , η οποία συμβολίζεται ως d x a , x b  δίνεται από την εξίσωση:



  x aj  xbj 2
n

d x a, xb 

(1)

j 1

Όπου:
x aj είναι η τιμή της μεταβλητής j της παρατήρησης x a

.

Αναφορικά με τη μέθοδο ομαδοποίησης επιλέγεται η μη ιεραρχική μέθοδος. Η
μέθοδος αυτή θεωρεί ένα πλήθος Ν σημείων και ένα πλήθος K συστάδων και
διαμελίζει τα σημεία σε συστάδες. Εφαρμόζεται μια επαναληπτική διαδικασία, κατά
την οποία τα σημεία μετακινούνται από μια συστάδα σε μια άλλη. Ο σχηματισμός
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται ένα κριτήριο διαχωρισμού.
Σκοπός είναι η δημιουργία συστάδων οι οποίες περιέχουν όμοια αντικείμενα, ενώ
τα αντικείμενα διαφορετικών συστάδων είναι ανόμοια.
Ο πιο γνωστός αλγόριθμος μη ιεραρχικής ανάλυσης είναι ο k-means (McQueen,
1967), ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:
 Αρχικά επιλέγονται τυχαία k αντικείμενα. Ο αριθμός K είναι το πλήθος των
συστάδων που προκαθορίζεται. Τα επιλεγμένα σημεία θεωρούνται κέντρα
συστάδων.

9

Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου παρέχεται στο Κύρκος, Ε. (2015), Κεφ. 11 και στο Βερύκιος. κ.α.
(2015), Κεφ. 6.
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Κάθε αντικείμενο κατατάσσεται στη συστάδα, της οποίας το κέντρο είναι
πλησιέστερά του.
Τα κέντρα κάθε συστάδας επαναϋπολογίζονται. Για κάθε διάσταση το κέντρο
έχει τιμή ίση με τη μέση τιμή όλων των αντικειμένων, τα οποία ανήκουν στη
συστάδα.



mi 

1
Mi

MJ

x

(2)

j

j 1

Όπου:
M i είναι το πλήθος των αντικειμένων της συστάδας  , και
m είναι το υπολογιζόμενο κέντρο.
Τα προηγούμενα δυο βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη
εξόδου. Τυπικά, συνθήκη εξόδου είναι η ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού
σφάλματος, το οποίο ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση:
k

E

 x  m 

2

i

(3)

i 1 xci

Όπου:
C i είναι οι συστάδες,
x είναι τα αντικείμενα και

m i είναι το κέντρο της συστάδας C i .

Συνοψίζοντας, η ανάλυση κατά συστάδες ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά από
βήματα για την κατασκευή των ομάδων (Everitt et al., 2011):
1. επιλογή των αντικειμένων που θα ομαδοποιηθούν με αντιπροσωπευτικό
τρόπο,
2. επιλογή των μεταβλητών ανάλογα με τον σκοπό της ομαδοποίησης,
3. αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλειπουσών τιμών,
4. τυποποίηση των μεταβλητών,
5. επιλογή του μέτρου της εγγύτητας,
6. επιλογή της μεθόδου ομαδοποίησης,
7. προσδιορισμός του αριθμού των ομάδων,
8. έλεγχος της σταθερότητας των ομάδων,
9. ερμηνεία των ομάδων10 (Ηλιοπούλου, 2015:190).

10

Η υλοποίηση της μεθόδου πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας IBM
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 24.
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3.2 Έλεγχος ποιότητα συστάδων11
Ο συντελεστής σκιαγράφησης (Silhouette coefficient) χρησιμοποιείται ως ένα μέτρο
ερμηνείας και επαλήθευσης των συστάδων που προκύπτουν από την ανάλυση κατά
συστάδες. Αναλυτικότερα, θεωρείται μέτρο ελέγχου της ποιότητας της
ομαδοποίησης σε ένα ή παραπάνω σύνολα δεδομένων, για την επιλογή του
κατάλληλου αριθμού συστάδων. Μετρά, δηλαδή την απόσταση ενός σημείου από
τη συστάδα του, συγκριτικά με την απόσταση του σημείου από εκείνα όλων των
άλλων συστάδων.
Στην περίπτωση εφαρμογής της συσταδοποίησης χωρίς επίβλεψη, ο συντελεστής
αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου ποιότητας της ομαδοποίησης σε ένα ή περισσότερα
σύνολα δεδομένων, για την επιλογή του κατάλληλου αριθμού συστάδων.
Επομένως, ο μέσος s(i) του συνόλου των δεδομένων αποτελεί ένα μέτρο του κατά
πόσο καλά έχει ομαδοποιηθεί ένα σημείο.
Για κάθε σημείο i μιας συστάδας c, υπολογίζεται ο συντελεστής Silhouette s(i)
σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση:
1  a i  / bi , εάν a i   bi 

s i   0
, εάν a i   bi 
bi  / a i   1, εάν a i   bi 


(4)

