
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εκθέσεις 19 
γιο το Πρόγραμμα 1988 -1992 

Δημόσια διοίκηση 

IB 
ΠΙ Ε Αθήν( 11991 







Μακέτα εξωφύλλου: Μιχάλης Ιερωνυμίδης 



Δημόσια διοίκηση 





ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εκθέσεις 19 
για το Πρόγραμμα 1988-1992 

Δημόσια διοίκηση 

Αθήνα 1991 



Copyright 1991 

του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

Ιπποκράτους 22, 106 80 Αθήνα 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιορύαηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσαετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, κααώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- (β)
 η
 παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, κααώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων- (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομο

λόγων, ιδιαίτερα σε δέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστη

ριότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, 

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βρα-
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βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές 

σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, Εκαέσεων, που είναι συνήάως αποτέλεσμα συλλογικής 

εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την 

εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, κααώς και διαλέξεων, που 

δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλού

νται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε άέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εάνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί Ισως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην 

αναπτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάβηκαν Ομάδες 

Εργασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώαηκαν σε 

αναλυτικές εκαέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωαούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκ8έ-

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίαηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί άεωρήάηκε ότι προσφέρουν 

χρήσιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καβηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευαυντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Με την αριά. 3617/27.4.1987 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, 

συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια κατάρτισης 

του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανά

πτυξης 1988-1992, για τη μελέτη δεμάτων σχετικών με τη Δημό

σια Διοίκηση, η οποία αποτελείται από τους πιο κάτω: 

1. Ρώτη Βασίλειο 

2. Ανδρονόπουλο Βασίλειο 

3. Αυγερίκο Γεώργιο 

4. Αφτιά Μανώλη 

5. ΒαρελΙδη Νικόλαο 

6. Γκαφάνη Γιάννη 

7. Διαμαντόπουλο Χρήστο 

8. Κόκλα Ανδρέα 

9. Κουτσουμάρη Αλίκη 

Αντιπρόεδρο Συμβουλίου της 
Επικρατείας, Πρόεδρο 

Διευθυντή Διεύθυνσης Κατάστασης 
Προσωπικού Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης 

Εκπρόσωπο Τεχνικού Επιμελητη
ρίου Ελλάδος 

Γενικό Γραμματέα Εθνικού Κέν
τρου Δημόσιας Διοίκησης 

Ειδικό Συνεργάτη για θέματα 
Δημόσιας Διοίκησης, Γραμματεία 
ΚΥΣΥΜ 

Διευθυντή Εθνικής Σχολής Δημό
σιας Διοίκησης 

Ph.D. στη Διοικητική Επιστήμη 

Διευθυντή Διεύθυνσης Μεθόδων 
και Διαδικασιών Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης 

Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρε
σίας Σχέσεων Κράτους Πολίτη 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ
νησης 
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10. Λαμπροπούλου Πωλέττα 

11. Λουκίσα Χαράλαμπο 

12. Μααιουδάκη ΜΙνω 

13. Μακρυοημήτρη Αντώνιο 

14. Μιχαλακάκου-Ροκανά 
Γεωργία 

15. Μιχαλόπουλο Νικόλαο 

16. Μπαλωμένο Δημήτριο 

17. Παυλόπουλο Προκοπή 

18. Σφήκα Δημήτριο 

19. Τσάνα Γιάννη 

Ειδικό Πληροφορικής, Υπηρεσία 
Ανάπτυξης και Πληροφορικής 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ
νησης 

Σύμβουλο Υπουργείου Εσωτερικών 

Διευαυντή Διεύαυνσης Οργανωτι
κής και Διάρβρωσης Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης 

Διευαυντή Ινστιτούτου Διαρκούς 
Επιμόρφωσης 

Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΕΠΕ 

Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Εκπρόσωπο ΑΔΕΔΥ 

Καάηγητή Διοικητικού Δικαίου 
και Διοικητικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Αάηνών 

Διευαυντή Διεύαυνσης Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης 

Οικονομολόγο, Συνεργάτη Υπουρ
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 

Συντάκτης της Έκαεσης ορίζεται η Κα Μιχαλακάκου-

Ροκανά Γεωργία. 

Έργο της Ομάδας Εργασίας 8α είναι: 

1. Να διαγράφει τα σύγχρονα προβλήματα της δομής και λει

τουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

2. Να κααορίσει τους στόχους μεταρρύαμισης της δομής και 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

3. Να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που εντάσσονται στο 

πλαίσιο της μεταρρύαμισης αυτή£. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της Έκαεσης αυτής, που αναφέρεται στη Δη

μόσια Διοίκηση, μελετάται: (α) η δομή των διάφορων δημόσιων 

φορέων που συγκροτούν την εκτελεστική εξουσία και (β) η λει

τουργία των φορέων αυτών. 

Συγκεκριμένα, η Έκαεση αναφέρεται στους φορείς της 

κεντρικής, περιφερειακής και νομαρχιακής διοίκησης και στα 

κα8' υλην ΝΠΔΔ. Δεν ασχολείται με τους Οργανισμούς της Τοπι

κής Αυτοδιοίκης, που αποτελούν αντικείμενο μελέτης άλλης 

Ομάδας Εργασίας, ούτε με τους φορείς που ασκούν την επιχειρη

ματική δραστηριότητα του Δημοσίου. 

Η έρευνα της δομής και λειτουργίας της Δημόσιας Διοί

κησης παρουσιάζει πολυσύναετα και πολύπλοκα προβλήματα γιατί 

καλύπτει αέματα κατά το πλείστον διεπιστημονικά. 

Η υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης σήμερα πραγ

ματοποιείται στο κεντρικό επίπεδο με την ύπαρξη 20 υπουργεί

ων, στο περιφερειακό με τη δημιουργία 13 περιφερειών και στο 

νομαρχιακό με την ύπαρξη 54 νομαρχιών
1
. 

Παράλληλα, λειτουργεί ένας μεγάλος αριαμός Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) για την άσκηση των καθ* ύλην 

αρμοδιοτήτων. 

1. Η διοικητική οργάνωση της χώρας παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση κατά φορείς το 1986 

(προσωρινά στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών) 

(Σε εκατομ. δρχ.) 
(Σε τρέχουσες τιμές) 

α. Κρατικός προϋπολογισμός 

β. Τοπική Αυτοδιοίκηση 

γ. ΝΠΔΔ 

β. Κοινωνική ασφάλιση 

» Δημόσια κατανάλωση 

Ιδιωτική κατανάλωση 

745.978 

43.480 

192.722 

97.020 

1.079.200 

3.693.000 

Σύνολο δημόσιας + ιδιωτικής κατανάλωσης 4.772.200 

ΠΙΜιΚΑΣ II 

Δημόσια και ιδιωτικιι »uiu.J. -η σε σταθερές τιμές 

και ποσοστιαία QVCAUCTI t-ς προς το σύνολο της ~~το.νάλωσης 

τα έτη 1970 και 19&6 

(Σε ε^ατο^. cpx.) 

Ιδιωτική 

Δημόσια 

Σύνολο 

1970 

206.813 

37.742 

244.555 

(84,6«) 

(15,4«) 

19Θ6 

352.700 

82.000 

434.700 

(81,1«) 

(18,9«) 
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Στον Πίνακα Ι φαίνεται η συμμετοχή της ιδιωτικής κατα

νάλωσης και των βασικών φορέων του Δημοσίου στη συνολική 

κατανάλωση ενώ ο Πίνακας II παρουσιάζει την εξέλιξη της δημό

σιας και ιδιωτικής κατανάλωσης την τελευταία 16ετ1α. 

Οι δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης, πέρα από το 

γεγονός ότι αυξάνονται σε σύγκριση ακόμη και με την προηγού

μενη 20ετ1α, έχουν όλο και ευρύτερο αντικείμενο το οποίο 

γίνεται συνεχώς πολυπλοκότερο. Έτσι ενώ η χρησιμοποίηση νέων 

τεχνικών και μεάόδων εργασίας και εξειδικευμένου προσωπικού 

αποτελούν απαραίτητες προυποαέσεις για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, ο ρόλος της κααίσταται 

δυσκολότερος και η αναγκαιότητα καλής λειτουργίας της δια

γράφει τις καλές ή κακές προοπτικές για την ανάπτυξη της 

οικονομίας και της κοινωνίας μας και προσδιορίζει τη άέση της 

στο διεανή και, ιδιαίτερα, στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Επομένως, η προσαρμογή της δομής του προσωπικού και 

των τεχνικών της Δημόσιας Διοίκησης, παρ' όλο που εξελίσσεται 

συνεχώς, είναι απαραίτητο να μελετάται με ένα σύγχρονο πνεύ

μα, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις και να 

χαράσσει δυναμική εξέλιξη για το μέλλον. 

Η Έκαεση αυτή αποτελείται από 2 Μέρη. Το πρώτο Μέρος 

περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και χωρίζεται σε 4 κεφά

λαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαρδρωτική δομή της 

Δημόσιας Διοίκησης, το δεύτερο στο αναρώπινο δυναμικό και στη 

σημασία της αξιοποίησης του, το τρίτο αναφέρεται στη λειτουρ

γία της εσωτερικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και στην 

αποτελεσματικότητα της και το τέταρτο στις σχέσεις κράτους-

πολίτη. Το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και τα 
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μέτρα πολιτικής που πρέπει να ληφάουν για τη βελτίωση της 

υφιστάμενης κατάστασης και χωρίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

- 24 -



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1983-1987 

Στη διάρκεια του Πενταετούς Προγράμματος 1983-1987, 

στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, επιτεύχδηκαν κυρίως τα έξης: 

1. Καταρτίστηκαν νέοι οργανισμοί των υπουργείων και ορισμέ

νων ΝΠΔΔ. 

2. Έγινε μεταφορά αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων προς 

τις αποσυγκεντρωμένες υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοί

κηση. 

3. Ψηφίστηκε ο ν. 1599/1987 που προβλέπει απλούστευση των 

γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. 

4. Ψηφίστηκε ο ν. 1735/1986 που επιχειρεί μέσα από το δεσμό 

των μετατάξεων, οράολογικότερη κατανομή του προσωπικού. 

5. Έγινε το πρώτο σχέδιο του Νέου Υπαλληλικού Κώδικα. 

6. Καάιερώαηκε ο δεσμός της Ολομέλειας των Διευβύνσεων για 

τον εκδημοκρατισμό της εσωτερικής της λειτουργίας και το 

συντονισμό των υπηρεσιακών της μονάδων. 

7. Ιδρύδηκε η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για την εκπαίδευση 

ανώτατων δημόσιων υπαλλήλων. 

8. Βελτιώβηκε το σύστημα των μορίων ως τρόπος πρόσληψης 

δημόσιων υπαλλήλων ώστε τα κοινωνικά κριτήρια να μην 

αναιρούν τα αξιοκρατικά. 

9. Δημιουργήδηκε επιτελική υπηρεσία για τη βελτίωση των σχέ

σεων κράτους-πολίτη στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνη

σης και συστάβηκαν γραφεία πολιτών σε όλες τις νομαρχίες. 
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10. ΡυαμΙστηκε το δέμα του κοινωνικού ελέγχου στη Δημόσια 

Διοίκηση με συμμετοχή οργανωμένων κοινωνικών φορέων. 

Ιδρύθηκε Κεντρική Επιτροπή (Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου 

Δημόσιας Διοίκησης), πλαισιωμένη με σώμα ελεγκτών και 

ομάδα εμπειρογνωμόνων, στο Υπουργείο Προεδρίας της 

Κυβέρνησης^ Εε νομαρχιακό επίπεδο, το θέμα του κοινωνι

κού ελέγχου ανατέθηκε στα νομαρχιακά συμβούλια. 

11. Εκδόθηκε Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη συστηματική αξιοποίηση 

της πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. 

12. Πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση νομοθεσίας. 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΕΙΑΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.1. Κεντρική διοίκηση 

Το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της χώρας μας 

φαίνεται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι σχεδόν το 1/2 του 

προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών είναι κατανεμημένο σε 

διάφορους φορείς στην πρωτεύουσα (βλέπε Πίνακα Π.3). 

Η διαμόρφωση, εξάλλου, πολιτικής και η λήψη αποφάσεων 

στα περισσότερα δέματα ανήκουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτή η 

διαμόρφωση πολιτικής δεν αφορά μόνον τη γενική αλλά αφορά και 

δέματα περιφερειακής και νομαρχιακής πολιτικής. Η κεντρική 

λοιπόν διοίκηση που συνίσταται από τα υπουργεία αποτελεί το 

μεγαλύτερο μέρος της Δημόσιας Διοίκησης από πλευράς δραστη

ριοτήτων. 

Επιπλέον, η οργανωτική διάρθρωση της κρατικής διοίκη

σης παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και αυτό γιατί είναι 

προσανατολισμένη σε στατικά δομικά σχήματα παραβλέποντας ή 

υποβαδμίζοντας κάδε δυναμικό στοιχείο, με την έννοια της 

αδυναμίας (ή και αδιαφορίας) προσαρμογής σε προωθημένες 

σύγχρονες δομές και τεχνικές οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκη

σης. Περαιτέρω, απουσιάζει κάδε προσπάδεια ερευνητικής/μελε

τητικής αντιμετώπισης του δέματος (π.χ. συγκριτικές μελέτες 

κ.λπ.). 
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Η μέχρι τώρα κατάρτιση "οργανισμών" στα υπουργεία και 

ΝΠΜ με τα συνηθισμένα παραδοσιακά σχήματα, σύμφωνα με τις 

γενικές κατευαύνσεις του ν. 51/1975, όπως ήδη υλοποιείται με 

τους προωθούμενους νέους οργανισμούς των υπουργείων και ΝΠΔΔ, 

με κύριο στόχο τη σύμπτυξη των οργανικών μονάδων για να εξα

σφαλιστεί και μόνον ο συντονισμός τους (ιδιαίτερα μετά την 

κατάργηση των δέσεων γενικών διευαυντών), παραβλέποντας στις 

πιο πολλές περιπτώσεις τη λειτουργικότητα, τη φύση του επιτε

λούμενου έργου ή το μέγεδος του αντικειμένου, εμφανίζει όλα 

τα μειονεκτήματα μιας εμπειρικής προσπάθειας, που αγνοεί ή 

παραγνωρίζει βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας. 

Η "τυπική" οργάνωση (κάάετη τμηματοποίηση), που ακο

λουθείται μέχρι σήμερα στην παραδοσιακή οργανωτική δομή της 

Δημόσιας Διοίκησης, στεγανοποιεί, όπως είναι διαπιστωμένο, 

τις υπηρεσιακές μονάδες, με αποτέλεσμα την έλλειψη συντονι

σμού και συνεργασίας, τον ευκαιριακό αυτοσχεδιασμό στα προ

γράμματα δράσης, την αδυναμία σύντονης αντιμετώπισης σύνθετων 

προβλημάτων, την ανελαστικότητα στην κατανομή αρμοδιοτήτων 

κ.λπ. Διαμετρικά, αντίθετα, μια "υβριδιακή" οργάνωση (= δια

σταύρωση δομών και λειτουργιών) μετατρέπει από τη μια μεριά 

τα πιο πάνω μειονεκτήματα της αυστηρής "τυπικής" οργάνωσης σε 

πλεονεκτήματα και κυρίως δημιουργεί λειτουργική ευκαμψία, 

διευκολύνει το γενικό και συντονιστικό προγραμματισμό κ.ά., 

πλην όμως τροφοδοτεί από την άλλη τις οργανωτικές και λει

τουργικές δομές με επικαλύψεις και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων, 

δημιουργεί ένταση στις σχέσεις του προσωπικού κ.λπ. Για τους 

πιο πάνω λόγους, σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτή

ματα των παραπάνω δύο οργανωτικών συστημάτων, η σύγχρονη τάση 

σε διεθνές επίπεδο φαίνεται να είναι η εγκατάλειψη της αμι-
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γούς οργάνωσης με το ένα ή το άλλο σύστημα και ο συγκερασμός 

των αετικών στοιχείων που προκύπτουν και από τα 6ύο, με κύριο 

σκοπό την ποιοτική αναβάάμιση της οργάνωσης και των λειτουρ

γιών της Δημόσιας Διοίκησης. 

Βασική διαπίστωση της κατανομής αρμοδιοτήτων των 

φορέων της κρατικής διοίκησης (υπουργεία) είναι η παρατηρού

μενη σε πολλές περιπτώσεις σύγχυση και επικάλυψη δραστηριοτή

των και αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων αυτών, με συνέπεια την 

εμπλοκή και δυσλειτουργία τους (π.χ. περιβάλλον, έρευνα, 

κατοικία, υγιεινή εργασίας κ.λπ.). Έτσι, παρατηρείται το 

φαινόμενο αρκετά υπουργεία ή και άλλοι δημόσιοι φορείς να 

είναι αρμόδια για το ίδιο αντικείμενο, με συνέπεια αφενός τη 

διασπορά των αρμοδιοτήτων και αφετέρου την έλλειψη συντονι

σμού. Αυτό οδηγεί περαιτέρω στην αδυναμία χάραξης και εφαρμο

γής ενιαίας πολιτικής για το ίδιο άέμα. 

1.2. Περιφερειακή και νομαρχιακή διοίκηση 

Το υφιστάμενο σήμερα πλαίσιο περιφερειακής γενικά 

διοίκησης αποτελείται από: (α) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο

διοίκησης πρώτου οαάμού (δήμοι και κοινότητες) και δεύτερου 

βαάμού (νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις), που αποτελούν αυτοδιοι

κούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
1
 (ν. 1622/ 

1986), (6) τις νομαρχίες και τα επαρχεία, (γ) τις διανομαρ

χιακού επιπέδου υπηρεσίες των υπουργείων, η αρμοδιότητα των 

1. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί αντικείμενο έρευνας άλλης 
Ομάδας Εργασίας. 

- 31 -



οποίων εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς και (β) 

τις περιφέρειες (άρθρο 61, ν. 1622/1986) (βλέπε Παράρτημα λ). 

Στο πλαίσιο του διοικητικού αποκεντρωτικού συστήματος 

(άραρο 101 του Συντάγματος), η νομαρχία θεωρείται σήμερα, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως ενιαία περιφερειακή 

υπηρεσία του νομού, αποτελούμενη από το σύνολο των πολιτικών 

διοικητικών υπηρεσιών των υπουργείων που λειτουργούν σε 

νομαρχιακό επίπεδο, με επικεφαλής το νομάρχη, ο οποίος ασκεί 

τη διοίκηση του νομού, ως ανώτατο διοικητικό όργανο του και 

ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε αυτόν. Εξάλλου, ο νομάρχης 

είναι ο αποκλειστικός φορέας άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων σε 

νομαρχιακό επίπεδο. Περαιτέρω, ο νομάρχης προΐσταται όλων των 

αρχών μέσα στο νομό (πολιτικών, αστυνομικών και λιμενικών), 

πλην των δικαστικών, και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις ενέρ

γειες τους. 

Εντούτοις, βασική διαπίστωση από τη μέχρι σήμερα 

εφαρμογή του παραπάνω νομαρχιακού αποκεντρωτικού συστήματος 

είναι ότι, παρά το χρίσμα του νομάρχη ως προϊσταμένου όλων 

των περιφερειακών υπηρεσιών σε νομαρχιακό επίπεδο και το 

πράγματι σημαντικό εύρος αποσυγκέντρωσης αποφασιστικών αρμο

διοτήτων σε αυτόν από την κεντρική διοίκηση, το υφιστάμενο 

σήμερα οργανωτικό σχήμα της νομαρχίας δεν παρέχει στο νομάρχη 

τη δυνατότητα να ασκήσει στην πραγματικότητα το ρόλο αυτόν. 

Το δέμα συνδέεται επίσης και με το ανθρώπινο δυναμικό που 

στελεχώνει τις νομαρχίες. 

Μια δεύτερη ουσιαστική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός 

ότι στην πράξη όλες οι αποφάσεις "πολιτικής", έστω και αν 

αφορούν σε τοπικές υποθέσεις, επιφυλάσσονται για την κεντρική 

διοίκηση (παρά τη λειτουργία σε κάθε νομαρχία νομαρχιακού 
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συμβουλίου), ρε όλες τις συνεπακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις 

εξαιτίας της άγνοιας των τοπικών συνθηκών και προβλημάτων. 

Όσον αφορά ειδικότερα τα θέματα αρμοδιότητας των φορέων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), η δυνατότητα 

παρέμβασης του νομάρχη, όχι μόνο σε ζητήματα διαμόρφωσης 

τοπικής πολιτικής, αλλά και στον τρόπο άσκησης αρμοδιοτήτων 

εκτελεστικού περιεχομένου, είναι ανύπαρκτη. 

Περαιτέρω, το κύρος του νομάρχη - ηθικά και ουσιαστικά 

- μειώνεται αισθητά, από την παρατηρούμενη τάση ανεξαρτητο

ποίησης ορισμένων νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών των υπουρ

γείων από το ενιαίο οργανωτικό σχήμα της νομαρχίας (π.χ. 

εφορίες, αρχαιολογική υπηρεσία, επιθεωρήσεις εργασίας, υπηρε

σίες εντελλομένων εξόδων, υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, 

ταχυδρομικά ταμιευτήρια, φυλακές κ.λπ.). λυτή η μείωση πολλές 

φορές ενισχύεται και από τον κεντρικό φορέα, αλλά και από την 

πρακτική των προϊσταμένων νομαρχιακών υπηρεσιών να απευθύνο

νται απευθείας στις αντίστοιχες καθ' ύλην κεντρικές υπηρεσίες 

για την άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί και ανή

κουν στο νομάρχη, επειδή ακριβώς.έχει διαμορφωθεί ψυχολογικά 

η έντονη πεποίθηση της κεντρικής εξάρτησης, γεγονός που σε 

πολλές περιπτώσεις καλλιεργείται συστηματικά και από το 

κέντρο. 

Εε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, μπορούν να επι

σημανθούν ως χαρακτηριστικές αδυναμίες αφενός η έλλειψη επι

τελικής στήριξης της νομαρχίας, η οποία δεν μπορεί οπωσδήποτε 

να υποκατασταθεί με τους ειδικούς συμβούλους που προσλαμβάνο

νται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε κάθε νομαρχία (βλέπε 

Π.Δ. 93/1983) και αφετέρου η διαρθρωτική πολυδιάσπαση,-που 

έχει άμεση επίπτωση, όπως είναι ευνόητο, στην ουσιαστική 
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άσκηση ελέγχου και εποπτείας από μέρους του νομάρχη (span of 

control). 

1.3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

Η ανάγκη για καά' ύλην αποκέντρωση ορισμένων βασικών 

κρατικών δραστηριοτήτων της κεντρικής διοίκησης οδήγησε στη 

σύσταση ειδικών αυτοδιοικούμενων οργανισμών, που χαρακτηρίζο

νται από το νόμο ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αποτελούν 

αυτοδιοικούμενους φορείς που ασκούν όμως δευτερογενώς δημόσια 

εξουσία, δηλαδή εξουσία κατά παραχώρηση από το κράτος, και 

λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας 

μιας δημόσιας υπηρεσίας. 

Σήμερα υπάρχουν 1.408 ΝΠΔΔ ειδικών σκοπών που έχουν 

συσταθεί στα πλαίσια της "καθ' ύλην αυτοδιοίκησης". Η οργά

νωση και η λειτουργία τους ρυθμίζονται από πολυάριθμους και 

λεπτομερείς ειδικούς και γενικούς κανόνες δικαίου. 

Η σύγχυση και η ασάφεια του πολυπλόκαμου αυτού θεσμι

κού καθεστώτος επιτείνεται και από το γεγονός ότι η πληθώρα 

αυτή των δημόσιων νομικών προσώπων βρίσκεται κατεσπαρμένη υπό 

την ευθύνη διάφορων υπουργείων. Τούτο παρατηρείται ακόμη και 

σε εκείνα τα ΝΠΔΔ που επιδιώκουν τον ίδιο ορισμένο ειδικό 

σκοπό, ενώ θα έπρεπε φυσιολογικά να εποπτεύονται από ένα και 

μόνον υπουργείο. 

Τόσο ο αρκετά υψηλός αριθμός ΝΠΔΔ όσο και η διάσπαση 

της εποπτείας τους σε σειρά υπουργείων, άρα και η απουσία 

ενός κεντρικού επιτελικού οργάνου, υπεύθυνου για το συντονι

σμό και την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους, εμπόδισαν 
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μέχρι σήμερα τη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης και ενός 

πνεύματος ενότητας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

δημόσιων νομικών προσώπων. 

Αποτέλεσμα: Η σύγκρουση και η σύγχυση μεταφέρεται 

αναπόφευκτα σε διυπουργικό επίπεδο, αναφορικά με τον έλεγχο, 

την εποπτεία και τις γενικές κατευθύνσεις πολιτικής. 

Η διασπορά αυτή σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει επαρκή 

δικαιολογητική δάση, αλλά είναι προϊόν αυθαίρετων επιλογών, 

αυτοσχεδιασμών, πιέσεων και σκοπιμοτήτων. 

Έτσι, οι υπηρεσίες των ΝΠΔΔ εξακολουθούν να παραμέ

νουν απροετοίμαστες για να αντιμετωπίσουν τα τεράστια και 

ποικίλα προβλήματα (νομικά, διοικητικά και οργανωτικά) που 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, με συνέ

πειες οικονομικές και επιπτώσεις στην ομαλή διοικητική λει

τουργία. 

Η λειτουργία τους, δε, διέπεται όχι από προκαθορισμέ-

νους κανόνες οργάνωσης και προγραμματισμού, αλλά επηρεάζεται 

από τις εμπειρίες του υπηρεσιακού παρελθόντος. Επιπλέον, το 

θεσμικό πλαίσιο των περισσότερων δημόσιων νομικών προσώπων 

είναι αναχρονιστικό και ξεπερασμένο. 

Παρ' όλη την ασφυκτική εποπτεία της κεντρικής διοίκη

σης (των υπουργείων), η διεκπεραίωση των υπηρεσιακών δεμάτων 

γίνεται ευκαιριακά, χωρίς να ακολουθούνται πάντοτε οι περιο

ρισμοί που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και την οικονομία, 

ενώ η ποιότητα του παραγόμενου έργου και η παραγωγικότητα 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αντιμετώπιση των όχι 

απλώς πρόσκαιρων και συγκυριακών δυσχερειών είναι βέβαιο ότι 

θα περάσει από την αναμόρφωση και αναδιάταξη της κρατικής 

παρέμβασης, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα συρρίκνωση των 
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κρατικών βραστηριο τΑτών (ο ικονομικών ή μη). Σήμα(νει απλώς 

ότι η επίλυση τους 8α πρέπει να επιδιωχθεί στα πλαίσια μιας 

συνολικής αναμόρφωσης του δημόσιου τομέα και αξιοποίησης του 

για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η λειτουργία των ΝΠΔΔ 

προϋποαέτουν αναγκαστικά απάντηση σε μια σειρά Θεμελιώδη 

ερωτήματα. Οι απαντήσεις που θα δοθούν μετουσιώνουν και 

υποκρύπτουν τις αρχές δόμησης, λειτουργίας, ελέγχου και 

εποπτείας. 

Η σύσταση των δημόσιων νομικών προσώπων (αλλά και η 

κατάργηση τους) γίνεται μόνο με πράξη νομοθετικού οργάνου ή 

με πράξη που εκδίδεται ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση. 

Επίσης, με την πράξη αυτή παραχωρείται αυτοτέλεια, με 

την έννοια ότι δεν υπάρχει άμεση εξάρτηση από τα διοικητικά 

όργανα του κράτους. Ωστόσο, η έκταση της αυτονομίας είναι 

σαφώς περιορισμένη, λόγω των δεσμεύσεων που συνδέονται με το 

όλο πλέγμα εποπτείας των ΝΠΔΔ από τα διάφορα υπουργεία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι αποφάσεις των διοικήσεων σε θέματα που 

αφορούν τη χορήγηση, την αύξηση ή επέκταση των παροχών, τη 

διαχείριση της περιουσίας, το προσωπικό και άλλα σημαντικά 

θέματα υπόκεινται σε έγκριση από το υπουργείο που ασκεί την 

εποπτεία. Η κρατική εποπτεία ασκείται σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων τους και εκδηλώνεται στο οικονομικό, διοικη

τικό και νομοθετικό πεδίο. 

Στο οικονομικό πεδίο, η εποπτεία συνίσταται στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικονομικών (έγκριση προϋπο

λογισμού, έλεγχος ισολογισμών και απολογισμών, διορισμός 

οργάνων προληπτικού ελέγχου κ.ά.). Στο νομοθετικό, η εποπτεία 

εκδηλώνεται με υποδείξεις, οδηγίες σχετικά με τη λήψη νομοθε-
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τικών μέτρων, έκδοση κανονιστικών πράξεων. Ετο διοικητικό, η 

εποπτεία περιλαμβάνει αρμοδιότητες ως προς την επιλογή των 

μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου, την απόλυση τους, 

την υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού, την υποβοήάηση της 

διοικητικής υποδομής κ.ά. 

Ενώ η διοικητική εποπτεία έχει την έννοια της εξασφά

λισης της ενότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την παρακολούθηση 

για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, ο έλεγχος τεκμη

ριώνεται και ασκείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

Εσωτερικά από τα αρμόδια και ανώτερα ιεραρχικά διοικητικά 

όργανα (έλεγχος νομιμότητας) και εξωτερικά από ένα ευρύτερο 

αντιπροσωπευτικό όργανο κοινωνικού ελέγχου, όπως είναι η 

Εάνική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης. 

Η πρώτη περίπτωση συνίσταται στο γεγονός ότι το επο-

πτεύον υπουργείο απευθύνει οδηγίες και γενικές κατευθύνσεις 

προς το εποπτευόμενο ΝΠΔΔ, ενώ παράλληλα ασκεί έλεγχο για τη 

νομιμότητα των πράξεων του. 

Η δεύτερη περίπτωση αποβλέπει στη δυνατότητα ελέγχου 

των ΝΠΔΔ από κοινωνικούς φορείς σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις περιπτώσεις κακοδιοίκησης, τη 

μελέτη των προβλημάτων και τη διατύπωση προτάσεων για την 

αντιμετώπιση τους. 

Χωρίς αμφιβολία, η κρατική εποπτεία στα δημόσια νομικά 

πρόσωπα απορρέει από τη σημασία των τελευταίων ως οργάνων για 

την άσκηση κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. 

Το ερώτημα λοιπόν που έχει σημασία δεν είναι αν θα 

εποπτεύονται ή όχι, αλλά το ΠΩΕ, ΠΟΤΕ και ΓΙΑΤΙ. 

Στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα, είναι ασφαλώς 

διαπιστωμένο ότι ο συντονισμός και η εποπτεία των φορέων που 
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συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα (ν. 1256/1982, άρθρο 

1, παρ. 6) αντιμετωπίζει στην πράξη ουσιαστικά προβλήματα από 

το γεγονός ότι η οργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του Δημοσίου είναι κατεσπαρμένη σε διάφορα υπουργεία η άλλους 

φορείς, που εφαρμόζουν ανομοιόμορφες αρχές και μεθόδους 

οργάνωσης και λειτουργίας. Το κράτος, με τα δεδομένα αυτά, 

αδυνατεί να θέσει ενιαίες αρχές και να συντονίσει τις επιμέ

ρους δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να εντείνεται η δυσλει

τουργία και να ενισχύεται η χαμηλή παραγωγικότητα. Η πιο πάνω 

επισήμανση δεν αίρεται από την αρμοδιότητα που έχει καθιερω

θεί, πλην όμως με άλλους στόχους, στο Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας - Γενική Γραμματεία ΔΕΚΟ για τη "βελτίωση των 

οργανωτικών δομών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών" 

(βλέπε Π.Δ. 437/1985, άρθρο 4, παρ. 9-β). 

- 38 -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

2.1. Το βαθμολογικό σύστημα 

2.1.1. Περιγραφή 

Το νέο οαάμολόγιο διατηρεί τις τέσσερις κατηγορίες 

προσωπικού που προέβλεπε και ο Υπαλληλικός Κώδικας, με αλλαγή 

μόνον της ονομασίας τους: 

Κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) 

Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάάμιας Εκπαίδευσης) 

Κατηγορία TE (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) 

Κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) 

Οι βαθμοί είναι τέσσερις: Δ, Γ, Β, λ. Κατώτερος 

βαθμός είναι ο Δ και ανώτερος ο Α. Ο Πίνακας III δείχνει την 

κατανομή των βαθμών στις κατηγορίες και το χρόνο εξέλιξης από 

βαθμό σε βαθμό. 

Χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι ότι όλοι οι 

βαθμοί κάθε κατηγορίας είναι μεταξύ τους ενιαίοι. Έτσι, η 

προαγωγή από βαθμό σε βαθμό γίνεται χωρίς να χρειάζεται η 

ύπαρξη κενής θέσης. 

Βασική καινοτομία αποτελεί το σύστημα επιλογής προϊ

σταμένων. Η προαγωγή στον ανώτερο βαθμό, που είναι ο βαθμός 

Α, δε δίνει αυτομάτως και αναγκαίως το δικαίωμα στον υπάλληλο 
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να γίνει προϊστάμενος. Αποτελεί απλώς μία από τις προϋποβέ-

σεις που απαιτούνται για τους προϊσταμένους, οι οποίοι εκλέ

γονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Για να γίνει ο υπάλληλος προϊστάμενος διεύθυνσης 

πρέπει να έχει το βαθμό Α και 4 χρόνια υπηρεσία στο βαθμό αυ

τόν. Για να γίνει προϊστάμενος τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου 

πρέπει να έχει το βααμό Ä. 'Οσοι συγκεντρώνουν τις τυπικές 

αυτές προϋποθέσεις κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο, 

συγκρίνονται και επιλέγονται οι καταλληλότεροι. Η εκλογή αυτή 

6εν παρέχει δικαίωμα διαρκούς κατοχής της δέσης του προϊστα

μένου, αλλά ισχύει μόνο για μία τριετία. Μόλις λήξει η τριε

τία, επαναλαμβάνεται η διαδικασία επιλογής μεταξύ όλων των 

υπαλλήλων που συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις. 

Όποιος δεν επιθυμεί να κριθεί για προϊστάμενος υπο

βάλλει σχετική δήλωση που την εκτιμά το υπηρεσιακό συμβούλιο 

σε συνάρτηση και με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει 

και για όποιον έχει επιλεγεί και θέλει να απαλαγεί από τα 

καθήκοντα προϊσταμένου πριν λήξει η τριετία. Προβλέπεται 

επίσης η δυνατότητα να παύεται ο προϊστάμενος από τα καθήκο

ντα του για συγκεκριμένους λόγους με απόφαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου πριν λήξει η τριετία. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ασκεί εφεξής καθήκοντα υπαλλήλου του κλάδου του. 

Στους προϊσταμένους των διευθύνσεων, των τμημάτων και 

των αυτοτελών γραφείων που εκλέγονται από το υπηρεσιακό συμ

βούλιο, καταβάλλεται επίδομα θέσεως 25* επί του Μ.Κ.1 για το 

διευθυντή (52.000 δρχ. χ 25* = 13.000 δρχ.), 15* για τον 

τμηματάρχη (δρχ. 7.800) και 8% για τον προϊστάμενο αυτοτελούς 

γραφείου (δρχ. 4.160). 

Οι προϊστάμενοι των μη αυτοτελών γραφείων, δηλαδή των 
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γραφείων που αποτελούν εσωτερική διάρθρωση του τμήματος και 

συνιστούν την κατώτατη οργανική μονάδα, δεν παίρνουν επίδομα 

θέσεως ούτε επιλέγονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά 

τοποθετούνται από τον προϊστάμενο της υπερκείμενης οργανικής 

μονάδας, δηλαδή από τον τμηματάρχη. 

Όπως είναι προφανές, στόχος του νέου βαθμολογίου 

είναι αφενός να καταστήσει τη διοίκηση πιο ευέλικτη λειτουρ

γικά και αφετέρου να εξασφαλίζει κάθε φορά τους πιο κατάλλη

λους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, χωρίς δεσμεύσεις από 

αρχαιότητα και προβάδισμα. Η σύντομη εξάντληση της βαθμολογι

κής κλίμακας στοχεύει στο να παρέχει δυνατότητα να εισέρχο

νται στον κύκλο των υποψήφιων προϊσταμένων και σχετικά νέοι 

υπάλληλοι, ώστε να είναι δυνατή η ανανέωση της λειτουργικής 

ιεραρχίας (προϊστάμενοι) με την επιλογή από ευρύ κύκλο προσώ

πων. Η ανά τριετία κρίση«στοχεύει, όπως είναι φανερό, στο να 

μην εφησυχάζει και επαναπαύεται ο προϊστάμενος στη θέση του, 

όπως πριν, αλλά να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και εγρή

γορση, γιατί στην επανάκριση βπορεί κάποιος άλλος που θα 

κριθεί καλύτερος να πάρει τη θέση του. Θα πρέπει συνεπώς κατά 

τη διάρκεια της τριετούς θητείας του να επιβεβαιώνει συνεχώς 

την καταλληλότητα του και να ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτή

σεις της υπηρεσίας στο χώρο της ευθύνης του. 

•Επομένως, το κέντρο βάρους του νέου συστήματος βρίσκε

ται στην επιλογή των προϊσταμένων. Το τρίπτυχο: αξιοκρατική 

επιλογή-επανάκριση-σύγκριση κάβε φορά όλων, αποτελεί τη 

δυναμική βάση του συστήματος, στην οποία στηρίζονται οι 

ελπίδες για την ανάδειξη δημιουργικότερης, πιο δραστήριας και 

αποδοτικότερης υπηρεσιακής ηγεσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Δεν 

υπάρχει μέχρι στιγμής η εμπειρία της εφαρμογής, γιατί η πρώτη 
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επιλογή προϊσταμένων με το νέο σύστημα δεν έχει γίνει ακόμη. 

Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης την τοποθέτηση στις 

νομαρχιακές και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες ενός "Συντονι

στή Διοίκησης" για το συντονισμό του έργου των διάφορων διευ

θύνσεων σε σχέση με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. 

Συντονιστής Διοίκησης ορίζεται υπάλληλος βαθμού λ της κατηγο

ρίας ΠΕ που έχει επιλεγεί προϊστάμενος διεύθυνσης. 

2.1.2. Παρατηρήσεις - Διαπιστώσεις 

Ο βαθμός δεν εφευρέθηκε απλώς για να υπάρχει. Εξυπηρε

τεί κάποια λειτουργία. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ακριβώς 

από την ανάγκη εξυπηρέτησης κάποιου σκοπού. Είναι ανάγκη της 

οργανωμένης κοινωνίας. 'Οπου υπάρχει οργανωμένη υπαλληλία, 

υπάρχουν και κάποιοι βαθμοί. Υπάρχει μια ιεράρχηση οργάνων 

που ασκούν τις λειτουργίες οι οποίες είναι απαραίτητες για το 

σκοπό της συγκεκριμένης οργάνωσης. Είτε η οργανωμένη υπαλλη

λία λέγεται στρατιωτικό σώμα είτε δικαστικό σώμα είτε διπλω

ματικό σώμα κ.λπ., έχει ανάγκη κάποιων βαθμών με τους οποίους 

χαρακτηρίζονται συγκεκριμένα μέλη που ασκούν καθορισμένες 

λειτουργίες, ιεραρχημένες σε διαφορετικά επίπεδα σημαντικότη

τας και ευθύνης. Διαφορετικά, ούτε η συνοχή της οργανωμένης 

ομάδας θα διατηρηθεί ούτε ο σκοπός της θα εκπληρωθεί. Η ανά

γκη, συνεπώς, του χαρακτηρισμού κάποιων απαραίτητων οργάνων 

της ομάδας και η ιεράρχηση τους, είτε γίνεται με βαθμούς που 

εκφράζονται με άλλους τρόπους ή ονομασίες, αποτελεί συμφυές 

χαρακτηριστικό της οποιασδήποτε οργανωμένης κοινωνικής ομά

δας. Ακόμη πιο έντονο καθίσταται το στοιχείο αυτό, όταν η 

συγκεκριμένη ομάδα δεν αυτόοργάνωνεται αλλά εντάσσεται απευ-
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θείας και εκφράζεται μέσα από την κρατική εξουσία (νομο

θετική, δικαστική, εκτελεστική), λς φανταστεί κανείς προς 

στιγμή το στρατό χωρίς βαάμούς και χωρίς ιεράρχηση τους. θα 

πάψει αυτόματα να αποτελεί οργανωμένο σύνολο. Ο καταμερισμός 

της εργασίας είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί και ο σκοπός 

για τον οποίο έγινε δεν μπορεί να εκπληρωαεί. Ο βαθμός, 

επομένως, δεν επινοήθηκε για να δίνει απλώς κοινωνικό κύρος 

σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το κοινωνικό κύρος δεν το παρέχει ο 

βαθμός καθεαυτός, αλλά η σημαντικότητα της επιτελούμενης 

λειτουργίας που αποτελεί το περιεχόμενο του βαδμού. Αυτό όμως 

σημαίνει και κάτι ακόμη αυτονόητο. Βαδμός χωρίς περιεχόμενο 

είναι νόμισμα χωρίς αξία. Είναι μια αλήθεια που οδηγεί σε 

μιαν αρχή. Ο βαθμός πρέπει να έχει περιεχόμενο.
 %
Οπου η αρχή 

αυτή παραβιάζεται, οι βαθμοί εξευτελίζονται, τα αξιώματα 

καταρρακώνονται, η συνοχή της οργάνωσης δεινοπαθεί, η λει

τουργικότητα εμποδίζεται και η παραγωγικότητα μειώνεται. 

