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επικοινωνιών και την πραγµάτωση της πολυπόθητης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να αναδειχθεί µέσα από το θεωρητικό πλαίσιο 
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Eις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν 
µιά µέρα ο νέος ποιητής Ευµένης 
«Τώρα δυό χρόνια πέρασαν που γράφω 
κ’ ένα ειδύλλιο έκαµα µονάχα. 
Το µόνον άρτιον µου έργον είναι. 
Αλλοίµονον, ειν’ υψηλή το βλέπω, 
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα 
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είµαι 
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισµένος». 
Ειπ’ ο Θεόκριτος «Αυτά τα λόγια 
ανάρµοστα και βλασφηµίες είναι. 
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει 
νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισµένος. 
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι 
τόσο που έκαµες, µεγάλη δόξα. 
Κι αυτό ακόµη το σκαλί το πρώτο 
πολύ από τον κοινό τον κόσµο απέχει. 
Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο 
πρέπει µε το δικαίωµά σου νάσαι 
πολίτης εις των ιδεών την πόλι. 
Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι 
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. 
Στην αγορά της βρίσκεις Νοµοθέτας 
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. 
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι 
τόσο που έκαµες, µεγάλη δόξα.» 

 

Κ. Π. Καβάφης, Χειρόγραφο, «Από τα Ποιήµατα 1897 – 1933, Ίκαρος 1984» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα µέσα του 20ου αιώνα ξεκινά µια νέα εποχή για την παγκόσµια κοινότητα, 

πραγµατοποιείται κυριολεκτικά ένα άλµα προς το µέλλον, καθώς επιχειρείται µια 

γενική αναδιάρθρωση και αναδιάταξη των κρατικών µηχανισµών διαχείρισης της 

εξουσίας. Η «Τεχνολογία της Πληροφορικής» αποτελεί το νέο µέσο που εξαπλώθηκε 

και επηρέασε σε τόσο µεγάλο βαθµό την ανθρωπότητα, καταλαµβάνοντας όλες τις 

πτυχές της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας, ώστε να γίνεται λόγος για 

«Πληροφορική Επανάσταση». Η εισροή της τεχνολογίας υπήρξε τόσο ιλιγγιώδης σε 

όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε ήταν πρακτικά αδύνατη η σύλληψη – πόσο µάλλον η 

συµπόρευση – αυτού του νέου, θαυµαστού και καθ’ όλα πρωτοποριακού κόσµου για 

κάθε µέσο άνθρωπο. Πολύ περισσότερο το γεγονός ότι πέρα από τη θεαµατική 

εµφάνισή της, εξίσου αλµατώδεις και εκπληκτικοί ήταν  - και είναι ακόµα και σήµερα 

– οι ρυθµοί εξέλιξής της, συµπαρασύροντας στην πορεία τους καθεστηκυίες 

νοοτροπίες , πρακτικές χρόνων και δεδοµένα. 

Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η παρουσίαση της αναγκαιότητας του 

εκσυγχρονισµού της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης ως απαραίτητη προϋπόθεση της 

βιωσιµότητάς της και πάντοτε σε σύγκλιση µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Γιατί στη νέα αυτή εποχή της παγκοσµιοποίησης η νέα ανακάλυψη και φιλοσοφία της 

«ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» βρίσκεται σε απόλυτη σύµπνοια και οµοφροσύνη µε 

το πνεύµα των καιρών, που απαιτεί διάχυση των κανόνων, αλλά και εξειδίκευση στην 

άσκηση της δηµόσιας εξουσίας. Ωστόσο, καθώς δεν έχουν παγιωθεί γενικά αποδεκτοί 

κανόνες πολιτικής συµπεριφοράς, η προσπάθεια για διεθνή οικονοµική σύγκλιση 

µέσω της προαναφερθείσας παγκοσµιοποίησης οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσµατα, 
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αφού δεν έχει γίνει ακόµα κοινή συνείδηση το γεγονός πως παγκόσµια προβλήµατα 

κοινού ενδιαφέροντος µόνο µε συνεργασία και συναίνεση είναι δυνατό να επιλυθούν. 

Σηµαντικό και χρήσιµο «όπλο» και «εργαλείο» προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελεί η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία προάγει και ευνοεί την απρόσκοπτη 

διάχυση πληροφοριών και την άνευ συνόρων διασύνδεση µέσω του ∆ιαδικτύου που 

προσφέρει στους ανθρώπους απεριόριστες δυνατότητες και εφαρµογές, ευνοώντας 

την παγκόσµια διοικητική, αλλά και δικαιϊκή σύγκλιση. Η ηλεκτρονική  

διακυβέρνηση ευνοεί όχι µόνο την πληροφόρηση, αλλά και τον έλεγχο και τη 

συµµετοχή στη διαχείριση της εξουσίας, προωθώντας µια µορφή άµεσης 

συµµετοχικής δηµοκρατίας – ηλεκτρονική δηµοκρατία1 – προσιτή για την «κοινωνία 

των πολιτών» και τους «πολίτες του κόσµου». Η συµµετοχή αφορά σε όλους όσους 

το επιθυµούν και καθίσταται δυνατή µε τη διαµόρφωση των κατάλληλων όρων και 

προϋποθέσεων από την πλευρά του Κράτους, που θα επιτρέπουν την πρόσβαση όλων 

ανεξαιρέτως των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτή αποτελεί τη 

φιλοσοφία, πολιτική και στρατηγική επιλογή, κατεύθυνση και µεταρρύθµιση της 

σύγχρονης εποχής και εκφράζει τις νέες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 

προσαρµοστεί ο πολίτης για να επιβιώσει στο νέο αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον. 

                                            
1 «……Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα µοντέλα ηλεκτρονικής δηµοκρατίας: 
α) Το πρώτο µοντέλο είναι αυτό της άµεσης δηµοκρατίας. Η τάση για την υποστήριξη της άµεσης 
δηµοκρατίας είναι ευθέως ανάλογη µε τη δυσαρέσκεια για τους θεσµούς της αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατίας. Υποστηρίζεται επίσης ότι ένας από τους λόγους προώθησης της ηλεκτρονικής 
δηµοκρατίας είναι η ενίσχυση και η ενδυνάµωση των αντιπροσωπευτικών δοµών της δηµοκρατίας. 
β) Το δεύτερο µοντέλο είναι οι ηλεκτρονικές κοινότητες (online communities), οι οποίες συνίστανται 
σε ένα αυτόνοµο δίκτυο πολιτών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της δυνατότητας 
διασύνδεσης των δηµόσιων φορέων µε τις ηλεκτρονικές κοινότητες, προκειµένου να προωθήσουν 
διαβήµατα και δράσεις ηλεκτρονικής δηµοκρατίας µε σκοπό τη συµµετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών. 
γ) Το τρίτο µοντέλο αφορά τις ηλεκτρονικές έρευνες και δηµοσκοπήσεις, αλλά και τα τοπικά 
δηµοψηφίσµατα και τις δηµόσιες αιτήσεις (petitions) πολιτών. Το µοντέλο αυτό αποτελεί περισσότερο 
µέσο για την καταγραφή της κοινής γνώµης και λιγότερο παράµετρο, που θα διευκολύνει την ευρύτερη 
προσέγγιση για συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες. 
δ) Το τέταρτο µοντέλο ηλεκτρονικής δηµοκρατίας είναι αυτό που αποβλέπει και συνεπάγεται την 
online δηµόσια συµµετοχή στην πολιτική διαδικασία. Η έµφαση δίνεται στο διαβουλευτικό 
(deliberative) στοιχείο της δηµοκρατίας, που προωθεί νέους τρόπους σκέψης, προκειµένου για τον 
εµπλουτισµό της δηµοκρατικής διαδικασίας. Οι µέθοδοι δηµόσιας συµµετοχής µπορούν να λάβουν 
χαρακτήρα διαβούλευσης όταν ενθαρρύνουν τους πολίτες να εξετάζουν προσεκτικά, να συζητούν και 
να αξιολογούν διαφορετικές αξίες και εναλλακτικές πολιτικές. Η δηµόσια διαβούλευση 
χαρακτηρίζεται από: α) πρόσβαση σε ισορροπηµένη πληροφόρηση, β) ανοικτό κατάλογο θεµάτων, γ) 
χρονική επάρκεια για µελέτη των θεµάτων, δ) ελευθερία από χειραγώγηση ή καταπίεση, ε) πλαίσιο 
συζήτησης βασισµένο σε κανόνες, στ) συµµετοχή από αντιπροσωπευτικό δείγµα πολιτών, 5) πεδίο για 
αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων, η) αναγνώριση των διαφορών και απόρριψη των 
προκαταλήψεων των συµµετεχόντων και θ) επίτευξη δηµοκρατικής κουλτούρας µε λιγότερους 
αποκλεισµούς.» : Σπυράκης Γ. – Σπυράκη Χ., «Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ηλεκτρονική 
δηµοκρατία», ∆ιοικητική Ενηµέρωση (∆ιοικΕν), τ.48, σελ. 56 : http://www.special-
edition.gr/pdf_dioik_enim/pdf_de_48/spirakis%20spiraki.pdf  
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Θα επιχειρηθεί, στη συνέχεια, µια αναφορά στη διαδικασία µετάβασης από το 