Όπου,
a i  : η μέση απόσταση του σημείου i από τα υπόλοιπα σημεία της συστάδας που
ανήκει
b i  : η μέση απόσταση του σημείου i από τα όλα τα σημεία κάθε άλλης,
διαφορετικής συστάδας.
Οι τιμές του συντελεστή σκιαγράφησης s i  ανήκουν στο εύρος:
 1  s i   1

(5)

δηλώνοντας ότι τιμές κοντά στη μονάδα (1) ερμηνεύουν τη σωστή τοποθέτηση του
σημείου στη συγκεκριμένη συστάδα. Άρα έχει επιλεγεί η κατάλληλη
συσταδοποίηση. Αντίθετα, αρνητικές τιμές, κοντά στο μείον ένα (-1), ερμηνεύουν
την μη σωστή τοποθέτηση του σημείο στη συγκεκριμένη συστάδα. Στη δε
περίπτωση που λάβει τιμή μηδέν (0) τότε το υπό εξέταση σημείο βρίσκεται μεταξύ
των ορίων δύο γειτονικών συστάδων (Kaufman and Rousseeuw, 1990).

11

Η πατρότητα του συντελεστή αξιολόγησης της ποιότητας των συστάδων αποδίδεται στον Peter J.
Rousseeuw. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο άρθρο Rousseeuw, P. (1987) «Silhouettes: a
graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis», Journal of Computational and
Applied Mathematics, 20, pp 53-65, για λεπτομερή ανάλυση.
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Κεφάλαιο 4: Έρευνα Πεδίου
4.1

Πληθυσμός έρευνας

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι ο συνολικός πληθυσμός των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (Δήμοι). Με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» από 1.1.2011 οι δήμοι συγχωνεύτηκαν σε 325
μονάδες. Εκτενέστερα, στον Πίνακα 2, αποτυπώνεται ο αριθμός των Δήμων ανά
Περιφέρεια.
Πίνακας 2: Αριθμός ΟΤΑ α’ βαθμού
Περιφέρεια
Πλήθος
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
22
Κεντρικής Μακεδονίας
38
Δυτικής Μακεδονίας
12
Ηπείρου
18
Θεσσαλίας
25
Στερεάς Ελλάδας
25
Δυτικής Ελλάδας
19
Πελοποννήσου
26
Αττικής
66
Ιονίων Νήσων
7
Βορείου Αιγαίου
9
Νοτίου Αιγαίου
34
Κρήτης
24
ΣΥΝΟΛΟ
325

4.2

Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Το μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής πρωτογενών δεδομένων που χρησιμοποιείται
στην έρευνα είναι το ερωτηματολόγιο, υπεύθυνος συμπλήρωσης του οποίου είναι ο
ίδιος πρωταγωνιστής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος. Ο σχεδιασμός του,
ως προς τη μορφή και τη δομή στηρίχτηκε στο Ερωτηματολόγιο Αυτό-αξιολόγησης
του EBEN GR. Βέβαια, κρίθηκαν επιβεβλημένες ορισμένε τροποποιήσεις, ώστε να
συνάδει με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των Δήμων και ταυτόχρονα να
ικανοποιούν τις ερευνητικές ανάγκες.
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εφαρμογής
Google Forms και στάλθηκε μέσω της ΚΕΔΕ μαζί με μια συνοδευτική επιστολή σε
όλους τους Δήμους της Χώρας. Εναλλακτικά απεστάλει και σε επεξεργάσιμη μορφή
(αρχείο επεξεργασίας κειμένου) και δόθηκε η δυνατότητα της ηλεκτρονικής
αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε σύντομες ερωτήσεις κλειστού τύπου,
εκφρασμένες με την πεντάβαθμη κλίμακα Likert με διαβάθμιση από το 1 έως το 5,
όπου 1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ,
4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα. Η κλίμακα Likert θεωρείται ως ο πιο
διαδεδομένος τύπος κλίμακας για τη μέτρηση στάσεων (Φίλιας, 1998).
Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο Πρώτο μέρος
παρουσιάζονται οι βασικοί Άξονες του Μοντέλου ‘Responsible Management
Excellence’. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτείται από οκτώ (8) ενότητες (κριτήρια) και
πενήντα (50) προτάσεις/δηλώσεις (statements) (υποκριτήρια):
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Την Ηθική Κουλτούρα και τον Κώδικα Ηθικής
Δήλωση της Διοίκησης για εξασφάλιση της βιωσιμότητας
Ύπαρξη Συστημάτων Χρηστής Διακυβέρνησης
Ανάληψη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Παρουσίαση του Κώδικα Ηθικής και της ωριμότητάς του
Διάχυση του Κώδικα Ηθικής στις επιμέρους Διευθύνσεις / Τμήματα του
Δήμου
1.6
Διάχυση του Κώδικα Ηθικής στις κοινωνικές δράσεις
1.7
Η Διοίκηση διασφαλίζει ορθές πρακτικές Διακυβέρνησης
1.8
Η Διοίκηση αποτελεί καλό παράδειγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης
1.9
Ξεκάθαρες αρμοδιότητες όλων των Οργάνων του Δήμου
1.10 Τα μέλη της Διοίκησης και οι εργαζόμενοι, αφού εκπαιδευτούν στον Κώδικα
Ηθικής, κατανοούν και συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμες αλλαγές
2. Τους Κανονισμούς και την Επικοινωνία
2.1 Χρήση ενιαίου μέσου επικοινωνίας των εργαζομένων
Ο Δήμος χρησιμοποιεί ένα ρυθμιστικό σύστημα διαχείρισης που εστιάζει στη
2.2
Λογοδοσία και τη Διαφάνεια
2.3 Ο Δήμος είναι εναντίον της παιδικής εργασίας
2.4 Ο Δήμος παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους
2.5 Ο Δήμος εφαρμόζει τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ο Δήμος προστατεύει την ελευθερία των συνδικάτων και των ανθρωπίνων
2.6
δικαιωμάτων
Ο Δήμος διαθέτει σύστημα ελέγχου ασφάλειας δεδομένων και διατηρεί
2.7
συστηματικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
Ο Δήμος διαθέτει κανονισμούς διαμεσολάβησης, όπως τον Συμπαραστάτη
2.8
του Δημότη και της Επιχείρησης
2.9 Ο Δήμος χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2.10 Ο Δήμος συμμορφώνεται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες
3. Την Ανάλυση Λειτουργιών
3.1
Νέα έργα / προγραμματισμένες συντηρήσεις
3.2
Ο Δήμος εφαρμόζει σύστημα έρευνας ικανοποίησης των αναγκών των
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3.3
3.4
3.5