Άρα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η ύπαρξη βαθμο

λογικής κλίμακας στη Δημόσια Διοίκηση απορρέει από την ανάγκη 

ύπαρξης για οργανωτικούς και λειτουργικούς; λόγους συγκροτημέ

νης ιεραρχίας. Το βαθμολογικό δηλαδή σύστημα έχει την αφετη

ρία του και στο οργανωτικό σύστημα που διέπει τη Δημόσια 

Διοίκηση. Με άλλα λόγια, το βαθμολογικό σύστημα πρέπει να 

περιλαμβάνει τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη οργάνωση. Η οργάνωση συνεπώς των δημόσιων υπηρε

σιών σε διακεκριμένα ιεραρχικά επίπεδα (οργανικές μονάδες που 

η κατώτερη αποτελεί υποδιαίρεση της αμέσως υπερκείμενης) 

αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του βαθμολογικού συστήμα

τος από το οποίο θα προκύψει η βαθμολογική ιεραρχία που είναι 

απαραίτητη για τη λειτουργία των υπηρεσιών, σύμφωνα με τη 
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βασική τους οργάνωση. Από τις σκέψεις αυτές φαίνεται καθαρά 

πού και πόσο είναι νοαευμένο το υφιστάμενο βαθμολογικό σύστη

μα με βαθμούς χωρίς περιεχόμενο, που δεν ανταποκρίνονται σε 

κάποια κααήκοντα ή δεν εξυπηρετούν καμία λειτουργική ή οργα

νωτική ανάγκη. 

Η βαθμολογική ιεραρχία, επομένως, στη γνήσια μορφή 

της, όπως εκτέθηκε παραπάνω, υποδηλώνει αυτόματα και την 

ιεράρχηση των καάηκόντων. Αν δε συμβαίνει αυτό, τότε η ιεραρ

χία των βαθμών δεν ανταποκρίνεται σε ιεραρχία καάηκόντων. 

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε δύο ιεραρχίες που δεν παρουσιά

ζουν απόλυτη, αλλά μερική ή καθόλου ταύτιση. Από τη μια μεριά 

είναι η βαθμολογική κλίμακα με βαθμούς που όλοι ή μερικοί 

στερούνται του περιεχομένου τους και από την άλλη είναι η 

ιεραρχημένη από το οργανωτικό σύστημα κλίμακα των καθηκόντων 

που είναι και η μόνη πραγματική τότε "βαθμολογική" ιεραρχία, 

αφού μόνον αυτή προσδιορίζει στην προκειμένη περίπτωση τα 

αξιώματα. Φτάνουμε δηλαδή στο βέβαιο αποτέλεσμα να μην έχουν 

αξία οι βαθμοί της βαθμολογικής κλίμακας παρά μόνον κατά το 

μέτρο που ανταποκρίνονται στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας 

των καθηκόντων. Διαφορετικά οι βαθμοί είναι κίβδηλοι και τον 

πραγματικό ρόλο τους τον αναλαμβάνει η ιεραρχία των καθηκό

ντων (π.χ. διευθυντής στην περίπτωση αυτή δεν είναι εκείνος 

που κατέχει το βαθμό του διευθυντή, αλλά εκείνος που πράγματι 

ασκεί κααήκοντα διευθυντή, δηλαδή εκείνος που έχει τοποθετη

θεί προϊστάμενος διεύθυνσης κ.ο.κ.). Γι' αυτό και στη γαλλική 

διοίκηση, όπου έχει γίνει διαχωρισμός των καθηκόντων του 

βαθμού από τα καθήκοντα του προϊσταμένου, όπου δηλαδή κανένας 

βαθμός ούτε ο καταληκτικός δεν εξασφαλίζει στον κάτοχο του 

καρέκλα διευθυντή ή τμηματάρχη, ο κάθε βαθμός έχει δικά του 
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καθορισμένα καθήκοντα, διαφορετικά από τα καθήκοντα του κα

τώτερου βα&μού του (βίου κλάδου, και διαφορετικό μισθολόγιο. 

Στην αντίθετη περίπτωση, οι βαθμοί θα ήταν χωρίς περιεχόμενο 

και δε θα εξυπηρετούσαν καμία λειτουργία. 

Είναι επίσης αυτονόητο, ότι οι βαθμοί, πέρα από την 

παραπάνω λειτουργία τους, καθορίζουν και το πλαίσιο της 

υπαλληλικής σταδιοδρομίας, της βαθμολογικής δηλαδή και μισθο

λογικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Σε κάθε οργανωμένη υπαλληλία 

υπάρχει σύστημα καριέρας, περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικό. 

Είναι ανάγκη να υπάρχει σύστημα καριέρας όχι μόνο για μισθο

λογική αλλά και για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, 

γιατί και ο βαθμός είναι κίνητρο που ωθεί τους ικανούς και 

δραστήριους υπαλλήλους σε μεγαλύτερη προσφορά στην υπηρεσία, 

αφού προσβλέπουν στην απόκτηση μεγαλύτερου βαθμού που θα έχει 

ως συνέπεια την άσκηση ανώτερων καθηκόντων και υψηλότερες 

αποδοχές. Έτσι ο υπάλληλος, με την προαγωγή του σε ανώτερο 

βαθμό, αναλαμβάνει μεγαλύτερες ευθύνες με αντιστάθμισμα 

υψηλότερες αποδοχές και μεγαλύτερο υπηρεσιακό και κοινωνικό 

γενικότερα κύρος που απορρέει από τα καθήκοντα του βαθμού 

του. Συνεπώς, το βαθμολογικό σύστημα που σκοπεύει στην ικανο

ποίηση των λειτουργικών αναγκών της υπηρεσίας με βάση την 

οργανωτική της δομή, διαμορφώνει και τα πλαίσια εξέλιξης των 

υπαλλήλων και καθορίζει τις προοπτικές και τις φιλοδοξίες 

τους μέσα στην υπηρεσία. Επιτελεί, επομένως, ο βαθμός και τη 

λειτουργία του κινήτρου που συνδέεται άμεσα με την απόδοση 

του υπαλλήλου και την παραγωγικότητα της υπηρεσίας. Αυτό το 

στοιχείο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοείται από τον 

οποιοδήποτε μεταρρυθμιστή, αλλά αντίθετα πρέπει να εκτιμάται 

με προσοχή και να αποτελεί βασική παράμετρο του προβλήματος, 
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του κατά πόσο δηλαδή ο βααμός προσφέρει κίνητρα σε σχέση με 

την παραγωγικότητα της υπηρεσίας. 

Εδώ πρέπει να παρατηρηάεΐ ότι όταν οι βαάμοί αποσυν

δέονται τελείως από τα κααήκοντα προϊσταμένου οργανικών 

μονάδων, για να παραμείνουν "βαάμοί" και όχι σχήμα λόγου ή 

έννοια χωρίς περιεχόμενο, πρέπει να έχουν άλλα δικά τους 

αυτοτελή κααήκοντα. Πρέπει ο κάδε βααμός να συνεπάγεται 

προσδιορισμένα δικά του κααήκοντα τα οποία 8α εκτελεί ο 

υπάλληλος που θα κατέχει το συγκεκριμένο βαθμό. Έτσι θα 

υπάρχει ιεράρχηση καθηκόντων κατά βαθμούς και το βαθμολόγιο 

θα εξυπηρετεί αυτήν ακριβώς τη λειτουργία, δηλαδή ο υπάλληλος 

του ανώτερου βαάμού θα εκτελεί ανώτερα, υψηλότερης ευθύνης ή 

γνώσης και εμπειρίας κααήκοντα από τον υπάλληλο του κατώτερου 

βαθμού. Όταν θα τοποθετείται προϊστάμενος διεύθυνσης, αυτός 

θα παύει να ασκεί τα κααήκοντα του βαθμού του και θα ασκεί τα 

κααήκοντα του προϊσταμένου διεύθυνσης. Οποτεδήποτε πάψει να 

ασκεί τα κααήκοντα του προϊσταμένου διεύθυνσης, επανέρχεται 

στον κλάδο του και ασκεί τα κααήκοντα του βαθμού του. Έτσι 

λειτουργεί το σύστημα της ανακλητότητας των προϊσταμένων ή 

της αποσύνδεσης του βαθμού από τα κααήκοντα προϊσταμένου στηχ 

γαλλική διοίκηση και γΓ αυτό εκεί η επαναφορά του υπαλλήλου 

από τα κααήκοντα του προϊσταμένου διεύθυνσης στα κααήκοντα 

του βαάμού του δε θεωρείται υποβιβασμός. Ακριβώς επειδή ο 

υπάλληλος έχει καθορισμένα καθήκοντα του βαθμού του και δεν 

κινδυνεύει όταν ανακαλείται από προϊστάμενος να βρεθεί χωρίς 

καθήκοντα ή να υποχρεωαεί να ασκεί καθήκοντα κατώτερα του 

βαθμού του ή γενικά και απροσδιόριστα κααήκοντα που εκτελούν 

και άλλοι υπάλληλοι με κατώτερο από αυτόν βαθμό. 

Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η αποσύνδεση του βαθμού 
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από τα καδήκοντα προϊσταμένου είναι να υπάρξει διάκριση 

καθηκόντων κατά βααμό, ώστε κάδε βααμός σε κάάε κλάδο να έχει 

δικά του προσδιορισμένα καδήκοντα, δικό του δηλαδή κύκλο 

εργασιών, άλλων με τα κααήκοντα προϊσταμένου. Αυτό όμως, 

δηλαδή η περιγραφή καάηκόντων κατά βαδμό, προϋποθέτει αξιολό

γηση των δέσεων εργασίας (Job evaluation), που για να γίνει 

απαιτείται χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών μεβόδων από ειδικό 

προσωπικό. Με 6άση την αξιολόγηση εργασίας, προσδιορίζεται ο 

αριδμός των δέσεων εργασίας, ο κύκλος των καδηκόντων καδε-

μιάς, τα προσόντα και οι ικανότητες που απαιτούνται για την 

άσκηση των καδηκόντων της συγκεκριμένης δέσης και η κατανομή 

τους κατά βαδμούς. Έτσι κάδε βααμός έχει συγκεκριμένο αριδμό 

δέσεων και συγκεκριμένα καδήκοντα. Αυτό όμως οδηγεί κατά λο

γική αναγκαιότητα στο ότι ο καδορισμός καδηκόντων κατά 6αδμό 

σημαίνει και προσδιορισμό του αριδμού των δέσεων κατά βαθμό. 

Ότι δηλαδή δεν μπορεί όλοι οι βαδμοί να είναι ενιαίοι. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, δα λέγαμε ότι για να 

προτείνει κανείς ένα σύστημα βαδμολογίου ή βελτίωσης του 

υφιστάμενου βαδμολογικού συστήματος δα πρέπει να έχει υπόψη 

τα εξής: 

α. Ότι το Σύνταγμα απαιτεί την ύπαρξη βαδμολογικής υπαλλη

λικής ιεραρχίας. 

6. Ότι οι βαδμοί, ανεξάρτητα από συνταγματική δέσμευση, 

υπάρχουν για να επιτελούν κάποια λειτουργία και όχι απλώς 

για να υπάρχουν. 

γ. Ότι η λειτουργία των οαβμών συνίσταται αφενός στη διά

κριση των εργασιών σε επίπεδα διαφορετικής βαρύτητας και 

ευδύνης και αφετέρου στην παροχή κινήτρων για επίδοση των 

υπαλλήλων στην υπηρεσία και αύξηση της παραγωγικότητας. 
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6. Ότι με την πλήρη αποδέσμευση του μισθού από το βαθμό, ο 

βαθμός παύει να έχει οποιαδήποτε οικονομική σημασία. 

ε. Ότι βαθμολογική κλίμακα (ιεραρχία) που δεν επιτελεί 

καμία λειτουργία στη διοίκηση είναι σαν να μην υπάρχει 

και ειδικά για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, είναι 

συνταγματικά έκθετη. 

στ. 'Οτι η αποσύνδεση του βαθμού από τα καθήκοντα προϊσταμέ

νου οργανικής μονάδας προϋποθέτει αυτοτελή προσδιορισμό 

καθηκόντων βαθμού, γιατί διαφορετικά οι βαθμοί μένουν 

χωρίς περιεχόμενο και δεν εξυπηρετούν καμία λειτουργία. 

ξ. Ότι ο προσδιορισμός καάηκόντων των βααμών κάάε ειδικότε

ρου κλάδου και ιδίως για τους διοικητικούς κλάδους προϋ

ποθέτει αξιολόγηση όλων των εργασιών κάθε υπηρεσίας (30b 

evaluation) κατά θέσεις εργασίας, πράγμα που απαιτεί 

εφαρμογή ειδικών τεχνικών μεθόδων από ειδικούς στην αξιο

λόγηση των θέσεων. 

η. Ότι η ανακλητότητα των προϊσταμένων των οργανικών μονά

δων, για να μη θεωρείται υποβιβασμός ή πάντως μειωτική 

αποπομπή του υπαλλήλου, προϋποθέτει ότι υπάρχουν προσδιο

ρισμένα συγκεκριμένα καθήκοντα του βαθμού του υπαλλήλου 

στα οποία επανέρχεται. 

δ. Ότι, πάντως, η ανακλητότητα των προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων με κάποιους περιορισμούς και καλή χρήση, παρου

σιάζει τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των καλύτερων 

υπαλλήλων, καθώς και της ευελιξίας και της μεγαλύτερης 

κινητικότητας της κρατικής μηχανής. 

ι. Ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μικρότερη ή μεγαλύτερη, 

ανάλογα με τη φύση και την έκταση κάθε υπηρεσίας, συντο

νισμού της υπηρεσιακής δράσης σε επίπεδο διευθύνσεων. 
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Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής: 

Στο ισχύον βαθμολόγιο η αποσύνδεση του βαθμού από τα 

καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης και τμήματος έχει 

γίνει χωρίς να καθοριστούν τα καθήκοντα των βαθμών. 

Οι βαθμοί είναι μεταξύ τους ενιαίοι, κάθε δηλαδή 

υπαλληλική θέση είναι διαβαθμισμένη σε όλους τους 

βαθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι η ενιαία αυτή διαβάθ

μιση εμποδίζει τον προσδιορισμό καθηκόντων των βαθμών. 

Το επίδομα προϊσταμένου, που προβλέφθηκε σαν κίνητρο, 

πολύ σύντομα θα αποδυναμωθεί τελείως και δε θα επιτε

λεί καμία λειτουργία, γιατί είναι στατικό. Υπολογίζε

ται μόνον επί του βασικού μισθού του κλιμακίου 1 που 

μένει σταθερός, αφού η ΑΤΑ δεν ενσωματώνεται στο 

βασικό μισθό. 

Η βαθμολογική ιεραρχία, αφού οι βαθμοί δεν έχουν καθή

κοντα, δε φαίνεται να εξυπηρετεί καμία ουσιαστική λει

τουργία. 

Η λειτουργική ιεραρχία (προϊστάμενοι οργανικών μονά

δων) τερματίζεται στο επίπεδο της διεύθυνσης. Υπάρχει 

κενό στο θέμα του υπηρεσιακού συντονισμού των διευθύν

σεων. Η κάλυψη του συντονισμού των διευθύνσεων από το 

γενικό γραμματέα του υπουργείου και τους ειδικούς 

γραμματείς, πρόσωπα πολιτικά και μεταβατικά, δεν εξα

σφαλίζει την αναγκαία διοικητική συνέχεια στην υπηρε

σιακή λειτουργία. 
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2.2. Το μισάολογικό σύστημα 

2.2.1. Ιστορικό 

Από την ισχύ του Υπαλληλικού Κώδικα (1951) ο μισδός 

ήταν απόλυτα συνδεμένος με το βααμό. Σε κάάε βαθμό της υπαλ

ληλικής ιεραρχίας αντιστοιχούσε και ένας βασικός μισθός, 

χαμηλότερος για τους μικρότερους βαθμούς και υψηλότερος για 

τους μεγαλύτερους. Βασική αρχή επομένως του Υ.Κ. είχε απο

τελέσει η απόλυτη σύνδεση του μισθού με το Βααμό. 

Η άκαμπτη αυτή αρχή του Υ.Κ. οδήγησε σε παρενέργειες. 

Ο υπάλληλος δεν μπορούσε να Βελτιώσει το μισάό του, δεν μπο

ρούσε δηλαδή να πάρει υψηλότερο μισθό παρά μόνον αν προαγόταν 

σε μεγαλύτερο βααμό. Για την προαγωγή όμως στους κρίσιμους 

βαθμούς του τμηματάρχη και του διευθυντή απαιτείτο η ύπαρξη 

κενής θέσης. Ωστόσο, οι θέσεις των τμηματαρχών και των διευ

θυντών ήταν περιορισμένες και δεν επαρκούσαν για όλους. 

Είναι, εξάλλου, φυσιολογικό, οι ανώτερες θέσεις της ιεραρχι

κής πυραμίδας να είναι λιγότερες από τις κατώτερες. * Αλλωστε, 

οι θέσεις τμηματαρχών και διευθυντών δεν καθορίζονταν σε κάθε 

κλάδο αυθαίρετα, αλλά προέκυπταν από την οργάνωση των υπουρ

γείων. 

Η εσωτερική δηλαδή διάρθρωση των υπουργείων σε διευ

θύνσεις και τμήματα προσδιόριζε κατά κανόνα και τον αριθμό 

των θέσεων των διευθυντών και των τμηματαρχών σε κάθε υπουρ

γείο. 

Η δομή αυτή (οργανωτική-βαθμολογική-μισθολογική), σε 

συνάρτηση και με την ανυπαρξία συστήματος προγραμματισμού 

ανθρώπινου δυναμικού (manpower planning), είχε ως συνέπεια τη 
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βαθμολογική καθήλωση των υπαλλήλων (promotion blockages) από 

έλλειψη κενών άέσεων ανώτερου βαάμού. Τούτο, όμως, είχε ως 

άμεση περαιτέρω συνέπεια και τη μισθολογική τους κααήλωση 

λόγω της απόλυτης σύνδεσης του μισθού με το βααμό. Έτσι, 

ολόκληρες ομάδες υπαλλήλων καθηλώνονταν βαθμολογικά και 

ταυτόχρονα μισθολογικά. 

Με-ένα τέτοιο σύστημα απόλυτης σύνθεσης βαθμού και 

μισθού είναι φανερό πως οι πιέσεις από τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των ισχυρότερων ιδίως κλάδων κατευθύνονταν προς 

την εξεύρεση τρόπων προαγωγικής εξέλιξης των υπαλλήλων, αφού 

μόνον αυτή έφερνε και ανώτερο μισθό. Αντί όμως να αντιμετωπι

στεί η πηγή που δημιουργούσε το πρόβλημα, ακολουθήθηκε η 

τακτική των περιστασιακών ή και μεμονωμένων (για ορισμένους 

κλάδους) ρυθμίσεων. Στην αρχή, η βαθμολογική κλίμακα νοθεύ

τηκε με την ενιαιοποίηση των βαθμών (προαγωγή σε ανώτερο 

βαθμό χωρίς να υπάρχει κενή θέση) και στη συνέχεια με τη 

διόγκωση των θέσεων των ανώτερων βαθμών, με τις συνέπειες που 

προαναφέρθηκαν. 

Επειδή όμως το πρόβλημα με τον καιρό γινόταν ολοένα 

και πιο πιεστικό, εφευρέθηκε σαν διέξοδος η λεγόμενη 35ετία, 

η υποχρεωτική αποχώρηση δηλαδή του υπαλλήλου από την υπηρεσία 

με τη συμπλήρωση 35 χρόνων υπηρεσίας και του 56ου έτους της 

ηλικίας του. Το μέτρο αυτό, που ισχύει και σήμερα, στην πρώτη 

εφαρμογή του το 1964 οδήγησε σε αθρόα έξοδο των υπαλλήλων από 

την υπηρεσία, στην κένωση πολλών θέσεων των ανώτερων βαθμών 

και γενικά στην απομάκρυνση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων. Έτσι, 

το πρόβλημα εκτονώθηκε τότε ικανοποιητικά, αλλά και πάλι 

πρόσκαιρα, γιατί και το μέτρο αυτό δε στόχευε στην πηγή του 

προβλήματος, αλλά στις συνέπειες που είχαν δημιουργηθεί. Βέ-
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βαια, η 35ετ1α εξασφαλίζει μεγαλύτερη κινητικότητα στην πυρα

μίδα της ιεραρχίας, αφού υποχρεώνει τους υπαλλήλους σε ταχύ

τερη έξοδο από ό,τι πριν, όταν αποχωρούσαν μόνο με τη συμπλή

ρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, αλλά, σε μακροχρόνια 

προοπτική, η πείρα απέδειξε ότι δεν έλυσε το πρόβλημα της 

βαθμολογικής και μισάολογικής κααήλωσης των υπαλλήλων; ενώ 

επιβάρυνε και εξακολουθεί να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο

λογισμό με τεράστιο συνταξιοδοτικό βάρος, γιατί το μεγαλύτερο 

μέρος των υπαλλήλων συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλι

κίας. 

Το 1975 το πρόβλημα της βαθμολογικής και μισθολογικής 

κααήλωσης ήταν τόσο έντονο και οι πιέσεις για αύξηση των 

θέσεων των ανώτερων βαθμών, αλλά και για επιμήκυνση της 

υπαλληλικής ιεραρχίας με την προσθήκη νέων, ήταν τόσο ισχυ

ρές, που οδήγησαν στη θεσμοποίηση των μισθολογικών προαγωγών, 

δηλαδή να προάγεται ο υπάλληλος, με ορισμένες προϋποθέσεις, 

στο μισθό του επόμενου βαθμού (1975) και αργότερα (1979) στο 

μισθό του μεθεπόμενου βαθμού (σε ποσοστιαία αναλογία), χωρίς 

ωστόσο και τα μέτρα αυτά να εμποδίσουν τη διόγκωση των θέσεων 

των ανώτερων βαθμών και την επιμήκυνση της υπαλληλικής ιεραρ

χίας με την προσθήκη από το 1975 του βαθμού του αναπληρωτή 

γενικού διευθυντή μεταξύ διευθυντή και γενικού διευθυντή. 

Παράλλληλα, η μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων με τους 

κατόχους των θέσεων των ανώτερων βαθμών, οι οποίοι είχαν και 

τις ευθύνες της άσκησης των καθηκόντων του προϊσταμένου, 

δημιούργησε λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες και από τις 

δύο πλευρές. 

Ετα τέλη του 1981, όταν η νέα κυβέρνηση ανέλαβε την 

εξουσία, το καθολικό αίτημα των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων 
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ήταν η απόλυτη, χωρίς ποσοστά, μισθολογική εξέλιξη όλων των 

υπαλλήλων. Η νέα κυβέρνηση διακήρυξε την αρχή της αποσύνδεσης 

του μισαού από το βααμό και την ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη 

των υπαλλήλων. Οι σχετικές διεργασίες κατέληξαν στην ψήφιση 

του ν. 1505/1984, στο λεγόμενο "ενιαίο" μισθολόγιο. 

2.2.2. Περιγραφή 

Βασική αρχή του νέου μισθολογίου είναι η πλήρης απο

σύνδεση του μισαού από το βααμό. Δημιουργήθηκε μια μισθολο

γική κλίμακα ανεξάρτητη τελείως από τη βαθμολογική κλίμακα. Η 

μισθολογική αυτή κλίμακα εκτείνεται σε 28 μισθολογικά κλιμά

κια με κατώτατο το 28ο Μ.Κ. και ανώτατο το Ιο Μ.Κ. 

Στα 28 αυτά Μ.Κ. κινείται όλο το μόνιμο υπαλληλικό 

δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης με βάση την κατηγορία στην 

οποία ανήκει. Έτσι, οι υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή απολυτηριουχοι τριτάξιου γυμνασίου ή 

παλαιού δημοτικού σχολείου (κλητήρες, θυρωροί, καθαρίστριες, 

εργάτες) εισέρχονται στο 28ο Μ.Κ. και εξελίσσονται μέχρι το 

16ο Μ.Κ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί

δευσης (ΔΕ) δηλαδή απολυτηριουχοι λυκείου ή παλαιού εξατάξιου 

γυμνασίου ή τεχνικών και επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (προσωπικό γραφείων, τεχνίτες κ.λπ.) εισέρχονται 

στο 24ο Μ.Κ. και εξελίσσονται μέχρι το 9ο Μ.Κ. Οι υπάλληλοι 

της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) εισέρχονται στο 

19ο ή 18ο ή 17ο Μ.Κ. ανάλογα με το αν τα έτη σπουδών της 

σχολής τους είναι δύο, τρία ή τέσσερα, αντίστοιχα, και εξε

λίσσονται μέχρι το 4ο, 3ο ή 2ο Μ.Κ., αντίστοιχα. Οι υπάλληλοι 

της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εισέρχονται 
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στο 16ο ή 15ο ή 14ο Μ.Κ., ανάλογα με το αν τα ετη σπουδών της 

σχολής τους είναι τέσσερα, πέντε η έξι και εξελίσσονται μέχρι 

το Ιο Μ.Κ. 

Ο βασικός μηνιαίος μισαός του μισθολογικού κλιμακίου 

28 ορίστηκε στις 25.000 δρχ. αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 

1984. Σε κάδε επόμενο Μ.Κ. προσαυξάνεται κατά σταβερό ποσοστό 

4%. Έτσι, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Ιου Μ.Κ. είναι το 

10% του 28ου Μ.Κ. (27x4*), δηλαδή 52.000 δρχ. 

Η εξέλιξη των υπαλλήλων από κλιμάκιο σε κλιμάκιο γίνε

ται κάδε δύο χρόνια εκτός από τους υπαλλήλους της κατηγορίας 

Υ.Ε. των οποίων η εξέλιξη γίνεται κάβε δυόμισι χρόνια. Η 

εξέλιξη είναι αυτόματη, χωρίς κρίση, εκτός αν έχει επιβληθεί 

πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση με 

την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή αν από τις εκθέ

σεις αξιολόγησης και επιθεώρησης ή άλλα στοιχεία του προσωπι

κού μητρώου του υπαλλήλου προκύπτουν αμφιβολίες για το κατά 

πόσο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις του στην 

υπηρεσία ή όταν η συμπεριφορά του προς τους πολίτες κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι η πρέπουσα, οπότε για τη 

μισθολογική του εξέλιξη στο επόμενο κλιμάκιο απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Οι βασικοί μισθοί των κλιμακίων προσαυξάνονται με 

πάγια επιδόματα που είναι: 

α. Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, από 4% έως 60% επί του βασι

κού μισθού του κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος. 

Το πρώτο 4% χορηγείται με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρε

σίας και προσαυξάνεται κατά 4* για κάβε επόμενη διετία 

μέχρι και 14 διετίες. Ο υπάλληλος στα 29 χρόνια υπηρεσίας 

θα πάρει το 60%. 
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β. Το επίδομα οικογενειακών βαρών που είναι 10* για τον ή τη 

σύζυγο, 5* για το πρώτο παιδί, 5* για το δεύτερο, 7* για 

το τρίτο, 10* για το τέταρτο και 15* για κάδε παιδί από 

το πέμπτο και μετά. Υπολογίζεται για όλους τους υπαλλή

λους επί του βασικού μισθού του κλιμακίου 24, δηλαδή επί 

ποσού 29.000 δρχ. 

γ. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, που είναι 10* για 

μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και 20* 

για το διδακτορικό δίπλωμα. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται 

επί του βασικού μισαού του κλιμακίου 23, δηλαδή επί ποσού 

25.000 δρχ. 

δ. Το επίδομα εορτών και άδειας. Επίδομα εορτών είναι το 

λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων (ίσο με το μηνιαίο βασικό 

μισθό του κλιμακίου που κατέχει ο υπάλληλος, προσαυξημένο 

με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας) και το δώρο Πάσχα (το 

μισό μηνιαίου βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου 

υπηρεσίας). Το επίδομα άδειας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου 

και είναι το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού και του 

επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. 

ε. Το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου. Είναι δραχ

μικό επίδομα 7.000 δρχ. που μειώνεται σταδιακά κατά 200 ή 

250 δρχ. σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο που εξελίσσεται ο 

υπάλληλος. Έτσι, παγιώνεται τελικά στις 4.000-4.400 δρχ. 

για κάθε υπάλληλο. 

στ. Το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Διατη

ρείται προσωρινά στο ύψος που προβλεπόταν για όσους το 

δικαιούνταν την 3.12.1984. Προβλέπεται η αντικατάσταση 

του με άλλα μέτρα (π.χ. μειωμένο ωράριο, πρόσθετη άδεια 

κ.λπ.) που θα καθοριστούν με Προεδρικό Διάταγμα. 
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Τέλος, κάδε τετράμηνο (1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου και 1η 

Σεπτεμβρίου) γίνεται αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

(ΑΤΑ), με όαση το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών κατανα

λωτή κατά το προηγούμενο τετράμηνο με την εξής κλιμάκωση: 

Για τμήμα αποδοχών μέχρι 50.000 δρχ., χορηγείται 

ολόκληρο το ποσοστό της ΑΤΑ. Για το τμήμα αποδοχών από 

50.000-75.000 δρχ., χορηγείται το μισό του ποσοστού της ΑΤΑ. 

Για το τμήμα αποδοχών από 75.000-100.000 δρχ., χορηγείται το 

1/4 της ΑΤΑ. Για το τμήμα των αποδοχών πέρα των 100.000 δρχ., 

δε χορηγείται ΑΤΑ. 

2.2.3. Διαπιστώσεις 

Βασική καινοτομία του νέου μισάολογίου αποτελεί η 

αποσύνδεση του μισθού από το,βαθμό. Έτσι εξασφαλίζεται μια 

ομαλή μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων χωρίς τις προηγούμε

νες δεσμεύσεις των βααμών και των δέσεων, αλλά και παρέχεται 

δυνατότητα περαιτέρω ρυ8μίσεων (π.χ. συγχώνευση κλάδων, 

μετατάξεις κ.λπ.) για τις οποίες η προηγούμενη σύνδεση του 

μισαού με το βααμό αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα. 

Η μισθολογική εξέλιξη γίνεται με βάση τα έτη υπηρεσί

ας. Κρίση και σύγκριση δε γίνεται. Κάβε υπάλληλος προχωρεί 

αυτοτελώς, δηλαδή όλοι ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια της μισάολο-

γικής κλίμακας με εφόδιο το χρόνο υπηρεσίας. Κρίση χρειάζεται 

μόνον όταν ο υπάλληλος έχει τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή ή 

όταν χαρακτηρίζεται στις υπηρεσιακές εκθέσεις ανεπαρκής. Από 

εκεί και πέρα τόσο ο υπάλληλος οριακής απόδοσης όσο και ο 

υπάλληλος μέγιστης απόδοσης έχουν την ίδια μεταχείριση. Μόνον 

που ο πρώτος απολαμβάνει τα αγαθά και ο δεύτερος την ειρωνεία 
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της "ίσης" μεταχείρισης. Ετο σημείο αυτό το μισθολόγιο είναι 

υπερβολικά "ενιαίο". Εδώ η λογική του μισθολογίου είναι : για 

Ισο χρόνο υπηρεσίας προσφέρω Ιση μισθολογική εξέλιξη. Για την 

απόδοση σας αδιαφορώ. Αρκεί να είναι τουλάχιστον οριακή. 

Πουθενά στο μισθολόγιο δε γίνεται σύνδεση με την απόδοση. 

Έτσι, και ο περιθωριακός (οριακής απόδοσης) και ο διακεκρι

μένος και δημιουργικός υπάλληλος έχουν το ίδιο μερίδιο. Το 

ίδιο και ο διευθυντής ή ο τμηματάρχης με τον υφιστάμενο του. 

Κανένα κίνητρο για απόδοση στην υπηρεσία δεν παρέχεται. 

Αντίθετα, προσφέρεται σπουδαίο αντικίνητρο: η επάρκεια (για 

μισθολογική εξέλιξη) της οριακής απόδοσης. Τα σχόλια περιτ

τεύουν. Αρκεί .να σημειωθεί ότι τέτοια αντίληψη "ενιαίας" 

μισθολογικής εξέλιξης δεν υπάρχει, όσο είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος. 

Ο νόμος του βαθμολογίου (ν. 1586/1986), που ακολούθη

σε, διορθώνει μερικώς την κατάσταση με την πρόβλεψη επιδόμα

τος θέσεως για τους προϊσταμένους. Παραμένει συνεπώς το 

πρόβλημα για τους λοιπούς, τους πολλούς υπαλλήλους. 

Όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την έναρξη της 

ισχύος του ενιαίου μισθολογίου κατατάχθηκαν στα μισθολογικά 

κλιμάκια με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους ή τον 

υπολόγισαν για τη λήψη χρονοεπιδόματος. Καμία αξιολογική 

κρίση δεν έγινε. Ύψιστο κριτήριο θεωρήθηκε ο συνολικός 

χρόνος υπηρεσίας. Αδιάφορο αν αυτός ο χρόνος ήταν ευδόκιμος ή 

όχι. Αδιάφορο αν ο υπάλληλος είχε χαρακτηριστεί μη προακτέος 

ή είχε τιμωρηθεί πειθαρχικώς για μη καλή εκτέλεση των καθη

κόντων του ή για άλλα πειθαρχικά παραπτώματα που συναρτώνται 

με την υπηρεσιακή του απόδοση. Έτσι λοιπόν, καλοί και κακοί, 

δίκαιοι και άδικοι, άξιοι και ανάξιοι, ταυτίστηκαν μεταξύ 
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τους, οδυνηρά οι πρώτοι και πανηγυρικά οι δεύτεροι. 

Η κατάταξη των υπαλλήλων στα κλιμάκια του μισθολογίου 

έγινε με δύο τρόπους. Κατ' αρχήν με βάση το συνολικό χρόνο 

υπηρεσίας. Αν οι συνολικές αποδοχές του μισθολογικού κλιμα

κίου του υπαλλήλου, που υπολογίζονταν με βάση το συνολικό 

χρόνο υπηρεσίας, δεν κάλυπταν τις αποδοχές που έπαιρνε μέχρι 

τότε ο υπάλληλος, η κατάταξη του γινόταν σε μισθολογικό 

κλιμάκιο ανώτερο, οποιοδήποτε μέχρι και το καταληκτικό του 

κλάδου του, ώστε οι αποδοχές του κλιμακίου να καλύπτουν τις 

αποδοχές που μέχρι τότε έπαιρνε ο υπάλληλος. Στις αποδοχές 

όμως που έπαιρνε ο υπάλληλος προστέθηκαν κάποια στιγμή στην 

πορεία της ψήφισης του νομοσχεδίου και οι υπερωρίες. Υπερωρί

ες, όμως, είτε δεν έπαιρναν όλοι οι υπάλληλοι - χωρίς δική 

τους υπαιτιότητα - ακόμη και στον ίδιο κλάδο, είτε δεν 

έπαιρναν όλοι - πάλι χωρίς δική τους υπαιτιότητα - τα ίδια 

ποσά. 

Έτσι, το αντίστοιχο λάθος του μισθολογίου του ν. 

754/1978 επαναλήφθηκε, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ μεγαλύτε

ρο. Γιατί αποτέλεσε τον καθοριστικό επαυξητικό παράγοντα του 

μισθολογικού κλιμακίου για τους τυχερούς που έπαιρναν υπερω

ριακή αμοιβή και τους τυχερότερους που έπαιρναν μεγαλύτερη. 

Αλλά το πρώτο λάθος, η εισαγωγή δηλαδή του ποσού των υπερω

ριών μέσα στο μισθολογικό κλιμάκιο, έφερε και το δεύτερο: 

Στο βελτιωμένο και επαυξημένο μισθολογικό κλιμάκιο που έβγαλε 

ο υπάλληλος υπολογίζοντας και το ποσό των υπερωριών, υπολογί

ζει τώρα και το χρονοεπίδομα με βάση το συνολικό του χρόνο 

υπηρεσίας. Έτσι, έναντι των άλλων ωφελήθηκε διπλά. Η διαφορά 

που του έδωσε ο υπολογισμός του ποσού των υπερωριών πολλαπλα

σιάζεται τώρα και με το ποσοστό του χρονοεπιδόματος. Έτσι, 
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εξηγείται πλήρως γιατί υπάλληλος με 15 χρόνια υπηρεσίας έχει 

εξαντλήσει τη μισάολογική του κλίμακα (έφτασε στο καταληκτικό 

κλιμάκιο του κλάδου του) και παίρνει περισσότερα από έναν 

υπάλληλο του ίδιου κλάδου με 28 χρόνια υπηρεσίας και γιατί ο 

χτεσινός τμηματάρχης παίρνει περισσότερα από το διευαυντή του 

ή έστω από συναδέλφους του του ίδιου κλάδου οι οποίοι έχουν 

τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, αλλά που δεν είχαν την τύχη να 

περιλαμβάνονται στους λήπτες υπερωριακής αποζημίωσης. 

Η 2928/1986 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας πιστοποίησε την αντισυνταγματικότητα του μισθολο

γίου ως προς τον υπολογισμό της υπερωριακής αμοιβής. 

Έτσι, η Θετική καινοτομία του νέου μισθολογίου, που 

ήταν η αποσύνδεση του μισθού από το βαθμό, δεν αξιοποιήοηκε 

για τη διαμόρφωση ενός αξιοκρατικού μισθολογίου αλλά θυσιά

στηκε στην εσφαλμένη ισοπεδωτική αντίληψη του "ενιαίου" 

μισθολογίου. Το μισθολόγιο που ισχύει, πέρα από τα παράλογα 

και την αναρχία που δημιούργησε με τον αντισυνταγματικό συνυ

πολογισμό της υπερωριακής αμοιβής, αποτελεί μοναδικό δείγμα 

ανορθολογικού και αντιπαραγωγικού μισθολογικού συστήματος, 

χωρίς κανένα κίνητρο ή σύνδεση με την απόδοση του υπαλλήλου. 

Η εξάντληση, εξάλλου, από χιλιάδες υπαλλήλους με 15-

25 χρόνια υπηρεσίας της μισθολογικής τους εξέλιξης, λόγω του 

συνυπολογισμού της υπερωριακής αμοιβής, είναι φανερό πως δεν 

τους αφήνει για το υπόλοιπο της καριέρας τους κανένα κίνητρο 

παρά μόνο την αύξηση του χρονοεπιδόματος που βέβαια είναι 

άσχετο τελείως με την απόδοση τους. θα παραμείνουν συνεπώς 

στην υπηρεσία για 10-20 χρόνια ακόμη χωρίς να περιμένουν από 

μισθολογικής πλευράς τίποτε. Οι χιλιάδες παραιτήσεις που 

έγιναν από την εφαρμογή του βαθμολογίου μέχοι σήμερα επιβε-
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βαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό. 