βεµπεριανό, γραφειοκρατικό µοντέλο διοίκησης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για 

να εξηγηθεί το πολυεπίπεδο εγχείρηµα ψηφιοποίησης του ελληνικού κρατικού 

µηχανισµού, που αποτελεί βασικό πρόταγµα της εποχής µας, σηµαντικότατη και 

στρατηγικής σηµασίας απόφαση που στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράστηκε σαν µια 

ενιαία πολιτική επιλογή, µε την ονοµασία e-Europe. Έτσι, η Κοινωνία της 

Πληροφορίας κατευθύνει τις διοικητικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα για πάνω από 

µια δεκαετία τώρα, οδηγώντας σε ενοποίηση. Η στρατηγική e-Europe αποτέλεσε το 

νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς όλων των σχετικών δράσεων που αναπτύχθηκαν από 

τα κράτη-µέλη για την υλοποίησή του και επέβαλλε την ηλεκτρονική αναδόµηση του 

κράτους παρεµβαίνοντας σε όλες τις εκφάνσεις άσκησης της δηµόσιας εξουσίας. 

Έτσι εγκαταλείπεται το παρωχηµένο, πλέον, γραφειοκρατικό µοντέλο διοικητικής 

οργάνωσης και εισάγονται νέα δεδοµένα στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του 

συστήµατος, ενώ υιοθετείται ένα καινούριο µοντέλο, σύµφωνο µε το πνεύµα της 

εποχής, αυτό της «Ηλεκτρονικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

Ηλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι ο όρος που περιγράφει την 

ψηφιοποιηµένη διοικητική διαδικασία και αποτελεί την πιο φιλόδοξη προσπάθεια 

διοικητικής µεταρρύθµισης της «πάσχουσας» ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Με 

στόχο την αναµόρφωση και αυτοµατοποίηση του ελληνικού διοικητικού µηχανισµού 

τέθηκαν προς υλοποίηση πλήθος προγραµµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη 

βάση µιας εκσυγχρονιστικής προσπάθειας πανευρωπαϊκής ψηφιακής σύγκλισης. 

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση της Ελλάδας σήµερα, 

κατανοούµε πως ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης είναι ένα στοίχηµα που 

πρέπει να κερδηθεί. Αιτήµατα όπως η πάταξη της διαφθοράς και ο εξορθολογισµός 

του εργασιακού περιβάλλοντος των δηµοσίων υπαλλήλων – γεγονός που θα 

επηρεάσει θετικά τόσο την αποδοτικότητά τους, όσο και την ποιότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών προς το σύνολο των πολιτών – η βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος, η ποιοτική 

αναβάθµιση του κρατικού µηχανισµού είναι τα βασικότερα από τα οφέλη που θα 

αποκοµιστούν από τη διοικητική αυτοµατοποίηση.  

Καθώς το εγχείρηµα της ηλεκτρονικής διοίκησης είναι καθ’ όλα αναγκαίο και 

εκ των πραγµάτων επιβεβληµένο, επιβάλλεται η αλλαγή στάσης και οπτικής γωνίας 

από πλευράς δικαιϊκών κανόνων και των ερµηνευτών τους και λόγω των άγνωστων 

πλευρών του φαινοµένου, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητάς του, που καταργεί 
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παραδοσιακές έννοιες – χρόνος, τόπος κ.ά. – ενώ παράλληλα δηµιουργεί νέες – 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική επικοινωνία, νέα δικαιώµατα 

και υποχρεώσεις κ.ά. Σε µια προσπάθεια εξυπηρέτησης του σύγχρονου δηµοσίου 

συµφέροντος, οι γενικές αρχές αποκτούν άλλο νόηµα στο αυτοµατοποιηµένο 

περιβάλλον της διοίκησης, ενώ κυρίαρχες νοµικές έννοιες υποχωρούν έναντι άλλων, 

καθώς η µεν διοίκηση στοχεύει στη διασφάλιση της νοµιµότητας υπό όρους 

αποτελεσµατικότητας και επικαιρότητας, οι δε πολίτες στην πραγµατοποίηση 

ασφαλών και ολοκληρωµένων διοικητικών συναλλαγών. 

Η ίδια η έννοια της “ασφάλειας” αποκτά άλλο νόηµα και περιεχόµενο στην 

ηλεκτρονική διοίκηση, ανάλογα µε την οπτική γωνία την οποία προσεγγίζεται. Σε ό,τι 

αφορά στο υποκείµενο της πληροφορικής τεχνολογίας, επαναπροσδιορίζεται η θέση 

του ατόµου είτε ως διοικητικού οργάνου, είτε ως πολίτη στο ψηφιοποιηµένο 

διοικητικό περιβάλλον, δηµιουργούνται νέα δεδοµένα στη σύλληψη της σύγχρονης 

µορφής του δικαιώµατος της διοικητικής επικοινωνίας, τίθεται υπό διερεύνηση το 

συνολικό περιεχόµενο της πληροφορικής τεχνολογίας, ενώ, τέλος σηµαντικότατη 

θεωρείται η ασφάλεια των µέσων δια των οποίων πραγµατοποιείται η ψηφιοποιηµένη 

διοικητική διεργασία. 

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης επιχειρείται η παρουσίαση και 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα κατά την έναρξη της περιόδου 

προγραµµατισµού του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», σε συνάρτηση 

πάντοτε µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές – διοικητικός εξευρωπαϊσµός – µε 

στόχο τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό των αδυναµιών της διοικητικής δράσης, τη 

συνολική αναδιάρθρωση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της 

λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής των δηµοσίων υπαλλήλων, µε γνώµονα 

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η 

προσέγγιση είναι διττή: Καταρχήν αναλύεται η διοικητική ικανότητα της δηµόσιας 

διοίκησης, µε βασικές παραµέτρους το ανθρώπινο δυναµικό, το κανονιστικό πλαίσιο, 

τις δοµές και τα συστήµατα και την ισότητα των φύλων, ενώ επισηµαίνεται ότι οι 

δυσλειτουργίες που εντοπίζονται έχουν σαν συνέπεια την αδυναµία της Ελλάδας να 

ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή κριτήρια καλής διακυβέρνησης. Κατά 

δεύτερον αναλύεται η υφιστάµενη κατάσταση της χώρας µε βάση τα κριτήρια καλής 

διακυβέρνησης, την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα, την ανταπόκριση, τη 

συµµετοχή, την εφαρµογή του νόµου, τη διαφάνεια, τη συναίνεση, την ισονοµία και 

ενσωµάτωση, τη λογοδοσία, όπου και επιβεβαιώνεται η εξαιρετικά χαµηλή θέση της 
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χώρας στην αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης. Εξίσου 

αποθαρρυντική είναι και η εικόνα της Ελλάδας αναφορικά µε τα συστήµατα 

οργανωτικής υποστήριξης του δηµοσίου και τις δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ των 

δηµοσίων υπαλλήλων. 

Η Ελλάδα έχει θέσει µια σειρά από θεµατικές προτεραιότητες για να µπορέσει 

να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα, µε πρώτη την 

επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα, η οποία αναφέρεται σε όλους σχεδόν 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονοµικής δραστηριότητας, την κοινωνική 

πρόοδο, όπως και την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση. Ακολουθεί η 

ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών που εποπτεύουν τη δράση των φορέων του 

δηµόσιου τοµέα, ενώ έπεται η οικονοµική εξυγίανση του συστήµατος υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης. Σαν επόµενη θεµατική προτεραιότητα ορίζεται η 

δικαιοσύνη, µε στόχο την ανάπτυξη ενός κράτους δικαίου, την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της ασφάλειας για τους πολίτες, την απονοµή δικαιοσύνης και τη 

διατήρηση της ανεξαρτησίας της, τη διεύρυνση των ατοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων και ελευθεριών, τη µείωση της εγκληµατικότητας και άλλα, καθώς και 

την κάλυψη του τοµέα της δικαιοσύνης µε τεχνολογίες πληροφορικής, για την 

εξασφάλιση της επαφής του µε τον πολίτη. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η θεµατική 

προτεραιότητα της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς η διαχείριση και ανάπτυξη του 

αγροτικού χώρου στοχεύουν στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή, ενώ σηµαντικές 

εξελίξεις που συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια σε εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και 