δημοτών και καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο
Ετήσια κατάρτιση προϋπολογισμού
Ο Δήμος εκπονεί μελέτη διαχείρισης κινδύνου
Ο Δήμος σχεδιάζει / εστιάζει σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες

4. Τον Εσωτερικό Έλεγχο
4.1
Ο Δήμος απασχολεί εσωτερικούς ελεγκτές και καταρτίζει πλάνο εσωτερικού
ελέγχου
4.2
Ο Δήμος επικουρείται από εξωτερικούς ελεγκτές
4.3
Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα ανεξάρτητα. Οι εκθέσεις ελέγχου συστήνουν τη
λήψη διορθωτικών μέτρων και παρέχουν συμβουλές για αποτελεσματική και
ασφαλή λειτουργία
4.4
Ο Δήμος διαθέτει γραμμή καταγγελιών για παραβίαση κανόνων
4.5
Ο Δήμος διαθέτει γραμμή βοήθειας για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα
των υπηρεσιών και τη νομοταγή συμπεριφορά
5. Την Αξιολόγηση Απόδοσης
5.1
Στόχοι ικανοποίησης δημοτών και σύστημα διαχείρισης παραπόνων
5.2
Ο Δήμος τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας ( πχ ISO)
5.3
Ο Δήμος διαθέτει ένα τυπικό και αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα
αναφοράς
5.4
Ο Δήμος χρησιμοποιεί σύστημα αξιολόγησης / ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού / πρόγραμμα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού
5.5
Ο Δήμος εξασφαλίζει την ασφάλεια των δημοτών από τις υπηρεσίες του
6. Την Περιβαλλοντική Πολιτική
Ο Δήμος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια και μεθοδολογίες για να
6.1
καθορίσει ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σημαντικές
Ο Δήμος προτιμά (απορρίπτει) τους προμηθευτές που έχει διαπιστωθεί ότι
6.2
επιφέρουν θετικές (αρνητικές) περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ο Δήμος ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του σε
6.3
περιβαλλοντικά θέματα
Ο Δήμος διαθέτει ένα σύστημα περιβαλλοντικής αναφοράς, που
6.4 περιλαμβάνει στόχους και σχέδιο αποκατάστασης περιβαλλοντικών
καταστροφών
Ο Δήμος ακολουθεί πολιτική ανακύκλωσης / εξοικονόμησης ενέργειας,
6.5 μείωσης εκπομπών αερίων, ανάλυσης κόστους-οφέλους και βασικών
δεικτών απόδοσης
7. Τις Κοινωνικές Δράσεις
7.1
Ο Δήμος διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
δημοτών για την πρόληψη σημαντικών παθήσεων
7.2
Ο Δήμος παρέχει εθελοντικές δραστηριότητες
7.3
Ο Δήμος υιοθετεί προγράμματα κατάρτισης ανέργων και κοινωφελούς
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7.4
7.5

εργασίας
Ο Δήμος συνεργάζεται με τοπικούς φορείς όπως ΜΚΟ, πανεπιστήμια,
κοινωνικές οργανώσεις.
Ο Δήμος συμμετέχει ενεργά στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων