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι χαρακτηριστικά μειονε

κτήματα του μισθολογίου είναι η αναρχία, η ισοπέδωση της 

αξιοκρατίας και η έλλειψη οποιουδήποτε κινήτρου. Ο τρόπος, 

εξάλλου, που χορηγείται η ÄTÄ οδηγεί διαρκώς σε σμίκρυνση της 

διαφοράς μεταξύ ανώτερων και κατώτερων μισθολογικών κλιμακί

ων. Ήδη, συνυπολογιζόμενης και της ÄTÄ, η σχέση του κατώτα

του προς το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο έχει κατέλαει στο 

1:1" σχέση καθεαυτή απογοητευτική και αντιπαραγωγική. Η 

ισοπέδωση η οποία έχει επιβληθεί με το ενιαίο μισθολόγιο, που 

εντείνεται με τον τρόπο χορήγησης της ΑΤΑ, οδηγεί μοιραία την 

αποδοτικότητα σε οριακά επίπεδα. 

2.3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

Μέχρι την ισχύ του Συντάγματος του 1975, η βασική διά

κριση του προσωπικού που κυριάρχησε στο χώρο της Δημόσιας 

Διοίκησης ήταν η αντιδιαστολή μεταξύ του τακτικού και του 

έκτακτου προσωπικού. Ανεξάρτητα από τις εξειδικεύσεις της 

νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι υπηρεσίες ως 

τακτικούς θεωρούσαν τους μόνιμους υπαλλήλους και ως έκτακτους 

όλους τους άλλους που δεν είχαν μόνιμη δημοσιοϋπαλληλική 

σχέση. Έτσι, και ο υπάλληλος που συνδεόταν με την υπηρεσία 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κάλυπτε 

διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας εθεωρείτο κατά κοινή αντίληψη 

- και κατ' αντίθεση προς τη νομολογία - έκτακτος και όχι 

τακτικός. 

Η κοινή αυτή αντίληψη των όρων τακτικοί-έκτακτοι δεν 

μπορεί να σταθεί μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975. 
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Πράγματι, το Σύνταγμα του 1975, πέρα από την κατηγορία των 

μόνιμων υπαλλήλων (άρθρο 103, παρ. 4) αναγνωρίζει και δύο 

ακόμη κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου. Η μία κατηγορία είναι το προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων 

και επειγουσών αναγκών, το οποίο δεν κατέχει οργανικές άέσεις 

(άρθρο 103, παρ. 2) και η άλλη κατηγορία είναι το προσωπικό 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου η αορίστου χρό

νου που κατέχει οργανικές θέσεις, δηλαδή θέσεις που εξυπηρε

τούν διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας. Το προσωπικό της τελευ

ταίας αυτής κατηγορίας μπορεί να είναι μόνον ειδικό επιστημο

νικό, καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό (άρθρο 103, 

παρ. 3). 

Από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού, διαρκείς 

ανάγκες της υπηρεσίας καλύπτουν οι μόνιμοι υπάλληλοι (άρθρο 

103, παρ. 4) και το ειδικό επιστημονικό, τεχνικό και βοηθη

τικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που κατέ

χει οργανικές θέσεις (άρθρο 103, παρ. 3). Αντίθετα, έκτακτες 

ανάγκες καλύπτει το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου που 

προσλαμβάνεται για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών και δεν κατέχει οργανικές θέσεις (άρθρο 103, παρ. 2). 

Είναι συνεπώς προφανές, ότι το ειδικό επιστημονικό, 

τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, που κατέχει οργανικές θέσεις και επομένως εξυπηρετεί 

πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

έκτακτο, επειδή δεν έχει μόνιμη δημοσιοϋπαλληλική σχέση 

(σχέση δημοσίου δικαίου). Αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη ότι 

το Σύνταγμα (άρθρο 103, παρ. 3) επιβάλλει την έκδοση νόμου 

που ορίζει τους όρους πρόσληψης και τις ειδικότερες εγγυήσεις 
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της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού και ότι ο 

σχετικός νόμος που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παραπάνω συνταγ

ματικής πρόβλεψης, δηλαδή ο ν. 993/1979, διαμόρφωσε το υπηρε

σιακό καθεστώς του προσωπικού αυτού αντίστοιχο με το καθεστώς 

των μόνιμων υπαλλήλων, δηλαδή με το καθεστώς του Υπαλληλικού 

Κώδικα, και με εγγυήσεις τέτοιες που στην ουσία τους κατέ

στησε και αυτούς μόνιμους υπαλλήλους (ν. 993/1979, κεφ. Γ), 

βλέπει κανείς καθαρά πόσο κοντά βρίσκεται η κλασική έννοια 

του μόνιμου υπαλλήλου και του σημερινού συμβασιούχου που 

κατέχει οργανική θέση. Η διαφορά τους βρίσκεται μόνο στο 

τυπικό στοιχείο της σχέσης. Ο ένας έχει σχέση δημοσίου δικαί

ου και ο άλλος ιδιωτικού δικαίου. Το πρακτικό αποτέλεσμα, από 

την άποψη της υπηρεσιακής κατάστασης, είναι το διαφορετικό 

μισθολόγιο που ισχύει και ο διαφορετικός συνταξιοδοτικός 

φορέας. Στην ουσία όμως βρισκόμαστε ενώπιον δύο διαφορετικών 

κατηγοριών μόνιμων υπαλλήλων, από την άποψη των εγγυήσεων της 

υπηρεσιακής τους κατάστασης. 

Σήμερα, συνεπώς, η έννοια του τακτικού υπαλλήλου περι

λαμβάνει τόσο τους μόνιμους υπαλλήλους, όσο και το προσωπικό 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 103, παρ. 3, του Συ

ντάγματος (ειδικό επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό). 

Έκτακτο είναι το προσωπικό της παραγράφου 2, του άρθρου 103 

του Συντάγματος που προσλαμβάνεται για την κάλυψη απρόβλεπτων 

και επειγουσών αναγκών. 

Μετά, μάλιστα, τις ρυθμίσεις του ν. 1476/1984, που 

προέβλεψε μονιμοποίηση των συμβασιούχων σε πολύ μεγάλη έκτα

ση, κατάργηση των κενών θέσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτι

κού δικαίου και διατήρηση εφεξής με συμβατική σχέση ιδιωτικού 

δικαίου μόνον του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ενώ το 
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τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό θα διορίζεται εφεξής ως 

μόνιμο με δημοσιοϋπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου, είναι 

προφανές, ότι από τις κατηγορίες του τακτικού προσωπικού με 

σχέση ιδιωτικού δικαίου 8α παραμείνει μόνον το ειδικό επιστη

μονικό προσωπικό και μεταβατικώς όσοι από το τεχνικό και 

βοηθητικό προσωπικό δε μονιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο 

με τις διατάξεις του ν. 1476/1984. 

Αλλά, όπως ήδη αναφέραμε και πιο πάνω, και το ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό που 8α συνεχίσει και στο μέλλον να 

προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι στην 

ουσία μόνιμο, αφού και οργανικές θέσεις κατέχει και εγγυήσεις 

"μονιμότητας" έχει. Παρουσιάζει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά 

τη μόνιμης δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης, με εξαίρεση τη συνταγ

ματική κατοχύρωση της μονιμότητας, που εδώ του την παρέχει ο 

νόμος (ν. 993/1979) με τις εγγυήσεις με τις οποίες κατοχυρώ

νει την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 

Το ερώτημα που εύλογα προβάλλει είναι: τι εξυπηρετεί 

αυτή η κατηγορία "μόνιμου" προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου; Η απάντηση είναι απλή: Να υπάρχει δυνατότητα κατα

βολής αυξημένων αποδοχών σε ειδικούς επιστήμονες έναντι των 

αποδοχών της μόνιμης υπαλληλίας, που δεν είναι ικανοποιητικές 

και βεβαίως καθόλου ελκυστικές για ειδικούς επιστήμονες. 

Εξασφαλίζεται συνεπώς, με τη δυνατότητα καταβολής αυξημένων 

αποδοχών, η προσέλκυση και απασχόληση στη Δημόσια Διοίκηση 

ειδικών επιστημόνων. 

Ωστόσο, η σχέση ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετεί από 

την άποψη αυτή, δημιουργεί ένα άλλο βασικό πρόβλημα. Δεν 

επιτρέπει στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό την άσκηση καθη

κόντων προϊσταμένων οργανικής μονάδας (βλέπε Ε.τ.Ε. πρακτικό 
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επεξ. αριά. 518/1984 και άλλα). Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο 

με την πάροδο του χρόνου όταν και το προσωπικό αυτό αποκτά 

συνείδηση "αρχαιότητας" και διοικητική εμπειρία στην υπηρε

σία. Σε τέτοιες περιπτώσεις αρχίζει η αναζήτηση "εξωπραγματι

κών" λύσεων. Παράδειγμα πρόσφατο, το Προεδρικό Διάταγμα 

40/1985 για τη σύσταση στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 

Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής. Η ανάγκη πρόσληψης ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού για την υπηρεσία αυτή, το οποίο όμως 

αν προσλαμβανόταν με σχέση ιδιωτικού δικαίου δε 8α μπορούσε 

να ασκεί καδήκοντα προϊσταμένου των τμημάτων και διευδύνσεών 

της, κατέστησε υποχρεωτική τη σύσταση δέσεων με βητεία και 

βααμό β* των ειδικών δέσεων (σχέση δημοσίου δικαίου). Το 

αποτέλεσμα είναι, αυτοί που 8α προσληφβούν στις εν λόγω 

δέσεις, να προηγούνται όλων των μόνιμων υπαλλήλων, ακόμη και 

αυτών που έχουν την ίδια ειδικότητα και προσόντα, μολονότι 

δεν υπήρχε τέτοια πρόδεση. 

Επειδή οι ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης σε ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό αυξάνουν διαρκώς λόγω της επιστημονι

κής και τεχνολογικής εξέλιξης και επειδή το παραπάνω πρότυπο 

αν γενικευτεί 8α δημιουργήσει τριβές και προβλήματα, είναι, 

νομίζουμε, καιρός να αντιμετωπίσει η διοίκηση το πρόβλημα 

στην ουσία του. 

2.4. Διυπουργικοί κλάδοι προσωπικού 

2.4.1. Η σημασία του προσωπικού 

Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την καλή ή όχι 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης είναι το προσωπικό και η 
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οργάνωση. 

Το προσωπικό ανέκαθεν εθεωρείτο παράγοντας μεγάλης 

σημασίας για τη Δημόσια Διοίκηση, γιατί αποτελεί το μέσο με 

το οποίο κινείται ο περίπλοκος μηχανισμός της. Είναι το 

έμψυχο υλικό που μετουσιώνει το άψυχο οργανωτικό σχήμα της 

Δημόσιας Διοίκησης σε ζωντανό οργανισμό και κατευθύνει τη 

λειτουργία του για την πραγματοποίηση της αποστολής του 

κράτους. 

Σήμερα, όμως, η σημασία του προσωπικού της Δημόσιας 

Διοίκησης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η ενίσχυση της άέσης της 

Δημόσιας Διοίκησης στο σύγχρονο "διοικητικό κράτος" είχε την 

αντίστοιχη επίπτωση πάνω στο προσωπικό της, που η σημασία του 

έγινε ακόμη σπουδαιότερη. Η μεγάλη διεύρυνση των κρατικών 

αρμοδιοτήτων, η ποικιλία των σκοπών του σύγχρονου κράτους, η 

τεχνολογική εξέλιξη και η ανάγκη εξειδίκευσης οδήγησαν στην 

αδυναμία του νομοθέτη να αντιλαμβάνεται με πληρότητα, να 

προβλέπει έγκαιρα και να αντιμετωπίζει γρήγορα και αποτελε

σματικά τα ποικιλόμορφα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Αποτέ

λεσμα αυτής της αδυναμίας είναι το φαινόμενο - που παγκόσμια 

διαπιστώνεται - της συνεχούς μετάθεσης αρμοδιοτήτων από τη 

νομοθετική στην εκτελεστική εξουσία και σε τελική ανάλυση στη 

Δημόσια Διοίκηση, με τη μορφή ποικίλων εξουσιοδοτήσεων, 

'δυνάμει των οποίων η Δημόσια Διοίκηση ουσιαστικά νομοθετεί. 

Εκτός όμως από αυτό και για τους ίδιους λόγους, η Δημόσια 

Διοίκηση είναι σήμερα εκείνη που προτείνει και ουσιαστικά 

καθορίζει σε μεγάλη έκταση τους θεσμούς και επηρεάζει αποφα

σιστικά την πολιτική σε πολλούς τομείς. 

Το ρόλο αυτόν η Δημόσια Διοίκηση τον επιτελεί με το 

προσωπικό της. Είναι, επομένως, φανερό ότι η σημασία του 
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προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης είναι σήμερα πολύ μεγαλύ

τερη από ό,τι στο παρελαόν. Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε σχέση κυρίως με το προσωπικό των κεντρικών υπηρε

σιών, που ασκεί επιτελικό, κααήκοντα, γιατί αυτό είναι το 

προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης που υπαγορεύει, συνήάως η ως 

επί το πλείστον, τους δεσμούς και επιδρά ουσιαστικά στη δια

μόρφωση της πολιτικής σε πολλούς τομείς της κρατικής δραστη

ριότητας. 

2.4.2. Διαπιστώσεις - Προβλήματα 

Για την αξιοποίηση, όμως, ανάπτυξη και παραγωγική 

χρησιμοποίηση του προσωπικού, απαιτούνται κατάλληλοι δεσμοί 

διάρθρωσης και διοίκησης του. Σήμερα, η παραδοσιακή διάραρωση 

του προσωπικού σε υπουργικούς κλάδους αντανακλά σε πολλές 

περιπτώσεις μια ξεπερασμένη από τις ανάγκες αντίληψη. Η 

διάραρωση αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ορδολογικότερης 

κατανομής και αξιοποίησης του προσωπικού και συνιστά, σε 

τελευταία ανάλυση, ανεπάρκεια ή έλλειψη κατάλληλων δεσμών 

διοίκησης του προσωπικού αυτού. Υπάρχουν π.χ. υπάλληλοι με τα 

ίδια ή ίσως και διαφορετικά τυπικά προσόντα που κάνουν την 

ίδια δουλειά, για την οποία συνήδως έχουν ειδικά εκπαιδευτεί. 

'Υστερα όμως από μερικά χρόνια είναι υποχρεωμένοι να πάψουν 

να προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους στην 

εργασία αυτή, γιατί δεν έχουν ενταχδεί σε αντίστοιχους κλά

δους, αλλά ανήκουν σε κλάδους τελείως διαφορετικών καδηκό-

ντων. Έτσι, αν και εκπαιδεύτηκαν για την παροχή συγκεκριμέ

νης εργασίας, κάποτε επανέρχονται υποχρεωτικά, για λόγους 

κυρίως εξέλιξης τους, στα κααήκοντα του κλάδου τους καΓ'χάνο-
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νται" οριστικά από τον τομέα της προηγούμενης εργασίας τους. 

Παράδειγμα αποτελούν οι υπάλληλοι των μονάδων Ο και Μ 

(Οργανώσεως και Μεθόδων) των διάφορων υπουργείων. Για τη 

στελέχωση αυτών των μονάδων χρησιμοποιούνται υπάλληλοι ενός η 

περισσότερων κλάδων κάβε υπουργείου, που συνήθως έχουν μετεκ

παιδευτεί ειδικά πάνω στα αντικείμενα και τις εργασίες των 

μονάδων Ο και Ν. Επειδή όμως δεν υπάρχει στα υπουργεία κλάδος 

προσωπικού Ο και Μ, κλάδος δηλαδή του οποίου οι υπάλληλοι να 

έχουν ως αποκλειστικό καθήκον την απασχόληση σε εργασίες Ο 

και Μ, οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη στελέχωση αυτών 

των μονάδων εξακολουθούν να ανήκουν στους κλάδους από τους 

οποίους προέρχονται, αφού, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιδιαίτε

ρος κλάδος προσωπικού Ο και Η, στον οποίο να ενταχτούν. 

Συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι, ότι ο υπάλληλος που 

εργάζεται σε μονάδα Ο και Μ μπορεί, όπως κάθε άλλος υπάλληλος 

του κλάδου του, να μετατεθεί ή να μετακινηθεί σε άλλη οργα

νική μονάδα, οπότε και παύει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

στον τομέα για τον οποίο μετεκπαιδεύτηκε. 

Εκτός μάλιστα από την περίπτωση αυτήν, που αποτελεί 

απλή δυνατότητα, υπάρχουν και οι περιπτώσεις της υποχρεωτικής 

μετακίνησης ενός υπαλλήλου, σαν συνέπεια επιλογής του ως 

προϊσταμένου άλλης οργανικής μονάδας, άσχετης με τα αντικεί

μενα Ο και Μ. Λόγου χάρη, υπάλληλοι της μονάδας Ο και Μ, που 

έχουν μάλιστα αποκτήσει και πολύτιμη εμπειρία στα θέματα Ο 

και Μ και που ανήκουν στον κλάδο π.χ. ΑΤΙ Διοικητικό του 

υπουργείου τους, όταν επιλεγούν διευθυντές χάνονται για τον 

τομέα Ο και Μ για μία τουλάχιστον τριετία αν όχι οριστικά. 

Έτσι, οι ρυθμίσεις αυτές εμποδίζουν τη διοίκηση να 

εξασφαλίσει την παραμονή των υπαλλήλων της στα καθήκοντα για 

- 68 -



τα οποία ειδικά τους μετεκπαίδευσε. Από τη μια μεριά δηλαδή η 

διοίκηση έχει ανάγκη να δημιουργήσει ειδικούς σε ορισμένες 

σύγχρονες ειδικότητες και από την άλλη, όταν τους δημιουργεί, 

και μάλιστα στο στάδιο που έχουν αποκτήσει εμπειρία και είναι 

σε δέση να προσφέρουν το μέγιστο της απόδοσης τους, δεν 

μπορεί να εξασφαλίσει την παραμονή τους στα καδήκοντα για τα 

οποία τους μετεκπαίδευσε και στα οποία τους εξειδίκευσε. Η 

κατάσταση αυτή, όσο και αν φαίνεται αντιφατική και παράλογη, 

αποτελεί πραγματικότητα και ισχύει, όχι μόνο για τους υπαλλή

λους που εργάζονται στις μονάδες Ö και Μ, αλλά σε πολλές 

περιπτώσεις και για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε καδήκο-

ντα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου ορισμένα υπουργεία δημιούργησαν ειδικούς 

κλάδους προγραμματιστών Η/Υ) ή σε μονάδες "εκπαίδευσης". 

Ισχύει επίσης ενμέρει και για όσους απασχολούνται σε μονάδες 

οικονομικού προγραμματισμού (σε όσα υπουργεία υπάρχουν τέ

τοιες μονάδες). 

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι των υπαλλήλων που 

έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα (π.χ. μηχανικοί, χημικοί κ.λπ.) 

και ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία. Έτσι, οι υπάλληλοι 

αυτοί, ενώ βασικά ασκούν τα ίδια καθήκοντα, δηλαδή τα κααήκο-

ντα της ειδικότητας τους, επειδή ανήκουν σε διαφορετικά 

υπουργεία, αποκτούν τη νοοτροπία του "υπαλλήλου του υπουργεί

ου", γεγονός που δυσκολεύει τη μεταξύ τους συνεργασία και 

εμποδίζει την ενοποίηση σε νομαρχιακό ιδίως επίπεδο των 

τεχνικών υπηρεσιών για μεγαλύτερη λειτουργικότητα, καλύτερο 

συντονισμό και ελαχιστοποίηση του κόστους εκτέλεσης των ανα

πτυξιακών προγραμμάτων. 

Άλλη περίπτωση, επίσης χαρακτηριστική, είναι η εκτέ-
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λεση των εργασιών της Διεύθυνσης Διοικητικού ή Οικονομικού 

των υπουργείων από υπαλλήλους που ανήκουν σε ειδικούς κλάδους 

και των οποίων τα καθήκοντα είναι εντελώς διαφορετικά. Έτσι, 

βλέπουμε, π.χ. πως οι Διευθύνσεις Διοικητικού των εφοριών και 

τελωνείων στελεχώνονται από εφοριακούς και τελωνειακούς, που 

η δουλειά του κλάδου τους είναι τελείως διαφορετική. Το ίδιο 

συμβαίνει στις πιο πολλές υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχει ιδιαί

τερος κλάδος για την άσκηση των καθηκόντων της Διεύθυνσης 

Διοικητικού ή Οικονομικού. 

Έτσι, οι υπάλληλοι ειδικών κλάδων, σε κάποια στιγμή 

της σταδιοδρομίας τους και οποιοδήποτε βαθμό και αν κατέχουν, 

καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα διοίκη

σης του προσωπικού ή οικονομικής διοίκησης του υπουργείου 

τους ή της υπηρεσίας τους. Στην αρχή είναι άσχετοι με τα 

καθήκοντα αυτά. Όταν αποκτήσουν πείρα, έχουν αποξενωθεί από 

τα κύρια καθήκοντα του κλάδου τους. Στο σημείο αυτό καλούνται 

να επανέλθουν στα κύρια καθήκοντα τους, για να τοποθετηθεί 

άλλος στη Διεύθυνση Διοικητικού κ.ο.κ. Πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στα 

καθήκοντα "διοίκησης", οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν στε

ρούνται πολύτιμων, πολλές φορές, "μονάδων" (όπως π.χ. η 

τοποθέτηση ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας 

ή ενός στατιστικού στη Διεύθυνση Διοικητικού της Στατιστικής 

Υπηρεσίας κ.λπ.). 

Πρέπει ακόμη να τονιστεί, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν 

είναι υπάλληλος του Δημοσίου γενικά, αλλά του συγκεκριμένου 

υπουργείου. Ο υπάλληλος αντιλαμβάνεται το υπουργείο του όχι 

ως μέρος της Δημόσιας Διοίκησης, όχι ως εξάρτημα της ίδιας 
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μηχανής, αλλά σαν κάτι αυτοτελές και "δικό" του, όπως το 

σπίτι του. Το υπουργείο είναι για τον υπάλληλο το οχυρό του, 

όπου, περιχαρακωμένος, αντιμετωπίζει τους "εχθρούς", τα άλλα 

δηλαδή υπουργεία, όταν επιχειρήσουν να εισχωρήσουν στο χώρο 

του. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι τόσο ισχυρό, που δε 

λυγίζει ούτε όταν το απαιτούν γενικότερα συμφέροντα. Ο μηχα

νισμός της αυτοάμυνας κινείται και τότε. Εκείνο που προέχει 

για τον υπάλληλο είναι να διατηρήσει αλώβητο από κάάε πλευρά 

το υπουργείο του. Καμία αρμοδιότητα να μη μεταφερθεί σε άλλο 

υπουργείο, έστω και αν πρέπει. Καμία μεταβολή να μη γίνει, 

όταν προτείνεται από άλλο υπουργείο. 

Ν
Ετσι, ένα μέρος σοβαρών προβλημάτων και δυσχερειών 

της διοίκησης οφείλεται στην ύπαρξη στεγανών μεταξύ των 

διάφορων υπουργείων, γεγονός που δυσχεραίνει τις σχέσεις με 

τα άλλα υπουργεία και μερικές φορές οδηγεί σε ανταγωνισμό 

αντί σε συνεργασίες. 

Είναι φανερό, ότι αυτή η απαράδεκτη νοοτροπία, που δη

μιουργείται, χρόνο με το χρόνο, σε όλους τους υπαλλήλους, 

γεννά αξεπέραστα πολλές φορές προβλήματα στην προσπάθεια 

ορθολογικότερης οργάνωσης των υπηρεσιών, ανακατανομής των 

αρμοδιοτήτων, καλύτερης κατανομής και αξιοποίησης του προσω

πικού, συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και συντονισμού των 

προσπαθειών προς την ίδια κατεύθυνση. 

Η ύπαρξη, εξάλλου, διαφορετικών σε κάθε υπουργείο 

κλάδων για υπαλλήλους των ίδιων καθηκόντων εμποδίζει τη 

διοίκηση να επωφεληθεί, όσο θα μπορούσε, από την ένταξη των 

υπαλλήλων αυτών στο "φυσικό" τους κλάδο. Γιατί αυτή η κατάτ

μηση δυσκολεύει πολύ τη μετεκπαίδευση του προσωπικού αυτών 

των κλάδων, αφαιρεί το ενδεχόμενο διακίνησης του σε άλλο 
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υπουργείο και στερεί τελικά τη διοίκηση από τη δυνατότητα να 

επωφεληαεί από την εμπειρία των υπαλλήλων ενός τέτοιου κλά-

6ου, όταν της είναι απαραίτητη, στο χώρο κάποιου άλλου υπουρ

γείου. 

Οι υπάλληλοι, επίσης, που ασκούν τα ίδια κααήκοντα στα 

διάφορα υπουργεία, έστω και αν ενταχθούν σε ειδικούς σε κάθε 

υπουργείο κλάδους, δεν μπορούν να αποφύγουν την "απομόνωση" 

που τους δημιουργεί το στενό περιβάλλον του κλάδου τους μέσα 

στο συγκεκριμένο υπουργείο. Έτσι, τα ενδιαφέροντα τους 

περιορίζονται φυσιολογικά, με την πάροδο του χρόνου, όλο και 

περισσότερο στα κααήκοντα του κλάδου τους μέσα στο χώρο του 

υπουργείου τους και απομονώνονται, όχι μόνον από το χώρο των 

άλλων υπουργείων, αλλά πολλές φορές και μέσα στο ίδιο τους το 

υπουργείο σε σχέση με τους τομείς που ανήκουν σε άλλους 

κλάδους του υπουργείου, με αποτέλεσμα πολλές φορές τη δυσχέ

ρεια στη συνεργασία, που είναι αναγκαία μεταξύ τους. 

Τέλος, ενώ αναπότρεπτες ανάγκες της σημερινής διοίκη

σης έχουν επιβάλλει την καθιέρωση διυπουργικών συστημάτων σε 

ορισμένες εργασίες (π.χ. συγκεντρωτικό αρχείο προσωπικού),δεν 

έχουμε τους αντίστοιχους διυπουργικούς άεσμούς (π.χ. διυπουρ

γικό προσωπικό), με αποτέλεσμα την πλημμελή λειτουργία των 

συστημάτων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ THE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

Στη Δημόσια Διοίκηση γενικά επικράτησε η τακτική της 

αποσπασματικής και περιστασιακής αντιμετώπισης των προβλημά

των της. Οι συναήκες της ζωής που διαμορφώάηκαν, ιδίως μετά 

το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 6εν παρέσυραν την κρατική μηχανή 

στην ίδια κατεύαυνση. Έτσι η Δημόσια Διοίκηση αντί να αναβα

πτίζεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις διαγραφόμενες προο

πτικές, ακολούθησε αργό ρυαμό ανάπτυξης, με συνέπεια να 

παρουσιάζεται αναχρονιστική σε σχέση με τα επιτεύγματα της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, τις συναήκες και τις απαιτήσεις 

της κοινωνίας. Η Δημόσια Διοίκηση λειτούργησε σαν ένας κλει

στός χώρος με οράωμένα τα τείχη της στο πνεύμα και τις αντι

λήψεις της εποχής. Μέσα στο χώρο αυτό καλλιεργήάηκε ο συντη

ρητισμός, η βλαπτική νοοτροπία του "δε βαριέσαι", η ανάπτυξη 

μεδόδων και διαδικασιών χρονοβόρων και η δυσπιστία στις 

σχέσεις κράτους-πολίτη. 

Η έλλειψη σχεδιασμού-προγραμματισμού, ο πλημμελής 

έλεγχος, η σύγχυση στο συντονισμό και την επικοινωνία, οι 

χρονοβόρες διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, η έλλειψη κινή

τρων, η απουσία τεχνικών μέτρησης της παραγωγικότητας, η μη 

χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής, οι αντιπαρα

γωγικές συναήκες εργασίας, η έλλειψη χωροταξικής κατανομής 
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των χώρων εργασίας κ.λπ., αποτελούν non προβλήματα που περι

μένουν επί δεκαετίες τις λύσεις τους. 

3.1. Σχεδιασμός - Προγραμματισμός - Επιτελικότητα 

Στο χώρο του σχεδιασμού-προγραμματισμού, επιτελικότη-

τας, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, ο κρατικός μηχανισμός 

παρουσιάζει σήμερα ένα μωσαϊκό οργάνων ανεπαρκώς συντονισμέ

νων, απομονωμένων το ένα από το άλλο, που αποτελούν συγχρόνως 

ισάρι8μα "αυτόνομα οχυρά". 

Η ύπαρξη αυτών των παράλληλων "μικρών αυτοκρατοριών" ή 

μικρών θυλάκων δε στερεί μόνον τη Δημόσια Διοίκηση από την 

αληάινή εσωτερική της ενότητα αλλά και τον πολίτη από τα 

δικαιώματα του. 

Στην Ελλάδα έχει δημιουργηβεΐ η παράδοση πολλαπλασια

σμού των υπηρεσιακών μονάδων, οργάνων και δεσμών λόγω πρό

σκαιρων αναγκών, χωρίς ποτέ να έχει εξεταστεί η αποσυνάετική 

συνέπεια και η συνακόλουάη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

διάφορων διοικητικών οργάνων. Αυτή η σύγχυση στον καταμερισμό 

των έργων και των ευαυνών παρατηρείται και σε οριζόντιο και 

σε κατακόρυφο επίπεδο. 

Η εξέλιξη αυτή έχει τα εξής αποτελέσματα: 

- Μειωμένη παραγωγικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. 

- Αδικαιολόγητη σπατάλη χρόνου και εργασίας. 

- Σύγχυση των υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων πολιτών. 

- Αδυναμία χάραξης μιας ενιαίας πολιτικής από την κυβέρνηση 

και στη συνέχεια εφαρμογής αυτής της συγκεκριμένης πολιτι

κής από τη διοίκηση - γεγονός που αποτελεί και την. πιο 

σημαντική συνέπεια. 
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3.2. Διαδικασίες, μηχανισμοί και μέθοδοι της αποδοτικότητας 

και παραγωγικότητας της εργασίας 

3.2.1. Ως προς τη γραφειοκρατία 

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και καταβάλλο

νται στον τομέα της απλούστευσης των οιαοικασιών και γενικά 

του περιορισμού της γραφειοκρατίας, εντούτοις το πρόβλημα 

αυτό δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι τώρα στο βααμό που πρέπει. 

Βασικά χαρακτηριστικά του προβλήματος είναι τα πολλά "βήματα" 

ενεργειών στη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων, οι 

χρονοβόρες διαδικασίες, η ελλιπής εξουσιοδότηση υπογραφής στα 

κατώτερα διοικητικά όργανα, η συγκέντρωση πολλών δικαιολογη

τικών, η έλλειψη τυποποίησης διοικητικών εγγράφων, η έλλειψη 

διοικητικών κωδίκων, και γενικά η έλλειψη μιας συνεχούς και 

συστηματικής προσπάθειας αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας από 

τους φορείς δραστηριότητας, η πολυνομία και στη συνέχεια η 

τυπολατρεία, η ευθυνοφοβία, η "νομικίστικη" νοοτροπία, η 

ακαμψία στις διοικητικές ενέργειες, η αναβλητικότητα των 

διοικητικών οργάνων κ.λπ. 

Παρά το γεγονός ότι η γραφειοκρατία έχει δυναμική 

μορφή, απόλυτα συνυφασμένη με τη δυναμική φύση της ίδιας της 

διοίκησης και τη γραφειοκρατική οργάνωση της και την τάση 

αυτονόμησης της, με την έννοια ότι η επιβίωση της γίνεται 

αυτοσκοπός, κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην απλούστερη 

λειτουργία της κρατικής μηχανής έχει πάντοτε πενιχρά αποτελέ

σματα. Τη διαρκή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτήν έχουν 

αναλάβει, όπως είναι γνωστό, οι "Υπηρεσίες Οργανώσεως και 

Μεθόδων" στα υπουργεία και τους μεγάλους οργανισμούς. 
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Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ενεργειών τους 6εν 

είναι εκείνα που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες και οι 

διαγραφόμενες προοπτικές. Οι σχετικές μελέτες δεν έχουν, σε 

αριθμό και ποιότητα, την απαιτούμενη έκταση. Οι 6ε καταρτιζό

μενες δεν εφαρμόζονται όλες. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό της 

τάξης του 30*-40% οδηγούνται σε υλοποίηση. Ο πρόσφατος νόμος 

1599/1986 "Σχέσεις κράτους-πολίτη ...", παρά το γεγονός ότι 

βρίσκεται στα πρώτα στάδια της εφαρμογής του, δε φαίνεται να 

αποδίδει τους επιβαλλόμενους καρπούς. Το Υπουργείο Προεδρίας 

της Κυβέρνησης καταβάλλει σύντονες προσπάθειες με διάφορα 

νομό8ετ ικά και διοικητικά μέτρα χωρίς όμως αυτά να βρίσκουν, 

κυρίως τα πρώτα, την επιθυμητή ανταπόκριση. Αρκεί, ως παρά

δειγμα, να αναφερθεί το πρόβλημα των αρχείων των δημόσιων 

υπηρεσιών, που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τεράστιες αποθή

κες με άχρηστο υλικό, για να διαπιστωθεί η αδικαιολόγητη 

δαπάνη χώρου, χρόνου και χρήματος μόνο στον τομέα αυτόν. 

Παρατηρείται γενικά μια δυσκαμψία και μια συντηρητική νοοτρο

πία στην αντιμετώπιση του προβλήματος της γραφειοκρατίας, με 

συνέπεια οι δημόσιες υπηρεσίες μας να χαρακτηρίζονται από 

χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας. 

Έντονη λοιπόν εκδήλωση της αντιπαραγωγικής και ανα

χρονιστικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί και 

το πρόβλημα της γραφειοκρατίας της, όχι ως συστήματος οργάνω

σης με βάση το βεμπεριανό μοντέλο, αλλά ως χώρου παθολογικών 

καταστάσεων (bureaupathology), που αξίζει ιδιαίτερα να αναλυ

θεί. 

Βέβαια, ο καλοπροαίρετος μελετητής του προβλήματος της 

γραφειοκρατίας δεν μπορεί να αγνοήσει τα επιτεύγματα των 

μέχρι τώρα σχετικών προσπαθειών στο χώρο της κρατικής δραστη-
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ριότητας. Πολλές διαδικασίες έχουν απλουστευτεί, πολλές 

μέθοδοι εργασίας έχουν αναθεωρηθεί και εκσυγχρονιστεί κυρίως 

με τη συνεχώς διευρυνόμενη στο δημόσιο χώρο μηχανοργάνωση, 

μηχανογράφηση και την πληροφορική. Η Δημόσια Διοίκηση έχει 

γίνει περισσότερο εξυπηρετική για τον πολίτη. 'Ομως το πρό

βλημα παραμένει και μάλιστα οξύ. Πολλά μπορούν και πρέπει να 

γίνουν προς την κατεύθυνση του περιορισμού της γραφειοκρατί

ας. Μια διείσδυση, με κριτική διάθεση, στις πηγές της γραφει

οκρατίας θα σημείωνε τις ακόλουθες βασικές αιτίες: 

- Οι "Υπηρεσίες Οργανώσεως και Μεθόδων" δεν είναι στελεχωμέ

νες με ικανό προσωπικό. Δεν ενθαρρύνονται από την υπηρε

σιακή και πολιτική ηγεσία στο τόσο σοβαρό έργο τους, με 

συνέπεια την πτώση του ενδιαφέροντος τους. Οι καταρτιζόμε

νες μελέτες τους παραμένουν, από έλλειψη ενδιαφέροντος των 

ανώτερων κλιμακίων, στα υπηρεσιακά χρονοντούλαπα. 

- Επί σειρά ετών έχει σταματήσει η εξειδίκευση στελεχών της 

διοίκησης στην τεχνική της οργανωτικής έρευνας (Ο and Μ 

technique) που θα τους βοηθούσε στην επιτυχή αντιμετώπιση 

των προβλημάτων οργάνωσης εργασίας, μεθόδων και διαδικα

σιών και θα επέτρεπε την άρτια και ικανή στελέχωση των 

"Υπηρεσιών Οργανώσεως και Μεθόδων". 

- Εξαιτίας ενός υπερβάλλοντος ξήλου, θα έλεγε κανείς, για 

την κακώς εννοούμενη κατοχύρωση του δημόσιου συμφέροντος, 

οι υπηρεσίες δυσανασχετούν στη δραστική μείωση των πολλών 

γραφειοκρατικών τύπων. 

- Η νομοθεσία αλλά και η διοικητική πρακτική αντιμετωπί

ζουν συνήθως την ουσία των διοικητικών υποθέσεων, ενώ 

παραβλέπουν τους πολλούς τύπους και τις χρονοβόρες 

διαδικασίες, με συνέπεια τη διόγκωση του προβλήματος της 
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γραφειοκρατίας. 

- Η έλλειψη διοικητικών κωδίκων και ιδιαίτερα ενός κώδικα 

διοικητικής διαδικασίας οδηγεί στη σύγχυση, την άγνοια και 

την απώλεια πολύτιμου παραγωγικού χρόνου. 

- Η αντιπαραγωγική ροή της εργασίας, η κακή διαρρύαμιση του 

χώρου εργασίας και ο κατακερματισμός των υπηρεσιών σε 

διάφορα κτίρια μειώνουν την απόδοση της εργασίας και 

ελάχιστα εξυπηρετούν τον πολίτη. 

Τα παραπάνω αποτελούν συγκεκριμένους βασικούς παράγο

ντες γενεσιουργούς της γραφειοκρατίας παρ' όλο που δεν μπορεί 

να αγνοήσει κανείς και γενικότερες, σημαντικές επίσης, αδυνα

μίες στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης που συμβάλλουν στη 

διόγκωση του προβλήματος. Εδώ άα πρέπει να σημειωαεί η έλλει

ψη ενός γενικότερου σχεδιασμού για τον περιορισμό της γραφει

οκρατίας, αλλά και η διάχυτη νοοτροπία των οργάνων της διοί

κησης να άεωρούν αναποτελεσματική την ατομική προσπάδεια και 

συμβολή τους στο μεγάλο πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Επίσης 

8α πρέπει να παρατηρηαεί ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι 

άσχετο και με την πλημμελή ή και ανύπαρκτη ενημέρωση και 

πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να 

διεκδικεί τα δικαιώματα του και να απαιτεί την προώδηση των 

υποδέσεών του. Ανοραόδοξος τρόπος υποβολής αιτημάτων, άγνοια 

νόμων, πιεστικές καταστάσεις, παρεμβολή ενδιάμεσων προσώπων 

δημιουργούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλήματα που συμπλέκο

νται με το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και το ενισχύουν. Η 

καταπολέμηση της γραφειοκρατίας απαιτεί μεάοδική, διαρκή και 

συστηματική προσπάάεια και εργασία, εκδηλώσεις δηλαδή που δεν 

παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. Η 

αποσπασματική και περιπτωσιακή αντιμετώπιση των προβλημάτων 
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6εν ανταποκρίνεται στην έκταση και την πολυπλοκότητα τους. Τα 

γενικά νομοθετικά μέτρα, που εκφράζονται με απαγορεύσεις και 

επιταγές, είναι αμφίβολο αν μπορούν να καταφέρουν καίριο 

πλήγμα στις γραφειοκρατικές εκδηλώσεις της κρατικής μηχανής. 

Ίσως τα συνεχή διοικητικά μετρ με παράλληλη πολιτική και 

υπηρεσιακή βούληση και επαγρύπνηση, να ήταν πιο αποφασιστικά. 

Πολλές αντιγραφειοκρατικές διατάξεις έμειναν δυστυχώς αδρα

νείς, ενώ η πείρα έδειξε ότι εκεί όπου υπήρξε διοικητική 

αποφασιστικότητα και σύντονα διοικητικά μέτρα, τα αποτελέ

σματα ήταν ικανοποιητικά. 

3.2.2. Ως προς την παραγωγικότητα-αποδοτικότητα 

Όσον αφορά την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της 

εργασίας, ο δημόσιος τομέας, που μόνιμα έπασχε από σοβαρά 

μειονεκτήματα και αδυναμίες, έχει περιέλθει τώρα σε κατάσταση 

κρίσης, από την οποία η έξοδος δε φαίνεται δυνατή αν δε 

ληφαούν άμεσα και ααρραλέα μέτρα. 

3.2.2.1. Διόγκωση 

Τα αυξανόμενα συνολικά δημοσιονομικά ελλείμματα, που 

έχουν κλονίσει την οικονομική ισορρβπία της χώρας, τόσο την 

εσωτερική όσο και την εξωτερική, αντικατοπτρίζουν την επίδρα

ση τριών χαρακτηριστικών της εξέλιξης του δημόσιου τομέα την 

τελευταία ΙΟετία: 

α. Του συνεχούς αυξανόμενου πλεονάσματος προσωπικού 

που απασχολείται σε αυτόν. 