διεθνές επίπεδο προκαλούν αβεβαιότητα και προβληµατισµό στους παραγωγούς. Στη 

θεµατική προτεραιότητα της κοινωνικής ασφάλισης, καλείται να αντιµετωπιστεί το 

θέµα της διαδοχικής ασφάλισης, η τήρηση Εθνικών Μητρώων Ασφαλισµένων, 

Εργοδοτών και Συνταξιούχων και η απόδοση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης, µε στόχο τη βελτίωση της ασφαλιστικής πολιτικής. Επόµενη θεµατική 

προτεραιότητα αποτελεί η µεταναστευτική πολιτική, ένα από τα σηµαντικότερα και 

δυναµικότερα φαινόµενα παγκοσµίως, το οποίο εµφανίζεται µε ιδιαίτερη έµφαση 

στον ευρωπαϊκό χώρο και µε στόχο τη διασφάλιση της νόµιµης µετανάστευσης που 

θα συµβάλλει στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ και µέσα στα πλαίσια 

αυτά και της Ελλάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια µετατράπηκε σε χώρα υποδοχής 

µεταναστών. Η τελευταία θεµατική προτεραιότητα αφορά στη διαχείριση φυσικών 

και τεχνολογικών καταστροφών, µε δεδοµένο ότι και στο µέλλον τέτοια προβλήµατα 

θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας. 
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Καθώς η θέση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά χαµηλή σε όλους τους τοµείς – 

ποιότητα διακυβέρνησης, έκταση της διαφθοράς, διοικητική επιβάρυνση των 

επιχειρήσεων – τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, υιοθετήθηκε µια 

αναπτυξιακή στρατηγική από την κυβέρνηση για την περίοδο 2007 – 2013, η οποία 

επικεντρώνεται στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος της δηµόσιας 

διοίκησης, αλλά και τον εξορθολογισµό των υφιστάµενων διοικητικών δοµών και την 

εκ βάθρων αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, της περιφερειακής 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση» είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων 

οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής 

µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών 

εταίρων, για τη δηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και 

ευέλικτης διακυβέρνησης. 

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στη συµβολή των αστικών κέντρων ως πόλων 

ανάπτυξης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις 

και επιρροές που ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια 

αστικά τους συστήµατα, αναµένεται να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας, µε έµφαση στη δηµιουργία δυναµικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 

έρευνας και τεχνολογίας, καινοτοµίας, και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Σε ό,τι αφορά στις εθνικές προτεραιότητες, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση των 

αξόνων προτεραιότητας µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την 

Στρατηγική της Λισσαβόνας, και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Το ίδιο 

συµβαίνει και σε ό,τι αφορά στις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς παρατηρείται 

πλήρης σύµπνοια των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες 

Γραµµές για την πολιτική Συνοχής και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 

για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, καθώς και µε τις κατευθύνσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Το τελευταίο στάδιο της µελέτης εστιάζει στην παρουσίαση της υφιστάµενης  

κατάστασης στην Ελλάδα σήµερα – τέλη του 2012 – σε µια προσπάθεια διερεύνησης 

του ποσοστού επίτευξης των επιδιωκόµενων από τη χώρα στρατηγικών στόχων που 

τίθενται από το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», σ’ αυτήν την 

προσπάθεια σύγκλισης µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. Συµπεραίνεται ότι η 
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Ελλάδα σε πολλά πεδία – έστω και διστακτικά – έχει ακολουθήσει το πνεύµα των 

καιρών, ιδιαίτερα σ’ αυτά όπου η εξωτερική πίεση ήταν ισχυρότερη, χωρίς, φυσικά, 

αυτό να σηµαίνει πως η σύγκλιση – όπως συµβαίνει συχνά – µπορεί και να είναι µόνο 

επιφανειακή. Καταδεικνύεται, εν τέλει, ότι η Ελλάδα ακολουθεί µια «ιδιαίτερη 

µεταρρυθµιστική διαδροµή», η οποία προσδιορίζεται από τη φαινοµενικά αντιφατική 

λογική ενός αριθµού µεταρρυθµίσεων που κινήθηκαν σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις: 

από τη µία πλευρά, ορισµένες µεταρρυθµίσεις επιχείρησαν να ενισχύσουν τον 

κεντρικό έλεγχο και να ενδυναµώσουν τη γραφειοκρατική υπευθυνότητα – ελεγκτικά 

σώµατα, προσλήψεις προσωπικού, δικαιώµατα πολιτών, ανεξάρτητες αρχές – ενώ, 

από την άλλη, άλλες µεταρρυθµίσεις προσπάθησαν να µειώσουν τον κεντρικό έλεγχο 

– συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις – ακολουθώντας σύγχρονες ιδέες 

για το ρόλο του κράτους, ιδιαίτερα σε πεδία όπου η πίεση από το διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον – και κυρίως από την ΕΕ – ήταν ισχυρή. Εν τέλει, ο παράγοντας που 

διαµόρφωσε το περιεχόµενο και τα όρια των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα είναι η 

ιδιαίτερη κοινωνικοπολιτική δυναµική της χώρας, που ερµηνεύει την ισορροπία 

µεταξύ εξωτερικής πίεσης και εγχώριων προτεραιοτήτων, παράγοντας την ελληνική 

εκδοχή της διοικητικής παράδοσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης σε σύγκλιση 

µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα 

 

Η σταδιακή επικράτηση της παγκοσµιοποίησης και η διεύρυνση του 

φαινοµένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οδήγησε τα σύγχρονα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποδοχή κοινών κανόνων οικονοµικής ανάπτυξης, µε 

παράλληλη επέκταση στον τρόπο οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, δηλαδή του 

τρόπου και των µέσων µε τα οποία γίνεται η άσκηση της διακυβέρνησης, η οποία 

µετασχηµατίζεται εξαιτίας της χρήσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιδιωκόµενος στόχος όλων των σύγχρονων κρατών – όχι 

µόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο – έχει οριστεί η ανάπτυξη και για το 

λόγο αυτό επιθυµούν και προωθούν την εναρµόνισή τους προς ένα µοντέλο 

διοικητικής οργάνωσης, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα και τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης εποχής.2 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καλείται και η Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί, να 

ξεπεράσει τις µακρόχρονες και αποτυχηµένες προσπάθειες για µεταρρύθµιση και 

ανάπτυξη και να κερδίσει το στοίχηµα ενάντια στον ίδιο τον κακό της εαυτό, 

ακολουθώντας µια επιτυχηµένη πορεία και συγκλίνοντας στα διεθνή και ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Καθώς τα κράτη υποχρεώνονται σε οικονοµική εξάρτηση µέσα στο πλαίσιο 

ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων, αναπόφευκτα αναγκάζονται και σε διοικητική 

                                            
2 Chevallier, J., (1993) ∆ιοικητική Επιστήµη, Επιµέλεια Σπανού Κ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ. 241 
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ενοποίηση στη βάση κάποιων «προτύπων», η οποία από κάποιους θεωρήθηκε ότι 

συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό σε διοικητική «αλλοίωση».3 

Ωστόσο ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η δηµόσια διοίκηση ως 

εκφραστής του διοικητικού κράτους στις αρχές του 21ου αιώνα υποχρεωτικά 

διαµορφώνεται στη βάση διεθνιστικών αντιλήψεων. Γιατί απαιτείται εξορθολογισµός 

στην οργάνωση και τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους ώστε να καταστεί 

αποτελεσµατικό και παραγωγικό, χωρίς να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασµού. 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που οδήγησαν σε 