8. Την Οικονομική Σταθερότητα
8.1
Ορίζονται δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης, παρακολουθούνται και
βελτιώνονται
8.2
Ορίζονται δείκτες κοινωνικής απόδοσης, παρακολουθούνται και
βελτιώνονται
8.3
Ορίζονται δείκτες οικονομικής απόδοσης, παρακολουθούνται και
βελτιώνονται
8.4
Οι δείκτες βασικής απόδοσης αξιολογούνται εξωτερικά
8.5
Το σύστημα αξιολόγησης των επενδύσεων, τα οικονομικά και τα λειτουργικά
αποτελέσματα του Δήμου είναι ικανοποιητικά, παραμένουν εντός του
προϋπολογισμού και ακολουθούν μια ικανοποιητική τάση
Στο δεύτερο μέρος ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με δημογραφικά
χαρακτηριστικά του Δημάρχου και του Δήμου. Διατυπώνονται πέντε (05) ερωτήσεις
που αφορούν το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τα έτη εμπειρίας ως
Δήμαρχος και ως Δημοτικός Σύμβουλος. Επιπρόσθετα, διατυπώνονται δυο (02)
ερωτήσεις που αφορούν τον πληθυσμό και την Περιφέρεια υπαγωγής του Δήμου.
4.3 Πιλοτική δοκιμή
Κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή πιλοτικής δοκιμή (pilot test) σε έναν μικρό αριθμό
δημάρχων (04) έτσι, ώστε να πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική εκτίμηση της
εγκυρότητας περιεχομένου (content validity) του ερωτηματολογίου. Η εγκυρότητα
περιεχομένου αναφέρεται στο κατά πόσο το ερωτηματολόγιο καλύπτει
εννοιολογικά τις μεταβλητές που θα μετρήσει, με τις αντίστοιχες προτάσεις
(statements) που τις συνθέτουν. Με άλλα λόγια, αν επιτυγχάνεται ο σκοπός για τον
οποίο δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο. Ύστερα από τις ελάχιστες διορθώσεις το
ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους δημάρχους σε ηλεκτρονική μορφή.
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα και Σχολιασμός
5.1

Περιγραφική ανάλυση

Το δείγμα που συγκροτήθηκε από τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας ανήλθε
στους 50 δήμους. Περίπου το 15,4% του συνολικού πληθυσμού των δήμων, το
οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό μέγεθος, τόσο από πλευράς πραγματικού
πληθυσμού όσο και γεωγραφικής κατανομής.
Τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την επεξεργασία των 50 πλήρως
αξιοποιήσιμων ερωτηματολογίων παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των δήμων αλλά και των δημάρχων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, άνω του 60%, προέρχεται από τις
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Κρήτης. Αντίθετα τα χαμηλότερα
ποσοστά συμμετοχής (2%) σημειώνουν οι δήμων που ανήκουν στις Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Δυστυχώς, μηδενική ήταν η
συμμετοχή των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Γράφημα 3).
Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων του δείγματος (82%) ανήκει
στην πληθυσμιακή τάξη των 10.001-100.000 κατοίκων (Γράφημα 4).
Χρήσιμες πληροφορίες αντλούνται και από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
Δημάρχων (Γράφημα 5). Αναφορικά με το φύλο, το 90% είναι άνδρες και το 10%
γυναίκες. Αναλογία η οποία επιβεβαιώνει τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί
στην τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την οποία η Δημαρχία είναι γένους
αρσενικού. Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των ερωτηθέντων, το μεγαλύτερο
ποσοστό (44%) βρίσκεται εντός της ηλικιακής ομάδας των 51-60 ετών, ενώ ένα πολύ
μικρό ποσοστό (4%) ανήκει στη νεότερη ηλικιακή ομάδα των 31-40 ετών.
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων Δημάρχων κατέχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο,
τουλάχιστον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (62%) και το 6% είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, στην έρευνα συμμετείχαν κυρίως νέοι στο
αξίωμα του Δημάρχου (50%), σε σχέση με εκείνους που έχουν άνω των 21 ετών
ανάλογη θητεία (2%). Τέλος, όμοια είναι τα αποτελέσματα για τα χρόνια εμπειρίας
τους σε άλλη αιρετή αυτοδιοικητική θέση, καθώς το 38% ήταν για πρώτη φορά
μέλος διοικητικού συμβούλου.
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Γράφημα 3: Κατανομή Δήμων ανά Περιφέρεια
25

22,00
20,00

20
16,00
15
8,00

10
6,00

8,00

6,00

5

6,00

2,00

2,00

2,00 2,00
0,00

0

Γράφημα 4: Κατανομή Δήμων ανά πληθυσμιακή τάξη
4%

4%

10%

30%

52%

0 - 5.000

5.001 - 10.000

50.001 - 100.000

100.001 και άνω

* πραγματικός πληθυσμός 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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10.001 - 50.000