β. Της συνεχούς ποιοτικής υποβάθμισης των προσφερόμε-
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νων υπηρεσιών. 

Και τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά 6εν είναι άσχετα 

από τις παρεμβάσεις προς εξυπηρέτηση κάποιων σκοπιμοτήτων. 

γ. Της επέκτασης-οιόγκωσης σε δραστηριότητες τις 

οποίες, κάτω από τις δεδομένες τουλάχιστον συναήκες στη χώρα, 

δεν έχει την ικανότητα να ασκήσει οράολογικά ο δημόσιος 

τομέας. 

Την πιο πρόσφατη περίοδο, στη διόγκωση του δημόσιου 

τομέα έχουν συντελέσει δύο νέοι παράγοντες: 

Ο ένας είναι η σειρά νέων "φορέων", που δημιουργήθηκαν 

σαν εποικοδόμημα στην παραδοσιακή γραφειοκρατία, ή οι υπηρε

σίες με τη μορφή οργανισμών, ειδικών υπηρεσιών, συμβουλίων 

και που αντί να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, 

πρόσθεσαν νέες αδυναμίες και λειτούργησαν σαν τροχοπέδη στη 

διεξαγωγή των κρατικών λειτουργιών. 

Ο άλλος παράγοντας είναι η ανάληψη από το κράτος των 

χρεοκοπημένων επιχειρήσεων. 

Η επέκταση του δημόσιου τομέα, που προήλθε από τους 

παραπάνω δύο παράγοντες, στην πράξη σήμανε επιβάρυνση του και 

διάσπαση των αρμοδιοτήτων κατά τρόπο που συνεπάγεται περιπλο

κές και καθυστερήσεις. 

Από τους φορείς της οικονομικής πολιτικής δεν αμφισβη

τείται η παθογένεια αυτή του δημόσιου τομέα και συχνά επανα

λαμβάνεται ότι η παραγωγικότητα του είναι χαμηλή και ότι σαν 

επιδίωξη επιβάλλεται, όχι η επέκταση του αλλά η εξυγίανση του 

με τη συνεπέστερη και σκληρότερη προσπάθεια εξυγίανσης. 'Ομως 

το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μακροχρόνια, ενώ 

εν τω μεταξύ άμεσα προβλήματα που πρέπει να λυθούν θα παρεμ

βάλλονται σαν ανασταλτικός παράγοντας. 
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3.2.2.2. Παραγωγικότητα 

Η Δημόσια Διοίκηση που ποτέ 6ε χαρακτηριζόταν, όπως 

προαναφέραμε, για την απόδοση και την παραγωγικότητα της, τα 

τελευταία χρόνια έχει χειροτερεύσει και η παραγωγικότητα της 

έχει πέσει κατακόρυφα. 

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον των υπαλλήλων για εργασία 

έχει εξαφανιστεί και παρατηρείται γενικά μια έκδηλη αδιαφο

ρία. 

Ποια όμως είναι τα αίτια που οδήγησαν τις χιλιάδες 

αυτές των δημόσιων υπαλλήλων από μιαν όχι καλή - πράγματι-

κατάσταση στο σημερινό τέλμα; 

Κατά την άποψη μας, τα αίτια αυτά μπορούν να συνοψι

στούν στα εξής: 

- Στην κατάργηση του βαάμού του γενικού διευαυντή. 

- Στο νέο βαάμολόγιο που, έστω και αν δεν έχει ακόμη εφαρμο

στεί, είναι γνωστές και αναμενόμενες οι δυσμενείς συνέ

πειες του. 

- Στο νέο μισάολόγιο, το επονομαζόμενο ενιαίο, που εφαρμό

στηκε με απώλεια ή διατήρηση στην καλύτερη περίπτωση των 

αποδοχών των δημόσιων υπαλλήλων πτυχιούχων ΑΕΙ και με 

κάποιες ασήμαντες αυξήσεις στους υπαλλήλους των άλλων 

κατηγοριών με πτυχίο TEI ή απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου. 

Τα παραπάνω μέτρα που κατήργησαν και τα τελευταία 

κίνητρα για αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 

υπαλλήλων, εξαφάνισαν κάδε ενδιαφέρον για την υπηρεσία. Και 

πώς να μην εξαφανίσουν κάβε ενδιαφέρον αφού όπως και να 

έραουν τα πράγματα ο υπάλληλος άα πάρει το βααμό του και τη 

βαάμολογική ή χρονική αύξηση του μισαού του; 
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3.2.3. Ως προς την πληροφορική 

Στο χώρο των εφαρμογών της πληροφορικής, τα πληροφο

ριακά συστήματα (διαδικασίες) που θέτουν σε λειτουργία τον 

πληροφοριακό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, παρουσιάζουν τα 

ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

- Ετην .πλειονότητα τους τα συστήματα αυτά είναι χειρόγραφα, 

ενώ οι μηχανογραφημένες διαδικασίες καλύπτουν ένα όχι 

μεγάλο μέρος του συνόλου. 

- Τα μηχανογραφικά συστήματα αναφέρονται κυρίως σε συστήματα 

εσωτερικής χρήσης των φορέων και όχι σε συστήματα άμεσης 

στήριξης της σχέσης Δημόσιας Διοίκησης-πολίτη ή Δημόσιας 

Διοίκησης-κυβέρνησης. 

- Τα περισσότερα μηχανογραφικά συστήματα είναι διοικητικο-

οικονομικής φύσης (π.χ. μισθοδοσία). 

- Βασικό χαρακτηριστικό του μεγαλύτερου μέρους των μηχανο

γραφικών εφαρμογών είναι ότι, κατά κανόνα αποτελούν απλή 

αυτοιιατοποίηση των χειρόγραφων συστηιιάτων τα οποία αντικα

τέστησαν. Κατά συνέπεια, από τα υπάρχοντα συστήματα απου

σιάζει πλήρως η σφαιρική θεώρηση, καθώς και η δυνατότητα 

ολοκλήρωσης. 

- Οι μηχανογραφικές εφαρμογές είναι στην πλειονότητα τους 

πακέτα προγραμμάτων και ασφαλώς το σύνολο τους δεν αποτε

λεί ενιαίο σύστημα. 

Δυστυχώς, η αποσπασματικότητα που χαρακτηρίζει τη 

μηχανογράφηση μέσα στον κάθε φορέα, χαρακτηρίζει και όλη τη 

Δημόσια Διοίκηση ως ενιαίο πληροφοριακό χώρο. Έτσι, απουσιά

ζουν εντελώς στοιχεία όπως ο κεντρικός σχεδιασμός και η 

ενιαία αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων. 

- 82 -



3.2.4. Ως προς την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας 

Στο χώρο της οργάνωσης και των συνθηκών εργασίας, 

είναι αισθητή η πλημμελής αυτοματοποίηση των εργασιών γρα

φείου, με συνέπεια να καθυστερεί η προώθηση των διοικητικών 

υποθέσεων και ακόμη να δυσχεραίνονται οι σχέσεις υπηρεσίας-

χρήστη. 

Δεν υπάρχουν περιγραφές εργασίας ούτε πρότυπα-στόχοι 

του παραγόμενου έργου και της ποιότητας. Παρατηρείται αντιπα

ραγωγική διαρρύθμιση του χώρου εργασίας, κατακερματισμός των 

υπηρεσιών και γενικά έλλειψη "κτιριακής" οργάνωσης. 

Η ροή της εργασίας, με τα πολλά "βήματα" ενεργειών που 

τη χαρακτηρίζουν, μεταβάλλεται σε χρονοβόρα διαδικασία που 

καταπονεί όργανα και πολίτες, με περαιτέρω συνέπεια την 

απώλεια ανθρωποωρών εργασίας, το υψηλό κόστος παροχής υπηρε

σιών και γενικά το χαμηλό δείκτη της αποδοτικότητας της Δημό

σιας Διοίκησης. 

3.3. Αξιολόγηση θέσεων - Προσοντολόγιο 

Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού της Δημόσιας Διοίκη

σης και η περαιτέρω πρόσληψη προσώπων για τις θέσεις αυτές 

διαφοροποιούνται σήμερα με βάση κυρίως το είδος και το επί

πεδο εκπαίδευσης ή άλλα ειδικά προσόντα. Η σύσταση οργανικών 

θέσεων σε κάθε φορέα και η αντίστοιχη πρόσληψη προσωπικού δε 

συνδέονται με το εκτελούμενο έργο και το τελικό αποτέλεσμα 

που επιδιώκεται από τη συγκεκριμένη "θέση εργασίας". Ισχύει 

το απλουστευμένο δόγμα, ότι κάθε υπάλληλος μπορεί και πρέπει 

να χειρίζεται όλα τα θέματα της υπηρεσιακής μονάδας όπου 
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είναι τοποθετημένος (επιτελική σχεδίαση, κανονιστικό έργο, 

εκτελεστικές αρμοδιότητες). Αυτό όμως παρεμποδίζει, όπως 

είναι ευνόητο, την αποτελεσματική επιλογή και τοποθέτηση των 

κατάλληλων προσώπων στις κατάλληλες άέσεις ή εργασίες. Το 

σύστημα πρόσληψης προσωπικού πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε 

αριθμό, εξειδικεύσεις και προσόντα με τις πραγματικές ανάγκες 

της διοίκησης. Η κατάληψη μιας ορισμένης θέσης πρέπει να 

γίνεται για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. 

3.4. Πληροφορική 

Στο χώρο· της πληροφορικής, η υφιστάμενη κατάσταση, 

όπως έχει διαμορφωθεί με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει 

σήμερα, έχει ως εξής: 

- Στο ανώτατο επίπεδο της πυραμίδας υπάρχει η Υπηρεσία 

Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, με αρμοδιότητες το συντονισμό, την εποπτεία 

και τον έλεγχο της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής 

από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα πληρο

φορικής. 

- Στην πραγματικότητα όμως, οι δραστηριότητες της ΥΑΠ περιο

ρίζονται μέχρι σήμερα σε ένα μέρος μόνον των θεσμοθετημέ

νων αρμοδιοτήτων της, λόγω της αδυναμίας στελέχωσης της με 

αρκετό και κατάλληλο προσωπικό, αλλά και λόγω της έλλειψης 

ευελιξίας που τη χαρακτηρίζει εξαιτίας του θεσμικού προφίλ 

της. 

- Στο ενδιάμεσο επίπεδο των εποπτευόντων φορέων υπάρχουν τα 

Κέντρα Πληροφορικής των υπουργείων με αρμοδιότητες: 

αφενός την εξυπηρέτηση του ίδιου του υπουργείου τους και 
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αφετέρου το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της 

υλοποίησης της επιμέρους (για το χώρο τους) κυβερνητικής 

πολιτικής από τους φορείς που εποπτεύουν σύμφωνα με τις 

κατευαύνσεις της ΥΑΠ και σε άμεση και συνεχή συνεργασία 

μαζί της. 

Τα Κέντρα Πληροφορικής των υπουργείων, όμως, είναι ανεπαρ

κώς στελεχωμένα, με αποτέλεσμα αφενός τη μερική μόνο 

μηχανογραφική εξυπηρέτηση του υπουργείου τους και αφετέρου 

την πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης τους στο άεσμοαετημένο 

συντονιστικό-επιτελικό ρόλο τους. Αιτία - πέρα από την 

ανεπαρκή στελέχωση - είναι και ο παρεξηγημένος ρόλος των 

Κέντρων Πληροφορικής των υπουργείων, που προσαρμόστηκαν 

στα προϋπάρχοντα οργανωτικά σχήματα και διοικητικές δομές. 

Τέλος, στη βάση της πυραμίδας υπάρχουν τα Κέντρα Πληρο

φορικής (Κ.Π.) των φορέων του δημόσιου τομέα, με αρμοδιό

τητα τον πληροφοριακό εκσυγχρονισμό του φορέα. 'Ομως, το 

μόνο που έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα τα Κ.Π. των φορέων 

είναι να καλύπτουν μηχανογραφικά κάποιες δραστηριότητες 

του φορέα τους. Έτσι, το Κ.Π. - που στην ουσία είναι 

μηχανογραφικό κέντρο - έχει εγκαταστααεί μέσα στο φορέα 

απλώς σαν service bureau και παρεμβάλλεται σαν μία ακόμη 

διεύθυνση ή τμήμα, πλάι στα άλλα. 

Συνοπτικά, μετά από όλα τα παραπάνω, μπορεί να υποστη

ριχτεί ότι η πληροφορική μπήκε στο δημόσιο τομέα όχι για να 

εκσυγχρονίσει τις πληροφοριακές δομές, αλλά για να προσφέρει 

μια πιο "σύγχρονη" τεχνολογική υποστήριξη στις παλαιές δομές. 
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3.5. 'Ελεγχος της διοικητικής δράσης 

Ως προς τον έλεγχο της διοικητικής δράσης παρατηρού

νται τα εξής: 

Στις ευνομούμενες δημοκρατικές πολιτείες, όπου το 

αίσθημα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ευθύνης ανάμεσα στο 

λαό και στους φορείς άσκησης της εξουσίας ανάγεται στον 

προσδιορισμό αυτής της ίδιας της ουσίας της δημοκρατικής υφής 

του πολιτεύματος και των εννοιών του "κράτους δικαίου" και 

της "χρηστής διοίκησης", αναγνωρίζονται αΕίεε. Αξίες, που 

εδραιώνουν την οικείωση του σύγχρονου πολίτη με τις κρατικές 

ενέργειες, την αυξημένη ανάγκη πληροφόρησης του για τη δημό

σια ζωή της χώρας του και ιδιαίτερα την ηθελημένη αποδοχή 

του, συνειδητά και υπεύθυνα, για κάθε πράξη ή παράλειψη του 

κράτους. Η σημασία των αξιών αυτών αναδύεται πιο έντονα στη 

χώρα μας στην εποχή που διανύουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από 

τις εθνικές προσπάθειες σε μεσο/μακρο-πρόθεσμο, δηλαδή σε 

στρατηγικό επίπεδο, για τους κύριους άξονες των οποίων πρέπει 

και μπορεί να υπάρξει απόλυτη εθνική ομοφωνία. 

Ανάμεσα στις αξίες αυτές, αδιαμφισβήτητη πρωταρχική 

θέση έχει ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης στις ενέργειες 

της, που σε τελευταία ανάλυση σημαίνει τον κοινωνικό έλεγχο 

της διοίκησης για το κατά πόσον οι ενέργειες της συμπορεύο

νται, σε επίπεδο ατομικών εκτελεστικών περιπτώσεων, προς τις 

ο 

αμέσως παραπάνω αξίες και εθνικές προσπάθειες, που χαράζο

νται, προγραμματίζονται και επιλέγονται από τους φορείς άσκη

σης της εξουσίας. 

Κυρίαρχη θέση στις αξίες αυτές, αλλά και σημαντικής 

και πρωταρχικής σημασίας συμβολή στην υλοποίηση των εθνικών 

- 86 -



αυτών προσπαθειών, έχουν: (α) ο έλεγχος της δημοσιονομικής 

διαχείρισης της πολιτείας και (β) ο έλεγχος της νόμιμης δρά

σης της διοίκησης. 

3.5.1. Ο έλεγχος της δημοσιονομικής διαχείρισης της πολι

τείας 

3.5.1.1. Σκοπός του ελέγχου 

Στην κυρίαρχη πηγή δικαίου της ελληνικής έννομης 

τάξης, δηλαδή στο Σύνταγμα του 1975, η αδιαμφισβήτητη και 

πρωταρχικής σημασίας αξία του ελέγχου της δημοσιονομικής δια

χείρισης της πολιτείας, όχι μόνον έχει γίνει αποδεκτή, αλλά 

και έχει προβληθεί ιδιαίτερα, αφού ο έλεγχος αυτός έχει 

ανατεθεί σε ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο (άρθρο 98 του Συντάγματος του 1975). 

Ο έλεγχος της δημοσιονομικής διαχείρισης, από τα 

όργανα του ανώτατου αυτού δικαστηρίου, αποβλέπει στη διαπί

στωση της "τίμιας" διαχείρισης του δημόσιου πλούτου από 

μέρους της εκτελεστικής λειτουργίας και των οργάνων της πολι

τείας, στον καταμερισμό των ευθυνών και στην αποκατάσταση της 

τυχόν ζημίας που προξενήάηκε στο Δημόσιο. Ειδικότερα, ο 

έλεγχος, τον οποίο η κυρίαρχη πηγή δικαίου της ελληνικής 

έννομης τάξης έχει αναδέσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αποβλέπει 

στη διαπίστωση της "κανονικής" ενέργειας των υπεύθυνων κάθε 

διαχείρισης, με την έννοια της διαπίστωσης (εκ των προτέρων) 

του αν η κάθε δαπάνη που προκαλείται από διαχειριστική πράξη 

που επιχειρείται, στηρίζεται σε διάταξη νόμου, σε εγκεκριμένη 

πίστωση στον προϋπολογισμό και σε πλήρη και νόμιμα βικαιολο-
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γητικά (πρόκειται για τον προληπτικό έλεγχο των δημόσιων 

δαπανών). Αλλά επίσης αποβλέπει και στον έλεγχο των λογαοια-

οπών κάβε υπολόγου, λογαριασμών που αποτελούνται από το 

άάροισμα των δημόσιων δαπανών που υλοποιήθηκαν (πληρώθηκαν) 

και των οποίων τα διαχειριστικά στοιχεία της κατάρτισης τους 

αποτελούν οι εξοφλημένοι τίτλοι πληρωμής (πρόκειται για τον 

κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών). Ο προβλεπόμενος, λοι

πόν, από το Εύνταγμα έλεγχος της δημοσιονομικής διαχείρισης 

είναι διττός, με πρόδηλη όμως την εννοιολογική, ουσιαστική, 

αλλά και σκοπιμότητας διαφορά ανάμεσα στις δύο μορφές έκφρα

σης τους. 

3.5.1.2. Η έννοια της κρατικής δαπάνης 

Βέβαια, ούτε το Σύνταγμα ούτε οι νομοθετικές πηγές του 

δημοσιονομικού δικαίου, αλλά και του δημόσιου λογιστικού, 

καταθέτουν ορισμό των "δημόσιων δαπανών". Το θέμα δεν είναι 

τυχαίο και ούτε συνιστά "κενό" της νομοθεσίας. Απλώς, στην 

περίπτωση αυτή λειτουργεί η γενική αρχή της μη παρέμβασης της 

νομοθετικής λειτουργίας (με την κατάθεση ορισμού) σε τομέα 

που κατ' εξοχήν ρέει, ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης 

ζωής, που απαιτούν την κάθε φορά έννοια των "δημόσιων δαπα

νών" αυτοδίκαια προσαρμοζόμενη με τις εκάστοτε κατευθύνσεις 

του σύγχρονου κράτους. Το σύγχρονο αυτό κράτος δεν είναι 

μόνον κράτος δικαίου, αλλά και κράτος πρόνοιας, με την πιο 

ευρεία στον τελευταίο αυτόν όρο έννοια, που το καθιστά υπεύ

θυνο για την παροχή κοινωνικών αγαθών, αλλά και για την επί

τευξη μακροπρόθεσμων στόχων οικονομικής και κοινωνικής ανά

πτυξης, για τους οποίους πρέπει να επιδιώκεται καθολική 
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συμφωνία. 

Με βάση μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της 

κρατικής δαπάνης, αλλά και με τις κείμενες διατάξεις και με 

μεθοδολογία αναλυτική, συνθετική και αναγωγικά αξιωματική, 

έχει αναδυάεΐ στη χώρα μας η σύγχρονη έννοια της κρατικής 

δαπάνης, η οποία πρέπει να υπόκειται στον πιο πάνω έλεγχο 

νομιμότητας. Είναι η εάνικολογιστική δαπάνη του κράτους, ως 

διακεκριμένου νομικού προσώπου, που προβλέπεται από ουσια

στικό νομικό κανόνα και έχει τύχει της συγκατάθεσης της 

Βουλής μέσω της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού. 

3.5.1.3. Η υλοποίηση της κρατικής δαπάνης και οι προσπάθειες 

απλούστευσης της διαδικασίας 

Η υλοποίηση, σε ατομική περίπτωση, της κρατικής δαπά

νης πραγματοποιείται με την παρεμβολή της εκτελεστικής λει

τουργίας και με διαδικασία που αποτελεί σύνθετη διοικητική 

ενέργεια. Στάδια διαδοχικά και επιμέρους διαδικαστικές πρά

ξεις οδηγούν και καταλήγουν στην "πληρωμή" της δαπάνης. 

Στα επιμέρους αυτά στάδια γίνονται διάφορες απαραίτη

τες επεξεργασίες στοιχείων, καβώς και κάποιας μορφής εσωτεοι-

KÓC (από όργανα δηλαδή της διοίκησης) έλεγχος της δαπάνης. 

Οι διαδικασίες αυτές, που περιλαμβάνονται μέσα στο 

γενικότερο δημοσιολογιστικό σύστημα, κρίθηκε, κάτω από μια 

οπτική θεώρηση του όλου θέματος και ειδικότερα του ισχύοντος 

βασικού δημοσιολογιστικού νομοθετήματος (του ν.δ. 321/1969), 

ότι αποσκοπούσαν στον εξονυχιστικό έλεγχο τήρησης των τύπων, 

που συχνά αντίστρατεύονταν όχι μόνον το "πνεύμα" των νόμων 

αλλά και τις ίδιες τις λειτουργικές ανάγκες του συστήματος 
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(βλέπε Κεφάλαιο 5.1 Προκαταρκτικών Πενταετούς Προγράμματος 

1982-1987). 

Σε μια προσπάθεια απλούστευσης αυτής της διοικητικής 

ενέργειας και απαλλαγής της από τάσεις γραφειοκρατικού συγκε

ντρωτισμού και από πολυδαίδαλες διοικητικές και γραφειοκρατι

κές διαδικασίες, έγινε τροποποίηση του ν.δ. 321/1969, δηλαδή 

του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού. Πρόκειται για την αντικατά

σταση του άρθρου 26 του ν.δ. 321/1969 με το άραρο 35 του ν. 

1484/1984. Η βασική ρύθμιση της αντικατάστασης αυτής συνίστα

ται στην κατάργηση ενός επιμέρους σταδίου της σύνθετης διοι

κητικής ενέργειας υλοποίησης των κρατικών δαπανών, και συγκε

κριμένα του σταδίου της "αναγνώρισης" της δαπάνης, σταδίου το 

οποίο μεσολαβούσε ανάμεσα στα στάδια της "ανάληψης" και της 

"εκκαθάρισης" της δαπάνης. Η τροποποίηση αυτή του Κώδικα 

Δημόσιου Λογιστικού ήταν και η μόνη που έγινε στο βασικό αυτό 

νομοθέτημα του όλου συστήματος του δηιιόσιου λογιστικού, η 

ανάγκη αναθεώρησης του οποίου για τον εκσυγχρονισμό της 

Δημόσιας Διοίκησης είχε επισημανθεί (βλέπε Κεφάλαιο 5.2 των 

πιο πάνω Προκαταρκτικών). Βέβαια, έγιναν και ορισμένες άλλες 

ρυθμίσεις (όπως η κατάργηση της παρεμβολής των οικονομικών 

υπηρεσιών των υπουργείων στη συγκέντρωση και τον έλεγχο της 

πληρότητας των δικαιολογητικών των δημόσιων δαπανών), που 

αναφέρονταν σε διοικητικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονταν 

από άλλες διατάξεις του όλου συστήματος. 

3.5.2. Διαπιστώσεις - Παρατηρήσεις 

Αναλυτικότερες παρατηρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν 

στον τρόπο με τον οποίον ασκείται ο έλεγχος της δημοσιονομι-
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κΛς διαχείρισης της πολιτείας. 

3.5.2.1. Η μεταφορά του προληπτικού ελέγχου σε όργανα της 

διοίκησης και οι αδυναμίες της 

Πρόδηλα, στην προσπάθεια απλούστευσης της πιο πάνω 

διοικητικά διαδικασίας έγινε, με το άραρο 34 του ν. 1484/ 

1984, και μια άλλη ρύθμιση, με την οποία ορίστηκε ότι ο προ

βλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις προληπτικός έλεγχος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες του Δημοσίου ασκείται από 

τις υπηρεσίες εντελλομένων εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Με τη ρύθμιση αυτήν, ο έλεγχος της δημοσιονομικής 

διαχείρισης των κρατικών δαπανών ο οποίος μνημονεύθηκε πιο 

πάνω, που κυρίαρχη πηγή δικαίου είχε το Σύνταγμα και δ ιενερ

γεί το από όργανα ανώτατου δικαστηρίου, μεταβλήθηκε σε έλεγχο 

"εσωτερικό", διενεργούμενο δηλαδή από όργανα της εκτελεστικής 

λειτουργίας, με την πρωτοβουλία και την παρεμβολή της οποίας 

υλοποιούνται οι κρατικές δαπάνες. 

Από την εφαρμογή όμως της ρύθμισης αυτής αναδύθηκαν οι 

αδυναμίες της. Αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

α. Αμφισβητείται η συνταγματικότητα της ρύθμισης, 

β. Αμφισβητείται η συμπόρευσή της με το πνεύμα των Προκαταρ

κτικών του Πενταετούς Προγράμματος 1982-1987, το οποίο 

απέβλεπε στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, 

στη σύνθετη διοικητική ενέργεια πραγματοποίησης των 

κρατικών δαπανών και όχι σε αποδυνάμωση του εΈωτεοικού 

δικαστικού ελέγχου της νοιιιιιότηταο των; δαπανών αυτών. 

γ. Υποκατέστησε, σε περίπτωση διαφωνίας για τη νομιμότητα 

εντελλόμενης δαπάνης, την κρίση δικαστικού σχηματισμού, 
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που παρέχει όλες τις συνταγυατικέο εγγυήσεις για την οραή 

εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων, αλλά και για τη 

λειτουργία παράγοντα αποτρεπτικού του σφετερισμού των 

δημόσιων χρημάτων, από κρίση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης. 

6. Δημιούργησε νομικές περιπλοκές στο θέμα του προσδιορισμού 

των υπευθύνων σε περίπτωση διενέργειας-πληρωμής κρατικής 

δαπάνης που δε στηρίζεται σε νόμο. 

ε. Δημιούργησε συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του γνωστού 

στη χώρα μας κλίματος των συνεχώς επαναλαμβανόμενων παρα

πόνων και αιτιάσεων για κρατικές "σπατάλες", "διασπαθί

σεις του δημόσιου χρήματος", "ατασθαλίες" κιι "σκάνδαλα", 

αφού η δημοσιονομική διαχείριση δεν μπορεί να επικαλεστεί 

τη διενέργεια προληπτικού εΕωτεοικού. από δικαστικά 

δηλαδή όργανα ανώτατου δικαστηρίου, ελέγχου της νομιμότη

τας των κρατικών δαπανών, ελέγχου που θα βοηθούσε στην 

ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κρατική 

διαχείριση του δημόσιου χρήματος και τους πολίτες. 

3.5.2.2. Οι κίνδυνοι που αναδύονται 

Με δεδομένες τις επιλογές ότι η παρέμβαση του κράτους 

και ειδικότερα της Δημόσιας Διοίκησης στην καθημερινή ζωή του 

πολίτη στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών του με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι συλλογικέe ανάγκες της κοινω

νίας, αλλά και με δεδομένες τις παραπάνω διαπιστώσεις, αναδύ

εται ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο 

"ελέγχεται" ήδη η Δημόσια Διοίκηση, πάντοτε από άποψη νομιμό

τητας, στη -διαχείριση του δημόσιου πλούτου, ενέχει τον κίν-
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ôuvo να εξελιχτεί σε έναν από τους σπουδαιότερους ανασταλτι

κούς παράγοντες της οικονομικής, αλλά και της κοινωνικής 

ανάπτυξης της χώρας και αυτό, για δύο βασικά λόγους: 

i. Γιατί οι εσωτερικές αδυναμίες του συστήματος που αναφέρ

θηκαν παραπάνω, ανεξάρτητα από την επίδραση στο θέμα των 

νομικών λόγων, εύκολα μπορούν να εξελιχτούν σε μιαν 

ατραπό που θα οδηγεί σε μια καθολική δυσπιστία για την 

"εντιμότητα" της κρατικής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

ϋ . Γιατί μια τέτοια καθολική δυσπιστία, που θα προέρχεται 

από τις αδυναμίες αυτές του συστήματος ελέγχου της 

νομιμότητας των κρατικών δαπανών, αποτελεί το σπουδαιό

τερο παράγοντα που παρεμποδίζει τη δημιουργία κλίματος 

πλατιάς συναίνεσης, το οποίο αποτελεί τη βάση και την 

προϋπόθεση εφαρμογής και επιτυχίας οποιουδήποτε σταθεοο-

ποιητικού της οικονομίας της χώρας μας προγράμματος, 

αλλά και προγράμματος "σταθεροποίησης" της "σταθεροποίη

σης", καθώς και των επόμενων σταδίων, της 5υvautκήe 

δηλαδή οικονομικής και κοι,νωνικής ανάπτυξης της χώρας, 

αλλά και κάθε μεσο/μακρο-πρόθεσμου σχεδιασμού και ιδιαί

τερα κάθε μεσοπρόθεσμου (πενταετούς) προγράμματος κοινω

νικής και οικονομικής ανάπτυξης, σε εποχή μάλιστα που 

ένας από τους στόχους πρέπει να είναι η σταθεροποίηση 

της οικονομίας και η σταθεροποίηση της σταθεροποίησης 

αυτής. 
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3.5.3. Ο έλεγχος της νόμιμης βράσης της διοίκησης 

3.5.3.1. Η αξία του δικαστικού ελέγχου της βράσης των διοι

κητικών οργάνων 

Η διοίκηση, ως πολιτειακή λειτουργία, ασχολείται και 

αντικείμενο έχει την εκτέλεση των νόμων. Λειτουργεί μέσω των 

διοικητικών πράξεων και κατά την άσκηση της λειτουργίας της 

αυτής υπόκειται σε έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην 

κρίση της νομιμότητας της βράσης των διοικητικών οργάνων. 

Χωρίς να αμφισβητείται η σημασία άλλων μορφών ελέγχου 

(λ.χ. του ιεραρχικού), είναι απόλυτα και καθολικά παραδεκτό 

ότι ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι δικαστι

κός. Τούτο σημαίνει ότι κάδε διοικητική διαφορά, δηλαδή κάδε 

αμφισβήτηση, η οποία μπορεί να προκύψει από πράξη διοικητικού 

οργάνου, πρέπει να επιλύεται όχι από το ιεραρχικώς προϊστά

μενο όργανο, που σε τελευταία ανάλυση είναι ο υπουργός, αλλά 

αποκλειστικά από τα διοικητικά δικαστήρια, με κορυφαίο το 

ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας μας, το Συμβούλιο της 

Επικρατείας (Ε.τ.Ε.). Η παραδοχή αυτή καταξιώνεται ακόμη 

περισσότερο στα τελευταία χρόνια για δύο λόγους: (α) γιατί 

εμφανίζεται μια έξαρση της αμφισβήτησης για το σύννομο της 

δράσης της διοίκησης και (β) γιατί ο έλεγχος αυτός εδραιώνει 

κλίμα εμπιστοσύνης των διοικούμενων, των πολιτών, του λαού 

γενικότερα, προς τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης, που τόσο 

είναι απαραίτητο για την επίτευξη πλατιάς συναίνεσης σε μέτρα 

που αποσκοπούν σε μεσο/μακρο-πρόαεσμους στόχους κοινωνικής, 

αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. 

Από τη φύση του ο έλεγχος αυτός τΙδετάι σε κίνηση μόνο 
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με την άσκηση ένοικου μέσου και καταλήγει σε έκδοση απόφασης 

που τέμνει συγκεκριμένη διαφορά και στη διαμόρφωση νομολογί

ας. Νομολογίας, που όταν προέρχεται από το Ε.τ.Ε. (αλλά και 

το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) χαράσσει τα συνταγματικά όρια 

των ρυθμίσεων του κοινού νομοαέτη και δίνει κατευθύνσεις για 

τη νόμιμη δράση της Δημόσιας Διοίκησης. 

Σημαντική αδυναμία είναι ότι οι κατευθύνσεις αυτές, 

τόσο προς το νομοαέτη όσο και προς τη διοίκηση, περιορίζονται 

στην κοινοποίηση των αποφάσεων. Ετα πλαίσια προσπάθειας 

περιορισμού αυτής της αδυναμίας, καθιερώθηκε (με το άρθρο 5 

του ν. 1470/1984) η κατάρτιση ετήσιας ειδικής έκθεσης για τις 

δραστηριότητες του Ε.τ.Ε., που ανακοινώνεται στον Πρωθυπουργό 

και στον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Ήδη, καταρτίστηκε η πρώτη 

έκθεση που αναφέρεται στο δικαστικό έτος 1985-1986. 

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι από την πρώτη κιόλας 

παραπάνω έκθεση του Ε.τ.Ε. εμφανίστηκαν και πρόσθετες αδυνα

μίες της υπάρχουσας κατάστασης. Χαρακτηριστικές είναι: 

ι. Ότι το Σ.τ.Ε. βρίσκεται σε μόνιμη καθυστέρηση εκκρεμών 

υποθέσεων, που φτάνει τα δύο χρόνια περίπου κατά μέσον 

όρο. 

li. Ότι δημιουργούνται εύλογες διαμαρτυρίες ενδιαφερομέ

νων, αλλά και υπηρεσιών της διοίκησης, 

iii. Ότι υπάρχει μια εμμονή της διοίκησης να ασκεί ένδικα 

μέσα και όταν ακόμη τα σχετικά νομικά ζητήματα έχουν 

παγίως λυθεί σε βάρος της. 

ίν. Ότι συχνά η διοίκηση δεν καταρτίζει έγκαιρα τα σχέδια 

κανονιστικών διαταγμάτων που πρέπει να εκδοθούν μέσα σε 

προβλεπόμενη ορισμένη προθεσμία, 

ν. Ότι οι γνωμοδοτικές επιτροπές για την παραίτηση του 
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Δημοσίου από τις προφανώς απαράδεκτες ή αβάσιμες αναι

ρέσεις σε φορολογικές και δασμολογικές υποθέσεις, που 

προβλέφθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 

1470/1984, δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν, κυρίως λόγω 

απροθυμίας για συνεργασία από την πλευρά της διοίκησης, 

vi. Ότι διαφαίνεται μια γενικότερη τάση της διοίκησης να 

επιδιώκει και να επιτυγχάνει τη μετατροπή, νομοθετικά, 

των νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την έκδοση κανονιστι

κών διαταγμάτων, σε εξουσιοδοτήσεις προς τους αρμόδιους 

υπουργούς και στη συνέχεια προς τους νομάρχες και άλλα 

κατώτερα διοικητικά όργανα προς έκδοση ομοίου περιεχο

μένου κανονιστικών αποφάσεων, με αποτέλσμα τη δημιουρ

γία ακόμη και σοβαρών ζητημάτων αντισυνταγματικότητας 

των γενομένων ρυθμίσεων. 

Γενικότερα, η Δημόσια Διοίκηση δεν προσαρμόστηκε σε 

μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν - στον απαιτούμενο βαθμό - το 

δίπτυχο: Αποδοτική δράση-έλεγχος. Οι αρχές και οι τεχνι

κές του management, που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα 

καινούριο, αποδοτικό πρότυπο διοικητικής συμπεριφοράς στο 

χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσουν την κρατική 

μηχανή σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, δεν έσπασαν το φράγμα 

της συντήρησης. Ο αυτοσχεδιασμός και η άγνοια του κόστους-

ωφέλειας ήταν επόμενο να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της 

διοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ 

4.1. Ιστορικό 

Η οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης των σχέσεων του 

σύγχρονου κράτους με τους πολίτες προϋποθέτει μια προκαταρ

κτική διερεύνηση της άραρωσης του δημόσιου χώρου με την 

υπόλοιπη κοινωνία και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την 

άραρωση αυτή μέσα από τα ιστορικά δρώμενα στο δοσμένο χώρο. 

Ειδικότερα για τον προσδιορισμό και αποτύπωση των σχέ

σεων της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες, απαιτείται η 

θεώρηση της άραρωσης κράτους-κοινωνίας να γίνει από την 

εξωτερική και εσωτερική οπτική της: εξωτερικά ως σχέση του 

κράτους εγγυητή και διαχειριστή ή και διαιτητή των κοινωνικών 

σχέσεων εσωτερικά ως χώρος προαγωγής ιδιωτικών συμφερόντων 

και κοινωνικής ενσωμάτωσης, στο μέτρο που η δημόσια εργοδοσία 

αποτελεί μέρος της γενικής αγοράς εργασίας. 

Αν η ιστορία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αρχίξει 

με την Επανάσταση του 1821 και τη διοικητική οργάνωση κατά 

την περίοδο των τοπικών πολιτευμάτων, οι άξονες άρθρωσης 

διοίκησης-πολιτών που προσδιόρισαν και μορφοποίησαν το σημε

ρινό χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης διαμορφώθηκαν στη μετα

πολεμική περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της αντίστασης, για 
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πρώτη φορά οι μάζες επεμβαίνουν άμεσα στον πολιτικό και 

κοινωνικό βίο και παίρνουν μέρος στην οικοδόμηση νέων θεσμών. 

Το κυρίαρχο μικροαστικό πελατειακό σύστημα που επικρατούσε 

πριν από τον πόλεμο διαλύθηκε κατά την περίοδο αυτή. 

Κατά και μετά όμως τον εμφύλιο πόλεμο οικοδομείται ένα 

ανανεωμένο σύστημα κοινωνικής ιεραρχίας και αρθρώνεται η 

διαδικασία ανασύνταξης των πελατειακών σχέσεων. Από τον εμφύ

λιο πόλεμο αρχίζουν, και μετά τη λήξη του ενισχύονται, η 

ριζική εκκαθάριση της Δημόσιας Διοίκησης και η συστηματοποί

ηση της καταπίεσης. Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

κοινωνίας είναι η έντονη πόλωση. Η Βραχύβια κυβέρνηση 1964-

1965 δεν κατόρθωσε να επιφέρει τη ριζική δημοκρατική ρήξη στο 

θεσμικό επίπεδο- η απειλή μιας τέτοιας ρήξης ήταν άλλωστε 

αυτή που προκάλεσε την κατάργηση της δημοκρατίας. 

Για την ανίχνευση της άρθρωσης κράτους-κοινωνίας 

πρέπει ιδιαίτερα να συνεκτιμηθεί ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκη

σης ως εργοδότη και η εξάρτηση των εργαζόμενων υπαλλλήλων από 

το σύστημα. 

Ο κρατικός μηχανισμός υπήρξε και λειτούργησε ως προνο

μιακός χώρος για την εξασφάλιση και αποκατάσταση "όσων έπρε

πε" να αποκατασταθούν. Έτσι, η διαδικασία δόμησης του συστή

ματος των δημόσιων μηχανισμών, με βάση μιαν επιλεκτική στρα

τολόγηση, οδήγησε στη δημιουργία ενός συγκροτημένου και μονό

χρωμου κρατικού μηχανισμού που αναπαράγεται σχεδόν αυτόματα. 

Εξάλλου, όπως και η κρατική διόγκωση έτσι και η εξέλιξη της 

οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών υπαγορευόταν από σκοπιμότη

τες που δεν έχουν κατ' ανάγκη άμεση σχέση με τη λειτουργικό

τητα και αποτελεσματικότητα του έργου τους. Το ίδιο παρατη

ρήθηκε και στη δόμηση της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων με τη 
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διεύρυνση των μεσαίων και ανώτερων βααμίδων της υπαλληλικής 

ιεραρχίας. *Οσο για τη στοχοάεσία λειτουργικότητας, αυτή σε 

πρώτη προσέγγιση φαίνεται να μην αποδίδει ή και να μην υπάρ

χει, όμως μια βααύτερη και συνολική εξέταση της αποκαλύπτει 

ότι λειτούργησε αποτελεσματικά αλλά για άλλους πολιτικοκοινω

νικούς λόγους. 