τεχνολογική επανάσταση, η αναποτελεσµατικότητα και η διαφθορά που ήταν αισθητή 

σε κάθε πτυχή του δηµόσιου βίου,4 αλλά κατά κύριο λόγο η συµµετοχή των κρατών 

σε διεθνείς οργανισµούς – ΟΗΕ,5 ∆ΝΤ,6 Παγκόσµια Τράπεζα7 κ.ά. – καθιστούν 

                                            
3 Chevallier, J., όπ. σελ. 249 - 250 
4 Μπέσιλα-Μακρίδη Ε., (2006) Έλεγχος ∆ιοίκησης, τόµος β΄, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη  
5 «Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισµός παγκόσµιας εµβέλειας 
µεταξύ των κρατών του κόσµου µε σκοπό τη συνεργασία στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, την ασφάλεια, την 
οικονοµική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Πρόδροµός του θεωρείται η Κοινωνία των 
Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των Εθνών για τη διεθνή ειρήνη µετά από τις θηριωδίες του Α' 
Παγκοσµίου Πολέµου. Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και 
αρχικά είχε 51 µέλη. Μετά την προσχώρηση του νεότερου κράτους, του Νοτίου Σουδάν το 2011, ο 
Ο.Η.Ε. αριθµεί 193 κράτη µέλη, δηλαδή σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανεξάρτητα έθνη.»:  
http://el.wikipedia.org/wiki/Οργανισµός_Ηνωνµένων_Εθνών. Για τα κράτη-µέλη του ΟΗΕ, βλ.  
http://el.wikipedia.org/wiki/Μέλη_του_ΟΗΕ   
6 «Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), (στα αγγλικά: "IMF "), είναι ένας διεθνής οργανισµός ο 
οποίος επιβλέπει το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παρακολουθώντας τις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες και τα ισοζύγια πληρωµών και προσφέροντας οικονοµική και τεχνική βοήθεια όταν του 
ζητηθεί. Το ∆ΝΤ ιδρύθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα 
των ΗΠΑ, κατόπιν συνοµολόγησης 29 χωρών που είχαν συµβάλει στο 80% του κεφαλαίου. Η ίδρυση 
του Οργανισµού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη ∆ιεθνή Νοµισµατική και Χρηµατοδοτική 
Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαµσάιρ των ΗΠΑ, ενάµισι χρόνο πριν, 
από 1ης Ιουλίου µέχρι 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισµού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον ως 
πρωτεύουσα της χώρας µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής. Κύριος σκοπός του εν λόγω 
οργανισµού είναι η προώθηση της διεθνούς νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών µε 
ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται συγκεκριµένα µέτρα, ή 
οσάκις κρίνεται αναγκαίο αποφασίζονται ιδιαίτερα µέτρα, µεταξύ των οποίων είναι:1. Η ενιαία 
διαδικασία οµαλής προσαρµογής εκάστου κράτους µέλους στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 2. ∆ιεθνείς 
διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών των ακολουθουµένων συναλλαγµατικών 
πρακτικών. 3. Επιβολές ορισµένων περιοριστικών συναλλαγµατικών µέτρων και τέλος, 4. Άρση των 
παραπάνω περιοριστικών µέτρων κατόπιν διαπιστωµένης βελτίωσης οικονοµικής θέσης του 
συγκεκριµένου κράτους-µέλους.»: http://el.wikipedia.org/wiki/∆ιεθµνές_Νοµισµατικό_Ταµείο    
7 Ο Όµιλος της Παγκόσµιας Τράπεζας (WB – World Bank / World Bank Group) αποτελείται από 
πέντε συνδεµένους οργανισµούς: 1. Το ∆ιεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης (IDA – International 
Development Association). Ο IDA παρέχει ενισχύσεις και άτοκα δάνεια και επικεντρώνει τη 
δραστηριότητά του στις χώρες µε το χαµηλότερο εισόδηµα. 2. Τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development). Η IBRD δανείζει µε 
χαµηλά επιτόκια, αναπτυσσόµενες χώρες µεσαίου εισοδήµατος. 3. Τα IFC – International Finance 
Corporation: Το IFC λειτουργεί µε εµπορικά κριτήρια, επενδύοντας αποκλειστικά και µόνο σε 
κερδοσκοπικά projects. 4. Το ∆ιεθνές Κέντρο ∆ιακανονισµού ∆ιαφορών που σχετίζονται µε 
επενδύσεις (ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes) 5. Τον Οργανισµό 
Πολυµερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency). Η 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 20

αναγκαία την ολοένα και αυξανόµενη διεθνή διοικητική σύγκλιση. Καθίσταται, κατά 

συνέπεια, αναγκαίο να καθιερωθούν κάποιοι κοινοί κανόνες δεοντολογίας που θα 

οδηγήσουν στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου διοικητικού περιβάλλοντος, όπου θα 

επικρατούν αµοιβαία αποδεκτές υποχρεώσεις, περιορισµοί και κοινά προγράµµατα 

δράσης.  

Στο επίπεδο των διακρατικών συνασπισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) η 

διαµόρφωση ενός οµογενοποιηµένου διοικητικού περιβάλλοντος παρουσιάζεται πιο 

εφικτή, καθώς τα κράτη-µέλη διαθέτουν περισσότερα κοινά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, είναι προσηλωµένα στο κοινό ευρωπαϊκό όραµα και είναι 

υποχρεωµένα να συµπράττουν οικονοµικά, µέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.8 Για να υλοποιηθεί το νέο αυτό θεσµικό πρότυπο, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί ο εξευρωπαϊσµός ή διαφορετικά τυποποίηση ή και σύγκλιση 

των διοικητικών συστηµάτων των κρατών-µελών.9 Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος πρέπει να µεταβληθούν παγιωµένες κοινωνικές αντιλήψεις και πολιτικές 

διαδικασίες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιµέρους δηµοσίων 

διοικήσεων. 

Για τη διαµόρφωση µιας κοινής ευρωπαϊκής διοικητικής αντίληψης10 

συµβάλλει τόσο η εναρµόνιση των κρατών-µελών, δηλαδή ο νοµικός εκείνος 

                                                                                                                             
Παγκόσµια Τράπεζα παρέχει χρηµατοοικονοµική στήριξη και τεχνική βοήθεια ζωτικής σηµασίας για 
τις αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις και τεχνική 
βοήθεια στις κυβερνήσεις των κρατών µελών (185, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) σε 
κυβερνητικούς οργανισµούς ή σε ιδιωτικούς φορείς για τους οποίους εγγυώνται οι κυβερνήσεις. Η 
αξία των παροχών ανέρχεται σε περίπου 20 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. Οι επενδύσεις που 
πραγµατοποιούνται έχουν ως αποτέλεσµα τη σύναψη 40.000 συµβάσεων, η αξία των οποίων 
κυµαίνεται µεταξύ λίγων χιλιάδων και πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων. Το 2006, η Παγκόσµια 
Τράπεζα χρηµατοδότησε σε αναπτυσσόµενες χώρες 279 projects, συνολικής αξίας 23,6 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Οι φορείς που πρωταγωνιστούν στα projects που υλοποιούνται µε τη 
βοήθεια αναπτυξιακών χρηµατοδοτήσεων, είναι η IBRD και ο IDA, ενώ και το IFC διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο, όσον αφορά πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα σε τοµείς όπως ο τουρισµός και η 
βιοµηχανία. Η δράση του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας καλύπτει έξι µείζονες γεωγραφικές 
περιοχές: α. Την (Υποσαχάρια) Αφρική, β. Την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, γ. Τη Νότια Ασία, 
δ. Την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, ε. Τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στ. Τη Λατινική 
Αµερική και την Καραϊβική. Μολονότι η έδρα της Παγκόσµιας Τράπεζας είναι η Ουάσιγκτον, µεγάλο 
µέρος της δραστηριότητάς της λαµβάνει χώρα στα κράτη αποδέκτες. Οι τοµείς που καλύπτουν τα 
projects της Τράπεζας είναι: γεωργία, αλιεία και δασοκοµία˙ δικαιοσύνη και δηµόσια διοίκηση˙ 
πληροφορική και τηλεπικοινωνίες˙ εκπαίδευση˙ χρηµατοοικονοµικά˙ υγεία και άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίες˙ βιοµηχανία και εµπόριο˙ ενέργεια και µεταλλεία˙ µεταφορές˙ ύδατα, δηµόσια υγιεινή και 
προστασία από πληµµύρες.»: 
http://www.aidfunding.mfa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=77                                                                 
8 Σπανού Κ., (2001) Ελληνική διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 
σελ. 26 
9 Σπανού Κ., όπ., σελ. 31 
10 Σπανού Κ., όπ., σελ. 59,  σχετ. µε την ευρωπαϊκή διοικητική αντίληψη βλ. και Page E. C & Wouters 
L., (c1995) “The Europeanization of the national bureaucracies?”, Bureaucracy in the modern state: 
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µηχανισµός µέσω του οποίου οι εθνικές νοµοθεσίες ευθυγραµµίζονται προκειµένου 

να εξαλειφθούν – ή τουλάχιστον να µειωθούν – τα εµπόδια που απορρέουν από τις 

διαφορές τους11, όσο και ουσιαστικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τις πολιτικές 

και κοινωνικές δοµές, την ωριµότητα και τις παραδόσεις κάθε κράτους, την παιδεία 

και το βιοτικό επίπεδο που έχει ο λαός του, το δηµόσιο αίσθηµα και, βέβαια, τη 

δηµοσιονοµική του θέση στην Ένωση.12 

Αποτέλεσµα της ελεύθερης µετακίνησης και εγκατάστασης ευρωπαίων 

πολιτών σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Ευρώπης, της ανταλλαγής εµπειριών, 

αλλά και ιδεών στις διακρατικές συναντήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, της 

συνεργασίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας µέσα από θεσµοθετηµένες δράσεις13 – 

όπως η ευρωπαϊκή ανταλλαγή διοικητικών δεδοµένων και υπηρεσιών – ήταν η 

διάπλαση της έννοιας του «Ευρωπαϊκού ∆ιοικητικού Χώρου», µε βασικά 

χαρακτηριστικά «τη διοικητική αξιοπιστία (reliability) – που είναι απαραίτητη στο 

κράτος δικαίου (rule of law) – την αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών και την 

οικονοµική ανάπτυξη».14 Η Ελλάδα, σαν ένα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, πρέπει να 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιήσει και να εκµεταλλευτεί τις 

προοπτικές και τις ευκαιρίες που της δίνονται για να δηµιουργήσει ένα καλύτερο 

αύριο για τους πολίτες της. 