Εκπαιδευτικό
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Ηλικιακή Ομάδα

Φύλο

Γράφημα 5: Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Άνδρας
Γυναίκα

10,0

61 και άνω

30,00

51-60

44,00

41-50
31-40

22,00
4,00

κάτω των 30
Κάτοχος Διδακτορικού

6,0

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

24,0

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος Λυκείου
21 και άνω

Έτη Εμπειρίας ως
Δήμαρχος

90,0

έως 20
έως 16
έως 12

62,0
8,0
2,00
6,00
8,00
12,00

έως 8

22,00

Έτη Εμπειρίας ως Μέλος
Δημοτικού Συμβολίου

έως 4
21 και άνω

50,00
8,00

έως 20
έως 16

20,00
10,00

έως 12

12,00

έως 8

12,00

έως 4

38,00

5.2 Ανάλυση Αξιοπιστίας
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ή συνοχής (internal consistency) αναφέρεται
στη συνέπεια ή τη σταθερότητα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και
ειδικότερα στο κατά πόσο διαφορετικές προτάσεις (statements) μετρούν την ίδια
μεταβλητή (variable). Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί έλεγχος
αξιοπιστίας σε κάθε μεταβλητή του ερωτηματολογίου και όχι στο σύνολό του.
Ο συντελεστής Cronbach’s alpha είναι ο πιο διαδεδομένος δείκτης εκτίμησης της
αξιοπιστίας και απεικονίζει την ομοιογένεια μιας κλίμακας. Ικανοποιητικές τιμές του
δείκτη θεωρούνται εκείνες που είναι μεγαλύτερες του 0.7 (Spector, 1992; Nunnally,
1978). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή Cronbach’s alpha τόσο
μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής.
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 επιβεβαιώνουν τις υψηλές τιμές του συντελεστή
ανά μεταβλητή αλλά και συνολικά τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και συνεπώς
κρίνεται αξιόπιστο και κατάλληλο εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί στη
συγκεκριμένη έρευνα.
Πίνακας 3: Συντελεστής Cronbach’s alpha
Μεταβλητή (Κριτήρια)
Cronbach’s alpha
1. Ηθική κουλτούρα και κώδικας ηθικής
0.872
2. Κανονισμοί και επικοινωνία
0.813
3. Ανάλυση λειτουργιών
0.739
4. Εσωτερικός έλεγχος
0.719
5. Αξιολόγηση απόδοσης
0.783
6. Περιβαλλοντική πολιτική
0.831
7. Κοινωνικές δράσεις
0.864
8. Οικονομική σταθερότητα
0.895
Μοντέλο EBEN RME
0.944

5.3 Ανάλυση των διαστάσεων του Μοντέλου EBEN RME
Η προτεινόμενη βαθμολογική προσέγγιση του Μοντέλου EBEN RME βασίζεται στην
παραδοχή ότι όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται στην 5βάθμια κλίμακα μέτρησης, με
βαθμολογία σε ακέραιες μονάδες από 1 έως 5. Ο τελικός βαθμός κάθε κριτηρίου
προκύπτει από την άθροιση των βαθμών που συλλέγονται από τα επιμέρους
υποκριτήρια. Έστω, δηλαδή ένα κριτήριο, απαρτίζεται από 10 υποκριτήρια. Η
μέγιστη βαθμολογία στην 5βάθμια κλίμακα μέτρησης που μπορεί να πάρει είναι 50
και η ελάχιστη 10. Η συνολική βαθμολογία του Μοντέλου EBEN RME προκύπτει ως
το άθροισμα των τελικών βαθμών κάθε ομάδας κριτηρίων. Οι υψηλότερες τιμές
(μέγιστη τιμή 250) αντιστοιχούν σε επίπεδα Άριστης Διοίκησης.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των βαθμολογιών κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά και συνολικά του Μοντέλου EBEN RME σε επίπεδο δήμου.
Διαπιστώνουμε ότι μόλις τρεις Δήμοι σημειώνουν άριστη βαθμολογία στο κριτήριο
«Ηθική κουλτούρα και κώδικας ηθικής». Στα κριτήρια «Κανονισμοί και επικοινωνία»
καθώς και στον «Εσωτερικό έλεγχο» ένας μόλις δήμος επιδεικνύει άριστο
αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, στα κριτήρια «Ανάλυση λειτουργιών» και «Οικονομική
σταθερότητα» πέντε δήμοι σημειώνουν άριστο επίπεδο απόδοσης. Το κριτήριο
«Αξιολόγηση απόδοσης» λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία σε τέσσερις δήμους. Το
κριτήριο «Περιβαλλοντική πολιτική» και «Κοινωνικές δράσεις» σημειώνει άριστη
βαθμολογία σε επτά και δεκαέξι δήμους, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αθροιστικά
αποτελέσματα του μοντέλου EBEN RME, πέντε Δήμοι τείνουν να χαρακτηριστούν
για το Άριστο επίπεδο Διοίκησής τους.
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Πίνακας 4: Αξιολόγηση του Μοντέλου EBEN RME
Δήμος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Υποκριτήρια
i

ii

iii

iv

v

vi

vii

vii

Μοντέλο
EBEN RME

45
39
38
40
45
29
50
40
48
43
48
32
34
37
39
44
43
43
39
38
36
50
42
44
47
40
36
45
29
40
30
48
28
37
36
41
48
36
35
43
44

43
42
40
49
49
40
48
43
47
47
45
45
36
43
42
48
46
39
37
43
40
50
43
43
46
42
47
48
33
48
30
47
45
39
38
42
43
21
47
42
42