Εξουσιαστική, με συσσωρευμένη και παγιωμένη γραφειο

κρατική αδράνεια, με συμπηγμένα "εσωτερικά" σωματειακά συμφέ

ροντα που πιέζουν και διαπραγματεύονται, συντεχνιακή και 

πελατειακή, η Δημόσια Διοίκηση διαμορφώνεται σαν χώρος κλει

στός για τους πολίτες, χώρος που χρησιμοποιή8ηκε και που 

μπορεί να χρησιμοποιηαεί - αν δεν αλλάξουν οι δομές και οι 

διαδικασίες - ως χώρος· συναλλαγής και καταπίεσης. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι όποιες και όσες προσπάάειες 

διοικητικών μεταρρυαμίσεων έγιναν μετά την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Γιατί 

καταβλήάηκε προσπάάεια εξοράολογισμού του συστήματος, που 

κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε γίνει ακόμη πιο συγκεν

τρωτικό και εξουσιαστικό, με διοράωτικές αλλαγές που όμως 

οργανώνονταν γύρω από τους ίδιους βασικούς του άξονες και 

εξυπηρετούσαν τις ίδιες αρχές χωρίς να αίγεται ο πυρήνας που 

προσδιορίζει το σύστημα: η σχέση των πολιτών με τη διοίκηση, 

με το κράτος. 

Η βασική σχέση της διοίκησης με τους πολίτες ήταν 

σχέση "διοίκησης-διοικουμενων υπηκόων", ερήμην των οποίων 

δομήάηκε και οργανώάηκε η διοίκηση. Ακριβώς αυτή η σχέση 

γεννά, τροφοδοτεί και αναπαράγει τη γραφειοκρατία, προσδιορί

ζοντας τη φυσιογνωμία της διοίκησης, την "εικόνα" που σχημα

τίζουν οι πολίτες για τη διοίκηση. 
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Äv αυτή η σχέση 6εν επαναπροσδιοριστεί, δε μεταλλα

χτεί, κάθε προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής αποδοτικότητας 

της Δημόσιας Διοίκησης είναι προορισμένη να αποτύχει- οι δι

οικητικές μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται για να βελτιώσουν 

ένα σααρό σύστημα, το μόνο αποτέλεσμα που είναι καταδικασμέ

νες να έχουν είναι να καθιστούν "αποδοτικότερο" αυτό το 

σύστημα, να αναπαράγουν τη γραφειοκρατία, την αποξένωση και 

αυτονόμηση της διοίκησης από τους πολίτες, από αυτούς δηλαδή 

που πρέπει να υπηρετεί. 

Στα πλαίσια των παραπάνω βασικών εκτιμήσεων, θέση και 

διαρκής στόχος είναι να λειτουργήσει η σχέση διοίκησης-πολι-

τών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπροσδιορίσει τα χαρακτηριστικά 

της Δημόσιας Διοίκησης, στοχεύοντας στην "κοινωνική αποτελε

σματικότητα" . 

4.2. Στοιχεία που συναέτουν τη σχέση κράτους-πολίτη 

4.2.1. Πληροφόρηση - Επικοινωνία 

Η πληροφόρηση είναι ένας σημαντικός τομέας για τη 

λειτουργικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το μέσο εγκαθί

δρυσης της αμοιβαίας και σταθερής συνεργασίας μεταξύ κράτους 

και πολίτη, της τόσο απαραίτητης για την ικανοποιητική λει

τουργία του πολιτικού συστήματος. Η ισχύουσα κατάσταση, παρά 

τα βήματα προόδου που έχουν γίνει στην εξομάλυνση των σχέσεων 

κράτους-πολίτη, δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί ικανοποιη

τική. 

Πληροφόρηση θεωρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

παροχή κάθε σημαντικής ή όχι πληροφορίας που έχει αποδέκτη 
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τον πολίτη και προέρχεται από τη διαδικασία άσκησης της εξου

σίας από το κράτος διαμέσου των εκτελεστικών του οργάνων. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η πληροφόρηση είναι υποχρέωση 

για τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον 

αποδέκτη της να ασκεί τον έλεγχο που επιβάλλεται για τη σωστή 

λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Οραή πληροφόρηση λοιπόν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί 

η πληροφόρηση που έχει ως άεωρητική Βάση το γεγονός ότι η 

διοίκηση δεν μπορεί παρά να είναι υπηρετική στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη, χωρίς επιλογές και με βασικό κριτήριο τη συνολι-

κότητα. 

4.2.2. Επικοινωνία πολιτών-διοίκησης 

Η επικοινωνία των πολιτών με τη διοίκηση δεν είναι και 

δεν μπορεί να είναι αυτόνομη λειτουργία. Αντίαετα, είναι 

συνυφασμένη με τη διάάεση της διοίκησης να καταστήσει τον 

πολίτη συμμέτοχο και συμπαραστάτη των λειτουργιών της, κααώς 

επίσης και με τη δεκτικότητα του ίδιου του πολίτη. Η επι

κοινωνία, επομένως, έχει άμεση σχέση και με την πληροφόρηση 

που παρέχει η διοίκηση στο κοινωνικό της περιβάλλον. 

'Ηδη στο άέμα της πληροφόρησης αντιμετωπίστηκε σε 

μεγάλο ποσοστό και η επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση και 

στους πολίτες ως παράγοντας ουσιαστικοποίησης της μεταξύ τους 

συνεργασίας. Μερικά όμως βασικά προβλήματα που παραμένουν άα 

εξεταστούν εδώ. 

Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι η επικοινωνία είναι 

μια δυναμική κααημερινή λειτουργία και γι* αυτόν το λόγο 

απαιτεί συνεχή προσπάδεια και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την 
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εκπόνηση διοικητικών μέτρων. Είναι κυρίως κοινωνική σχέση και 

επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών της 

διοίκησης, αλλά και του ίδιου του πολίτη. 

Η βελτίωση, επομένως, των σχέσεων επικοινωνίας είναι 

κοινωνική διαδικασία μακροπρόθεσμη που περνά κατά κύριο λόγο 

μέσα από τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εάν επιχειρούσε κάποιος να εντοπίσει τα στοιχεία της 

οραής επικοινωνίας, άα έπρεπε πρώτα να αναλύσει τους παράγο

ντες που εμποδίζουν τη λειτουργία της. Και αυτοί είναι: 

α. Η υπεροψία που πηγάζει κυρίως από μια περιρρέουσα εξουσι

αστική αντίληψη που δημιουργείται στο δημόσιο λειτουργό 

και δεν επιτρέπει την ουσιαστική προσέγγιση του πολίτη, 

β. Η υπερτόνιση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος με τις 

συνακόλουθες προεκτάσεις που έχει στην υποβάθμιση του 

εξατομικευμένου. 

γ. 'Αγνοια, σε πολλές περιπτώσεις, ή αδυναμία κατανόησης των 

ουσιαστικών προβλημάτων του πολίτη, 

δ. Τέλος, παρεξήγηση από πλευράς διοίκησης που σε όχι λίγες 

περιπτώσεις αγγίξει τα όρια της καχυποψίας η οποία εδρά-

ξεται όμως στους παράγοντες που εκτέθηκαν πιο πάνω. 

Ξεπερνώντας τα παραπάνω, σημειώνουμε ότι οι τρόποι 

επικοινωνίας είναι βασικά δύο. Ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας 

που χαρακτηρίζεται από την απευθείας προσωπική επαφή και ο 

έμμεσος που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

Τα όργανα επικοινωνίας είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και 

οι υπάλληλοι των δημόσιων οργανισμών. 

Το περιβάλλον για την άμεση επικοινωνία προϋποθέτει τη 

λειτουργία ειδικών γραφείων υποδοχής και εξυπηρέτησης του 

κοινού, χωρίς να αποκοπεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τις 
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εσωτερικές μονάδες διοίκησης, που χειρίζονται τα βέματα. 

4.2.3. Πληροφόρηση - Επικοινωνία και νόμοι 

Βασική παράμετρος στην κααιέρωση μιας αμφίδρομης 

πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταξύ κράτους-πολιτών αποτελεί 

η ασφαλής περί δικαίου γνώση τόσο των πολιτών όσο και των 

οργάνων της διοίκησης που εφαρμόζουν τους νόμους αφού: 

- Υποχρέωση των πολιτών είναι η συμμόρφωση με το νόμο, και 

- Υποχρέωση της διοίκησης η νόμιμη δράση. 

Τούτο δημιουργεί απαίτηση των πολιτών και αντίστοιχα 

υποχρέωση της διοίκησης για: (α) "απλούς" νόμους, (β) δυνα

τότητα ταχείας και προσιτής ανεύρεσης της ισχύουσας νομοδ?:-

σίας. 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο ρόλος της διοίκησης είναι 

κααοριστικός. Γιατί και σε σχέση με τους νόμους, η διοίκηση 

έχει αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά τη διεκπεραίωση του προκα

ταρκτικού σταδίου πριν την υποβολή των σχεδίων νόμων για 

επιφήφιση στη Βουλή. 

Το εύρος της δραστηριότητας αυτής της διοίκησης κατα

φαίνεται αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι νόμοι 

προέρχονται από νομοσχέδια που προτάάηκαν από την κυβέρνηση. 

Επιπλέον, η δυνατότητα ανεύρεσης της ισχύουσας νομοαε-

σίας αποτελεί εξίσου σπουδαία απάντηση και, κατ* αντίστιξη, 

υποχρέωση. 

4.2.4. Απογράφε ιοκρατικοποίηση - λποαεσμοποίηση 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα οι διαδικασίες 
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με τις οποίες λειτουργεί η κρατική διοίκηση εσωτερικά, δηλαδή 

στις σχέσεις μεταξύ υπηρεσιών, και εξωτερικά, δηλαδή στις 

σχέσεις της με τον πολίτη είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικές και 

νομικά περίπλοκες. Αυτό έχει την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί, 

πολύπλοκοι, περιττοί, αντιφατικοί, και συχνά παρωχημένο ι, 

υπερβολικά λεπτομερειακοί και δεσμευτικοί κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί με νόμους, Π.Δ. ή υπουργικές αποφάσεις και που δεν 

εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες. Αντίθετα, αποτελούν τροχο

πέδη στην παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία και παγιώ

νουν μια νοοτροπία και αντίληψη τυπολατρείας στους δημόσιους 

υπαλλήλους που τους διαχειρίζονται σε βάρος του ενδιαφέροντος 

που χρειάζεται να έχουν για την ουσιαστική αποστολή και το 

έργο κάθε υπηρεσίας. Ειδικότερα, η κατάσταση αυτή επηρεάζει 

αρνητικά τις σχέσεις κράτους-πολίτη και επιπρόσθετα δημιουρ

γεί μια σημαντική ιδεολογική και ουσιαστική ανισότητα σε 

βάρος του πολίτη και υπέρ της κρατικής εξουσίας αφού μόνον η 

τελευταία γνωρίζει να χρησιμοποιήσει τους κανόνες αυτούς. 

Τέλος, υπάρχει και ένα βασικό πρόβλημα μεθοδολογίας. 

Συστηματική απογράφε ιοκρατικόποίηση διαδικασιών δεν έχει 

επιχειρηθεί στην Ελλάδα και έτσι δεν υπάρχει επαρκής σειρά 

για τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις επιτυχίας ενός προγράμμα

τος απογράφε ιοκρατικόποίησης. Οι δυσκολίες δεν είναι μόνον 

τεχνικές, με την έννοια του γνωστικού αντικειμένου της οργά

νωσης και των τεχνικών μέσων πληροφορικής που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, αλλά και άλλες. Δύο αξίζει να αναφερθούν ειδικά. Η 

πρώτη δυσκολία αφορά το κοινωνικο-φυχολογικό πρόβλημα της 

οργανωτικής παρέμβασης, δηλαδή της παραγωγής και εισαγωγής 

καινοτομίας με ένα, και σε ένα, σύστημα με παγιωμένες πρακτι

κές αντιλήψεις και αξίες και μικροπρονόμια, και ένα κατοχυρω-
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μένο σύστημα εξουσίας. Η δεύτερη δυσκολία αφορά το πρόβλημα 

της συνολικής συστηματικής ή πολυδιάστατης παρέμβασης, δηλαδή 

την ανάγκη για καινοτομίες σε πολλά σημεία του συστήματος. 

Και οι δύο δυσκολίες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. 

4.2.5. 'Ελεγχος της διοίκησης 

Σήμερα η διοίκηση ελέγχεται για τις πράξεις της που 

αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δύο μηχανι

σμούς. Ο πρώτος είναι η δικαστική λειτουργία (Ε.τ.Ε., διοικη

τικά δικαστήρια) και ο δεύτερος αφορά τις διαδικασίες εσωτε

ρικού ελέγχου από όργανα της διοίκησης, θεωρούμε ότι αυτοί οι 

δύο μηχανισμοί δεν εξασφαλίζουν επαρκώς το στόχο της προστα

σίας του πολίτη με την έννοια του φυσικού ή νομικού προσώπου 

από κρατική κακοδιοίκηση και αυθαιρεσία. Υπάρχουν γι' αυτό 

εγγενείς λόγοι, όπως ότι στον εσωτερικό έλεγχο συμπίπτει 

ελέγχων και ελεγχόμενος, και ότι η δικαστική λειτουργία αφορά 

μόνον την παραβίαση νομιμότητας. Και για τους δύο μηχανισμούς 

υπάρχουν βεβαίως και λειτουργικοί λόγοι, δηλαδή διαμορφωμένες 

πρακτικές και εμπόδια, που υποβαθμίζουν την αποτελεσματικό

τητα τους για προστασία του πολίτη. Αυτή είναι ως προς τη 

δικαστική λειτουργία η έλλειψη υποδομής σε τεχνικά μέσα και 

προσωπικό που δημιουργεί μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην 

απονομή της δικαιοσύνης και η έλλειψη βούλησης από την κρα

τική εξουσία για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, καθώς και 

η δυσανάλογη επιμονή σε δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

του Δημοσίου. 

Ως προς τον εσωτερικό έλεγχο, η υποβάθμιση οφείλεται 

στην ανεπαρκή λειτουργία διαδικασιών επιθεώρησης, στον προσα-
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νατολισμό του προς την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου 

και όχι του πολίτη, την ύπαρξη στεγανών (υπουργεία, φορείς) 

όπου ακόμη περισσότερο υπάρχει σύμπτωση ελέγχοντος και ελεγ

χόμενου και στην έλλειψη αρνητικών κινήτρων (όπως πειδαρχικές 

ποινές, αναφορά στον προσωπικό φάκελλο του υπαλλήλου) για 

περιπτώσεις κακοδιοίκησης. 

4.2.6. Πρόσβαση των πολιτών στη διοίκηση - Συμμετοχή στη δι

οικητική δράση 

4.2.6.1. Ανοιχτή διοίκηση 

Η αρχή της φανερής δράσης των οργάνων της δημόσιας 

διοίκησης αποτελεί Βασική συνταγματική επιταγή. Η αρχή της 

δημοσιότητας στη σύγχρονη διοίκηση απέκτησε ευρύτερο περιεχό

μενο. Σταδιακά δημιουργήάηκε και αντίστοιχα δεσμοδετήδηκε η 

έννοια της ανοιχτής στους πολίτες διοίκησης, που σήμερα βεω-

ρείται λυδία λίθος της δημοκρατίας. 

Αλλά και αυτή η έννοια της ανοιχτής διοίκησης καθημε

ρινά αποκτά ευρύτερο περιεχόμενο. Σήμερα δεν αρκεί η δυνατό

τητα του πολίτη να λάβει γνώση των αρχείων της διοίκησης- η 

αρχή της ανοιχτής διοίκησης εννοιοποιείται ως η διοίκηση που 

δέχεται, αντιλαιιβάνεται και απαντά στις ανάγκες του πολίτη. 

Και από τη μεριά του πολίτη, το τι θέλει από τη διοί

κηση είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί: συνοψίζεται στην 

απαίτηση για μιαν απλή και προσιτή διοίκηση. (Αποδέκτης της 

(αν) - η ικανοποίηση του πολίτη είναι τελικά η κυβερνητική 

πολιτική.) 

Από τη μεριά όμως της διοίκησης, το περιεχόμενο αυτό 
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της ανοιχτής διοίκησης είναι περισσότερο σύναετο. Γιατί η 

ανοιχτή διοίκηση υπόκειται στη διαδικασία διάδρασης της 

κυβερνητικής πολιτικής, με στενά περιθώρια βελτίωσης, που 

υπόκεινται στους διοικητικούς ελέγχους. Η δυσκολία είναι 

μεγάλη και στοιχειοθετείται μέσα στη δομή καθεαυτή και στο 

processus της άσκησης εξουσίας και της διοικητικής οργάνωσης 

του "γραφειοκρατικού φαινομένου". 

Δύο καινούριες παράμετροι επηρεάζουν και δρουν συμπλη

ρωματικά στη λειτουργία της διοίκησης σήμερα: διαρκώς αυξα

νόμενη παρέμβαση του "κράτους πρόνοιας", με αντίστοιχη αύξηση 

της μεικτής οικονομίας, και η απαίτηση που πηγάξει από αυτήν 

την επέκταση του κράτους για συναίνεση και συμμετοχή. 

Πραγματικά, η επέκταση της κρατικής παρέμβασης αυξή

θηκε τα τελευταία χρόνια (στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκό

σμιο Πόλεμο 1940-1944, στην Ελλάδα στη ΙΟετία 1950-1960). Η 

κρατική παρέμβαση καλύπτει περιοχές και δράσεις που στα όχι 

πολύ μακρινά χρόνια ανήκαν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. 

Το φαινόμενο αυτό οδήγησε αντίστοιχα σε νέες οργανωτικές μορ

φές, όπως σε ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, κρατικά Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Όλος αυτός ο τεράστιος και πολυ

δαίδαλος οργανωτικός μηχανισμός, θεωρούμενος εξωτερικά, από 

τη μεριά του πολίτη, αποτελεί το κράτος, τη διοίκηση, τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Συνακόλουθα, ο πολύμορφος αυτός μηχανι

σμός θίγει, επηρεάζει και τελικά παρεμβαίνει διαμορφωτικά στα 

ζωτικά συμφέροντα και στον προσωπικό βίο των πολιτών. 

Αναγκαίοι όροι για την αποδοτικότητα του μηχανισμού 

αυτού, για να μπορέσει αυτός να απαντήσει στις ανάγκες των 

πολιτών, είναι η συμμετοχή σε συνδυασμό με τη διαφάνεια στη 

διοικητική δράση. 
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4.2.6.2. Δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά έγ

γραφα 

Όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να επαληθεύουν ότι 

αυτό που πράττει η διοίκηση είναι ό,τι δικαιούται να πράξει 

και ότι δεν κατέχει έγγραφα και πληροφορίες που δε δικαιούται 

να κατέχει. Όπως σχηματικά έχει αποδοθεί, η διοίκηση πρέπει 

να είναι ένα "γυάλινο οικοδόμημα". Οι σημαντικές εξελίξεις 

στον κοινωνικό τομέα, που σημάδεψαν τον εικοστό αιώνα και που 

οδήγησαν στο κράτος πρόνοιας, συνοδεύτηκαν με μια γραφειοκρα-

τικοποίηση που αφαίρεσε κάδε διαφάνεια από τη διοικητική 

μηχανή και την κατέστησε απρόσωπη. Τα όργανα της διοίκησης, 

εξάλλου, ως μέλη μιας ιεραρχίας έχουν πάντα το φόβο μήπως 

παίρνοντας πρωτοβουλίες αποδοκιμαστούν από τους ανωτέρους 

τους. Όλα αυτά οδηγούν σε μια διοίκηση που χρησιμοποιεί τη 

δική της σκοτεινή γλώσσα για να λέει όσο το δυνατόν πιο λίγα. 

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από το γεγονός 

ότι η διοικητική μηχανή με τη δύναμη της διάρκειας της, των 

εμπειριών και κυρίως των πληροφοριών που διαθέτει, ασκεί 

ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή πάνω στη διαδικασία της λήψης 

των αποφάσεων και τελικά τείνει να αυτονομηθεί, περιορίζοντας 

τη λαϊκή εντολή προς το Κοινοβούλιο. Αντίδραση στην αντιδημο

κρατική αυτή εξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης είναι η καθιέρωση 

θεσμών που επιτρέπουν την πρόσβαση στα αρχεία της διοίκησης. 

Ετην Ελλάδα η πρώτη διατύπωση του θεσμού της ελεύθερης 

πρόσβασης στα αρχεία της διοίκησης έγινε με το ν. 1599/1985 

όπου θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγρά

φων από τους πολίτες. Μέχρι το ν. 1599/1985, οι ενδιαφερόμε

νοι πολίτες για να λάβουν γνώση του περιεχομένου ενός διοικη-
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τικού εγγράφου έπρεπε να αποδείξουν ή να επικαλεστούν έννομο 

συμφέρον. 

Οι πολίτες-χρήστες των υπηρεσιών της διοίκησης, για τη 

ξωή των οποίων παίρνονται αποφάσεις, πρέπει να μπορούν να 

επηρεάσουν έμμεσα ή άμεσα το σχεδιασμό των πολιτικών και την 

υλοποίηση τους. 

Η συμμετοχή, άλλωστε, ως δεσμός ακρόασης του ενδιαφε

ρομένου πριν τη λήψη της απόφασης προβλέπεται από το Σύνταγ

μα. 

Μόνον τα τελευταία χρόνια έχουν άεσπιστεί στην Ελλάδα 

δεσμοί συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών και 

υλοποίησης αποφάσεων. 

Όμως οι δεσμοί αυτοί στην πράξη δεν απέδωσαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, κυρίως γιατί το ενδιαφέρον από τη 

μεριά των πολιτών αποδείχτηκε μικρό και ολοένα αποδυναμώνε

ται. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον μόνο σε χώρους και δεσμούς με 

έντονη αντιπαλότητα και κυρίως γενικών πολιτικών, όπως είναι 

ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής κ.λπ. 

Ειδικές έρευνες για τη διερεύνηση και αξιολόγηση 

γενικά των συμμετοχικών δεσμών δεν έχει γίνει ώστε να προ

χωρήσουν αποτελεσματικά διορδωτικά μέτρα ενεργοποίησης των 

δεσμών. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 





Οι κατευθύνσεις και τα μέτρα πολιτικής για τη Δημόσια 

Διοίκηση ακολουθούν τους εξής άξονες πολιτικής: 

λ. Βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της οργάνωσης και των 

λειτουργιών της οομής της. 

Β. Αξιοποίηση και σωστή ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις 

διάφορες υπηρεσιακές μονάδες της που συνδέονται με την 

αποδοτικότητα τόσο της εργασίας όσο και της οργάνωσης σε 

σχέση με την εργασία. 

Γ. Μεταρρύθμιση της εσωτερικής της οργάνωσης και επιδίωξη 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας. 

Δ. Βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΒΕΛΤΙΩΕΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ THE ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Για τη βελτίωση και την ποιοτική αναοάάμιση της οργά

νωσης και των λειτουργιών της δομής της Δημόσιας Διοίκησης 

προτείνεται : 

1. Να μελετηθεί η κατανομή του διοικητικού έργου στα υπουρ

γεία και στους αντίστοιχους αποκεντρωμένους Και αποσυ-

γκεντρωμένους δημόσιους φορείς. 

2. Να συγκεκριμενοποιηθούν οι δραστηριότητες του κάθε φορέα, 

να καθοριστούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να 

προσδιοριστούν οι σχέσεις των φορέων μεταξύ τους. 

3. Να υιοθετηθεί η ευρύτερη χρήση της πληροφορικής και η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει στο δημόσιο 

τομέα, καθώς και η διενέργεια εμπειρικών ερευνών σε 

θέματα που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση. 

5.1. Κατανομή διοικητικού έργου 

Σχετικά με την κατανομή του διοικητικού έργου στους 

φορείς της κρατικής διοίκησης, πρέπει: 

5.1.1. Ως προς τα υπουργεία 

Τα υπουργεία να καταστούν πραγματικά οι επιτελικοί 
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φορείς, το έργο των οποίων άα συνίσταται: 

- Ετη διαμόρφωση της πολιτικής του υπουργείου και στην 

αξιολόγηση της εφαρμογής της. 

- Ετον προγραμματισμό της δράσης τους. 

- Ετην ανώτατη εποπτεία και κατεύθυνση των περιφερειακών 

υπηρεσιών και οργάνων. 

- Ετην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής και των 

προγραμμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες ή όργανα. 

- Ετη διαμόρφωση των κεντρικών υπηρεσιών σε επιτελικά κέντρα 

διοίκησης, που περιλαμβάνει την αποσυγκέντρωση των δραστη

ριοτήτων εκτελεστικού χαρακτήρα σε περιφερειακές ή αυτοδι

οικούμενες μονάδες. Η ανάδειξη του επιτελικού ρόλου των 

υπουργείων σημαίνει ότι αυτά στο εξής ασχολούνται με τη 

διαμόρφωση και αξιολόγηση επιμέρους όψεων δημόσιας πολιτι

κής, την εκλογίκευση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων 

σε εθνικό επίπεδο, τη λειτουργική αναβάθμιση της διοικητι

κής συμπεριφοράς στον τομέα δράσης που τους αντιστοιχεί 

και την εγκαθίδρυση σύγχρονης μεθοδολογίας διοίκησης και 

οργάνωσης των υπηρεσιών (management). 

- Ετη λειτουργική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης που 

περιλαμβάνει και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 

γενικού γραμματέα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του 

επιτελικού-διευθυντικού του χαρακτήρα. Το πεδίο δράσης του 

γενικού γραμματέα, ως επιτελικού-διευθυντικού στελέχους 

(top manager), μεταξύ διοίκησης και πολιτικής, οφείλει να 

διαφυλαχθεί και να περιφρουρηθεί τόσο από τη ροπή προς την 

εκτελεστικότητα (οργανωτική ρουτίνα) όσο και από τη ροπή 

προς την (πολιτική) υποκατάσταση του υπουργού. 
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5.1.2. Ως προς τις περιφερειακές υπηρεσίες 

Οι περιφερειακές υπηρεσίες να αποτελούν τα εκτελεστικά 

όργανα της κυβερνητικής πολιτικής στην περιφέρεια και να 

ασκούν τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε 

αυτές, στο πλαίσιο ενίσχυσης του διοικητικού αποκεντρωτικού 

συστήματος. 

5.1.3. Ως προς τις νομαρχίες 

Οι νομαρχίες να αναχθούν σε ενιαίες και αυτοτελείς 

μέσα στο νομό διοικητικές μονάδες, ώστε όλες οι υπηρεσίες που 

άα λειτουργούν στα όρια του νομού να συμπεριλαμβάνονται στην 

ενιαία διοικητική μονάδα του νομού και να αποτελούν τον 

"Οργανισμό" της νομαρχίας. 

Η λειτουργική αναβάθμιση της νομαρχίας δα επιτευχθεί 

με την οργανωτική σύμπτυξη των τομεακών υπηρεσιών κάθε υπουρ

γείου, αλλά και με συναφείς διυπουργικές συγχωνεύσεις. 

Συγκεκριμένα: 

5.1.3.1. Ο ρόλος του νομάρχη 

Ως προς το ρόλο του νομάρχη: 

- θα ενισχυθεί με τη δημιουργία αυτοτελούς νομαρχίας, την 

επιτελική στήριξη της και τη σύσταση νομαρχιακών κλάδων 

προσωπικού, αλλά και με δυνατότητα παρέμβασης σε δραστηρι

ότητες φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

- θα καθιερωθεί υποχρέωση ενημέρωσης του νομάρχη για τα 

προγραμματιζόμενα και εκτελούμενα στην περιφέρεια του 
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νομού έργα των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών η 

άλλων δημόσιων φορέων. 

5.1.3.2. Οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της νομαρχίας 

Ως προς το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της 

νομαρχίας: 

- θα ενταχθούν όλες οι νομαρχιακές υπηρεσίες με δυνατότητα 

εξαίρεσης ορισμένων ειδικών υπηρεσιών λόγω τοπικής ιδιαι

τερότητας ή ειδικών συνάηκών και προβλημάτων. 

- Θα συσταθούν νέες νομαρχιακές υπηρεσίες όπου είναι απαραί

τητες (αρχαιολογικές υπηρεσίες, πολιτιστική ανάπτυξη, 

απόδημος ελληνισμός, λαϊκή επιμόρφωση κ.λπ.). 

Θα δημιουργηθούν αυτοτελείς μονάδες υποστήριξης όπως: 

- Μονάδα επιτελικής στήριξης με αρμοδιότητα σε θέματα προ

γραμματισμού και ανάπτυξης μέσα στο νομό. 

- Μονάδα διοικητικής/οικονομικής στήριξης. 

- Μονάδα νομικής υποστήριξης. 

- Μονάδα πληροφορικής/στατιστικής υποστήριξης. 

- Μονάδα για τις σχέσεις διοίκησης-πολιτών. 

- Μονάδα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. 

Θα μελετηθεί ο συντονισμός των θεματικών μονάδων. 

5.1.3.3. Προσωπικό 

Ως προς το προσωπικό: 

- Θα δημιουργηθούν ειδικοί "νομαρχιακοί" κλάδοι και αντί

στοιχες θέσεις προσωπικού, εκτός από ορισμένες ειδικές 

κατηγορίες προσωπικού. 
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- θα γίνει κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού κατά υπουρ

γείο, σε συνδυασμό με την προαναφεραείσα σύσταση νομαρχια

κών κλάδων, με σκοπό το προσωπικό αυτό να αποκτήσει συνεί

δηση ότι ανήκει στη νομαρχία και έχει προϊστάμενο το 

νομάρχη και όχι στα κεντρικά υπουργεία. 

5.1.3.4. Οργάνωση και λειτουργία της Διοίκησης Πρωτεύουσας 

και θεσσαλονίκης 

Ως προς την οργάνωση και λειτουργία της Διοίκησης 

Πρωτεύουσας και θεσσαλονίκης: 

- θα μελετηθεί στο πλαίσιο των νόμων 1599/1986 και 1622/ 

1986
r
 με κατάργηση της Νομαρχίας Αττικής και ενδεχόμενη 

σύσταση διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη. 

5.1.4. Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προαναφέρα

με, εξετάζονται από άλλη Ομάδα Εργασίας του Πενταετούς. 

5.2. ΣυγκεκριμενοποΙηση δραστηριοτήτων-αρμοδιοτήτων 

*Οσον αφορά τη συγκεκριμενοποίηση των δραστηριοτήτων 

και αρμοδιοτήτων, το συντονισμό και την αποφαγή επικαλύψεων 

των αρμοδιοτήτων των δημόσιων φορέων και τη σχέση μεταξύ 

τους, που είναι απαραίτητες συνθήκες για την αποτελεσματικό

τερη λειτουργία του δημόσιου τομέα, προτείνεται: 
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5.2.1. Δημιουργία Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης 

Η δημιουργία αυτοτελούς Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης 

με κύριο έργο τη διοικητική μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονι

σμό γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό και περιφε

ρειακό (διανομαρχιακό-νομαρχιακό) επίπεδο, αλλά και σε επί

πεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Μερικά μέλη εξέφρασαν αντίθετη άποψη στο να συμπεριλη

φθεί και η Τ.Α. στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Ειδικότερα για το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης προτεί

νεται : 

i. Να συστααεί στο ανώτατο επίπεδο και να προΐσταται ο 

Πρωθυπουργός ο οποίος άα επικουρείται από Υπουργό για 

τη Δημόσια Διοίκηση για να ενισχύεται διυπουργικά το 

κύρος του, να εξασφαλίζεται μια δυναμική πολιτική και 

να εκτελούνται οι εντολές του. 

ϋ . Να μεταφερθούν στο νέο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης: 

α. Τα θέματα διοικητικής αποκέντρωσης και υπηρεσιακής 

κατάστασης των νομαρχών και γενικών γραμματέων 

περιφερειών από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

β. Τα θέματα Κ.Ε.Ν.Ε. από τις υπηρεσίες του Πρωθυπουρ

γού. 

γ. Το μισθολόγιο από το Υπουργείο Οικονομικών. 

(Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ενότητα πολιτικής 

δράσης και αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με 

άλλους φορείς.) 

iii. Να συμπεριλάβει την επιτελική μεταρρυθμιστική προσέγ

γιση του θεσμού της νομαρχιακής αποκέντρωσης και συγκε-
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κριμένα να συστααεί σε αυτό αυτοτελής μονάδα για τη 

μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την εφαρ

μογή του αποκεντρωτικού διοικητικού συστήματος. Μέλος 

της Ομάδας πρότεινε: 

α. Το μετασχηματισμό του Υπουργείου Προεδρίας της 

Κυβέρνησης σε Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 

και Δημόσιας Διοίκησης με πρόβλεψη άέσης Υφυπουργού 

Δημόσιας Διοίκησης, 

β. Τη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης 

για τον πρακτικό συντονισμό και την παρακολούαηση 

της υλοποίησης της διοικητικής μεταρρύαμισης και 

λειτουργικής αναβάάμισης της Δημόσιας Διοίκησης. 

Οράό είναι το Συμβούλιο να συγκροτείται από μικρό 

αριαμό διακεκριμένων στελεχών και εμπειρογνωμόνων 

που υπηρετούν σε αυτό επί αητεία. 

Σαν άλλη εναλλακτική λύση, χωρίς να αντιστοιχεί από

λυτα στην πρόταση δημιουργίας αυτοτελούς Υπουργείου Δημόσιας 

Διοίκησης, προτείνεται η δημιουργία μιας διοικητικής υπηρε

σίας με την ονομασία "Τεχνο-επιστημονική Υπηρεσία Διοικητικών 

Μελετών" ή "Υπηρεσία Διοικητικών Μελετών Δημόσιας Διοίκησης", 

που 8α αποτελείται από υψηλού επιπέδου τεχνοκράτες με γνώσεις 

του management κατά περιοχές εξειδίκευσης και άα έχει σαν 

έργο τη συλλογή, επεξεργασία, ερμηνεία δεδομένων (data) που 

αφορούν σε διοικητικά οργανωτικά μεγέθη και την αξιολόγηση 

εφαρμοσμένων μοντέλων οργάνωσης είτε στο χώρο της ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης είτε στη διεανή διοικητική σκηνή. 
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5.2.2. Διάρθρωση Δημόσιας Διοίκησης σε υπουργεία 

Η δομή του σημερινού κυβερνητικού σχήματος στηρίζεται 

σε 19 υπουργεία. Πάνω στο άέμα αυτό υποστηρίχτηκαν 3 απόψεις: 

Σύμφωνα με τη μία άποψη πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των 

υπουργείων, με βασική κατεύθυνση την ορθολογικότερη ανακατα

νομή των αρμοδιοτήτων τους. Κατά την άλλη άποψη, πρέπει να 

γίνει συγκεκριμένη μελέτη (πρόταση) που θα ερευνά τη διάρθρω

ση της Δημόσιας Διοίκησης σε υπουργεία. 

Η τρίτη άποψη προτείνει: 

- Να γίνει μια τεχνική, συστηματική μελέτη για το μοντέλο 

και τους κανόνες διάρθρωσης της κεντρικής Δημόσιας Διοίκη

σης. 

- Να προσαρμοστούν, αν χρειαστεί, πάγιοι κανόνες (όπως των 

νομικών ρυθμίσεων για οργανισμούς και του βαθμολογίου), με 

βάση τη μελέτη αυτή. 

- Να προχωρήσουν οι φορείς σε διορθωτικές παρεμβάσεις των 

οργανισμών τους στη βάση και μελετών οργάνωσης για τον 

κάθε φορέα που θα καλύψουν και λεπτομερειακή οργάνωση 

(περιγραφές εργασίας, κανονισμός λειτουργίας). 

5.2.3. Σύσταση νέων οργανισμών στα υπουργεία 

Η κατάρτιση νέων οργανισμών στα υπουργεία και ΝΠΔΔ που 

θα διασφαλίζουν μια δυναμική διοίκηση, με βάση τη λειτουρ

γικότητα και τη φύση του επιτελούμενου έργου. 

Η κατάρτιση λειτουργικών οργανισμών προϋποθέτει: 

- Συγκριτική μελέτη των υφιστάμενων οργανισμών για τον εντο

πισμό επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και μεταφορά στους φυσικούς 
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φορείς τους. 

- Εκπόνηση συγκριτικών μελετών με βά η τη διεβνή διοικητική 

πρακτική και εμπειρία. 

- Εφαρμογή μεβόδων οργάνωσης/διοίκησης με Βάση αντικειμενι

κούς στόχους (management by objectives) και αξιολόγησης 

δέσεων. 

5.2.4. Συντονισμός του έργου σε κάδε υπουργείο 

Οι σχετικές προτάσεις που αναπτύχβηκαν για το συντονι

σμό είναι: 

- θεσμοδέτηση σε κάθε υπουργείο ενός προγραμματικού-συντονι-

στικού οργάνου και συγκρότηση "Ομάδων Επιτελικής Δράσης" 

(Task Forces) ευκαιριακού χαρακτήρα για την κατάρτιση 

ειδικών μελετών και ερευνών. 

- Διευαυνσιακή συνεργασία, η οποία δα είναι τυπική και άα 

λειτουργεί με μόνιμη γραμματεία. 

Η τελευταία πρόταση είναι αυτή που επικράτησε (βλέπε 

σχετική εισήγηση και πρακτικά 6.7.1987). 

5.2.5. Οι "Σύνδεσμοι Διοίκησης" 

Η καθιέρωση στο Υπουργέ ίο.Προεδρίας της Κυβέρνησης του 

δεσμού των "Συνδέσμων Διοίκησης", ως συνδέσμων διπλής κατεύ

θυνσης, με σκοπό την παροχή κάθε βοήθειας και συνδρομής στα 

υπουργεία και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες σε δέματα οργά

νωσης, προσωπικού, επιμόρφωσης, απλούστευσης διαδικασιών, 

πληροφορικής κ.λπ. 
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Ειδικότερα, τα καθήκοντα των "Συνδέσμων Διοίκησης" άα 

είναι : 

α. Η διοχέτευση προς τα υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς 

φορείς του δημόσιου τομέα της νενικήο πολιτικήο που 

ακολουθείται από το Υπουργείο Προεδρίας (Τομέας Δημόσιας 

Διοίκησης) σε θέματα οργάνωσης, προσωπικού και λειτουρ

γίας των δημόσιων υπηρεσιών ή των φορέων του δημόσιου 

τομέα, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής 

και των μέτρων (εννοείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

επιτελικές μονάδες), 

β. Ο εντοπισμός και η μεταφορά προς το Υπουργείο Προεδρίας 

(Τομέας Δημόσιας Διοίκησης) πληροφοριών για τα υπάρχοντα 

ή αναφυόμενα προβλήματα σε θέματα οργάνωσης, προσωπικού 

και λειτουργίας των υπηρεσιών. 

γ. Η παροχή κάθε βοήθειας και συνδρομής που θα συνίσταται 

στην υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών για τη διακρίβωση, 

ανάλυση και επίλυση προβλημάτων. 

Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή. Υποστηρίχτηκε σαν αντιπρό

ταση ο θεσμός των διυπουργικών κλάδων, ο οποίος θα μπορεί να 

αντικαταστήσει τους "Συνδέσμους Διοίκησης" στα συντονιστικά 

τους καθήκοντα. 

5.2.6. Τα ΝΠΔΔ 

Σχετικά με τα ΝΠΔΔ, και μέσα στο πλαίσιο της προσπά

θειας του καλύτερου συντονισμού και του καθορισμού των σχέ

σεων μεταξύ των δημόσιων φορέων, προτείνεται: 

- Να πραγματοποιηθεί απογραφή των πολυάριθμων Νομικών Προσώ

πων Δημοσίου Δικαίου, κατά αντικείμενο δραστηριότητας. 
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Σκοπός της απογραφής θα είναι η συγχώνευση, η κατάργηση 

και η ορθή υπαγωγή τους στα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία ή 

η μετατροπή τους σε δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΙΔ. 

Να δοαεί ενιαία εξουσιοδότηση, με σκοπό την αναδιοργάνωση 

τους πάνω σε ενιαίες αρχές οργάνωσης και λειτουργίας με 

τις εξής προϋποθέσεις: 

Να δοαεί πληρέστερη διαχειριστική και διοικητική αυτο

τέλεια. 

Να ασκείται σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο ο έλεγχος 

της δραστηριότητας τους (προληπτικός και κατασταλτικός 

σκοπιμότητας ή νομιμότητας οικονομικός ή λογιστικός). 