 

 

 

 

Εκσυγχρονισµός της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης ως προϋπόθεση 

βιωσιµότητας και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα 

 
                                                                                                                             
an introduction to comparative public administration, edited by J. Pierre, Cheltenham, UK, 
Northampton, MA, USA: Edward Elgar 
11 Σπανού Κ., όπ., σελ. 27, Καραγεώργου Β. Ι., (2005) Η διοικητική διαδικασία υπό την επίδραση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 14 - 16 
12 Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικητικών Επιστηµών, (2001)  «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα», 
Επιµέλεια Σπηλιωτόπουλος Ε. Π. –  Μακρυδηµήτρης Α., Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 13 
13 http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/31/N3320FEK48-2005.pdf, πρβλ. ενδ. άρ.12§3 εδ. γ΄ 
του ν.3320/2005, όπου προβλέπεται η δυνατότητα του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µετά 
από έγκριση του αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών «να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ∆ιεθνών Οργανισµών, όπως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, των Ηνωµένων Εθνών και άλλων, µε σκοπό τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη συµµετοχή 
σε δράσεις και προγράµµατα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισµού της διαφθοράς.» 
14 Σπανού Κ., όπ., σελ. 42 και  Τσέκος Θ. Ν., Η ελληνική διαδροµή προς την ευρωπαϊκή διοικητική 
σύγκλιση: http://publicpolicies.blogspot.com/2007/06/blog-post_28.html, Καραγεώργου Β. Ι., όπ., σελ. 
10 - 13 
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Η ελληνική δηµόσια διοίκηση – «ο µεγάλος ασθενής»15 - προσπαθεί για 

περισσότερο από µισό αιώνα τώρα να εκσυγχρονιστεί, για να µπορέσει να συµβαδίσει 

µε τις ανάγκες των καιρών. Ωστόσο, όλες οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες  και 

επιλογές που υιοθετήθηκαν σε βάθος χρόνου στοχεύοντας προς αυτήν την 

κατεύθυνση ήταν ανεπιτυχείς, λόγω του ιδεαλιστικού και αποσπασµατικού τους 

χαρακτήρα και των φαινοµένων διαφθοράς16 που αναδείχτηκαν, λόγω της εµµονής 

στις «πελατειακές σχέσεις»17, που διαµόρφωσαν µια διοικητική κουλτούρα δύσκολα 

αναστρέψιµη.18 

Η πραγµατική πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει η Ελλάδα, είναι η 

σύµπλευση µε τη διεθνιστική αντίληψη της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους 

δικαίου στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, που προβάλλουν επιτακτικά στον ορίζοντα της 

ελληνικής πραγµατικότητας και απαιτούν την ανάληψη δράσης και την παραγωγή 

αποτελεσµάτων. Η αναποτελεσµατικότητα του ελληνικού διοικητικού µηχανισµού19 

συνδέεται άµεσα µε τους αρνητικούς οικονοµικούς δείκτες και καταγράφεται στις 

αξιολογήσεις που υποβάλλεται η χώρα µας τόσο στους ευρωπαϊκούς, όσο και στους 

διεθνείς οργανισµούς. Για να καταφέρει, συνεπώς, η Ελλάδα να συµπλεύσει στα 

σύγχρονα διεθνή διοικητικά δεδοµένα, οφείλει να εκσυγχρονίσει τη δηµόσια 

διοίκηση και να µετασχηµατίσει το δηµόσιο τοµέα παροχής υπηρεσιών «για το 

                                            
15 Μακρυδηµήτρης Α., (1999) Ο “Μεγάλος ασθενής”: η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός της 
δηµόσιας διοίκησης, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Πασσάς Α. Γ. – Πετράκη Ε. Κ., (2009) «Η ελληνική 
διοίκηση στην ενωσιακή  πολιτική διαδικασία», Εθνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η 
ελληνική εµπειρία, Επιµέλεια Πασσάς Α. Γ. – Τσέκος Θ. Ν., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 159 - 
167 
16 Μπέσιλα-Μακρίδη Ε., όπ., σελ. 29. Οι ∆ιεθνείς Συνθήκες για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
κυρώθηκαν µε τους ν.2656/1998, ν.2802/2000 και ν.2957/2001. 
17 «Η επικράτηση των πελατειακών σχέσεων και η ευνοιοκρατία αποτέλεσαν δυστυχώς τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά στην οργάνωση και λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το αναµφισβήτητο αυτό 
γεγονός υπονόµευσε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού της λειτουργίας της και ουσιαστικής 
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητάς της. Παράλληλα, οδήγησε σε υποβάθµιση των σχέσεων 
∆ιοίκησης και πολιτών, σε συνεχείς εντάσεις και τριβές στο εσωτερικό της εκτελεστικής λειτουργίας 
και σε αδυναµία για την πραγµάτωση συνθηκών θεσµικού και πολιτικού εκσυγχρονισµού, ενόψει ιδίως 
των νέων προκλήσεων που δηµιουργούνται αφενός από τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και αφετέρου από την κυριαρχία της παγκοσµιοποίησης.» σε Παπακωνσταντίνου Α., (2/2007) «Η 
συνταγµατική αρχή της αξιοκρατίας και το νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων του 
δηµοσίου», Εφηµ∆∆: http://www.efimdd.gr/DE85D341.el.aspx  
18 Μακρυδηµήτρης Α. (2001) «∆ηµόσια διοίκηση, αναδιοργάνωση και µεταρρύθµιση στο κατώφλι του 
21ου αιώνα», Το κράτος στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 11 – 12, του ιδίου, 
(1999) ∆ιοίκηση και κοινωνία: η δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σελ. 57, 
Featherstone K. (2007) «Ο “ εκσυγχρονισµός” και οι διαρθρωτικοί περιορισµοί της ελληνικής 
πολιτικής», Πολιτική στην Ελλάδα: η πρόκληση του εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Οχτώ, Αθήνα, σελ. 15 
- 19 
19 Πρβλ. επισηµάνσεις Βενιζέλου Ε., Ένα άλλο κράτος εφικτό :  
http://cecl-epikairesparemvaseis.blogspot.com/2008/07/14-15042008_23.html  και Λοβέρδου Α., σε 
άρθρο διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:  
http://cecl-epikairesparemvaseis.blogspot.com/2008/07/14-15042008_1813.html  
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συµφέρον του πολίτη και της χώρας».20 Στην πορεία αυτή του εκσυγχρονισµού 

συνάδει η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 

καθηµερινή ελληνική διοικητική πρακτική κατά τις επιταγές της ευρωπαϊκής 

πρακτικής που εγκαινιάστηκε µε την πρωτοβουλία e-Europe21 και σηµατοδοτεί την 

ψηφιακή διοικητική εποχή του µέλλοντος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η µετάβαση από το γραφειοκρατικό µοντέλο διοίκησης στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 

 

Μέχρι τα µέσα του προηγούµενου αιώνα και για πολλές δεκαετίες, πρότυπο 

κάθε διοικητικής διαδικασίας στα «ανεπτυγµένα» κράτη αποτελούσε το βεµπεριανό 

γραφειοκρατικό µοντέλο,22 το οποίο εξέφραζε το περιεχόµενο της επικρατούσας 

πολιτικής, οικονοµικής και διοικητικής κουλτούρας. Όµως από τότε και εντεύθεν, 

άρχισαν να πυκνώνουν οι κριτικές ως προς την έννοια της «γραφειοκρατίας» και να 

γίνεται λόγος για την αποδόµησή της. Ξεκίνησε καταρχήν από την αµφισβήτηση της 

αποτελεσµατικότητάς της για να καταλήξει στην παρωχηµένη πρακτική της. Έτσι 

σταδιακά η κατάργηση της γραφειοκρατίας έγινε συνώνυµη µε τον εκσυγχρονισµό 

και εκµοντερνισµό της δηµόσιας διοίκησης, µε την αποκρατικοποίηση και την 

απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Γιατί καθώς το γραφειοκρατικό διοικητικό 

σύστηµα ήταν συντηρητικό, λειτουργούσε σαν τροχοπέδη στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα, όπου συντελούνταν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η µεταστροφή, λοιπόν, στην οπτική αντιµετώπισης του κράτους και του 