20
21
24
24
23
23
25
23
21
20
22
23
17
14
22
23
18
18
18
25
19
25
22
24
25
21
20
20
18
22
15
24
19
21
15
21
25
15
24
20
21

18
22
19
17
19
17
20
17
18
14
17
15
13
13
16
25
21
15
11
20
7
19
22
19
23
13
17
19
15
21
15
21
21
19
20
16
18
15
23
19
20

21
21
22
23
24
14
25
19
21
23
20
18
18
13
20
21
21
21
8
19
20
25
20
18
23
14
15
25
15
20
15
25
19
18
20
21
21
15
20
20
21

22
18
24
25
24
17
25
19
21
22
18
19
21
15
19
25
14
18
13
19
18
25
22
20
25
17
21
23
19
23
15
20
25
13
20
20
25
14
25
18
20

25
25
25
22
23
23
25
19
24
24
21
24
22
12
25
25
24
22
25
25
21
23
23
24
25
23
18
24
25
21
15
22
25
22
20
20
25
15
23
20
22

24
15
21
20
23
16
25
21
21
20
16
5
18
11
23
20
17
17
16
21
17
25
20
20
23
16
15
19
16
20
15
20
7
15
15
20
25
15
25
19
18

218
203
213
220
230
179
243
201
221
213
207
181
179
158
206
231
204
193
167
210
178
242
214
212
237
186
189
223
170
215
150
227
189
184
184
201
230
146
222
201
208
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42
40
41
20
15
13
18
20
16
183
43
37
39
20
19
20
19
18
20
192
44
50
49
25
21
23
23
25
25
241
45
24
37
17
12
19
18
20
18
165
46
41
46
19
10
18
18
25
14
191
47
40
41
18
18
20
19
20
16
192
48
39
38
20
13
19
14
25
15
183
49
40
40
20
20
20
20
20
20
200
50
32
42
20
15
17
16
25
22
189
i) Ηθική Κουλτούρα και Κώδικα Ηθικής, ii) Κανονισμοί και Επικοινωνία, iii) Ανάλυση
λειτουργιών, iv) Εσωτερικός έλεγχος, v) Αξιολόγηση απόδοσης, vi) Περιβαλλοντική πολιτική,
vii) Κοινωνικές δράσεις, viii) Οικονομική σταθερότητα

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει βασικά περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τα
αποτελέσματα των βαθμολογιών τόσο των κριτηρίων όσο και του Μοντέλου RME
συνολικά. Η μέγιστη μέση τιμή σημειώνεται για το κριτήριο «Κανονισμοί και
Επικοινωνία» και η χαμηλότερη μέση τιμή σημειώνεται για το κριτήριο «Εσωτερικός
Έλεγχος». Όμοια τάση παρουσιάζει και η διάμεσος των ανωτέρω κριτηρίων.
Επιπρόσθετα η μέση τιμή του Μοντέλου EBEN RME λαμβάνει την τιμή 200.42, με
ελάχιστη τις 146 μονάδες και μέγιστη της 243.

Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα των κριτηρίων του Μοντέλου EBEN RME
Ελάχιστη Μέγιστη Μέση
Διάμεσος
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Ηθική κουλτούρα και κώδικας ηθικής
24
50
39.84
40
Κανονισμοί και επικοινωνία
21
50
42.42
43
Ανάλυση λειτουργιών
14
25
20.78
21
Εσωτερικός έλεγχος
7
25
17.44
18
Αξιολόγηση απόδοσης
8
25
19.42
20
Περιβαλλοντική πολιτική
13
25
19.82
19.5
Κοινωνικές δράσεις
12
25
22.28
23
Οικονομική σταθερότητα
5
25
18.42
19
Μοντέλο EBEN RME
146
243
200.42
201

Το Γράφημα 6 απεικονίζει τα αποτελέσματα του Μοντέλου ΕΒΕΝ RME ανά δήμο,
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μέσο όρο. Βασική διαπίστωση είναι η πλειονότητα των
δήμων τείνουν να πλησιάζουν τον μέσο όρο της Άριστης Διοίκησης, ενώ αρκετοί
είναι οι δήμοι που ξεπερνούν το όριο αυτό.
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Γράφημα 6: Συνολική αξιολόγηση του Μοντέλου ΕΒΕΝ RME ανά Δήμο
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5.4

Απόκλιση από την Άριστη Διοίκηση

Στην ενότητα θα παρουσιαστεί η ομαδοποίηση των Δήμων, όπως προέκυψε από
τον αλγόριθμο ταξινόμησης K-Means, με κριτήριο την απόκλιση από το άριστο
επίπεδο διοίκησης, εκφρασμένη σε όλα τα κριτήρια του Μοντέλου EBEN RME.
Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης (Πίνακας 6)
και διαπιστώνεται ότι οι μέσες τιμές των αποκλίσεων των κριτηρίων του Μοντέλου
EBEN RME διαφέρουν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Sig. 0.05). Αυτό
σημαίνει ότι όσο χαμηλότερο το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τόσο πιο
σημαντική αποδεικνύεται η επίδραση όλων των κριτηρίων του Μοντέλου EBEN RME
στην κατασκευή των συστάδων.
Πίνακας 6: Ανάλυση Διασποράς (ANOVA)
Cluster
Error
Mean
Mean
Square
df
Square df
Ηθική Κουλτούρα και
κώδικας ηθικής
Κανονισμοί και επικοινωνία
Ανάλυση λειτουργιών
Εσωτερικός έλεγχος
Αξιολόγηση απόδοσης
Περιβαλλοντική πολιτική

F

Sig.