Να δημιουργηθεί μία κεντρική επιτελική μονάδα στο Υπουρ

γείο Προεδρίας της Κυβέρνησης (Τομέας Δημόσιας Διοίκησης), 

με σκοπό να μελετήσει τα κοινά δέματα οργάνωσης, λειτουρ

γίας των φορέων και κατάστασης του προσωπικού τους, καθιε-

ρώνοντας ενιαίες αρχές για τα θέματα αυτά. 

Να καθιερωθούν γενικές αρχές για την καλύτερη άσκηση της 

κρατικής εποπτείας στα ΝΠΔΔ με χέτοια κατεύθυνση ώστε: 

α. Η χάραξη της γενικής πολιτικής και οι ευθύνες επο

πτείας να ανήκουν στην αρμοδι-ότητα της κεντρικής διοί

κησης (υπουργεία). 

6. Η εξειδίκευση της πολιτικής αυτής στο χώρο ή στην καθ' 

ύλην περιοχή, η εφαρμογή της και η παρακολούθηση της 

' υλοποίησης των στόχων να αποτελούν ευθύνη των ΝΠΔΔ. 

γ. Η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και ο προγραμ

ματισμός της υπηρεσιακής δράσης, καθώς και η άσκηση 

της τρέχουσας εκτελεστικής και διαχειριστικής εξουσίας 

να ανάγονται στις αρμοδιότητες του ΝΠΔΔ. 
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5.2.7. Φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

Στο χώρο των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

με σκοπό την αποδοτικότερη δράση τους, να δημιουργηθεί στο 

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης (Τομέας Δημόσιας Διοίκη

σης) μια επιτελικά μονάδα, με αρμοδιότητα να χειρίζεται κάτω 

από ενιαίο πρίσμα και με βάση κοινές αρχές, θέματα οργάνωσης, 

λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού των φορέων αυτών. 

5.2.8. Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού 

Η αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού της Δημόσιας 

Διοίκησης και η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, με σκοπό να 

επαυξηθούν οι παραγωγικοί ρυθμοί λειτουργίας της απαιτεί τη 

συμβουλευτική επικουρία εξειδικευμένου προσωπικού που θα 

μελετήσει και θα οργανώσει την τεχνική της αξιολόγησης των 

θέσεων εργασίας (job evaluation). 

Συγκεκριμένα: 

- Θα καθοριστεί το περιεχόμενο κάθε θέσης εργασίας μέσα στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσιακής μονάδας (περι

γραφή θέσης, job description). 

- Θα προσδιοριστούν τα προσόντα του υπαλλήλου, η αναγκαία 

πείρα και η προσωπική ευθύνη που πρέπει αυτός να διαθέτει 

προκειμένου να ασκήσει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και 

τα καθήκοντα της θέσης. 

- Θα προσδιοριστεί ο μισθός που αντιστοιχεί σε κάθε (θέση 

εργασίας) κατηγορία προσωπικού. 

Η παραπάνω διαδικασία αναλύεται ενδεικτικά ως εξής: 

α. Περιγραφή καθηκόντων κατά θέση: 
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- Πληροφόρηση για το περιεχόμενο της θέσης εργασίας: ε

ρωτηματολόγια, συνεντεύξεις κ.λπ. 

- Περιγραφή εργασίας: τίτλος, επίπεδο ιεραρχικής κλίμα

κας (π.χ. καθήκοντα προϊσταμένων), στόχοι εργασίας, 

ανάλυση αποτελεσμάτων, γενικές αρμοδιότητες, κύρια 

καθήκοντα, φύση εργασίας (επιστημονικός, διοικητικός, 

τεχνικός, διευθυντικός χαρακτήρας), χωρική διάσταση. 

- Εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων: μέγεθος προσωπικού, 

προϋπολογισμός, μισθολογικές αμοιβές. 

6. Προσδιορισμός προσόντων-κριτηρίων: 

- Λήψη αποφάσεων: έκταση προσωπικής ή διοικητικής ευθύ

νης /αρμοδιότητας για λήψη αποφάσεων, σημασία/σπου

δαιότητα λαμβανομένων αποφάσεων, δυσχέρειες κατά τη 

λήψη αποφάσεων, απαιτούμενη δημιουργικότητα/πρωτοβου

λία. 

- Πολυπλοκότητα/συνθετότητα εργασίας: αριθμός υπομονάδων 

και φύση λειτουργιών ή αρμοδιοτήτων που ελέγχονται ή 

ασκούνται από τον υπάλληλο, ποικιλία θεμάτων ή προβλη

μάτων που συνήθως αντιμετωπίζονται, συναρμοδιότητες ή 

συνεργασίες κ.λπ. 

- Προσόντα-γνώσεις-αξιότητες: επίπεδο σπουδών, εξειδί

κευση ή εμπειρίες τεχνικού και επαγγελματικού χαρακτή

ρα, διοικητικές-διευθυντικές ικανότητες, επικοινωνια

κές δημόσιες σχέσεις κ.λπ. 

Η τεχνική της αξιολόγησης των θέσεων ενδείκνυται να 

ξεκινήσει από τις θέσεις προϊσταμένων της κεντρικής διοίκησης 

και να επεκταθεί σταδιακά σε όλο το χώρο της Δημόσιας Διοίκη

σης και για όλες τις θέσεις προσωπικού. 
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5.3. Πληροφορική - Έρευνα 

Αναφορικά με την πληροφορική και την έρευνα προτείνε

ται : 

5.3.1. Αναμόρφωση ΥΑΠ - Κέντρα Πληροφοριών 

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου 

Προεδρίας της Κυβέρνησης θα πρέπει να αναμορφωθεί σε ένα πιο 

ευέλικτο δεσμικό πλαίσιο, που να επιτρέπει και την αναβάάμιση 

του προσωπικού της. 

Μια επιτελική ολιγομελής μονάδα πληροφορικής δα λει

τουργεί σε κάδε υπουργείο, στελεχωμένη με εξειδικευμένο και 

έμπειρο προσωπικό, με στόχο το συντονισμό, την εποπτεία και 

τον έλεγχο της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο 

της εποπτείας του κάάε υπουργείου. 

Ένα Κέντρο Πληροφορικής (Κ.Π.) άα λειτουργεί σε κάδε 

φορέα του δημόσιου τομέα, με σκοπό την εξεύρεση και εφαρμογή 

μεθόδων για τον πληροφοριακό εκσυγχρονισμό του φορέα. 

Το κάδε Κ.Π. 8α αποτελείται από 4 λειτουργικές μονά

δες: 

α. Μονάδα επιτελικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, με αρμοδιότη

τες: προγραμματισμό δραστηριοτήτων (planning), αξιολό

γηση αποδοτικότητας, οργανωτικά και λειτουργικά δέματα, 

κανόνες-πρότυπα (για ολόκληρο το φορέα). 

6. Μονάδα σχεδιασμού και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημά

των, με αρμοδιότητες τον προγραμματισμό και την ανάλυση 

νέων συστημάτων. 

γ. Μονάδα συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και παραγωγής, με 
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αρμοδιότητες τη συντήρηση και ροή των πληροφοριακών 

συστημάτων, την τεχνική υποστήριξη συστημάτων Η/Υ (υλι-

κού-λογισμικού), την παραγωγή και την εκμετάλλευση (προ

γραμματισμός εργασιών Η/Υ, έλεγχος, χειρισμοί). 

6. Μονάδα διοικητικής υποστήριξης και δημόσιων σχέσεων, με 

αρμοδιότητες: παρακολούθηση συμβάσεων, προμήθεια και 

διαχείριση υλικού, τεχνική βιβλιοθήκη κ.λπ. 

5.3.2. Εμπειρικές έρευνες 

Σχετικά με τις εμπειρικές έρευνες, προτείνεται: 

Η δημιουργία υπηρεσίας ερευνών σε κάδε υπουργείο. 

Η διάθεση των αντίστοιχων χρηματικών πόρων. 

Η στρατολόγηση του αντίστοιχου προσωπικού που πρέπει να 

επιλεγεί με προσοχή. 

Ειδικότερα, μέσα από τις εμπειρικές έρευνες μπορούν να 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα "δεδομένα" (data) και να εξαχθούν 

τα σωστά συμπεράσματα, για να αποκτηθεί μια "εικόνα" του τι 

πράγματι συμβαίνει στην πρακτική άσκηση του "διοικείν" και 

"οργάνωνε ιν". 

Με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθεί: 

- Η ορθή διάγνωση μιας διοικητικής δυσλειτουργίας, με άμεσα 

λογικά συνδεόμενο αποτέλεσμα. 

- Η πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών με μεγαλύτερη 

πιθανότητα θετικών αποτελεσμάτων, δηλαδή "θεραπεία". 

- Ο περιορισμός, αλλά όχι η εξάλειψη, του τυχαίου ή απρόβλε

πτου σε ζητήματα οργανωτικών μεταβολών ως προς τα αποτελέ

σματα τους. 

- Η αξιοποίηση του διανοητικού δυναμικού ατόμων ή δημόσιων 
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λειτουργών με εδραία και έγκυρη κατάρτιση σε άέματα οργά

νωσης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΕΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Για την αξιοποίηση και τη σωστή ένταξη του ανθρώπινου 

δυναμικού στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες της Δημόσιας Δι

οίκησης που συνδέονται με την αποδοτικότητα τόσο της εργασίας 

όσο και της οργάνωσης σε σχέση με την εργασία 8α μελετηθούν: 

1. Το βαθμολογικό σύστημα 

2. Ο υπηρεσιακός συντονισμός 

3. Το μισαολογικό σύστημα 

4. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

5. Η αναδιάρθρωση θέσεων και προσόντων στη Δημόσια Διοίκηση. 

6.1. Βαθμολογικό' σύστημα 

Για το βαθμολογικό σύστημα προτείνεται: 

α. Να γίνει περιγραφή καθηκόντων των βαθμών σε κάθε κλάδο, 

δηλαδή να καταταχθούν αξιολογικά κατά βαθμό και να δοθούν 

συγκεκριμένα καθήκοντα στους βαθμούς. (Ως προς το θέμα 

αυτό, προτάθηκε συμπληρωματικά ότι μπορεί να γίνει κατα

νομή καθηκόντων με ενιαία ρύθμιση σε ομοειδείς κλάδους σε 

όλα τα υπουργεία), 

β. Να οριστούν ποσοστώσεις των θέσεων κατά βαθμό, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι βαθμοί δε θα είναι ενιαίοι. 

γ. Να γίνει επιμήκυνση του χρόνου προαγωγής κατά βαθμό. 
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Ειδικότερα, προτείνεται να προστεθεί μετά το βααμό Ä, 

ο βαθμός του διευθυντή με περιορισμένο αριθμό θέσεων διευθυ

ντών και πολύ λιγότερες δέσεις από τον αριθμό των διευθύνσεων 

κάθε υπηρεσίας, ώστε οι υπόλοιπες διευθύνσεις να καλύπτονται 

με επιλογή προϊσταμένων από υπαλλήλους βαθμού Α. Με το μέτρο 

αυτό επιδιώκεται : 

- Να εξασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια στο επίπεδο της 

διεύθυνσης. 

- Να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής στους υπαλλήλους 

του βαθμού Ä. 

- Να γίνει η βαθμολογική κλίμακα ουσιαστική και ελκυστική 

για τους ικανούς και φιλόδοξους υπαλλήλους. 

6.2. Υπηρεσιακός συντονισμός 

6.2.1. Συντονιστές δύο ή περισσότερων διευθύνσεων μιας υπηρε

σίας 

Για τον υπηρεσιακό συντονισμό προτείνεται να γίνει 

ανάθεση καθηκόντων συντονιστή (όχι σύσταση βαθμού) σε μόνι

μους διευθυντές με 2ετή θητεία που θα συντονίζουν δύο ή 

περισσότερες διευθύνσεις. Καθήκοντα συντονιστή θα αναθέτονται 

σε έναν ή περισσότερους διευθυντές μιας υπηρεσίας αλλά σε 

καμία περίπτωση δε θα καλύπτουν όλες τις διευθύνσεις της. Ο 

θεσμός αυτός δικαιολογείται είτε στις περιπτώσεις εκείνες που 

η φύση των αρμοδιοτήτων δύο ή περισσότερων διευθύνσεων επι

βάλλει το συντονισμό των ενεργειών τους (π.χ. για τη διαμόρ

φωση της πολιτικής σε ορισμένους τομείς θεμάτων είτε για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων που θα έχουν επιπτώσεις 
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πέρα από ro χώρο του αντικειμένου της συγκεκριμένης διεύθυν-

σης ή γιατί επιβάλλονται ταυτόχρονες ενέργειες και άλλων 

διευθύνσεων κ.λπ.) είτε στις διευθύνσεις ειδικής ή γενικής 

αρμοδιότητας (π.χ. διευθύνσεις προσωπικού, οικονομικού, ηλεκ

τρονικής επεξεργασίας στοιχείων, απλούστευσης διαδικασιών 

κ.ά.) που η φύση των δραστηριοτήτων τους δεν επιβάλλει το 

μεταξύ τους ή με άλλες διευθύνσεις του υπουργείου τους συντο

νισμό με την παραπάνω έννοια, αλλά επιβάλλει το συντονισμό με 

τις διευθύνσεις άλλων υπουργείων (π.χ. των διευθύνσεων ηλεκ

τρονικής επεξεργασίας στοιχείων των υπουργείων μεταξύ τους 

και ιδιαίτερα καθεμιάς με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής 

του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή των διευθύνσεων 

οικονομικού με τις οικείες διευθύνσεις του Γενικού Λογιστη

ρίου του Κράτους, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ.λπ.). 

Η ανάθεση καθηκόντων συντονιστή θα γίνεται με απόφαση 

του οικείου υπουργού, θα είναι δηλαδή επιλογή της εκάστοτε 

κυβέρνησης γιατί ο συντονιστής θα συμμετέχει ενεογά στην 

προετοιμασία, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της κυβερ

νητικής πολιτικής στο χώρο του. Η αντικατάσταση του θα μπορεί 

να γίνεται όσο διαρκεί η θητεία του μόνο για συγκεκριμένους 

λόγους ενώ η θητεία του θα είναι δυνατόν να ανανεώνεται. 

Ο συντονιστής, που θα είναι μόνιμος διευθυντής όταν η 

θητεία του λήξει και δεν ανανεωθεί ή όταν για συγκεκριμένους 

λόγους πάψει να ασκεί καθήκοντα συντονιστή, δε θα απομακρύνε

ται από την υπηρεσία, αλλά θα ασκεί τα καθήκοντα του διευθυ

ντή. Θα παίρνει επιμίσθιο όσο ασκεί τα καθήκοντα του συντονι

στή το οποίο θα παύει όταν αυτός επιστρέφει στα καθήκοντα του 

διευθυντή. 

Με τον τρόπο αυτόν, θα εξασφαλιστεί ο συντονισμός της 
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υπηρεσιακής λειτουργίας όπου απαιτείται και θα είναι δυνατή η 

ανανέωση του προσωπικού με νέους υπαλλήλους σε νευραλγικά 

κααήκοντα. 

6.2.2. "Συντονιστικό Διαδιευθυντικό Συμβούλιο" 

Ως εναλλακτική λύση (που υποστηρίχτηκε από ισχυρή 

μειοψηφία), ο υπηρεσιακός συντονισμός μπορεί να γίνεται με 

συντονιστικές συσκέψεις μέσω "Συντονιστικού Διαδιευαυντικού 

Συμβουλίου". 

6.2.3. Μια τρίτη άποψη 

ΜΙα άλλη άποψη που υποστηρίχτηκε ήταν η επιλογή κάάε 

προϊσταμένου να γίνεται για συγκεκριμένη θέση με τη συμμετοχή 

του αμέσως ανώτερου προϊσταμένου στον οποίο 8α υπαχθεί και 

μετά από ανοιχτές διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενδε

χομένως συνέντευξης και κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου με 

τις εξής ρυθμίσεις: 

- Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και αυτοτελών μονάδων από 

το υπηρεσιακό συμβούλιο με τη συμμετοχή του γενικού γραμ

ματέα. 

- Επιλογή προϊσταμένων υφιστάμενων μονάδων σε δεύτερη φάση 

με τη διεύρυνση του κάάε φορέα"με τον εκάστοτε προϊστάμενο 

(της διεύθυνσης για την οποία επιλέγονται προϊστάμενοι 

τμημάτων). 

- Επιλογή προϊσταμένων νομαρχιακών υπηρεσιών από τοπικά 

νομαρχιακά συμβούλια. 

- Χρονική διασπορά επιλογών προϊσταμένων. 
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- θητεία τριών ετών αλλά με δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών. 

- Επιλογή προϊσταμένων και σε μονάδες υποκείμενες του τμήμα

τος όπου υπάρχουν (π.χ. γραφεία). 

6.3. Μισθολογικό σύστημα 

Για το μισθολογικό σύστημα, προτείνεται η αντικατά

σταση του με άλλο το οποίο: 

- Θα είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγμα

τος. 

- Θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από ειδικούς επιστήμο

νες. 

- Θα βασίζεται στις ίδιες αρχές, και ιδιαίτερα στην αρχή της 

ίδιας αμοιβής για ίσης αξίας εργασία χωρίς να εξομοιώνει 

τα ανόμοια και να ταυτίζει τους υπαλλήλους οριακής απόδο

σης με τους υπαλλήλους μεγίστης απόδοσης. 

- Θα εξασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών κάάε υπαλλή

λου και της οικογένειας του με τα ίδια κριτήρια. 

- Θα προβλέπει κίνητρα του υπαλλήλου σε συνάρτηση με την 

απόδοση του και την παραγωγικότητα της υπηρεσιακής του 

μονάδας. 

- Θα είναι διαφοροποιημένο, αξιοκρατικό και "αναπτυξιακό". 

6.4. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

Για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου υποστηρίχτηκαν 

τρεις απόψεις: 

α. Ανακατάταξη του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης 

πάνω στη βάση ότι : 
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*Ολοι όσοι κατέχουν οργανικές δέσεις, είτε ως ειδικό επι

στημονικό προσωπικό είτε ως τεχνικό και βοηδητικό προσωπι

κό, δα έχουν την Ιδια σχέση εργασίας, δηλαδή άα είναι 

τακτικοί υπάλληλοι με μόνιμη (δημοσίου δικαίου) δημοσιοϋ

παλληλική σχέση. 
ν
Οσοι δεν κατέχουν οργανική δέση, γιατί δεν εξυπηρετούν 

διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας, 8α είναι έκτακτοι με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άραρο 103, παρ. 2 του Συντάγ

ματος, ν. 993/1979, κεφ. Β και Δ). 

- Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (μόνιμο) δε 8α αποτελεί 

χωριστή κατηγορία σε σχέση με τις άλλες υπαλληλικές κατη

γορίες αλλά: (i) 8α ενταχ8εί στην κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστη

μιακή Εκπαίδευση) σε συγκεκριμένες κατά κλάδο δέσεις ειδι

κού επιστημονικού προσωπικού, (ϋ) 8α έχει δυνατότητα 

απευδείας διορισμού σε οποιοδήποτε βαδμό ανάλογα με τα 

προσόντα που δα απαιτούνται και (iii) δα ασκούν (όσοι από 

το ειδικό επιστημονικό προσωπικό δε δα διορίζονται προϊ

στάμενοι διευδυνσεων ή τμημάτων), ανεξάρτητα από το 6αδμό 

τους, ειδικά καδήκοντα της επιστημονικής τους ειδικότητας, 

ως συνεργάτες των διευδυντών με τοποδέτηση στις οικείες 

διευδυνσεις. 

6. Αυτοτέλεια ύπαρξης του προσωπικού ιδιωτικού δι

καίου (ειδικό επιστημονικό, τεχνικό ή βοηδητικό προσωπικό σε 

οργανικές δέσεις) και αυτοτελής αντιμετώπιση των δεμάτων 

υπηρεσιακής του κατάστασης για τους εξής λόγους: 

- Οι διαρκούς φύσης υπηρεσιακές ανάγκες του κράτους, δηλαδή 

οι τακτικές ανάγκες, καλύπτονται από υπαλλήλους που προ

στατεύονται από τη συνταγματική μονιμότητα. 

- Το ισχύον Σύνταγμα (άρβρο 103) αναγνώρισε την ανάγκη και 
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έδωσε τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο, 

στους ΟΤΑ και στα λοιπά ΝΠΔΔ που δα συνδέονται με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

- Η σχετική διάταξη του άρθρου 103, παρ. 3 του Συντάγματος 

"επιτρέπει" να προσλαμβάνεται ειδικό επιστημονικό, τεχνικό 

ή Βοηθητικό προσωπικό σε οργανικές δέσεις ιδιωτικού δι

καίου και να καλύπτονται πάγιου χαρακτήρα υπηρεσιακές 

ανάγκες. 

- Η πρόσφατη εμπειρία του ν. 1476/1984 (μετατροπή των θέσεων 

τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού σε μόνιμους κλάδους και 

θέσεις, με μόνιμη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου) διδά

σκει ότι επιβάλλεται η επαναφορά στο προηγούμενο νομικό 

καθεστώς των οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου. 

γ. Δημιουργία ειδικών θέσεων εργασίας: 

- Να οριστούν στους οργανισμούς ειδικές θέσεις εργασίας, 

περιλαμβανομένων και θέσεων προϊσταμένων, για τις οποίες 

χρειάζονται ειδικά προσόντα και αμοιβές, που δεν μπορούν 

να εξασφαλιστούν υποχρεωτικά από το μόνιμο προσωπικό. Οι 

θέσεις αυτές θα καλύπτονται για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα και με αρκετά υψηλές αμοιβές που θα προσελκύσουν 

προσωπικό εκτός του δημόσιου τομέα, θα καλύψουν αντίστοιχη 

εμπειρία και θα αντισταθμίσουν την έλλειψη μονιμότητας. 

Τέτοιες θέσεις θα μπορούν να τις διεκδικούν και δημόσιοι 

υπάλληλοι από οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 

χωρίς να χάνουν στο τέλος της θητείας τους την προηγούμενη 

θέση τους. 

- Να προβλεφθεί η δυνατότητα απασχόλησης δημόσιων υπαλλήλων 

για σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός Δημόσιας Διοίκησης 

χωρίς απώλεια δικαιωμάτων σε αμοιβή και εξέλιξη. 
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Η πρόταση αυτή διευρύνει και εκσυγχρονίζει την έννοια 

της άέσης με αητεία. 

6.5. Αναδιάρθρωση δέσεων και προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση 

Για την αναδιάραρωση Θέσεων και προσωπικού στη Δημόσια 

Διοίκηση, προτείνεται η δημιουργία διυπουργικών κλάδων υπαλ

λήλων. Πάνω στο άέμα αυτό υποστηρίχτηκαν δύο απόψεις. 

Κατά την πρώτη άποψη, προτείνεται να δημιουργηβούν 

πολλοί διυπουργικοί κλάδοι, με βάση τα ίδια καθήκοντα ή την 

ίδια ειδικότητα που συναντάμε σε διάφορα υπουργεία. Οι κλάδοι 

αυτοί να είναι ενιαίοι για όλη τη Δημόσια Διοίκηση και το 

προσωπικό τους να εξυπηρετεί τις ομοιόμορφες ανάγκες όλων των 

υπουργείων, π.χ.: (α) Ο και Μ, για την εξυπηρέτηση των υπηρε

σιών σε ανάγκες οργανώσεως και μεάόδων εργασίας, (6) ηλεκτρο

νικών υπολογιστών, (γ) οικονομολόγων, (δ) οικονομικής διαχεί

ρισης, (ε) διοίκησης προσωπικού, (στ) μηχανικών, (ζ) χημικών, 

(η) δακτυλογράφων. 

Με τον τρόπο αυτόν, άα εξασφαλιστεί ενότητα διοίκησης 

του σχετικού αντικειμένου, που άα επιτρέψει την εφαρμογή 

ενιαίων αρχών και ομοιόμορφων κανόνων. Ταυτόχρονα 8α απαλλα

γεί η διοίκηση από την απαράδεκτη νοοτροπία του υπαλλήλου 

"του υπουργείου", που οδηγεί στην ταύτιση του υπαλλήλου με το 

υπουργείο "του" και στην "προσωποποίηση" της διοίκησης, με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η συνεργασία μεταξύ των υπουρ

γείων και η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής. 

'Οσον αφορά τους υπαλλήλους των διυπουργικών κλάδων: 

i. θα μετακινούνται από υπουργείο σε υπουργείο, 

li. θα κατανέμονται οράολογικά σε κάάε υπουργείο ανάλογα με 
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τις ανάγκες του, τακτικές Λ έκτακτες, 

iii. θα είναι πράγματι "δημόσιοι" υπάλληλοι και όχι υπάλλη

λοι κάποιου υπουργείου, 

iv. θα τους παρέχεται η δυνατότητα αδιάκοπης προγραμματι

σμένης μετεκπαίδευσης (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο του κλάδου σε όλη του την 

έκταση, πράγμα που δε γίνεται σήμερα, 

ν. Τα εξειδικευμένα στελέχη των διυπουργικών κλάδων άα 

έχουν γενική άεώρηση του έργου του κλάδου τους λόγω της 

μετακίνησης τους από υπουργείο σε υπουργείο. 

Κατά τη δεύτερη άποψη, προτείνεται ένα νέο πολύ "καθα-

ρό" σύστημα που πρακτικά καταργεί την έννοια και την ανάγκη 

της μετάταξης, αξιοποιεί την έννοια της εξειδίκευσης (γνω

στική ή/και εμπειρική) και καθιερώνει οράολογικές διαδικασίες 

διακίνησης και αξιοποίησης του προσωπικού. Η κεντρική ιδέα 

της άποψης αυτής είναι: 

- Οι υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικός δημόσιος 

τομέας και ΝΠΜ) να θεωρούνται του Δημοσίου και όχι του 

φορέα όπου υπηρετούν. 

- Το προσωπικό αυτό να οργανώνεται σε εθνικούς κλάδους 

ανάλογα με τα τυπικά γνωστικά προσόντα και όχι ανάλογα με 

την εξειδίκευση ως προς το εκτελούμενο έργο. 

- Οι μετατάξεις να λειτουργούν οριακά μεταξύ των εθνικών 

κλάδων όπου πια δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επικαλύψεις, 

και μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. 

- Το προσωπικό να διατίθεται από ένα Κεντρικό Συμβούλιο 

στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για περιορισμένο χρόνο 

(π.χ. 5ετία) στο τέλος του οποίου να μπορεί ο υπάλληλος να 
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μετακινηθεί αλλού. Ως φορείς εδώ εννούνται τα κεντρικά 

υπουργεία, τα ΝΠΜ και οι νομαρχίες. 

- Η διάάεση του προσωπικού και οι μετακινήσεις να γίνονται 

με διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την αξιοποίηση της 

εξειδίκευσης, τα δικαιώματα των υπαλλήλων (π.χ. μητρώο 

εξειδίκευσης, μοριοποίηση) τη συμμετοχή εκπροσώπων υπαλλή

λων στο Κεντρικό Συμβούλιο αλλά και τις λειτουργικές 

ανάγκες των υπηρεσιών, κααώς και την επαρκή προσαρμογή και 

ένταξη των μετακινούμενων υπαλλήλων. 

- Η εξειδίκευση του υπαλλήλου (γνωστική, εμπειρική) να 

αναγνωρίζεται και να λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες 

διάθεσης και μετακίνησης, χωρίς όμως να κατοχυρώνει, όπως 

ο κλάδος, την απασχόληση σε συγκεκριμένο φορέα ή έργο. 

- Εκτός από την κεντρική διακίνηση του προσωπικού και εν

δεχομένως ορισμένες βασικές μεταβολές στη σχέση εργασίας 

(π.χ. απόλυση), όλα τα άλλα θέματα κατάστασης προσωπικού 

να ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του φορέα όπου 

βρίσκεται ο υπάλληλος (υπουργείο, ΝΠΜ, νομαρχία). Να μην 

υπάρχει δηλαδή κεντρική διοίκηση κλάδων προσωπικού από το 

ένα ή το άλλο υπουργείο. 

- Οι επιλογές προϊσταμένων να γίνονται και αυτές τοπικά, 

δηλαδή από τους αντίστοιχους φορείς με διαδικασίες προκή

ρυξης, αίτησης, επιλογής, με δικαίωμα συμμετοχής οποιουδή

ποτε έχει τα τυπικά προσόντα οπουδήποτε και να υπηρετεί. 

- Να γίνει μετατροπή όλων των κλαδικών επιδομάτων σε επιδό

ματα θέσης. 

Με τον τρόπο αυτόν θα καθιερωθεί η "αρχή της κινητικό

τητας" αντί για την "αρχή της ακινησίας" που δεσπόζει σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Για τη μεταρρύαμιση της εσωτερικής οργάνωσης και την 

αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, ως προ

γραμματική αρχή ελήφδη η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της 

Δημόσιας Διοίκησης που θεωρείται ένα πρωταρχικής σημασίας 

πεδίο ή μηχανισμός μετατροπής κοινωνικών αναγκών και αιτημά

των σε αντίστοιχα αγαάά και υπηρεσίες με έμφαση στην ποιοτι-

κή, κατά κύριο λόγο, αναβάαιιιση της Δημόσιας Διοίκησης. Στη 

βελτίωση, δηλαδή, των λειτουργιών που επιτελεί η διοίκηση και 

των διαδικασιών που χρησιμοποιεί και οι οποίες συνήάως της 

προσδίδουν το χαρακτήρα ενός "κλειστού" ή αδιαφανούς συστήμα

τος (black box). 

Ειδικότερα, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης και πρακτι

κής βελτίωσης και ανάπτυξης της αποδοτικότητας και αποτελε

σματικό TnTac στη λειτουργία και" τις UEQOÔOUC διοίκησης οργα

νώσεων και υπηρεσιών (management) της Δημόσιας Διοίκησης. 

Επισημαίνεται επίσης και η ανάγκη ενεργοποίησης μηχανισμών 

ανατροφοδότησης μέσω των οποίων διαπιστώνεται ο βααμός της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 

και αναλαμβάνονται διοράωτικά μέτρα στις περιπτώσεις των 

αποκλίσεων από τους επιδιωκόμενους στόχους. 

Συγκεκριμένα, δα γίνουν τα εξής: 
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7.1. Διαμόρφωση γενικής πολιτικής σε κάβε άέμα 

θα καταβληαεί προσπάάεια διαμόρφωσης γενικής πολιτικής 

σε κάάε θέμα με την εξής διαδικασία: 

i. θα γίνει συμπόρευση της νομοθεσίας με την πραγματικότητα, 

όχι με την έννοια ότι η πρώτη άα απεικονίζει παθητικά τη 

δεύτερη, αλλά με την έννοια ότι η σχέση τους άα είναι 

αμφίδρομη τουλάχιστον ως ένα βαθμό. 

ϋ . Θα ακολουαήσει κωδικοποίηση και ενιαιοποίηση των κανόνων 

που ρυθμίζουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια προτείνεται: 

α. Ο σχεδιασμός των επιδιώξεων της να γίνεται σε συνδυασμό 

με την οργάνωση της με βάση τους στόχους, είτε στο ευρύ

τερο επίπεδο είτε στο ειδικό, και ο σχεδιασμός αυτός των 

στόχων και η ιεράρχηση τους να γίνεται με 6άση την υλο

ποίηση τους, ώστε να έχουμε εφικτές επιλογές. 

6. Ο προγραμματισμός να γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα δράσης 

σε ετήσια βάση και με συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης, 

που να περιέχει μηχανισμούς στήριξης, παρακολούθησης, 

αξιολόγησης, προσαρμογής. Συγκεκριμένα, ως αφετηρία για 

ένα ρεαλιστικό προγραμματισμό άα λαμβάνονται τα απολογι

στικά στοιχεία του προηγούμενου- έτους σε σχέση με το τι 

είχε προγραμματιστεί και τι τελικά υλοποιήάηκε, ενώ σε 

τακτά χρονικά διαστήματα 8α γίνονται αναλύσεις με σκοπό 

να διερευνηθούν τα αίτια των αποκλίσεων, ώστε να συνάγο

νται έγκαιρα και σαφή συμπεράσματα που άα τεκμηριώνουν 

ρεαλιστικές αποφάσεις και διορθωτικές ενέργειες. 

γ. Ο συντονισμός να γίνεται με σαφή οριοθέτηση του αντικει

μένου σε κάθε οργανική υπηρεσιακή μονάδα, τόσο στις 
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επιτελικές αρμοδιότητες με οριζόντια διάραρωση όσο και 

στις διοικητικές ενέργειες και στην εσωτερική κίνηση και 

λειτουργία μέσα στην κάάε υπηρεσιακή μονάδα, γεγονός που 

προϋποαέτει σωστό καταμερισμό των έργων, σαφή οριοαέτηση 

των αρμοδιοτήτων και του αντικειμένου της ύλης κάβε 

υπηρεσιακής μονάδας, με παράλληλο συντονισμό της ατομικής 

και συλλογικής προσπάθειας, ώστε να επιτυγχάνεται η 

εσωτερική ενότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Η ενότητα αυτή 

άα επιδιωχθεί με συσκέψεις όλων των προϊσταμένων (διευ-

άόνσεων, τμημάτων και γραφείων) κάάε υπουργείου και ΝΠΔΔ 

και άα επιδιώκει: 

- Την ανταλλαγή απόψεων για τον παραγωγικότερο καταμερι

σμό των εργασιών. 

- Την ολοκληρωμένη εικόνα των προβλημάτων δυσλειτουργίας 

που αντιμετωπίζει το υπουργείο ή το ΝΠΜ. 

- Την επισήμανση των εξειδικευμένων στόχων και την 

τήρηση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση 

τους. 

δ. Ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονά

δων να γίνεται με βάση το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε 

πολιτικής φύσης (οι οποίες άα έχουν σχέση με το κύριο 

αντικείμενο του κάάε υπουργείου) και διοικητικής φύσης 

<που 8α έχουν σχέση με την εσωτερική διοίκηση και λει

τουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Έτσι οι υπηρεσιακές 

μονάδες άα εκπληρώνουν απερίσπαστα την κύρια αποστολή 

τους, τα ομοειδή αντικείμενα άα συντονίζονται και οι 

υπηρεσίες άα λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά. 

ε. Η επικοινωνία να γίνεται με κύριο στόχο την εξασφάλιση 

ομαλών και αποδοτικών σχέσεων μεταξύ προϊσταμένων και 
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υφισταμένων, γιατί ο συγκεντρωτισμός και το προσωποπαγές 

της διοικητικής λειτουργίας έχουν αποααρρύνει την υγιή 

επαγγελματική ανάπτυξη των δημόσιων υπαλλήλων, με συνέ

πεια τη δημιουργία κλίματος αμυντικής δυσπιστίας για κάδε 

αλλαγή. Για να επιτευχδεί αυτή η επικοινωνία, δα αξιοποι-

ηδούν οι σύγχρονες εφαρμογές διοίκησης ανδρώπινου δυναμι

κού με στόχους : 

- Τη γρήγορη επαγγελματική κατάρτιση και ωριμότητα. 

- Την υπεύδυνη και αρμόδια υπηρεσιακή δραστηριότητα. 

- Την αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη. 

Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων εξαρτάται από: 

- Τη συνεχή ενημερωτική-επιμορφωτική διαδικασία. 

- Την εσωτερική αναπαραγωγή στελεχών. 

- Τη συνολική και ατομική ολοκλήρωση μέσα από συναισδη-

ματική πρόσδεση για την υπηρεσία και τη συνειδητοποίη

ση της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. 

7.2. Κααορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών, μηχανισμών και 

μεάόδων για αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα της 

εργασίας 

θα καδοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες, μηχανισμοί 

και μέδοδοι για αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα της 

εργασίας όπως: η άμεση και πρακτική βελτίωση στη λειτουργία 

και τις μεάόδους της διοίκησης με την υιοαέτηση του manage

ment. 

Συγκεκριμένα δα γίνει: 
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7.2.1. Ως προς την αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα 

Η υιοθέτηση και καλλιέργεια από όλες τις δημόσιες 

υπηρεσίες σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών ορθολογικής 

διοίκησης που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση 

των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων και στην αποδοτικότερη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα αναδεικνύονται ως κρίσιμα λειτουργικά κριτήρια 

αξιολόγησης της διοικητικής δράσης και συμπεριφοράς τόσο σε 

επίπεδο ατομικό όσο και οργανωτικό (τμήμα, διεύθυνση, υπηρε

σία, υπουργείο κ.λπ.). 

7.2.2. Ως προς τη σύγχρονη αντίληψη διοίκησης 

Η προώθηση και ανάπτυξη σύγχρονου πνεύματος, αντίληψης 

και μεθοδολογίας διοίκησης που δεν περιορίζεται στην παθητική 

εκτέλεση του γράμματος των νόμων αλλά παρεμβαίνει θετικά και 

δημιουργικά: 

- Ετη διαδικασία του προσδιορισμού και της συγκεκριμενοποίη

σης των στόχων, καθώς και της μελέτης και ανάλυσης των 

πιθανών εναλλακτικών λύσεων ή επιλογών. 

- Στην υλοποίηση τους με κριτήρια αποδοτικότητας και αποτε

λεσματικότητας. 

- Στην αξιολόγηση, μέτρηση και εκτίμηση των πραγματικών 

αποτελεσμάτων, συνεπειών και επιπτώσεων. 

- Ετο σχεδιασμό και εκτέλεση διορθωτικών παρεμβάσεων. Για το 

σκοπό αυτόν, τα διοικητικά στελέχη δεν αρκεί πλέον να 

εμφορούνται από πνεύμα αποφυγής του σφάλματος αλλά να 

συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διοικητικής συμπεριφο-
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ράς, στην ανάπτυξη του επιπέδου της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Αυτό, βέβαια, απαιτεί 

μεταξύ άλλων τη βαάμιαία και ουσιαστική ανάπτυξη και 

καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

προϋποθέσεων (κίνητρα, πληροφορίες, συμμετοχή κ.λπ.), ώστε 

τα στελέχη να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο ρόλο και απο

στολή τους. 

Οι τρεις θεμελιώδεις άξονες και αρχές λειτουργίας και 

αναβάθμισης της νέας αντίληψης και μεθόδου διοίκησης στη 

Δημόσια Διοίκηση θα είναι: 

α. Ο συστηματικός και τεχνικά άρτιος ποογραικιατισυόο και 

npounoÀOYiauòc των κάθε μορφής δημόσιων ενεργειών και 

δραστηριοτήτων που να οδηγεί και να διευκολύνει τη σαφή, 

έγκαιρη και λειτουργική θέσπιση στόχων αλλά και των 

απαιτούμενων και διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση τους. 

β. Η εκχώρηση των σχετικών ευθυνών και αρμοδιοτήτων με 

αντίστοιχο προσδιορισμό ξωνών θέσεων και ευθύνης, η 

συγκρότηση ευέλικτων και λειτουργικών οργανωτικών σχημά

των και η καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την 

επιτυχή εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. 

γ. Ο συνεχής και συστηματικός έλεγχος της αποτελεσματικότη

τας και αποδοτικότητας της δράσης και η ανατροφοδότηση 

των πληροφοριών και εκτιμήσεων που να οδηγεί σε πρακτικά 

και ουσιαστικά διορθωτικά μέτρα ενόψει των επιδιωκόμενων 

στόχων και των διαθέσιμων πόρων και η ενίσχυση του με 

εξειδικευμένα διοικητικά πληροφοριακά συστήματα, μεθόδους 

και μηχανισμούς. 

Οι προγραμματικές αρχές δράσης από όλα τα στελέχη κάθε 

κατηγορίας και βαθμίδας, από την κορυφή μέχρι τη βάση της 
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διοικητικής πυραμίδας 8α είναι : (ί) η συγκεκριμενοποίηση των 

στόχων, (ϋ) ο προϋπολογισμός και ο έλεγχος των απαιτούμενων 

αλλά και των διαθέσιμων μέσων, (iii) η επακριβής μέτρηση των 

πράγματι επιτευχαέντων αποτελεσμάτων και του σχετικού κό

στους, και (iv) ο πρακτικός και ουσιαστικός συσχετισμός στό

χων, μέσων και αποτελεσμάτων. 

7.2.3. Ως προς την επιτελικότητα-προγραμματισμό-σχεδιασμό 

Η ενίσχυση της επιτελικότητας, του προγραμματισμού και 

σχεδιασμού του έργου και των δραστηριοτήτων επάλληλων και 

λειτουργικά συνδεμένων επιπέδων υπηρεσιακών μονάδων (τμήμα, 

διεύθυνση τομέα, γενική γραμματεία, υπουργείο, νομαρχία, 

νομικό πρόσωπο). 