ρόλου του στη σύγχρονη εποχή, σε σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη και την 

παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους πολίτες, οδήγησαν στην εισαγωγή των 

                                            
20 Λοβέρδου Α., όπ. 
21 Η πρωτοβουλία e-Europe δροµολογήθηκε από την ΕΕ το ∆εκέµβριο του 1999, µε στόχο να 
δηµιουργήσει µια ψηφιακά εγγράµµατη Ευρώπη, που θα στηρίζεται σε επιχειρηµατική παιδεία, ενώ 
ταυτόχρονα θα αποκλείει τον «κοινωνικό αποκλεισµό». Αποτέλεσε το κείµενο-πλαίσιο για όλες τις 
δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη, ενώ στόχευε να εξασφαλίσει ότι 
όλοι στην ΕΕ – κάθε πολίτης, κάθε σχολείο, κάθε επιχείρηση, κάθε δηµόσια διοίκηση – θα έχουν 
πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ και θα αποκοµίζουν απ’ αυτές το µεγαλύτερο δυνατό όφελος.: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221_el.htm  
22 Σπανού Κ., όπ., σελ. 62 και  Τσέκος Θ. Ν., όπ. 
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κανόνων της αγοράς στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης 

και σε ένα πέρασµα γνωστό ως µετάβαση από τη δηµόσια γραφειοκρατία στη Νέα 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (New Public Management).23  

Το νέο διοικητικό µοντέλο στηρίζεται στη χρήση των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που σταδιακά ενσωµατώθηκαν σε κάθε πτυχή του 

δηµόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, κυριαρχώντας απόλυτα σε κάθε µορφή 

επικοινωνίας και συνδιαλλαγής και σε συνδυασµό µε την παγκόσµια επικράτηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης24 οδηγούν νοµοτελειακά στη µεταστροφή της 

ελληνικής γραφειοκρατίας σε ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση - διακυβέρνηση. 

 

Α. Αποδόµηση της βεµπεριανής γραφειοκρατίας 

 

Το πρώτο µισό του 20ου αιώνα τα κράτη πορεύτηκαν σύµφωνα µε το 

βεµπεριανό γραφειοκρατικό διοικητικό σύστηµα,25 που αναφέρεται στη δηµιουργία 

ενός διοικητικού µηχανισµού, του οποίου η στελέχωση αφορά προσωπικό απόλυτα 

εξειδικευµένο στο αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του, λειτουργεί µε απόλυτα 

καθορισµένους κανόνες ιεράρχησης, ενώ εξασφαλίζοντας µισθολογικά τους 

υπαλλήλους του εξασφαλίζει την απόλυτη επαγγελµατική τους αφοσίωση. Ωστόσο, 

µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο η ωφελιµότητα αυτού του ορθολογικά 

οργανωµένου διοικητικού µηχανισµού άρχισε να αµφισβητείται, λόγω της 

διαµόρφωσης νέων παγκόσµιων δεδοµένων και συνθηκών, όπως οι διακρατικές 

συνεργασίες, συµπτύξεις και ανακατατάξεις, η κατάργηση των «συνόρων», η 

επικράτηση κανόνων της αγοράς στις συναλλαγές µε το δηµόσιο τοµέα, µε την 

παράλληλη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση οικονοµικού – διοικητικού 

φαινοµένου. 

                                            
23 Κοϊµτζόγλου Ι., Η νοµική προσέγγιση της διοικητικής µεταρρύθµισης: 
http://www.pspa.uoa.gr/data/download/ede/conferences/SDE_2005/papers/Koimtzoglou_Ioannis.pdf, 
σχετ. µε τη Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση βλ. και Frederickson G. H., (c1999) Public Management reform 
and innovation: research, theory and application, edited by H. G. Frederickson & J. M. Johnston, 
London, University of Alabama Press 
24 Ο νόµος για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, N.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011): 
http://www.egovplan.gr/?page_id=14  
25 Αυλίδου Ε., (21/12/2010) Πολιτικές Επιστήµες, εφηµ. Ελεύθερος Τύπος: 
http://www.kollintzas.gr/ΦΑΚΕΛΟΣ%20∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ%20ΤΥΠΟΣ/2010-12-21-
Ε.Τ-ΠΟΛ.ΕΠ-ΑΥΛ.pdf, Σπανού Κ., όπ., σελ. 62,  Τσέκος Θ. Ν., όπ. , Σπυράκης Γ. – Σπυράκη Χ., 
(2008) «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Government):εφαρµογές, οφέλη και κίνδυνοι», ∆ιοικητική 
Ενηµέρωση (∆ιοικΕν), τ.46, σελ. 57: http://www.special-edition.gr/DE.htm  
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Στην αυγή του 21ου αιώνα νέες αρχές, όπως αυτή της ανεκτικότητας, της 

συνεργατικότητας και της ανταλλαξιµότητας χαρακτηρίζουν τις δηµόσιες πολιτικές, 

επιτρέποντας την ελευθερία της εγκατάστασης ανθρώπων, πραγµάτων και κεφαλαίων 

και την άνευ συνόρων επικοινωνία, ιδίως µέσω του διαδικτύου. ∆ιαπλάθεται, έτσι, 

ένα νέο status quo στην άσκηση της κυρίαρχης εξουσίας, όπου οι «πολίτες του 

κόσµου»26 έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής 

µέσω της δηµόσιας διαβούλευσης, θεσµοποιούνται οι «Μη Κοινωνικές Οργανώσεις» 

(ΜΚΟ) και αναγνωρίζονται ως κοινωνικοί εταίροι και συνοµιλητές στο δηµόσιο 

διάλογο, ενώ υπάρχει γενική απαίτηση για διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του 

κράτους.27 Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν στη σταδιακή αποδόµηση του συγκεντρωτικού 

και παρωχηµένου πλέον γραφειοκρατικού µορφώµατος και στην ανακατεύθυνση της 

σύγχρονης διοικητικής πρακτικής. 

Όσον αφορά στην ελληνική διοικητική πραγµατικότητα, η έννοια της 

γραφειοκρατίας παραπέµπει σε σκέψεις περί διαφθοράς και κακοδιοίκησης, ενώ 

θεωρείται βασικός παράγοντας παθογένειας της δηµόσιας διοίκησης28 από σύστασης 

                                            
26 Αγγελόπουλος Κ., (2009) «Σύγχρονη δηµόσια διοίκηση: οι νέες απαιτήσεις και ο καταλύτης για το 
βέλτιστο αποτέλεσµα», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, 
Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 567 – 572  
27 Παπαϊωάννου Β., (6/2009) «Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση: Μελλοντικές 
προκλήσεις», Ενηµερωτικό ∆ελτίο για τις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις, Τ.52: 
http://pened2003.pspa.uoa.gr/JuneBulletin.pdf, Λαδή Σ., (2009) «∆ηµόσια διαβούλευση, 
συµµετοχικότητα και διοικητική µεταρρύθµιση», Κατευθύνσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, Επιµέλεια 
– Εισαγωγή Ξενάκης ∆. Κ., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 294 – 305  
28 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 12 – 13 
«….δοµικές και θεσµικές δυσκαµψίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπως ιδίως: 
• Το γραφειοκρατικό, συχνά περίπλοκο και αναποτελεσµατικό, θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει 
συνολικά τη λειτουργία της δηµόσιας δράσης και τις σχέσεις των δηµόσιων υπηρεσιών µε το 
περιβάλλον και υποθάλπει την τυπολατρία. 
• Οι αποσπασµατικές αλλαγές των ρυθµίσεων του θεσµικού πλαισίου που διέπει τα θέµατα 
ανθρώπινου δυναµικού. 
• Η περιορισµένη ανεξαρτησία και αντίστοιχη υπευθυνότητα της υπηρεσιακής ιεραρχίας έναντι της 
πολιτικής ηγεσίας, σε συνδυασµό µε το περιορισµένο εύρος δικαιοδοσιών των ανώτερων κλιµακίων 
της υπαλληλικής ιεραρχίας για τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση οικονοµικών πόρων και τη 
διοίκηση προσωπικού. 
• Η απουσία περιγραφών θέσεων εργασίας και καθηκόντων. 
• Η απουσία στοχοθεσίας, µέτρησης αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της οικονοµικότητας και της 
ποιότητας των παραγόµενων υπηρεσιών. 
• Η απουσία ουσιαστικής ατοµικής αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων µε βάση το 
παραγόµενο έργο. 
• Η έλλειψη κινήτρων και µηχανισµών υποκίνησης. 
• Η συντήρηση απαρχαιωµένων δοµών και πρακτικών λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από την 
πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, τον κατακερµατισµό της δικαιοδοσίας και της ευθύνης για το 
παραγόµενο έργο, την αδυναµία προσαρµογής προς µεταβαλλόµενες ανάγκες και προτεραιότητες και 
την απουσία σχηµάτων οµαδικής εργασίας. 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 26