82,785

3

3,701

46

22,371

,000

68,564
87,044
122,059
86,627
222,064

3
3
3
3
3

9,666
7,284
5,113
3,917
4,869

46
46
46
46
46

7,093
11,951
23,872
22,113
45,605

,001
,000
,000
,000
,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.
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Οι Δήμοι ομαδοποιήθηκαν σε 4 συστάδες (clusters), όσα και τα επίπεδα Αριστείας.
Προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα του αριθμού των συστάδων εφαρμόστηκε ο
συντελεστής σκιαγράφησης, οι τιμές του οποίου αναλύονται στον Πίνακα 7. Τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα του αριθμού της ομαδοποίησης.
Πίνακας 7: Συντελεστής σκιαγράφησης (Sillouette Coefficient)
Cluster
Case Count
Mean
1
22
0.422
2
23
0.209
3
2
0.669
4
3
0.782
Dissimilarity measure = Euclid

Στον Πίνακα 8 αυτό αποτυπώνεται οι μέσοι όροι αποκλίσεων από την Άριστη
Διοίκηση, στη βάση των κριτηρίων του Μοντέλου EBEN RME, ανά συστάδα δήμων.

Μέσος όρος απόκλισης

Πίνακας 8: Μέσοι όροι απόκλισης κριτηρίων Μοντέλου EBEN RME ανά συστάδα
Κριτήρια
Συστάδα 1 Συστάδα 2 Συστάδα 3 Συστάδα 4
(Ν=22)
(Ν=23)
(Ν=2)
(Ν=3)
Ηθική Κουλτούρα και
Κώδικα Ηθικής
6.23
12.35
20
15.67
Κανονισμοί και
Επικοινωνία
4.45
9.35
5
18.67
Ανάλυση λειτουργιών
2.09
5.48
4
10.33
Εσωτερικό έλεγχο
5.36
9.30
7
10.67
Αξιολόγηση απόδοσης
3.18
7.13
7
10.67
Περιβαλλοντική πολιτική
2.41
7.35
3
10.33
Κοινωνικές δράσεις
1.36
3.13
1
11.00
Οικονομική
σταθερότητα
3.27
8.04
19
11.33
Μοντέλο EBEN RME
28.36
62.13
65
98.67

Συνεπώς, διακρίνονται οι ακόλουθες συστάδες δήμων:
Συστάδα 1: Πλατινένιο περιβάλλον Ηθικής Αριστείας
Στην Ομάδα 1 υπάγονται 22 δήμοι. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο σχετικά
χαμηλός βαθμός απόκλισης (κατά μέσο όρο 28.36 μονάδες) από την Άριστη
Διοίκηση, όπως αποτυπώνεται από το Μοντέλο EBEN RME. Η χαμηλή απόκλιση
ερμηνεύεται από το υψηλό επίπεδο εφαρμογής όλων των κριτηρίων του Μοντέλου
EBEN RME. Η έντονη κοινωνική δραστηριότητα είναι ο παράγοντας εκείνος ο οποίος
ενισχύει τη σύγκλιση προς την Αριστεία. Αντίθετα, το κριτήριο της ηθικής
κουλτούρας και ο κώδικας ηθικής αποδυναμώνει την πορεία προς την Αριστεία.
Συστάδα 2: Χρυσό περιβάλλον Ηθικής Υπευθυνότητας
Στην Ομάδα 2 υπάγονται 23 δήμοι. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο χαμηλός
βαθμός απόκλισης (κατά μέσο όρο 62.13 μονάδες) από το άριστο επίπεδο
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διοίκησης όπως αποτυπώνεται από το Μοντέλο EBEN RME. Η χαμηλή απόκλιση
ερμηνεύεται από το σχετικά υψηλό επίπεδο εφαρμογής όλων των κριτηρίων του
Μοντέλου EBEN RME. Η έντονη κοινωνική δραστηριότητα είναι ο παράγοντας
εκείνος ο οποίος ενισχύει τη σύγκλιση προς την Αριστεία. Αντίθετα, το κριτήριο της
ηθικής κουλτούρας και ο κώδικας ηθικής αποδυναμώνει την πορεία προς την
Άριστη Διοίκηση μέσω ενός οργανωσιακού περιβάλλοντος Ηθικής Υπευθυνότητας.
Συστάδα 3: Αργυρό περιβάλλον Ηθικής Υποστήριξης
Στην Ομάδα 3 υπάγονται 2 δήμοι. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο χαμηλός
βαθμός απόκλισης (κατά μέσο όρο 65 μονάδες) από το άριστο επίπεδο διοίκησης
όπως αποτυπώνεται από το Μοντέλο EBEN RME. Η χαμηλή απόκλιση ερμηνεύεται
από το σχετικά υψηλό επίπεδο εφαρμογής όλων των κριτηρίων του Μοντέλου EBEN
RME. Η έντονη κοινωνική δραστηριότητα είναι ο παράγοντας εκείνος ο οποίος
ενισχύει τη σύγκλιση προς την Αριστεία. Αντίθετα, το κριτήριο της ηθικής
κουλτούρας και ο κώδικας ηθικής αποδυναμώνει την πορεία προς την Άριστη
Διοίκηση, μέσω ενός περιβάλλοντος Ηθικής Υποστήριξης.
Συστάδα 4: Χάλκινο περιβάλλον Ηθικού Ενδιαφέροντος
Στην Ομάδα 4 υπάγονται 3 δήμοι. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο υψηλός
βαθμός απόκλισης (κατά μέσο όρο 98.67 μονάδες) από το άριστο επίπεδο
διοίκησης όπως αποτυπώνεται από το Μοντέλο EBEN RME. Η υψηλή απόκλιση
ερμηνεύεται από το σχετικά χαμηλό επίπεδο εφαρμογής όλων των κριτηρίων του
Μοντέλου EBEN RME. Η έντονη περιβαλλοντική πολιτική και η ανάλυση των
λειτουργιών του δήμου, συμβάλλουν στην επίτευξη της Άριστης Διοίκησης, σε
αντίθεση με την υιοθέτηση κανονισμών και συστημάτων επικοινωνίας.
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Κεφάλαιο 6: Συμπερασματικές Προτάσεις
6.1