Ειδικότερα θα γίνει: 

α. * Αμεση και συστηματική εγκαθίδρυση και λειτουργία σύγχρο

νων μεθόδων και τεχνικών προγραμματισμού και στοχοθεσίας, 

όπως είναι η "διοίκηση με στόχους" (management by object

ives) . 

6. Προσδιορισμός συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος που θα 

καθορίζουν το είδος και το χαρακτήρα της διοικητικής 

δράσης και διατύπωση σαφών και επαληθεύσιμων κριτηρίων 

αξιολόγησης της απόδοσης. Τακτικός προσδιορισμός και 

αμοιβαία εμπλοκή και συμμετοχή σαφών, επαληθεύσιμων και 

ποσοτικοποιημένων στόχων. Σαφέστερη δυνατή εξειδίκευση 

και ιεράρχηση τους, καθώς και ουσιαστική διασύνδεση τους 

με στρατηγικές και εναλλακτικές δημόσιας πολιτικής. 

Οι δείκτες διακρίνονται σε: 

- Απλούς ή μονοδιάσταστους που μετρούν μία μόνον ποσό-
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τητα ή μέγεθος, π.χ. συνολική εκροή, όφελος. 

- Πολλαπλούς που μετρούν περισσότερα του ενός μεγέαη ή 

ποσότητες ταυτόχρονα, π.χ. κόστος-απώλεια-όφελος πη

γών. 

- Σύνθετους, κατά τους οποίους οι χωριστές ποσότητες ή 

μεγέθη κατατάσσονται κατά σειρά σπουδαιότητας και 

κατόπιν αυτές είτε προστίθενται είτε εξάγεται ο μέσος 

όρος τους. 

γ. Κατάρτιση από κάθε υπηρεσιακή μονάδα στρατηγικών, τακτι

κών, επιχειρησιακών και βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων 

δράσης. 

Αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ελέγχου της 

πορείας ενεργειών και δραστηριοτήτων θα συνοδεύουν τις παρα

πάνω ενέργειες. 

7.2.4. Ως προς τη βελτίωση-εκσυγχρονισμό του συστήματος οι

κονομικής διοίκησης 

Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος οικο

νομικής διοίκησης των διαθέσιμων πόρων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

Ειδικότερα θα επιδιωχθεί: 

Ο συστηματικός προϋπολογισμός τόσο των απαιτούμενων 

αναγκών (σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικούς πόρους) όσο και ' 

των κάθε μορφής ενεργειών των δημόσιων υπηρεσιών. 

Η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών μέτρησης 

και κοστολόγησης τόσο των εισροών όσο και των εκροών αγαθών, 

ενεργειών και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε επίπεδο 

τμήματος, διεύθυνσης, υπηρεσίας. 
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Ο προσδιορισμός δεικτών παραγωγικότητας και αντίστοι

χων επιδοτήσεων (πριμ), εφόσον οι δείκτες αυτοί επιτυγχάνο

νται, για κάάε μορφής ενέργεια ή διαδικασία, καδώς επίσης και 

ο έλεγχος (με σχετική αιτιολόγηση) των πιθανών αποκλίσεων. 

Ο καθορισμός κριτηρίων και αρχών με όαση την αποδο

τικότητα και την παραγωγικότητα οφείλει να καταστεί πρωταρχι

κής σημασίας κατά τη διαχείριση των πόρων σε όλα τα επίπεδα 

της διοίκησης, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία και λόγω της 

σχετικής στενότητας των μέσων που διατίθενται για την ικανο

ποίηση κοινωνικών αναγκών και αιτημάτων. 

Ειδικότερα, η συνειδητοποίηση και ο έλεγχος του κό

στους των ενεργειών πρέπει να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί 

συστηματικά, κάάετα και οριζόντια, σε όλη τη Δημόσια Διοίκη

ση. Το κόστος νοείται lato sensu, περιλαμβάνει δηλαδή τις 

κάθε μορφής "θυσίες" που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

ενεργειών. 

7.2.5. Μεθοδολογία αποφάσεων - Αντιμετώπιση πολύπλοκων προ

βλημάτων 

Η ορθολογική μεθοδολογία αποφάσεων και η αντιμετώπιση 

πολύπλοκων προβλημάτων δημόσιας πολιτικής είναι απαραίτητο να 

περιλαμβάνει ή να δ ιεξέρχεται τα εξής στάδια: 

α. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, επισήμανση των 

παθολογικών στοιχείων, καταγραφή και αξιολόγηση των 

εμπλεκόμενων παραγόντων, φορέων ή ατόμων, 

β. Ενδελεχής μελέτη και ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών 

λύσεων ή αντιμετωπίσεων, με αντίστοιχες εκτιμήσεις_κό-

στους-οφέλους, των συνεπειών και επιπτώσεων. 
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γ. Συστηματική και συγκεκριμένη στοχοθεσία. 

6. Υλοποίηση με κριτήρια αποδοτικότητας και αποτελεσματικό

τητας . 

ε. 'Ελεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αποκλίσεων, 

συνεπειών και επιπτώσεων, ανάληψη μελετημένων διορθωτικών 

μέτρων. 

Αξιόλογη είναι και η πρόταση ενός μέλους της Ομάδας 

Εργασίας για την υιοθέτηση της μεθόδου των "κύκλων ποιότη

τας", που παρακολουθούν τα στάδια και τη διαδικασία υλοποίη

σης των διοικητικών αποφάσεων. 

Οι κύκλοι ποιότητας θα συμβάλλουν: 

- Στην αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας μετρου

μένων ως οικονομικό κόστος γιατί κατά την εξέταση των 

σταδίων που μετέρχεται η παραγωγή ενός δημόσιου αγαθού, οι 

μετέχοντες στον αντίστοιχο "κύκλο ποιότητας" έχουν τη 

δυνατότητα διαπίστωσης του λεγόμενου "ενδιάμεσου κόστους 

του αγαθού ή της υπηρεσίας", μιας μορφής κόστους που είναι 

πολύ δύσκολο να μετρηθεί κατά τον έλεγχο του τελικού 

κόστους. 

Στη διαμόρφωση και Βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των 

διοικητικών έργων γιατί αυτά συνδέονται με το σύστημα 

κινήτρων και ειδικότερα με τα κίνητρα εσωτερικού χαρακτήρα 

(intrinsic motives). 

- Στον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοίκησης. 

Επίσης θα συνδέονται: 

- Με το σύστημα εξαιρετικών αμοιβών (bonus system) γιατί με 

τους κύκλους ποιότητας γίνεται ευκολότερη η σύνδεση εξαι

ρετικής αμοιβής (πριμ) με την παραγωγικότητα και αυτό 

γιατί τα αποτελέσματα των εργασιών κάθε κύκλου επιδέχονται 
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ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη μέτρηση. 

Με τη σύνταξη "εγχειριδίων διαδικασιών" (procedure manu

als) όπου άα καταγράφονται τα "πρότυπα" (standards) με 

όαση τα οποία θα τελείται στο μέλλον η κάθε συγκεκριμένη 

διαδικασία. Αυτά τα εγχειρίδια συμβάλλουν στην άσκηση του 

αποκαλούμενου operational control, ο οποίος στο "manage

ment" νοείται ως τεχνικός έλεγχος του έργου η της διαδικα

σίας. 

7.2.6. Οράολογικός σχεδιασμός - Περιγραφή λειτουργίας και 

ροής εργασιών 

Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η περιγραφή της λειτουρ

γίας και ροής των εργασιών και δραστηριοτήτων σε κάδε υπηρε

σιακή μονάδα περιλαμβάνει: 

α. Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την επισήμανση 

παθολογιών (επικαλύψεις), κατάρτιση βελτιστοποιητικών 

προτύπων με τη βοήάεια ειδικών (consultants-staff of 

experts, οι οποίοι μπορούν να προέρχονται από το Συμβού

λιο Δημόσιας Διοίκησης) και τη χρήση νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής, 

β. Την τήρηση κατά την παραπάνω διαδικασία των κατευαυντή-

ριων αρχών: απλούστευση, προγραμματική και προϋπολογι

στική ενότητα λειτουργιών και δραστηριοτήτων, οικονομία 

χρόνου. 

γ. Την επακριβή και λεπτομερή περιγραφή αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων για κάθε θέση με αντίστοιχες προδιαγραφές 

παραγόμενου έργου ή αποτελέσματος. 

δ. Κτιριακή εγκατάσταση που να διευκολύνει τη λειτουργική 
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ενότητα και αυτονομία των υπηρεσιακών μονάδων ανά είδος. 

7.2.7. Γενική αποσυγκέντρωση-εκχώρηση ευθυνών, αρμοδιοτήτων, 

ενεργειών και ελέγχου 

Η γενική αποσυγκέντρωση/εκχώρηση ευθυνών, αρμοδιοτή

των, ενεργειών και ελέγχου άα γίνει: 

- Εντός των υπηρεσιακών μονάδων από πάνω προς τα κάτω, με 

παράλληλη αναβάθμιση της λειτουργικής οντότητας διευθύνσε

ων και τμημάτων και την ανάδειξη τους σε ουσιαστικές μονά

δες ευθύνης και ελέγχου. 

- Οριζοντίως μεταξύ υπηρεσιών και μονάδων με παράλληλη, 

ανάλογη ή επικαλυπτόμενη δραστηριότητα. Συγκέντρωση του 

κύκλου ευθύνης και αποτελέσματος σε μία από αυτές και 

μετατροπή ή κατάργηση της άλλης. 

- Κάθετη αποσυγκέντρωση από υπουργεία σε περιφερειακές 

υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα με παράλληλη μείωση των επάλλη

λων Βαθμίδων ελέγχου που προξενούν γραφειοκρατικές δυσκαμ

ψίες, αν όχι παραμορφώσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα αναδει

χθεί και θα κατοχυρωθεί ο επιτελικός ρόλος των υπουργείων 

και ίσως καταστεί δυνατή και η μείωση του αριθμού τους. 

7.2.7.1. Μεθόδευση για την υλοποίηση της αποσυγκέντρωσης 

Κατά γενική αρχή, ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται στο 

τέλος ορισμένης περιόδου με όαση την απόδοση και τα πραγμα

τικά αποτελέσματα είτε πρόκειται για άτομα είτε για υπηρεσια

κές μονάδες (διεύθυνση, τμήμα) ή υπερκείμενες οργανωτικές 

οντότητες (γενική γραμματεία, νομικό πρόσωπο, δημόσια επιχεί-
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ρήση). Η επικέντρωση του ελέγχου στο βαθμό επίτευξης των 

προγραμματισμένων στόχων και στην αποδοτικότητα κατά τη 

διαχείριση των πόρων άα συμβάλλει στη σταδιακή εξάλειψη των 

περιττών ενδιάμεσων μορφών παρέμβασης και στην τόνωση της 

πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας τόσο των στελεχών όσο και 

των υπηρεσιακών μονάδων. 

Η μεθόδευση υλοποίησης τους θα ακολουαήσει τα εξής 

στάδια: 

α. Ένταξη και ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών και οργανι

σμών που συγκααορίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοί

κησης . 

β. Προετοιμασία από κάδε υπουργείο, φορέα ή υπηρεσία, με τη 

βοήάεια, ενδεχομένως ειδικών δετών και 2ετών προγραμμάτων 

υλοποίησης, καθώς και ετησίων προγραμμάτων δράσης, τα 

οποία υποβάλλονται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 

και στον πρωθυπουργό, που να συναπαρτίζουν στη διαπλοκή 

τους ένα οργανικό σύνολο αποτελεσμάτων. 

γ. Παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της διαδικασίας 

υλοποίησης από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, το 

οποίο αναλαμβάνει την επιτελική λειτουργία της διοικητι

κής μεταρρύθμισης, 

δ. Κατάρτιση από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 

3ετούς ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της πορείας υλοποί

ησης και ανατροφοδότηση στοιχείων και εκτιμήσεων για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του προηγούμενου προγράμματος 

αλλά και για την κατάρτιση νέου 5ετούς. 

ε. Πρακτικός συντονισμός, συνδρομή και παρακολούαηση της 

υλοποίησης του δετούς προγράμματος διοικητικής μεταρρύθ

μισης και λειτουργικής αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης 
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από το Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης. 

7.2.8. Μεάόδευση αντιγραφειοκρατικού σχεδιασμού 

Η μεθόδευση αντιγραφειοκρατικού σχεδιασμού για απλού

στευση των διαδικασιών και την ανάγκη της βααιάς διερεύνησης 

των δομών, των συστημάτων και των λειτουργιών της γραφειοκρα

τικής Δημόσιας Διοίκησης απαιτεί την πλήρη στελέχωση των 

"Υπηρεσιών Οργανώσεως και Μεθόδων" και τη δραστηριοποίηση 

τους, με σκοπό την άμεση έναρξη της έρευνας γύρω από τα προ

βλήματα των διαδικασιών, των μεάόδων, της οργάνωσης της εργα

σίας και ενεργειών που θα περιλάβουν: 

- Την καταγραφή των διαδικασιών που έχουν καάιερωδεί από τη 

διοικητική πρακτική ή καθορίζονται από νομοθετικές διατά

ξεις. 

- Την κριτική ανάλυση και μελέτη των διαδικασιών αυτών. 

- Τη διατύπωση προτάσεων για την κατάργηση των περιττών 

διαδικασιών ή την απλούστευση των διαδικασιών που υπάρχουν 

ή την επινόηση νέων και αποδοτικών. 

Απαραίτητοι όροι για τη μεθόδευση του αντιγραφειοκρα

τικού σχεδιασμού είναι οι ακόλουθοι: 

ι. Η ιεράρχηση της μελέτης του αντιγραφειοκρατικού σχεδια

σμού θα γίνει από τις περισσότερο πολύπλοκες προς τις 

λιγότερο πολύπλοκες διαδικασίες
1
, δίνοντας έτσι προτεραι-

1. Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι η μέθοδος της μελέ
της του αντιγραφειοκρατικού σχεδιασμού θα πρέπει να ακολου
θήσει ακριβώς την αντίθετη φορά, δηλαδή από τις λιγότερο πο
λύπλοκες προς τις πλέον περίπλοκες διαδικασίες. 
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ότητα και προσοχή σε εκείνες που επιβραδύνουν την 

περαίωση των διοικητικών υποθέσεων και ταλαιπωρούν τον 

πολίτη και επιπλέον θα καλύψει ολόκληρο το φάσμα των 

υπουργείων, των εποπτευόμενων αυτοτελών δημόσιων 

υπηρεσιών, οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου. Η πολιτική βούληση και δράση στο χώρο αυτόν 

της εργασίας άα εκδηλωθεί με την άμεση δραστηριοποίηση 

και εποπτεία των γενικών γραμματέων, σε απόλυτη συνερ

γασία με το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 

1599/1986, που επιβάλλει την αντιγραφειοκρατική επε

ξεργασία των νομοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων 

της διοίκησης για να χτυπηθεί στις ρίξες της μία από 

τις βασικές αιτίες της γραφειοκρατίας. 

Η ανακατανομή του προσωπικού με βάση τις πραγματικές 

υπηρεσιακές ανάγκες και την αρχή "ο κατάλληλος άνθρω

πος στην κατάλληλη θέση" και με την προϋπόθεση της 

αξιολόγησης των θέσεων (30b evaluation). 

Η μεταφορά της ευθύνης και των αποφασιστικών αρμοδιο

τήτων στα κατώτερα κλιμάκια (delegation) θα πάρει τη 

μορφή τομής σε βάθος, για να τονωθεί η πρωτοβουλία και 

η υπευθυνότητα, αλλά και για να κινηθεί ταχύτερα και 

αποτελεσματικότερα η διαδικαστική ροή των διοικητικών 

ενεργειών. 

Η μείωση της συναρμοδιότητας και των πολλών υπογραφών 

των οργάνων στις διοικητικές πράξεις θα γίνει με τη 

μελέτη και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, καθώς και 

με την εκδήλωση πνεύματος ρεαλισμού και αποφασιστικό

τητας . 
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Η μηχανοργάνωση γενικά της Δημόσιας Διοίκησης θα 

αποτελέσει καρπό μελέτης σκοπιμότητας και η αυτοματο

ποίηση των επαναληπτικών διαδικασιών με μηχανογραφικές 

εφαρμογές σε όλους τους τομείς που τις επιδέχονται αα 

περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία. 

Ο εκδημοκρατισμός της Δημόσιας Διοίκησης απαιτεί συν

δυασμό συλλογικής σκέψης και ατομικής δράσης, συλλο

γικό καταιγισμό ιδεών και ατομική πρωτοβουλία και 

υπευθυνότητα. 

Η αναδιάρθρωση της διοίκησης σε σύγχρονες οάσεις και η 

αναβάπτιση του δημοσιοϋπαλληλικού πνεύματος στις αντι

λήψεις που απαιτούν οι καιροί, αα επιτευχθούν με 

συνεχή σεμινάρια και επιμορφώσεις που 8α υπαχθούν 

οριστικά στο δημόσιο τομέα. Οι αρχές και τεχνικές του 

management χαράζουν την αφετηρία μιας νέας εποχής για 

τη διοίκηση (public management) που πρέπει να αρχίσει 

να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για την 

αύξηση της παραγωγικότητας της. 

Η διαφάνεια στις ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης, η 

άνετη επικοινωνία και η πληροφόρηση του πολίτη αα 

συμβάλουν στον εκδημοκρατισμό της και σε συνδυασμό με 

την αναθεώρηση του ωραρίου εργασίας (που θα έχει ως 

αποτέλεσμα και την απογευματινή επαφή του πολίτη με τη 

διοίκηση), θα συντελέσουν ώστε να πλησιάσει η διοίκηση 

περισσότερο τον πολίτη. 

Η σύσταση ιδιαίτερου σώματος ειδικών που έργο τους θα 

είναι η παρακολούθηση της λειτουργικότητας των δημό

σιων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας τους, της δράσης 

και του βαθμού της υλοποίησης των προγραμμάτων τους, 
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καθώς και η επισήμανση των αρνητικών σημείων με παράλ

ληλες προτάσεις στις διαδικασίες και τον τρόπο ενερ

γειών τους. 

7.3. Προγραμματισμός του αναρώπινου δυναμικού 

Θα επιδιωχθεί ο προγραμματισμός του αναρώπινου δυναμι

κού, με στόχο τη μεγίστη αξιοποίηση του, την επιμόρφωση του 

και τη σύνδεση του μισθού του με την παραγωγικότητα της εργα

σίας. 

7.3.1. Ως προς το προσωπικό 

Συγκεκριμένα, ως προς τον προγραμματισμό του ανθρώπι

νου δυναμικού προτείνονται: 

α. Να καθιερωθούν συστηματικές διαδικασίες προγραμματισμού 

αναρώπινου δυναμικού όπως τεχνική, μελετητική υποδομή, 

διυπουργική συνεργασία (Υπουργεία: Προεδρίας, ΥΠΕΘΟ, Οι

κονομικών, Εσωτερικών), με προτεραιότητα τις εκτελεστικές 

μονάδες με τυποποιημένο έργο όπου η συσχέτιση αναγκών με 

προσωπικό είναι ευκολότερη τεχνικά και έχει υψηλή σχέση 

αποτελέσματος/προσπάθειας. Στον προγραμματισμό θα περιλη

φθούν όλεΓ οι κατηγορίες προσωπικού (εκπαιδευτικοί, αστυ

νομικοί κ.λπ.). 

β. Να καθιερωθούν θέσεις εργασίας (με περιγραφές εργασίας) 

και οι αποφάσεις στελέχωσης (νέα θέση, μετακίνηση, πρόσ

ληψη) να γίνονται μόνο για τέτοιες θέσεις. 

γ. Να γίνουν λιγότερο διαχειριστικοί και περισσότερο επι

τελικοί οι έλεγχοι των Υπουργείων Προεδρίας και Οικονομι-
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κών στις διαδικασίες στελέχωσης, όπως για προγραμματικά 

συμφωνημένες άέσεις που καλύπτονται από τον ετήσιο προ

ϋπολογισμό μισθοδοσίας και συναρτώνται με το τρέχον 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης του φορέα και να μη χρειάζεται 

έγκριση για αναπλήρωση αποχωρούντων υπαλλήλων. 

7.3.2. Αξιοποίηση του αναρώπινου παράγοντα 

Για την αξιοποίηση του αναρώπινου παράγοντα προτείνε

ται : 

Ι. Η ταχύρρυαμη εκπαίδευση και κατάρτιση των δημόσιων 

λειτουργών, καθώς και της πολιτικής εκπροσώπησης των 

υπουργείων τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο των γενικών 

γραμματέων και νομαρχών σε αυτό που αποκαλείται "διοί

κηση χρόνου" (time management). Με τον όρο αυτόν εννοεί

ται η οργάνωση της εργασίας του υπαλλήλου σε σχέση με το 

χρόνο που διαθέτει, πράγμα που συνιστά έναν ανεκτίμητο 

οδηγό οργάνωσης των κααημερινών εργασιών του προσωπικού 

με άμεσες και ευεργετικές συνέπειες για την αποδοτικό

τητα ατόμων και ομάδων. 

II. Η καθιέρωση συγγραφής, από τους υπηρετούντες σε διάφορες 

θέσεις ιδιαίτερου διοικητικού ενδιαφέροντος είτε περιο

χής διοικητικής εξειδίκευσης και γνώσης, Βραχέων σε 

έκταση (10-15 δακτυλογραφημένων σελίδων) μελετών, σχε

τιζομένων με το καθ' υλην αντικείμενο τους. Με την 

υιοθέτηση του μέτρου αυτού επιδιώκεται: 

- Η σύσταση εσωτερικών κινήτρων (intrinsic motives) 

κατ' αντίθεση προς τα εξωτερικά κίνητρα (extrinsic 

motives) για τον εργαζόμενο, γιατί αυτά του παρέχουν 
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τη δυνατότητα φυχοδιανοητικής έκφρασης και σύνδεσης 

του με το αντικείμενο της εργασίας του. 

- Η συσσώρευση γνώσεων και πληροφοριών για εξειδικευ

μένα δέματα διοικητικής δράσης που διαφορετικά, είτε 

δε 8α είχαν επισημανθεί, αλλά και αν είχαν δα ήταν 

επιπόλαια, είτε άα απαιτούσαν έρευνα από εξωτερικούς 

παράγοντες της διοίκησης, που σημαίνει και κόστος. 

Με τον τρόπο αυτόν, δα δημιουργηδεί "διοικητική μνή

μη", κάτι που σήμερα χάνεται σε μεγάλο βααμό με την αποχώρηση 

του δημόσιου λειτουργού από την υπηρεσία. 

7.3.3. Ανάληψη ευαυνών εκ μέρους του προσωπικού 

Η πρόταση μέλους της επιτροπής για την ανάληψη ευαυνών 

από μέρους του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών είναι αξιό

λογη. Εύμφωνα με αυτήν, προτείνεται η δημιουργία ευνοϊκού 

κλίματος για ανάληψη περιπτώσεων με ρίσκο κατά τη λήψη των 

αποφάσεων τόσο στη διοίκηση του προσωπικού όσο και στο σύστη

μα κινήτρων και πλέγμα ευαυνών σε κάδε δέση κατά την άσκηση 

των καδηκόντων του δημόσιου manager, ο οποίος τολμώντας να 

αναλάβει το ρίσκο μιας απόφασης διαπιστώνει μέσα από αυτό τις 

"ευκαιρίες" κάδε μορφής για την κάδε περίπτωση. 

7.3.4. Εξέλιξη - Επιμόρφωση στελεχών 

Για την εξέλιξη και την επιμόρφωση ειδικά των στελε

χών, δα καταοληδεί προσπάδεια ώστε η Δημόσια Διοίκηση: 

- Να προσελκύσει τα κατάλληλα για τις ειδικές ανάγκες στελέ

χη. 
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- Να δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να κρατήσει αυτά 

τα στελέχη. 

- Να τα ενααρρύνει και να τα υποκινεί για υψηλότερη απόδοση 

και παραγωγικότητα. 

7.3.4.1. Μέτρα για αύξηση αποδοτικότητας 

Συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται για την ουσιαστι

κοποίηση των ρυθμίσεων του Υπαλληλικού Κώδικα, αλλά και με 

σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων είναι : 

α. Απονομή αμοιβών, η οποία να γίνεται μέσα στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου, με κριτήριο τη 

γενική απόδοση και επίδοση του, σε συνδυασμό με τις 

εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων. 

6. Σύνδεση ηθικής αμοιβής με υλικά κίνητρα. Συγκεκριμένα: 

- Έπαινος. 

- Επαύξηση χρόνου κανονικής άδειας απουσίας με πλήρεις 

αποδοχές μέχρι το δικαιούμενο κατ' «έτος ανώτατο όριο 

κανονικής άδειας. 

- Εφάπαξ χρηματική αμοιβή. 

Έπαινος και χρηματική αμοιβή. 

- Συντόμευση του χρόνου για παροχή μισθολογικού κλιμα

κίου μέχρι ένα έτος. 

- Παροχή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. 

- Συντόμευση του χρόνου προαγωγής μέχρι ένα έτος. 

γ. Κλιμάκωση ηθικών και υλικών αμοιβών, με δυνατότητα απονο

μής αμφοτέρων. Απονομή μέσω υπηρεσιακού συμβουλίου, με 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του. 
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7.3.4.2. Απονομή αμοιβών 

Η απονομή αμοιβών άα γίνεται με ειδική και αιτιολογη

μένη έκδεση του προϊσταμένου διεύθυνσης που προτείνει υπο

χρεωτικό, και μέσα από συλλογικές διαδικασίες σε ετήσια βάση: 

- Για τους προϊσταμένους 6ιευ8ύνσεων, αυτοτελών τμημάτων και 

αυτοτελών γραφείων των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων 

και για τους προϊσταμένους των διανομαρχιακών υπηρεσιών, 

αρμόδιος για την πρόταση απονομής αμοιβών 8α είναι ο γενι

κός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει κατά νόμο και τις εκ8έ-

σεις αξιολόγησης τους. 

- Για τους προϊσταμένους των νομαρχιακών υπηρεσιών, αρμόδιος 

8α είναι, ο οικείος νομάρχης. 

7.3.4.3. Σύνδεση παραγωγικότητας-αμοιβής 

Υποστηρίχθηκε επίσης η πρόταση της άμεσης σύνδεσης της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της εργασίας με την αμοιβή 

και συγκεκριμένα ο διαχωρισμός της αμοιβής: 

α. Σε βασική αμοιβή που 8α συνδέεται με τα προσόντα του 

υπαλλήλου και την οικογενειακή του κατάσταση, 

β. Σε παραγωγική αμοιβή που 8α συνδέεται με το παραγόμενο 

έργο και 8α δίδεται ως: 

- Αμοιβή δέσης (μετακλητής). 

- Αμοιβή παραγωγικότητας (όχι σε μόνιμη βάση). 

7.4. Πληροφορική 

θα γίνεται χρήση της πληροφορικής για τη βελτίωση της 
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αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των συνάηκών εργασίας και 

της οργάνωσης της, κααώς και των παρεχόμενων στον πολίτη 

υπηρεσιών. 

7.4.1. Προτάσεις για τη χρήση της πληροφορικής στη Δημόσια 

Διοίκηση 

Για το δέμα της πληροφορικής προτείνεται: 

- Αντιμετώπιση των αδυναμιών των χειρόγραφων διαδικασιών των 

οποίων δεν προβλέπεται η μηχανογράφηση στο άμεσο μέλλον. 

Αυτό άα γίνει με την ευαόνη των Υπηρεσιών Απλούστευσης 

Διαδικασιών των υπουργείων και με συντονισμό από την αντί

στοιχη Υπηρεσία (ΔΙΟΔ) του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ

νησης . 

- Βελτίωση όσων μηχανογραφικών συστημάτων δεν κρίνεται 

σκόπιμος ο εξαρχής επανασχεδιασμός τους στο άμεσο μέλλον. 

- Ανασχεδιασμός παλαιών και δημιουργία νέων πληροφοριακών 

συστημάτων, μέσα στο πλαίσιο "ολοκλήρωση-προσαρμοστικότη-

τα-ομοιογένεια", που προαναφέρθηκε. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ευαύνη άα έχουν. Η 

ΥΑΠ, οι κατά περίπτωση εποπτεύοντες φορείς και η ΕΛΣΥΠ, που 

θα παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο. 

7.4.2. Βασικά είδη αξιοποιήσιμων συστημάτων πληροφορικής 

Τα βασικά είδη συστημάτων πληροφορικής, που η ορθολο

γική τους χρήση θα συμβάλλει στον πληροφοριακό εκσυγχρονισμό 

της Δημόσιας Διοίκησης είναι: 

- Απλά μηχανογραφικά συστήματα, όπως μισθοδοσία, λογιστική, 

- 161 -



προϋπολογισμός. 

- Εύνθετα μηχανογραφικά συστήματα (χρήση τραπεζών πληροφορι

ών), όπως συστήματα προσωπικού, διαχείριση περιουσιακών 

αγαθών, προγραμματισμός και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμι

κού κ. ά. 

- Ευστήματα πληροφόρησης, όπως νομικές πληροφορίες (δικαιο

σύνη, Βουλή), αποφάσεις εκτελεστικής εξουσίας (Πρωθυπουρ

γού, Υπουργικού Συμβουλίου), στατιστικές πληροφορίες, 

εξειδικευμένες πληροφορίες (π.χ. για προϊόντα, εισαγωγές, 

εξαγωγές). 

- Ευστήματα αυτοματοποίησης γραφείου, όπως επεξεργαστές 

κειμένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα τοπικής 

επεξεργασίας κ.ά.). 

7.4.3. Μεθόδευση για αξιοποίηση πληροφοριακών-μηχανογραφικών 

συστημάτων 

Η μεθόδευση για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την ανά

πτυξη των μηχανογραφικών/πληροφοριακών συστημάτων θα γίνει ως 

εξής: 

α. Με κατάρτιση ειδικών τομεακών μελετών, που θα καταγράφουν 

τις ανάγκες σε πληροφοριακά συστήματα κάποιου κλάδου ή 

τομέα δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης συνολικά και 

ολοκληρωμένα και θα προσδιορίζουν ακόμη τα τεχνικά στοι

χεία των προτεινόμενων λύσεων, καθώς επίσης και τους 

φορείς που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων. 

Συγκεκριμένα τα πληροφοριακά αυτά συστήματα: 

- Θα παραγγέλλονται από το αρμόδιο υπουργείο, την ΥΑΠ, 

το ΤΕΣΥΠ ή το ΚΥΕΥΠ. 

- 162 -



- θα υποβάλλονται στο φορέα που τα παρήγγειλε. 

- θα εγκρίνονται από το ΚΥΣΥΠ, έπειτα από επεξεργασία 

τους από την ΥΑΠ και το ΤΕΕΥΠ, προκειμένου να εναρμο

νίζονται με τη γενικότερη πολιτική για την πληροφορι

κή. Το ΚΥΣΥΠ 8α αποφασίζει ταυτόχρονα και για τη 

6ιά8εση των σχετικών κονδυλίων υλοποίησης, ενώ ο 

καθορισμός του φορέα που 8α αναλαμβάνει την εκπόνηση 

κάδε μελέτης 8α εξαρτάται από το χαρακτήρα της μελέ

της. 

Ειδικότερα, οι μελέτες διακρίνονται στις ακόλουθες κατη

γορίες: 

- Μελέτες που δα εκπονούνται από τις ίδιες τις υπηρεσί

ες. Πρόκειται για τομεακές μελέτες ιδιαίτερα κρίσιμες 

ή ευαίσδητες (π.χ. εδνικής άμυνας), οι οποίες από τη 

φύση τους δεν μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους. 

- Μελέτες που δα εκπονούνται από κάποιον κρατικού ή μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα (π.χ. ΕΛΕΥΠ, ΕΛΚΕΠΑ, 

επιστημονικοί φορείς, Τμήματα/ΤόμεΙς Πληροφορικής των 

ΑΕΙ και TEI κ.λπ.). Πρόκειται για κρίσιμες μελέτες, οι 

οποίες δεν κρίνεται σκόπιμο να ανατεδούν σε ιδιωτικούς 

φορείς (π.χ. πληροφοριακά συστήματα υγείας, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, νομαρχίες). 

- Μελέτες που μπορούν να ανατεδούν σε ιδιωτικούς φορείς, 

με την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών, στις οποίες 

και δα υποοάλλονται για έλεγχο και κρίση. 

Τομεακές μελέτες που κρίνονται ως άμεσης προτεραιότητας 

είναι : 

- Η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής στις τράπεζες. 

- Η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής στις ασφαλιστι-
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κές εταιρείες. 

- Η χρήση υπολογιστών στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης. 

- Η χρήση πληροφορικής στις νομαρχίες. 

- Η πληροφορική οργάνωση μικρών ασφαλιστικών ταμείων. 

- Η χρήση πληροφορικής στους γεωργικούς συνεταιρισμούς. 

6. Με κατάρτιση μιας σειράς μελετών υποδομής, που 8α διερευ

νούν και θα προτείνουν λύσεις ή κανόνες για ορισμένα 

τεχνικά άέματα ή και για τη συγκεκριμενοποίηση της πολι

τικής σε κάποιο χώρο. 

Συγκεκριμένα άα είναι: 

- Μελέτη στελεχιακού δυναμικού πληροφορικής (υπάρχον, 

απαραίτητο, τάσεις). 

- Μισάολογικό καάεστώς στελεχών κλάδου (Ελλάδα, εξωτερι

κό) και προσδιορισμός κινήτρων για την προσέλκυση 

ειδικών στο δημόσιο τομέα. 

- Προσδιορισμός περιοχών εφαρμοσμένης έρευνας στην 

πληροφορική με βάση τους γενικότερους αναπτυξιακούς 

στόχους. 

- Κααορισμός των στόχων των διακρατικών τεχνολογικών 

συνεργασιών της χώρας και της συμμετοχής της σε διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα. 

- Μελέτη τυποποίησης, όπως οργάνωση/λειτουργία κέντρου 

πληροφορικής κ.λπ. 

7.4.4. Οργάνωση και συνθήκες εργασίας 

Για τις συναήκες εργασίας και την οργάνωση της προ

τείνεται : 

α. Αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου (με συστήματα επεξεργα-
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σίας στοιχείων). 

6. Αναβάθμιση της τεχνικο-λειτουργικής υποδομής εργασίας 

γραφείου (αρχειοθέτηση, γραμματεία, υποδοχή, επικοινω

νίες) . 

γ. Ριζική αναπροσαρμογή της παραδοσιακής τυπικής οργάνωσης 

υπηρεσιών (κύρια αυτών με εκτελεστικές αρμοδιότητες με 

αιχμή χρήσης από το κοινό, όπως π.χ. εφορίες, υποκαταστή

ματα IKÄ, πολεοδομικά γραφεία), πιαανότατα και στην 

κατεύθυνση απλούστευσης της σχέσης υπηρεσίας-χρήστη στη 

βάση της οργάνωσης τύπου gichet όπου ο χρήστης βλέπει 

μόνον έναν υπάλληλο που διαχειρίζεται την εσωτερική 

διαδικασία. 

δ. Κααιέρωση προδιαγραφών εσωτερικής οργάνωσης με: 

- Περιγραφές εργασίας για κάθε θέση (και καθορισμό 

θέσεων εργασίας). 

- Κανονισμό λειτουργίας. 

- Πρότυπα/στόχους παραγόμενου έργου και ποιότητας, 

ε. Προώδηση σύγχρονων προτύπων οργάνωσης εργασίας όπως: 

- Μικρή κλίμακα. 

- Ελεγχόμενη αυτονομία. 

- Συλλογικότητα. 

στ. Κατοχύρωση αναβάθμισης ρόλου και αρμοδιότητας (εξουσία/ 

ευθύνη) υπαλλήλων βάσης (εισηγητές, προϊστάμενοι γραφεί

ων/τμημάτων) . 

ζ. Διαμόρφωση νέου σύγχρονου προτύπου "κτιριακής" οργάνωσης 

υπηρεσιών, πιαανότατα στη βάση των ανοιχτών χώρων εργα

σίας. 

η. Πρόγραμμα αναβάθμισης καίριων κτιριακών εγκαταστάσεων 

δημόσιων υπηρεσιών: 
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- Υπουργεία στην Αθήνα. 

- Νομαρχίες-βιοικητικά κέντρα στην περιφέρεια. 

ά. Διαμόρφωση πολιτικής για καλύτερη ποιότητα ζωής των εργα

ζομένων στο Δημόσιο (εξυπηρετήσεις για πολιτισμό, ελεύθε-

ρο χρόνο, φροντίδα παιδιού κ.λπ.). 

ι. Καθιέρωση μηχανισμών προώθησης θεμάτων όπως τα παραπάνω 

στη βάση δραστηριότητας/φορέα. 

- Δραστηριότητας/φορέα, management/consulting. 

- Πρωτοβουλιών προτυποποίησης. 

- Προτεραιότητες σε εκτελεστικές λειτουργίας σε χρήσεις 

από το κοινό και τοπική οργάνωση σε παρόμοιες μονάδες 

(π.χ. εφορίες, υποκαταστήματα ΙΚΑ), με κριτήριο και 

τις οικονομίες κλίμακας. 

7.5. Οικονομικός έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης 

Θα μελετηθεί η Βελτίωση του οικονομικού ελέγχου της 

Δημόσιας Διοίκησης. Υποστηρίχτηκαν 2 απόψεις: 

7.5.1. Πρώτη άποψη 

Η πρώτη άποψη αναφέρεται στην αναμόρφωση του συστήμα

τος ελέγχου της νομιμότητας διενέργειας των κρατικών^δαπανών 

και στη χάραξη μιας ειδικής και συγκεκριμένης ελεγκτικής 

πολιτικής και προτείνει: 

ί. Αναθεώρηση του όλου συστήματος του δημόσιου λογιστικού, 

που πρέπει να προσαρμοστεί στην ανάγκη της ταχύτερης δι

εκπεραίωσης των εργασιών και της απλούστευσης των διοι

κητικών διαδικασιών διενέργειας των κρατικών δαπανών. 
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il. Εφαρμογή "πληροφοριακού" συστημάτων και στις διαδικα

σίες ελέγχου. 

ili. Διενέργεια του προληπτικού ελέγχου της νομιμότητας των 

κρατικών δαπανών από δικαστικά όργανα του αρμόδιου 

ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Ελεγκτικού Συνε

δρίου, η οποία 8α γίνεται πριν από την πληρωμή της δα

πάνης. Ο έλεγχος αυτός δε άα εξετάζει τη σκοπιμότητα 

της δαπάνης, αφού αυτή ανάγεται στην αποκλειστική 

πρωτοβουλία και αρμοδιότητα της διοίκησης. 

iv. Άσκηση του προληπτικού ελέγχου της νομιμότητας και 

στις δαπάνες των ΝΠΔΔ, κααώς και στις δαπάνες των ΝΠΙΔ 

των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών ενόψει του 

ότι τέτοιος έλεγχος δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. 

ν. Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο των λογαριασμών των υπολόγων που καταρτίζο

νται αμέσως μετά τη λήξη της διοικητικής διαδικασίας 

ενέργειας της δαπάνης (δηλαδή μετά την εξόφληση του 

τίτλου πληρωμής, άα εξακολουθήσει να λειτουργεί ο 

έλεγχος των στοιχείων του λογαριασμού, στα οποία 

περιλαμβάνεται και η υλοποιηαείσα, με την πληρωμή της 

δαπάνης, ως πράξη διαχείρισης του Ταμείου). 

vi. Αναβάθμιση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

παροχή σε αυτό όλων των μέσων, ανθρώπινου δυναμικού 

και υλικοτεχνικών (οπωσδήποτε και πληροφοριακά συστή

ματα ). 

vii. Καθιέρωση κατάρτισης ειδικής ετήσιας έκθεσης από το 

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για τη δραστηριότητα του. 

vili. Συστηματικός έλεγχος, από την Επιτροπή της παραγράφου 

3 του άρθρου 5 του ν. 1470/1984, του αν η διοίκηση 
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συμμορφώνεται στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και καθιέρωση 

κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της. 

ιχ. Έγκαιρη κατάρτιση από τη διοίκηση των σχεδίων Προε

δρικών Διαταγμάτων που πρέπει να εκδοθούν μέσα σε προ

βλεπόμενη ορισμένη προθεσμία, όπως λ.χ. τα διατάγματα 

προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 

της ΕΟΚ. 