του ελληνικού διοικητικού µηχανισµού.  Έτσι, ενώ το βεµπεριανό µοντέλο 

διάρθρωσης της δηµόσιας υπαλληλίας λειτούργησε ως «πρότυπο διοικητικής 

οργάνωσης» διεθνώς, στην Ελλάδα εξαρχής λειτούργησε εκφυλιστικά. Αυτό 

οφείλεται στους εξής λόγους: α) Αστάθεια και ασυνέχεια στις εφαρµοζόµενες 

πολιτικές και διοικητικές κατευθύνσεις εξαιτίας της πολιτικής εναλλαγής των 

Κυβερνήσεων και των πολιτικών προϊσταµένων, οπότε και της απρόβλεπτης 

ανατροπής της κορυφής της ιεραρχίας. β) Ανύπαρκτη ουσιαστική αξιολόγηση για 

κάθε προκηρυσσόµενη υπαλληλική θέση και γενικότητα και ευρύτητα των 

υφιστάµενων «κλάδων», που απέτρεπαν από την επιλογή των «άριστων». γ) 

Αδιαφορία των υπαλλήλων στην άσκηση των καθηκόντων τους ή φαινόµενα διπλο-

τριπλοθεσίας, που οφείλονται στην άνιση κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού 

στο εσωτερικό της υπηρεσίας και σε άδικες µισθολογικές διακρίσεις. δ) ∆ηµιουργία 

άκαµπτου διοικητικού περιβάλλοντος, ανίκανου να υποστηρίξει τους υπαλλήλους 

στην εργασία τους και τους πολίτες στην εξυπηρέτησή τους.29 

Κατά συνέπεια, η έλλειψη γνώσης και εξειδίκευσης, η αναξιολογική 

απασχόληση του ανθρώπινου δυναµικού, η έλλειψη παροχής οικονοµικής και 

επαγγελµατικής «ασφάλειας» στους υπαλλήλους, ώστε να είναι αφοσιωµένοι και η 

σύγχυση στην άσκηση επιµέρους αρµοδιοτήτων αποτελούν τους παράγοντες 

                                                                                                                             
• Οι ανεπάρκειες των διαδικασιών προγραµµατισµού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού.» : 
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Dioik_Metarrithmisi.pdf 
29  

Παράγοντες αντιθέσεων µεταξύ πολίτη και δηµόσιας υπηρεσίας 
Πολίτες 

(%) 
∆ηµόσιοι 

υπάλληλοι (%)  
Η υπερβολική γραφειοκρατία 88,9 83,4 
Η κακή οργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών 87,5 83,3 
Η ασυνεννοησία µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών 87,2 76,2 
Η αδιαφορία και η έλλειψη σεβασµού προς τον πολίτη 86,6 66,6 
Οι ελλιπείς γνώσεις των υπαλλήλων στο αντικείµενο της 
αρµοδιότητάς τους 81,6 61,9 

Η ατιµωρησία των υπαλλήλων 79,7 52,4 
Οι ελλείψεις και οι αντιφάσεις της νοµοθεσίας 77,2 78,6 
Η διαφθορά 73,0 47,6 
Τα µέσα και οι πελατειακές σχέσεις 70,5 69,1 
Η έλλειψη µηχανογράφησης 52,4 73,9 
Η καχυποψία των πολιτών 49,3 83,3 
Η έλλειψη προσωπικού 46,0 76,2 
Η εριστική συµπεριφορά των πολιτών 32,0 79,0 
Οι παράλογες απαιτήσεις των πολιτών 27,3 78,6 

Παράγοντες αντιθέσεων µεταξύ πολίτη και δηµόσιας υπηρεσίας 
(έρευνα πεδίου για λογαριασµό Συνηγόρου του Πολίτη): 

Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 66  
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παθογένειας του διοικητικού µηχανισµού, από την οποία απορρέει η 

αναποτελεσµατικότητά του, πλήττοντας το δηµόσιο συµφέρον.30 

 

Β. Μετεξέλιξη της γραφειοκρατίας σε Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 

Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της διοικητικής δράσης προάγοντας το 

δηµόσιο συµφέρον, υιοθετήθηκε διεθνώς η πρακτική της µετάβασης από τον 

παραδοσιακό γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας της διοίκησης στο πρότυπο της 

Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή New Public Management.31 Σύµφωνα µε τη νέα αυτή 

τάση, το κράτος γίνεται κοινωνικό και επεµβατικό, ενώ δηµόσια δράση 

αναλαµβάνουν και φορείς µη κρατικοί (ΜΚΟ),32 µε στόχο, όµως, την εξυπηρέτηση 

του δηµοσίου συµφέροντος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη µετάλλαξη του 

περιεχοµένου της δηµόσιας διοίκησης. Το νέο αυτό µοντέλο διοίκησης έχει ως στόχο 

να διορθώσει τα διοικητικά «ελαττώµατα» και να καλύψει τις όποιες ελλείψεις του 

διοικητικού µηχανισµού, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τη διαφάνεια 

(transparency) και ανοικτότητα (openness) απέναντι στην κοινωνία, την ποιότητα 

(quality) των παραγόµενων και παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και, 

τέλος, την αποδοτικότητα (efficiency) και αποτελεσµατικότητα (effectiveness) του 

διοικητικού µηχανισµού.33 Τα αίτια που συντέλεσαν στην προώθηση του πλήθους  

των αλλαγών που εννοιολογικά αποδόθηκαν µε τον όρο Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι 

η οικονοµική κρίση των κρατών, οι ογκώδης κυβερνητικές δαπάνες, οι αλλαγές που 

συντελέστηκαν στην πολιτική και ιδεολογική σκέψη, η λειτουργική ανεπάρκεια των 

µεγάλων γραφειοκρατικών οργανώσεων σε συνθήκες χρηµατοοικονοµικής 

στενότητας, η πληροφοριακή έκρηξη, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, οι 

                                            
30 Σχετ. µε την υφιστάµενη κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, βλ. Μακρυδηµήτρης Α., 
(1999) ∆ιοίκηση και κοινωνία: Η δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σελ. 49 - 
58 
31 Κωστάρας Γ., Η «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση». Ένα παγκόσµιο φαινόµενο: 
http://jkostaras.tripod.com/npm.html, Chevallier, J., όπ. σελ. 29, Κοϊµτζόγλου Ι., όπ., Μαλινδρέτος Γ.,  
(2009) «Εφοδιαστική και δηµόσια διοίκηση», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο 
∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 446 - 461 
32 Chevallier, J., όπ. σελ. 433 
33 Αποστολάκης Ι. «Κρίσιµα θέµατα στην πορεία προς την ηλεκτρονική διοίκηση και διακυβέρνηση: οι 
παρεµβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών», ∆ιοικητική Ενηµέρωση (∆ιοικΕν), τ.39, σελ. 
20: http://www.special-edition.gr/DE.htm  
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αυξηµένες αξιώσεις των πολιτών-πελατών των δηµοσίων υπηρεσιών για παροχή 

υπηρεσιών ποιότητας.34 

Καθώς ο επιδιωκόµενος στόχος για τη σύγχρονη δηµόσια διοίκηση είναι  η 

λειτουργικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα, για να µπορέσει να 

ανταποκριθεί επιτυχώς µέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί 

διεθνώς, οφείλει να ενσωµατώσει στη φιλοσοφία και την πρακτική της κανόνες και 

µεθόδους της ιδιωτικής οικονοµίας,35 σε άµεση προσαρµογή µε το δηµόσιο 

χαρακτήρα της και την κοινωνική αποστολή της. Με βάση τις αρχές της Νέας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επήλθαν µεταβολές στη διοικητική κουλτούρα που οδήγησαν 

στην προώθηση προγραµµάτων διοικητικής µεταρρύθµισης, προσαρµοσµένα στα νέα 

δεδοµένα της κοινωνικής και τεχνολογικής πραγµατικότητας της σύγχρονης εποχής. 