Κύρια συμπεράσματα

Το Μοντέλο EBEN RME αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο της Άριστης Διοίκησης.
Με την εφαρμογή του, η τοπική αυτοδιοίκηση επικεντρώνεται σε ζητήματα
διοίκησης μέσω της ανάπτυξης των λειτουργιών της, οριοθέτησης προτεραιοτήτων,
βελτίωσης των διαδικασιών της, υιοθέτησης πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης και
κοινωνικής ευημερίας. Βασικοί πυλώνες της Άριστης Διοίκησης είναι ο Κώδικας
Ηθικής και η Ηθική Κουλτούρα, σε συνδυασμό με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
και τα Συστήματα Διακυβέρνησης.
Από τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι σαφές ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία
των δήμων, περίπου το 94% του δείγματος, τα κριτήρια του Μοντέλου EBEN RME τα
οποία οδηγούν στη σύγκλιση ως προς την Άριστη Διοίκηση εντοπίζονται στον τομέα
των κοινωνικών δράσεων. Κοινωνικές δράσεις που αναδιπλώνονται με την ενεργή
υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, την υιοθέτηση προγραμμάτων κατάρτισης
ανέργων και κοινωφελούς εργασίας, τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών για την πρόληψη σημαντικών παθήσεων, καθώς
επίσης με την παροχή εθελοντικών δράσεων και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς,
όπως ΜΚΟ, πανεπιστήμια, κοινωνικές οργανώσεις.
Από την άλλη μεριά, τα κριτήρια τα οποία συμβάλλουν στη μεγαλύτερη απόκλιση
προς την Άριστη Διοίκηση εντοπίζονται στον τομέα της ηθικής κουλτούρας και του
κώδικα ηθικής. Αναλυτικότητα, τα επιμέρους στοιχεία του ανωτέρω κριτηρίου
επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η διοίκηση του δήμου δεν επικεντρώνεται τόσο
στη διασφάλιση ορθών πρακτικών διακυβέρνησης, οι οποίες εξασφαλίζουν χρηστή
διοίκηση και βιωσιμότητα. Επιπρόσθετα, επιτάσσεται η αποσαφήνιση των
αρμοδιοτήτων των οργάνων του δήμου. Επίσης, η Διοίκηση επιβάλλεται να
αποτελεί καλό παράδειγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τέλος, δεν
πρέπει να αγνοηθεί η παρουσίαση και ωριμότητα του κώδικα ηθικής εντός των
κόλπων του δήμου, ώστε οι ηθικές αρχές και αξίες να εμπεδώνονται στα
εμπλεκόμενα μέρη και να διαχέονται στο κοινωνικό σύνολο.
6.2

Μελλοντικές προεκτάσεις της έρευνας

Η υιοθέτηση του Μοντέλου EBEN RME στον χώρο της ελληνικής τοπικής
αυτοδιοίκησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει ενιαίο μέσο αξιολόγησης στη βάση κοινά
αποδεκτών κριτηρίων και αξιόπιστο εργαλείο διοικητικού σχεδιασμού. Συνεπώς, η
τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρμοστεί στην κουλτούρα της ηθικής και θα
ακολουθήσει τη διαδρομή προς την Άριστη διοίκηση. Κατευθυντήριος λοιπόν
στόχος μελλοντικής έρευνας είναι η εφαρμογή του Μοντέλου EBEN RME στους
δεκατρείς (13) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού (Περιφέρειες) και
στις επτά (07) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.
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