χ. Αποφυγή μετατροπής, νομοθετικά, των νομοθετικών εξου

σιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημο

κρατίας και επαναφορά στις περιπτώσεις που ήδη έχουν 

γίνει, στην προϋφιστάμενη κατάσταση. 

χι. Περιορισμός, σε λογικά πλαίσια, των ενοίκων μέσων που 

ασκούνται από τη διοίκηση. 

xii. Παροχή στο Ε.τ.Ε. όλων των μέσων, ανθρώπινου δυναμικού 

και υλικοτεχνικών (ανάμεσα στα οποία και απαραιτήτως 

"πληροφοριακά συστήματα" σύγχρονης τεχνολογίας). 

χiii. Συζήτηση στη Βουλή πάνω στην ετήσια ειδική έκθεση του 

Σ.τ.Ε. (όπως και στην ετήσια έκθεση του Ανώτατου 

Ειδικού Δικαστηρίου, που προτείνεται πιο πάνω να 

καθιερωθεί, και του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

7.5.2. Δεύτερη άποψη 

Η δεύτερη άποψη αναφέρεται στον έλεγχο της διοίκησης 

που θα πρέπει να ασκείται με νέα συστήματα και θα αποβλέπει 

στο να διευκολύνονται τα στελέχη της να αναλαμβάνουν πρωτο

βουλίες και να προβαίνουν σε ενέργειες ώστε ο διοικητικός 

μηχανισμός να αποκτήσει αποτελεσματικότητα και επάρκεια. 

Συγκεκριμένα προτείνεται: 
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α. Να αντικατασταθεί ο εξωτερικός έλεγχος με τον εσωτερικό 

με τη σύγχρονη έννοια. 

6. Να υιοαετηάεΐ το σύστημα "managerial budget" με επιμέρους 

προϋπολογισμούς δαπάνης και σε συνάφεια με τους στόχους 

γιατί σήμερα έχουμε "role oriental society". 

γ. Να μελετηθεί το απηρχαιωμένο σύστημα δημόσιου λογιστικού, 

καθώς και το όλο σύστημα οικονομικής διαχείρισης της 

Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών 

του προϋπολογισμού. 

δ. Να διαμορφωθεί μια νέα ελεγκτική πολιτική και διαδικασίες 

στη Δημόσια Διοίκηση, είτε με κεντρικούς θεσμούς του 

τύπου "managerial audit" είτε με αναβάθμιση των λειτουρ

γικών της επιθεώρησης είτε με συνδυασμό και των δύο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΕ-ΠΟΛΙΤΗ 

Για τη βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη, προτείνο

νται οι εξής 6ασικές αρχές και κατευθύνσεις: 

- Διαφάνεια στη διοικητική όραση και συμμετοχή του πολίτη σε 

αυτήν. 

- Απλότητα και ταχύτητα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκη

σης. 

- Δημιουργία σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

ανάμεσα στα κρατικά όργανα και τους πολίτες. 

- Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και κυρίως 

της πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση, με ισόρροπη προστα-

>σία του πολίτη από τις καταχρήσεις και επεμβάσεις στην 

προσωπική του ζωή. 

- Κοινωνικός έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τα ειδικότερα μέτρα πολιτικής αφορούν: 

8.1. Οργάνωση της πληροφόρησης για την καλύτερη επικοινωνία 

των πολιτών 

Η οργάνωση της πληροφόρησης για την καλύτερη επικοινω

νία των πολιτών με τη διοίκηση άα στοχεύει στην παροχή ειλι

κρινούς και αμφίδρομης πληροφόρησης και 8α περιλαμβάνει: 

α. Τον τρόπο παροχής της πληροφόρησης που πρέπει να είναι 
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πειστικός, ώστε να δημιουργεί στον πολίτη κλίμα εμπιστο

σύνης και να εξασφαλίζει έτσι την καλόπιστη κριτική του, 

καθώς και την κατατόπιση του για τις δυσκολίες που είναι 

δυνατό να αντιμετωπίζει η διοίκηση. Η πληροφόρηση επομέ

νως θα πρέπει να είναι: 

- ειλικρινής 

- αντικειμενική 

- συγκεκριμένη 

- επαρκής 

- αξιόπιστη 

- σφαιρική. 

6. Το χρόνο της πληροφόρησης, ώστε αυτή να είναι άμεση και 

να μη δημιουργείται υπόνοια ότι επιχειρείται παράκαμψη ή 

συσκότιση με την καθυστέρηση, είτε η πληροφόρηση αφορά 

όλους τους πολίτες είτε ορισμένες ομάδες. 

γ. Τα μέσα πληροφόρησης που θα είναι σύγχρονα, ανάλογα των 

τεχνολογικών εξελίξεων, και τη λειτουργία γραφείου πληρο

φόρησης, το οποίο άα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Εωστή στελέχωση, με προσωπικό που αποδεδειγμένα έχει 

το χάρισμα της ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων. 

- Οραή οργάνωση χώρου. 

- Εεβασμός στον πολίτη. 

(Η σωστή χρήση των μέσων ενημέρωσης και της πληροφορικής 

είναι στοιχεία απαραίτητα). 

δ. Τη γλώσσα της πληροφόρησης, που είναι ένα όργανο έκφρασης 

του αναρώπου αλλά και ένα αποφασιστικό μέσο εξομάλυνσης ή 

απόρριψης της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

ε. Τους φορείς της πληροφόρησης, που είναι κυρίως οι δημό

σιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι οργανισμοί, και που θα 
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έχουν την υποχρέωση να πληροφορούν: 

- Για τον τρόπο δράσης. 

- Για τα κριτήρια που χρησιμοποιούν. 

- Για τις συνέπειες που προκύπτουν (αετικές και αρνητι

κές) . 

στ. Τη οιάοραση πληροφόρησης που άα επιδιωχθεί ώστε οι φορείς 

εκροής της πληροφόρησης να λειτουργούν και με αμφίδρομη 

κατεύθυνση και να είναι πομποί αλλά και δέκτες του κοινω

νικού τους περιβάλλοντος. 

8.2. Διεύρυνση της δημοσιότητας 

Η διεύρυνση της δημοσιότητας άα επιτευχθεί με την ανα

διοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Εφημερίδας της Κυβερνή

σεως τόσο στο περιεχόμενο (ευρετήρια κατά δέματα, συνεχής 

αρίθμηση αποφάσεων, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.) όσο και στον 

τρόπο διάθεσης που θα δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο κατά το 

άρθρο του Συντάγματος. 

8.3. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σχετικά με τα νομοθε

τικά κείμενα 

Ä. Με ιδρυματικές κωδικοποιήσεις νομοθεσίας. Συγκε

κριμένα προτείνεται: 

ι. Η ετήσια συστηματική συγκέντρωση νομοθεσίας και διατάξεων 

που διέπουν/ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες, νομικά 

πρόσωπα ή λειτουργίες με σκοπό να πάψουν να ισχύουν 

διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την ιδρυματική 

κωδικοποίηση. 
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ii. Η δημοσίευση σε περιεκτικά και εύληπτα φυλλάδια η 

εκδόσεις της ισχύουσας ιδρυματικής νομοθεσίας, καθώς 

και η διάδοση και κοινοποίηση της. 

iii. Η συγκέντρωση και έκδοση προβλεπόμενων δικαιωμάτων, 

διαδικασιών και διατάξεων από υπηρεσίες που εξυπηρετούν 

το κοινό κατά τη διενέργεια ορισμένης λειτουργίας ή 

παροχής υπηρεσίας σε αυτό. 

Β. Με την απλούστευση και αποκατάσταση της γλωσσικής 

ομαλότητας διατάξεων και νομοθετημάτων. Ειδικότερα, προτεί

νεται η συστηματική επεξεργασία με σύσταση αντίστοιχων θέσεων 

στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και τις αντίστοιχες 

Υπηρεσίες Οργανώσεως και Μεθόδων και απλούστευση διαδικασιών 

στα υπουργεία με σκοπό την ομαλή χρήση της σύγχρονης ελληνι

κής γλώσσας. 

Γ. Με τη σύνταξη Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα προτείνεται: 

α. Η ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 20 του ν. 

1599/1986 με τη συγκρότηση της προβλεπόμενης ειδικής επι

τροπής για τη σύνταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 

και 

6. Η εκλογίκευση και ο εκσυγχρονισμός του συνόλου της διοι

κητικής διαδικασίας και των επιμέρους φάσεων που τη 

συνιστούν (αίτημα, επεξεργασία, εκροή, απόφαση), πράγμα 

το οποίο θα αποτελέσει το κύριο έργο της επιτροπής. 

Ειδικότερα, θα μελετηθούν, θα ρυθμιστούν και θα προσ

διοριστούν: 

- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών ενώπιον των 

. δημόσιων υπηρεσιών. 

- Η διαδικασία της υποβολής, πρόσβασης και πρώτης επεξεργα-
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σίας των αιτημάτων των πολιτών από τις αρχές. 

- Το δικαίωμα και οι συναήκες της ακρόασης και πληροφόρησης 

των πολιτών, κααώς και η πρόσβαση στα αρχεία και τα διοι

κητικά έγγραφα. 

- Η εκλογίκευση, η ομοιομορφία και η ενοποίηση της μεθοδολο

γίας λήψης των αποφάσεων με συγκεκριμενοποίηση, αποτύπωση 

και καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών ή σταδίων για 

οράολογικές ενέργειες και αποφάσεις. 

- Η στρατηγική, τακτική και μεάοδολογία της οργανωτικής 

παρέμβασης, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση δομών, διαδικασιών και λειτουργιών. 

- Η συγκεκριμένη και ειδική αιτιολόγηση και γνωστοποίηση των 

διοικητικών αποφάσεων. 

- Η διαδικασία της υποβολής παραπόνων, ενστάσεων προσβολής, 

αναίρεσης ή ακύρωσης των πράξεων των διοικητικών αρχών ή 

δικαστηρίων. 

- Η διόρθωση, ανάκληση ή ακύρωση διοικητικών αποφάσεων ή 

ενεργειών. 

- Η αξιολόγηση και εκτίμηση άμεσων αποτελεσμάτων, συνεπειών 

και επιπτώσεων διοικητικών ενεργειών και αποφάσεων. 

- Η μεθοδολογία της ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας 

των υπηρεσιών μεταξύ τους και η γενικότερη διασύνδεση τους 

και προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συναήκες. 

8.4. Απλούστευση-οιευκόλυνση συναλλαγών του πολίτη με τη δι

οίκηση 

Η απλούστευση και διευκόλυνση των συναλλαγών του πολί

τη με τη διοίκηση, η απογραφειοκρατικοποίηση και η αποθεσμο-
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ποίηση 8α πραγματοποιηαούν με: 

α. Τον προληπτικό έλεγχο της λειτουργικότητας νέων κανόνων 

στο στάδιο της άέσπισής τους που σημαίνει τον έλεγχο κάθε 

νόμου, Προεδρικού Διατάγματος ή Υπουργικής Απόφασης με το 

κριτήριο της αντίγραφε ιοκρατικότητας τοπικά από ειδική 

υπηρεσία στον αρμόδιο φορέα (πιδανότατα στις μονάδες 

οργάνωσης και σχέσης κράτους-πολίτη), κααώς και κεντρικά 

από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με ειδικό εκπρόσωπο 

της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Προεδρίας της 

Κυβέρνησης. Με τις κατά περίπτωση προληπτικές παρεμβάσεις 

χρειάζεται μια γενικότερη πολιτική-πλαίσιο κανόνων για 

την κα8οδήγηση αυτών των παρεμβάσεων. 

β. Τον κατασταλτικό έλεγχο που γίνεται σε σχέση με κανόνες 

και διαδικασίες που υφίστανται και με κριτήριο την απο

γράφε ιοκρατικόπο Ιηση. Τούτο προϋποαέτει τη συστηματική 

ανάλυση διαδικασιών και κανόνων με τις απλές αλλά ειδικές 

μεάόδους του γνωστικού αντικειμένου της οργάνωσης και τη 

χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων της πληροφορικής. 

Σκοπός αυτής της ανάλυσης" είναι ο συνολικός ανασχεδιασμός 

των διαδικασιών και κανόνων, με κριτήριο την εξυπηρέτηση 

του πολίτη και όχι μόνον το συμφέρον της υπηρεσίας, ώστε 

να προκύψουν νέες μορφές οργάνωσης εργασίας που άα είναι 

αποτελεσματικότερες και οικονομικότερες. 

γ. Το εξειδικευμένο αναρώπινο δυναμικό στο γνωστικό αντικεί

μενο της οργάνωσης, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί είτε 

εσωτερικά με διαδικασίες ανάπτυξης στελεχών, είτε με 

προσέλκυση στελεχών είτε με δημιουργία ειδικού φορέα 

συμβούλων οργάνωσης για την υποστήριξη του δημόσιου 

τομέα. 
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6. Τον ορθολογικό καθορισμό προτεραιοτήτων με πρώτο κριτήριο 

τον όγκο συναλλαγών με τον πολίτη και μετά την παρέμβαση 

σε υπηρεσίες αιχμής κοινού, όπως π.χ. είναι το IKÄ, οι 

εφορίες, τα πολεοδομικό, γραφεία, καθώς και οι υπηρεσίες 

αιχμής νομικών προσώπων. 

ε. Τη συστηματική μελέτη του γνωστικού αντικειμένου της 

οργάνωσης και την υιοθέτηση της κατάλληλης μεθοδολογίας 

-με ένα πειραματικό έργο-πιλότος που να συνδυάζει συνολική 

αντιμετώπιση και πλήρη τεχνική υποδομή. 

Β.5. Πρόσβαση των πολιτών στη διοίκηση και συμμετοχή τους 

στη διοικητική βράση 

Για την πρόσβαση των πολιτών στη διοίκηση και τη 

συμμετοχή στη διοικητική δράση (ανοιχτή διοίκηση), προτείνε

ται : 

α. Δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα 

που πραγματώνει τη διαφάνεια στη διοικητική δράση. Ειδι

κότερα: 

- Θα προσδιοριστούν κατά κατηγορία τα απόρρητα που 

αναφέρονται στο ν. 1599/1985. 

- Θα ιδρυθεί όργανο εξω-δικαστικό που θα εποπτεύει και 

θα ελέγχει την εφαρμογή του θεσμού αυτού από τη Δημό

σια Διοίκηση. Στο όργανο αυτό θα μπορούν να προσφεύ

γουν οι πολίτες και η διοίκηση. Η διαδικασία ενώπιον 

του οργάνου αυτού θα είναι: (i) άτυπη, (ϋ) ταχεία, 

(iii) χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη 

και (iv) υποχρεωτική για τη διοίκηση. 

- Θα καταργηθεί η δυνατότητα επέκτασης των απορρήτων με 
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Υπουργικές Αποφάσεις. 

- θα προσδιοριστούν η διαδικασία και ο τρόπος κοινοποίη

σης των στοιχείων μηχανογραφικών και άλλων ηλεκτρονι

κών αρχείων. 

6. Υιοθέτηση συμμετοχικής δράσης, για την πραγμάτωση της 

οποίας αναγκαίοι όροι είναι: 

- Η συμμετοχή και η γνώμη των πολιτών να μπορούν να 

επηρεάσουν τις τελικές αποφάσεις. 

- Η συμμετοχή να συντελείται σε διαδικαστικό στάδιο πριν 

την τελική απόφαση. 

- Η επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων για τα οποία 

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να συμμετάσχουν 

στη διαμόρφωση τους να είναι ειδική και όχι γενική και 

αόριστη. 

- Οι ομάδες των ενδιαφερόμενων πολιτών που καλούνται να 

συμμετέχουν να είναι αντιπροσωπευτικές και ειδικές. 

- Οι διαδικασίες και οι συνθήκες λειτουργίας να λαμβά

νουν υπόψη τις δεσμεύσεις της εργασίας και της καθημε

ρινής ζωής των^ πολιτών, ώστε να μπορούν αυτοί να 

συμμετέχουν. 

- Οι αποφάσεις να είναι αποκεντρωμένες τόσο σε τοπικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο διοίκησης, ώστε να υπάρχει 

άμεση αντίληψη στους πολίτες για την επιρροή που 

ασκούν στην τελική λήψη τους. 

γ. Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων και διαδικασιών υποδοχής 

και διαλόγου με τους πολίτες. 

Συγκεκριμένα, θα καθιερωθούν προγράμματα ενθάρρυνσης και 

ενημέρωσης των πολιτών για να πάρουν μέρος στη διοικητική 

δράση, γιατί ο πολίτης δεν πρέπει μόνο να έχει δικαιώματα 
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και να άέλει να τα ασκήσει αλλά να μπορεί επίσης. 

Συνοπτικά αναφερόμενα τέτοια μέτρα είναι : 

ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

- Εγκατάσταση τοπική των υπηρεσιών τέτοια που να επιτρέπει 

την εύκολη πρόσβαση (φυσική) των χρηστών των υπηρεσιών. 

- Συγκέντρωση των συναφών υπηρεσιών τις οποίες χρησιμοποιεί 

ο πολίτης. 

- Βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος των δημόσιων υπηρεσιών 

σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών. 

- Καθορισμός χώρου υποδοχής και ωραρίου υποδοχής μεγάλης 

διάρκειας και χρονικά κατάλληλου για τους πολίτες. 

- Κατάργηση της ανωνυμίας των χειριστών των υποθέσεων. 

Καθορισμός χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων. 

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

- Δημοσκοπήσεις και έρευνες των επιθυμιών των πολιτών. 

Έρευνες για τους "υποκειμενικούς" κοινωνικούς δείκτες 

απόδοσης μέτρων. 

- Δημόσιοι διάλογοι (public hearings). 

- Ημερίδες, "στρογγυλά τραπέζια", λαϊκές συνελεύσεις, "ημέ

ρες ανοιχτής διοίκησης". 

- Προγράμματα ενθάρρυνσης για αξιοποίηση των προσφερόμενων 

δυνατοτήτων των υπηρεσιών της διοίκησης. 

- Προγράμματα πληροφόρησης των πολιτών για τα δικαιώματα 

τους. 

- Οργάνωση συναντήσεων με τις ενδιαφερόμενες ομάδες για 

ειδικά θέματα. 

- 178 -



ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- Εκθέσεις πεπραγμένων για συγκεκριμένα θέματα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα- ευρεία δημοσιοποίηση των εκαέσεων 

αυτών και για ορισμένες όπως π.χ. απολογισμού για μέτρα 

απλοποίησης διαδικασιών κατάάεσής τους στη Βουλή με την 

κατάθεση του προϋπολογισμού. 

- Μεικτά συμβούλια πολιτών-διοίκησης-δημόσιων υπαλλήλων σε 

ευρύτερα συγκροτήματα υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για 

τον έλεγχο της απόδοσης του προγράμματος των υπηρεσιών και 

του τρόπου λειτουργίας. 

Έκδοση Λευκής Βίβλου για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοί

κησης. 

- Καθιέρωση ευθύνης (και αστικής) για τα όργανα της διοίκη

σης πέρα από την πειθαρχική ευθύνη. 

Για την απόδοση του προγράμματος μεταλλαγής και ανα

βάθμισης των σχέσεων κράτους-πολίτη απαιτείται: 

- Γενικός σχεδιασμός και έλεγχος εφαρμογής που να ασκείται 

από κεντρικό φορέα. 

- Σύσταση αυτοτελών υπηρεσιών που θα χειρίζονται και θα 

παρακολουθούν τα θέματα σχέσεων κράτους-πολίτη στα υπουρ

γεία, ΝΠΔΔ κ.λπ. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι 

υψηλού οργανωτικού επιπέδου και αυτοτελείς ώστε να μην 

απορροφηθούν από άλλες αρμοδιότητες. 

- Σύσταση υπηρεσιακών συμβουλίων από ειδικούς σε κάθε υπουρ

γείο, ΝΠΔΔ, νομαρχία, περιφέρεια κ.λπ. για την ενδοϋπηρε-

σιακή συνεργασία σε θέματα προώθησης και υλοποίησης μέτρων 

για την αναβάθμιση των σχέσεων κράτους-πολίτη και εξέταση 

των νέων μέτρων σε σχέση με τους πολίτες. 

- Εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων σε θέματα 
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επικοινωνίας και πληροφόρησης και σχέσεων με τους πολίτες 

και καθιέρωση κινήτρων για τους υπαλλήλους που βρίσκονται 

στα σημεία επαφής με τους πολίτες. 

8.6. Πρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου 

Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης προτείνεται να 

συμπληρωθεί με πρόσθετους μηχανισμούς (εξωδικαστικούς και 

εξωιεραρχικούς). Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι η υιοθέτηση 

του θεσμού του Ombusdman (Σουηδία) ή Mediateur (Γαλλία), που 

στη χώρα μας θα μπορούσε να αποδοθεί με τον όρο "Συμβούλιο 

Προστασίας του Πολίτη" ή "Επίτροπος Διοίκησης". Το όργανο 

αυτό θα είναι ανεξάρτητο από την εκτελεστική και δικαστική 

εξουσία. Θα συγκροτείται από ένα μικρό σώμα στελεχών που 

μπορεί να προέρχονται από την υπαλληλία του δικαστικού κλάδου 

ή να είναι ειδικοί επιστήμονες, και το οποίο θα οργανώνεται 

ιεραρχικά με επικεφαλής ένα πρόσωπο κύρους και εμπιστοσύνης 

που θα ορίζεται από τη Βουλή για ορισμένη θητεία χωρίς δυνα

τότητα ανάκλησης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Ο θεσμός αυτός θα λειτουργεί γνωμοδοτικά και η επιρροή 

του θα προέρχεται από το κύρος που θα έχει και όχι από εξου

σία επιβολής απόψεων. Οι περιπτώσεις κακοδιοίκησης που δεν 

αφορούν υποχρεωτικά παράβαση νομιμότητας αλλά ανεπαρκή εξυπη

ρέτηση του πολίτη με την ευρύτερη έννοια του όρου (γραφειο

κρατία, καθυστερήσεις, συμπεριφορά κ.λπ.) θα ερευνώνται και 

για κάθε μία θα συντάσσεται μια δημόσια έκθεση, είτε με 

απευθείας προσφυγή του πολίτη είτε με προσφυγή μέσω αντιπρο

σωπευτικών οργάνων (τοπικός βουλευτής, νομαρχιακό ή δημοτικό 

συμβούλιο). Στην έρευνα της κάθε περίπτωσης θα είναι υποχρεω-
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τική η συνεργασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και η 

πλήρης πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την περίπτωση, ενώ 

η απόδοση ευαύνης δε 8α περιορίζεται μόνο στις αρμόδιες 

υπηρεσίες αλλά άα μπορεί να περιλάβει και συγκεκριμένους 

υπάλληλους, εφόσον διαπιστωάεΐ κατά την έρευνα η ευδύνη τους. 

Μια άλλη άποψη που υποστηρίχτηκε είναι η υιοδέτηση του 

δεσμού του "Κοινωνικού Ελέγχου", που βασίζεται σε ένα σώμα 

κρατικών υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και 

σε μια διαδικασία έρευνας παραπόνων μέσω νομαρχιακών και 

δημοτικών συμβουλίων και ενός Εδνικού Συμβουλίου Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Μόνον ο Υπουργός Προεδρίας μπορεί να εγκρίνει την 

απόφαση για την έρευνα κάδε παραπόνου και η έρευνα αυτή δεν 

μπορεί να αποδώσει προσωπική ευδύνη σε συγκεκριμένο υπάλληλο. 

Το βασικό μειονέκτημα αυτής της άποψης είναι ότι δε διασφαλί

ζεται επαρκώς η ανεξαρτησία των διαδικασιών ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ THE ΧΩΡΑΕ 





1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1.1. Κυβέρνηση 

Την κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που 

απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς (Σύνταγμα, 

άρορο 81). Η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική 

πολιτική της χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος 

και των νόμων (Σύνταγμα, άρθρο 82, παρ. 1). 

Ο Πρωαυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης 

και κατευθύνει τις ενέργειες της, καθώς και των δημόσιων 

γενικά υπηρεσιών, για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής 

μέσα στα πλαίσια του νόμου (Σύνταγμα, άραρο 82, παρ. 2). 

Κάδε υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο 

νόμος. Οι υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότη

τες τους αναθέτει ο Πρωαυπουργός με απόφαση του (Σύνταγμα, 

άραρο 83, παρ. 1). 

Οι υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέ

τουν με κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος υπουργός 

(Σύνταγμα, άρθρο 83, παρ. 2). 

Οι υφυπουργοί δεν αποτελούν μέλη του Υπουργικού Συμ

βουλίου (ν. 1558/1986, άρθρο 1, παρ. 2). 

1.2. Κυβερνητικά συλλογικά όργανα 

Ι. Κυβερνητικό Συυβούλιο (ΚΥΣΥΜ) 

Το ΚΥΣΥΜ αποτελείται από: 
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α. τον Πρωθυπουργό, ως πρόεδρο, 

β. τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

γ. τον Υπουργό Εάνικής Οικονομίας, 

δ. τον Υπουργό Εσωτερικών, 

ε. τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το ΚΥΣΥΜ αποφασίζει στο πλαίσιο των αποφάσεων και 

κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για κάδε θέμα γενικό

τερης σημασίας, παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 

της κυβερνητικής πολιτικής και παρακολουθεί και συντονίζει 

την εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των 

δικών του αποφάσεων από τους υπουργούς και τα άλλα συλλογικά 

κυβερνητικά όργανα. 

II. Κυβερνητικό Συιιβούλιο ΕΕωτεοικήο Πολιτικά και 

Εθνικής ^Auuvac (ΚΥΣΕΑ) 

Το ΚΥΣΕΑ αποτελείται από: 

α. τον Πρωθυπουργό ως πρόεδρο, 

β. τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

γ. τον Υπουργό Εξωτερικών, 

δ. τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 

ε. τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

στ. τον Υπουργό Εσωτερικών, 

ζ. τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 

η. τον Υπουργό Βόρειας Ελλάδας, 

β. τον Υπουργό Αιγαίου, 

ι. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, 

ια. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής * Αμυνας. 

Το ΚΥΣΕΑ, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και 

κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζει πάνω σε 
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άέματα πληροφοριών και δημόσιας τάξης που σχετίζονται με την 

εξωτερική και αμυντική πολιτική και ΟΙνει τις απαραίτητες 

κατευθύνσεις στα αρμόδια υπουργεία για την εφαρμογή των 

αποφάσεων του. 

III. Ανώτατο Συιι6ούλιο OiKovouiKnc Πολιτικήε (ΑΣΟΠ) 

Το ΑΣΟΠ αποτελείται από: 

α. τον Πρωθυπουργό ως πρόεδρο, 

6. τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, 

γ. τον Υπουργό Γεωργίας, 

δ. τον Υπουργό Εργασίας, 

ε. τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 

στ. το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τον Πρωθυπουργό αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. 

Το ΑΣΟΠ αποφασίζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου και το« ΚΥΣΥΜ, για κάθε δέμα οικονομι

κής πολιτικής γενικότερης σημασίας, παίρνει τα μέτρα που 

είναι αναγκαία για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος 

της κυβέρνησης και παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την 

εφαρμογή του προγράμματος αυτού και των αποφάσεων του. 

IV. Επιτοοπή Τιιιών και Εισοδηιιάτων 

Η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων αποτελείται από: 

α. τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ως πρόεδρο, 

6. τον Υπουργό Οικονομικών, 

γ. τον Υπουργό Γεωργίας, 

δ. τον Υπουργό Εργασίας, 

ε. τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
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στ. τον Υπουργό Εμπορίου. 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται και αποφασίζει, στο πλαίσιο 

των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, του ΚΥΣΥΜ και του 

ΑΕΟΠ, μέτρα που αναφέρονται στις τιμές, στα εισοδήματα και 

γενικά στην εισοδηματική πολιτική και παρακολουθεί και συντο

νίζει την εφαρμογή τους. 

1.2.3. Υπουργεία και υπουργοί 

1. Προεδρίας της Κυβέρνησης 

2. Εσωτερικών 

3. Εξωτερικών 

4. Εθνικής 'Αμυνας 

5. Εθνικής Οικονομίας 

6. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

7. Δικαιοσύνης 

8. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

9. Πολιτισμού 

10. Οικονομικών 

11. Βόρειας Ελλάδας 

12. Αιγαίου 

13. Γεωργίας 

14. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

15. Εργασίας 

16. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 

17. Εμπορίου 

18. Μεταφορών και Επικοινωνιών 

19. Εμπορικής Ναυτιλίας 

20. Δημόσιας Τάξης 
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Εε κάθε υπουργείο προΐσταται υπουργός ή αναπληρωτής 

υπουργός του Πρωαυπουργού ή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή ο 

Πρωθυπουργός. 

Έχουν συσταθεί επίσης 6ύο θέσεις αναπληρωτών υπουργών 

στο Υπουργείο Εξωτερικών και από μία στα Υπουργεία Εθνικής 

Άμυνας και Οικονομικών, καθώς και τρεις θέσεις υπουργών 

χωρίς χαρτοφυλάκια. 

Σε ορισμένα υπουργεία προβλέπονται δύο θέσεις υφυπουρ

γών, σε ορισμένα μία και σε άλλα καμία. 

Εε κάθε υπουργείο υπάρχει μία θέση μετακλητού γενικού 

γραμματέα, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του υπουργείου 

μετά τον υπουργό ή υφυπουργό. Γενικός γραμματέας προΐσταται 

επίσης και στις αυτοτελείς γενικές γραμματείες. 

Εύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 101, παρ. 3), οι κεντρι

κές υπηρεσίες, δηλαδή τα υπουργεία, εκτός από ειδικές αρμοδι

ότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον 

έλεγχο των περιφερειακών οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει. 

Η κλασική διάρθρωση των υπουργείων είναι: διευθύν-

σεις-τμήματα-(γραφεία). 

Περισσότερες της μίας διευθύνσεις μπορούν να αποτελούν 

"ενιαίο διοικητικό τομέα" για το συντονισμό της λειτουργίας 

τους. Ετην περίπτωση αυτήν, επικεφαλής του διοικητικού τομέα 

τοποθετείται μετακλητός ειδικός γραμματέας, ο οποίος προΐστα

ται και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του διοικητι

κού τομέα. 

Ετην προκειμένη περίπτωση, το οργανωτικό σχήμα διαμορ

φώνεται ως εξής: 
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Διανοιιαοχιακή διοίκηση 

Με τον όρο διανομαρχιακή διοίκηση, νοούνται οι περιφε

ρειακές υπηρεσίες ή όργανα, των οποίων η εδαφική αρμοδιότητα 

περιορίζεται σε ορισμένο τμήμα του όλου εάνικού εδάφους που 

περιλαμβάνει περισσότερους νομούς. 

2.1. Τα περιφερειακά υπουργεία 

- Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας: Εδρεύει στη θεσσαλονίκη και η 

χωρική του αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα 

(Μακεδονία-θράκη). 

- Υπουργείο Αιγαίου: Εδρεύει στη Μυτιλήνη και η χωρική του 

αρμοδιότητα περιλαμβάνει τους Νομούς Aéqeou, Χίου, Εάμου, 

Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

Η χώρα διαιρείται σε 13 περιφέρειες: 

α/α Περιφέρεια και νομοί 

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Έδρα: Κομοτηνή Έβρου 

Ροδόπης 

Ξάνθης 

Δράμας 

Καβάλας 
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2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έδρα: θεσσαλονίκη θεσσαλονίκης 

Χαλκιδικής 

Κιλκίς 

Πέλλας 

Ημααίας 

Πιερίας 

Σερρών 

3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έδρα: Κοζάνη Φλώρινας 

Κοζάνης 

Καστοριάς 

Γρεβενών 

4. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έδρα: Ιωάννινα Ιωαννίνων 

4
 Αρτας 

Θεσπρωτίας 

Πρέβεζας 

5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έδρα: Λάρισα Λάρισας 

Μαγνησίας 

Τρικάλων 

Καρδ ί τσας 
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6. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Έδρα: Κέρκυρα Κέρκυρας 

Λευκάδας 

Κεφαλληνίας 

Ζακύναου 

7. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έδρα: Πάτρα Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας 

Αχαΐας 

Ηλείας 

8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έδρα: Λαμία Φθιώτιδας 

Ευρυτανίας 

Φωκίδας 

Βοιωτίας 

Εύβοιας 

9. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ν
 Εδρα : Αάήνα Αττικής 

10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έδρα: Τρίπολη Κοριναίας 

Αργολίδας 

Αρκαδίας 

Μεσσηνίας 

Λακωνίας 

- 193 -



11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έδρα: Μυτιλήνη Λέσβου 

Χίου 

Σάμου 

12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

'Ε6ρα: Ερμούπολη Κυκλάδων 

Δωδεκανήσου 

13. ΚΡΗΤΗΣ 

Έδρα: Ηράκλειο Χανίων 

Ρεθύμνης 

Ηρακλείου 

Λάσια ίου 

Κάβε περιφέρεια αποτελεί διανομαρχιακή διοικητική 

υπηρεσία της οποίας προΐσταται μετακλητός γενικός γραμματέας. 

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας είναι άμεσος εκπρόσωπος 

της κυβέρνησης και υπεύαυνος για την ύσκηση της κυβερνητικής 

πολιτικής για τα άέματα που αφορούν Λην περιφέρεια. Προΐστα

ται όλων των πολιτικών, αστυνομικών και λιμενικών υπηρεσιών 

περιφερειακού επιπέδου και ασκεί τις αρμοδιότητες των υπουρ

γών που του έχουν μεταβιβαστεί με διατάγματα. 

Σε κάδε περιφέρεια λειτουργεί περιφερειακό συμβούλιο 

το οποίο αποτελείται από: 

α. Το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ως πρόεδρο. 

6. Τους νομάρχες των νομαρχιών που περιλαμβάνει η περ'ιφέ-

ρεια. 
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γ. Τους προέδρους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων των ίδιων 

νομών, 

δ. Έναν εκπρόσωπο των τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων 

από κάθε νομό της περιφέρειας, ο οποίος εκλέγεται από τη 

διοικούσα επιτροπή. 

Οι αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου ανάγονται 

σε δέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιφέρειας (μεσο-

χρόνιο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, μεσοχρόνιο νομαρ

χιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, κατανομή πιστώσεων του Προγράμ

ματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα στην περιφέρεια κ.λπ.). 

Η λειτουργία του θεσμού των περιφερειών και των περι

φερειακών συμβουλίων δεν έχει αρχίσει ακόμη. Οι διαδικασίες 

εφαρμογής του όμως ήδη ολοκληρώνονται και αναμένεται σύντομα 

η λειτουργία του. 

2.2. Νομαρχιακή διοίκηση 

Η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 51 νομούς. Σε κά8ε 

νομό υπάρχει νομαρχία με επικεφαλής το νομάρχη που είναι 

μετακλητός υπάλληλος. Εξαίρεση αποτελεί ο Νομός Αττικής, ο 

οποίος έχει τέσσερις νομαρχίες. Επομένως, οι νομαρχίες ανέρ

χονται σε 54. 

Τη νομαρχία συγκροτούν οι νομαρχιακού επιπέδου υπηρε

σίες των υπουργείων των οποίων τις αρμοδιότητες ασκεί ο 

νομάρχης. 

Ετο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η οργάνωση της 

νομαρχίας. 

Οι αρμοδιότητες των νομαρχιών καθορίζονται από το 

νόμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 101 του Ευντάγμα-
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Cfipglugyi: Ορισμένες υπηρεσίες (όπως π.χ. αλιείας, αλυκών) 
δεν υπάρχουν σε όλες τις νομαρχίες. Επίσης οι 
ίδιες υπηρεσίες δεν είναι σε επίπεδο Διεύβυνσης σε 
όλες τις νομαρχίες. Στις μικρότερες νομαρχίες 
μπορεί να είναι π.χ. Τμήμα Πολεοδομίας και όχι 
Διεύθυνση. 
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τος, κατά το οποίο η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα 

με το αποκεντρωτικό σύστημα (παρ. 1) και τα περιφερειακά 

κρατικά όργανα έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις 

υποθέσεις της περιφέρειας τους (παρ. 3). 

Σε κάάε νομαρχία λειτουργεί νομαρχιακό συμβούλιο, ως 

όργανο λαϊκής εκπροσώπησης που πλαισιώνει το νομάρχη. Το 

νομαρχιακό συμβούλιο αποτελείται από το νομάρχη ως πρόεδρο, 

το δήμαρχο της πρωτεύουσας του νομού, έναν ή δύο αιρετούς 

εκπροσώπους κάθε επαρχίας του νομού, δύο εκπροσώπους της 

τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού και από εκπρο

σώπους των επαγγελματικών, συνεταιριστικών, επιστημονικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιμελητηρίων που εδρεύουν στο 

νομό. 

Οι αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου ανάγονται 

σε άέματα του αναπτυξιακού προγράμματος (Νομαρχιακό Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων), των προγραμμάτων του νομαρχιακού και 

λοιπών ταμείων του νομού, του νομαρχιακού προϋπολογισμού 

κ.λπ. Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι επίσης γνωμοδοτικό και 

συμβουλευτικό όργανο του νομάρχη για διάφορα άλλα άέματα που 

αφορούν το νομό. 

Το επαρχείο είναι υπηρεσία της νομαρχίας στο επίπεδο 

της επαρχίας. Δεν υπάρχουν όμως επαρχεία σε όλες τις επαρχί

ες, παρά μόνο σε εννέα (9) νησιωτικές επαρχίες (Καλύμνου, 

Καρπάάου, Κω, Λήμνου,
 ν
Ανδρου, Θήρας, Μήλου, Νάξου και Κυάή-

ρων). Του επαρχείου προΐσταται ο έπαρχος που είναι μετακλητός 

υπάλληλος. Σε κάάε επαρχείο λειτουργεί και επαρχιακό συμβού

λιο με συγκρότηση ανάλογη του νομαρχιακού συμβουλίου και 

αντίστοιχες αρμοδιότητες για δέματα επαρχίας. 
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2.2.3. Οργανισμοί ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περι

βάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

Τα ιδιόμορφα και εκτεταμένα προβλήματα των μεγάλων 

αστικών κέντρων της Αάήνας και Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην 

ίδρυση του "Οργανισμού Αθήνας". Οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχουν ως αποστολή την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του Ρυθμιστικού Εχεδίου της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, 

την εκπόνηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των περιοχών αυτών, 

την εκπόνηση μελετών, την κατάρτιση προδιαγραφών και την 

εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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ΠΙΝΑΚΑΕ Π.2 

Υπηρετούντες υπάλληλοι κατά υπουργείο και φορέα 

Απογραφή 31.12.1987. Εύνολο Ελλάδας 

Φορείς 

Υπουργεία 

Δημόσι- ΝΠΔΔ 
ες υπη
ρεσίες 

ΟΤΑ Κρατικά 
ΝΠΜ 

3.501 

-

-

5.037 

281 

3.968 

-

Γενικό 
σύνολο 
υπουρ
γείου 

6.969 

44.971 

1.958 

31.103 

4.350 

73.525 

8.419 

Προεδρίας 3.403 65 

Εσωτερικών 7.817 670 

Εξωτερικών 1.958 

Εάνικης Άμυνας 25.096 970 

Εάνικής Οικονομίας 2.493 1.576 

Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7.675 61.882 

Δικαιοσύνης 8.224 195 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 4.684 6.072 
Πολιτισμού και 
Επιστημών 

Οικονομικών 

Βόρειας Ελλάδας 

Αιγαίου 

Γεωργίας 

ΠΕΧΩΔΕ 

Εργασίας 

Βιομηχανίας, Ενέρ
γειας και Τεχνολογίας 

Εμπορίου 

Μεταφ. και Επικοινωνιών 

Εμπορικής Ναυτιλίας 

Δημόσιας Τάξης 

4.955 

19.522 

53 

71 

17.144 

10.374 

857 

868 

1.637 

4.917 

722 

2.421 

3 

2 

1 

4 

5 

.222 

724 

797 

-

.011 

.263 

.966 

959 

885 

-

.378 

-

36.484 

10.756 

2.701 

4.368 

-

-

10.451 

4.628 

7 

40.913 

41.321 

81.860 

-

-

10.878 

24.614 

850 

71 

29.606 

16.265 

5.830 

42.740 

43.843 

86.777 

6.100 

2.421 

Γενικό σύνολο 124.891 91.635 36.484 199.036 452.046 

Πηγή: Υπουργείο Προεδρίας. 
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