Η υλοποίηση αυτού του σταδίου διοικητικής µεταρρύθµισης των δηµοσίων 

διοικήσεων γίνεται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government).36 

 

 

Γ. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση: το σύγχρονο µοντέλο διοικητικής 

µεταρρύθµισης 

 

Η ∆ιακυβέρνηση και η ∆ιοίκηση συνιστούν δυναµικές έννοιες, οι οποίες 

υπόκεινται σε συνεχείς µεταβολές, ανταποκρινόµενες στους ταχείς ρυθµούς 

ανάπτυξης της εποχής µας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η εµφάνιση, 

εισαγωγή και εξέλιξη των νέων πληροφορικών και ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο 

της δηµόσιας διοίκησης δηµιούργησε προσδοκίες, αλλά και προϋποθέσεις, για νέους 

τρόπους διακυβέρνησης µέσα από καινούριες, σύγχρονες και περισσότερο 

αποτελεσµατικές µεθόδους εργασίας και επικοινωνίας µε τον πολίτη. Με τον τρόπο 

                                            
34 Κωστάρας Γ., όπ. 
35 Σχετ. µε τους κανόνες και τις µεθόδους του αποτελεσµατικού µάνατζµεντ, βλ. Πραστάκος Γ., (2006) 
∆ιοικητική Επιστήµη: Λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Β΄ 
Έκδοση, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα: «Οι τρεις κύριες ικανότητες (core competencies) που φαίνεται 
ότι αποτελούν κλειδί για το αποτελεσµατικό µάνατζµεντ στην Κοινωνία της Πληροφορίας και 
συνιστούν τη βάση για επιτυχία στις αλλαγές που ήδη συµβαίνουν είναι: α) η ικανότητα αναλυτικής 
και συνθετικής σκέψης, που αποτελεί τη βάση για αποτελεσµατική λήψη περίπλοκων αποφάσεων, β) 
ανθρώπινες και διοικητικές ικανότητες, όπως η ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης, 
διοίκησης έργου, αποτελεσµατικής λειτουργίας στα πλαίσια οµάδας, ηγεσίας κ.ά. και γ) η γνώση και 
αντίληψη της τεχνολογίας η οποία έχει εξελιχθεί ραγδαία και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για 
αναβάθµιση της ποιότητας των αποφάσεων των στελεχών, βελτίωση της παραγωγικότητας και 
καινοτοµική ανάπτυξη των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων.» 
36 Ψυχογιός Α. Γ., Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και διοικητική µεταρρύθµιση: 
http://www.dee.gr/mediaupload/publications/Psyxogios_hlektroniki_diakybernisi.pdf    
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αυτό διαµορφώνεται µια νέα πολιτική φιλοσοφία και στάση απέναντι στο σύγχρονο 

κόσµο, που εξελίσσεται και µεταλλάσσεται ραγδαία. Η νέα αυτή αντίληψη 

αποδόθηκε µε τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση37 και αποτέλεσε τη βάση για κάθε 

µεταρρυθµιστικό προγραµµατισµό. 

Ως ευρύτερη διοικητική αντίληψη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση οικοδοµεί 

την ανάπτυξη και την εξέλιξή της στις πρακτικές της πολιτικής πληροφόρησης, που 

καθιστούν τον πολίτη κοινωνό των πολιτικών αποφάσεων, παρέχοντάς του τη 

δυνατότητα για γνώση και ενηµέρωση, επικοινωνία και συµµετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων. Ταυτόχρονα, επαναπροσδιορίζει το τοπίο της δηµόσιας διοίκησης µέσα 

από τη µεταβολή των σχέσεων παρόχων υπηρεσιών και του κοινού - είτε στο 

δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα - της κυβέρνησης και του πολίτη. Η νέα αυτή 

µορφή διακυβέρνησης, επιδιώκει την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και επικοινωνίας, που αποτελούν προϋπόθεση υλοποίησης του σύγχρονου αυτού 

µοντέλου µεταρρύθµισης, σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και 

πολιτικής ζωής, µε ταυτόχρονη προώθηση θεσµικών αλλαγών στα διοικητικά 

συστήµατα, προκειµένου να ενισχύσει την εµπλοκή και συµµετοχή των πολιτών στη 

διαµόρφωση των δηµόσιων πολιτικών και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, 

µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. Στο 

επίπεδο αυτό η τεχνολογία αποτελεί την προϋπόθεση, αλλά και το εργαλείο, για την 

πραγµάτωση της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η µεγάλη δυνατότητα διάχυσης των πληροφοριών µέσω διαδικτύου 

δηµιουργεί µια νέα δυναµική στον τρόπο διαχείρισης των δηµόσιων πραγµάτων, 

                                            
37« Μελετώντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία οι ορισµοί που αποτυπώνουν πληρέστερα την 
έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι οι παρακάτω: 
• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αποτελεί η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
και πιο συγκεκριµένα του Internet, ως βασικού εργαλείου για την επίτευξη χρηστής διοίκησης από 
τους φορείς του δηµοσίου (ΟECD). 
• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αποτελεί η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που χρησιµοποιεί τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής για να µετασχηµατίσει τις Εσωτερικές και Εξωτερικές της σχέσεις (Οργανισµός 
Ηνωµένων Εθνών). 
• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι η παροχή τυποποιηµένων υπηρεσιών πληροφόρησης ή και 
συναλλαγών, χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα, και κατά κύριο λόγο το ∆ιαδίκτυο καθώς και τις 
τεχνολογίες που αυτό παρέχει.  

Ουσιαστικά η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά συναλλαγές που σχετίζονται µε τις σχέσεις 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: (α) µε τους πολίτες (G2C) παρέχοντας υπηρεσίες που σχετίζονται µε 
υποβολή φόρου εισοδήµατος, έκδοση πιστοποιητικών κλπ, (β) µε τις επιχειρήσεις (G2B) παρέχοντας 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε την υποβολή φόρου, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υποβολή 
στατιστικών στοιχείων κλπ και (γ) µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, δηλαδή στον συγκεκριµένο τύπο 
συναλλαγής (G2G) παρέχεται η δυνατότητα µέσω της ολοκληρωµένης διασύνδεσης και των 
διατµηµατικών συνεργασιών η επικοινωνία µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών.» από Μανωλιτζάς Π., 
(2008) «Η ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών (e-Government) στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
∆ιοικητική Ενηµέρωση (∆ιοικΕν), τ.46, σελ. 46 – 47: http://www.special-edition.gr/DE.htm  
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οδηγεί, κατά συνέπεια, στη «διοικητική µεταρρύθµιση»38, η οποία αποτελεί µια 

επιµέρους πτυχή της φιλοσοφίας της νέας µορφής άσκησης διακυβέρνησης στον 21ο 

αιώνα. Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται 

για τον εκσυγχρονισµό των δοµών και των συστηµάτων και τη βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, εντάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: θεσµικές αλλαγές 

και πρωτοβουλίες, την ίδρυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών39 (ΚΕΠ), καθώς 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Οι θεσµικές αλλαγές και πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό περιορίζονται µέχρι 

σήµερα κυρίως σε θεσµικές αλλαγές (π.χ. την αναθεώρηση των προεδρικών 

διαταγµάτων που προσδιορίζουν την τυπική διάρθρωση των υπηρεσιών, τους 

Οργανισµούς) οι οποίες δεν έχουν αντιµετωπίσει πλήρως τις βασικές δυσλειτουργίες 

της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών. Παράλληλα έχουν αναληφθεί και 

πρωτοβουλίες επιχειρησιακού χαρακτήρα, όπως µε τις ρυθµίσεις του ν.3230/2004 για 

την καθιέρωση Συστήµατος ∆ιοίκησης µε Στόχους και τη µέτρηση της 

αποδοτικότητας,40 των οποίων όµως η εφαρµογή προσκρούει στην έλλειψη 

τεχνογνωσίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην αντιµετώπιση της διαφθοράς µε τη 

θωράκιση των ελεγκτικών µηχανισµών τόσο σε θεσµικό επίπεδο µε µια σειρά ειδικών 

ρυθµίσεων (Ν.3074/2002,41 Ν.3260/2004,42 Ν.3320/2005,43 Ν.3345/2005,44) όσο και 

                                            
38 Τα ακόλουθα προγράµµατα αποτελούν τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσηµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το διάστηµα Οκτωβρίου - Νοεµβρίου 2007: 1. ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, 2. ΕΠ Ενίσχυση 
της Προσπελασιµότητας, 3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, 4. ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση, 5. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 6. ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, 7. ΕΠ 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, 8. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρµογής, 9. ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων. : 
http://www.espa.gr/el/Pages/staticSectoralOP.aspx  
39 «Τα ΚΕΠ αποτελούν το κατεξοχήν όχηµα για την προώθηση της διοικητικής µεταρρύθµισης στη 
∆ηµόσια διοίκηση µε την καθιέρωση µιας διαφορετικής αντίληψης διοικητικής λειτουργίας. Σε 
συνδυασµό µε την προωθούµενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και µε τις καινοτόµες παρεµβάσεις που 
προωθούνται, τα ΚΕΠ αποτελούν τα πιο φιλικά, ευέλικτα, προσιτά και αναγνωρισµένα σηµεία επαφής 
και εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρηµατίες. Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών ή των επιχειρήσεων από την υποβολή 
της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες 
υπηρεσίες.» Μελέτη του ΥΠΕΣ∆∆Α µε τίτλο «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα», σελ. 31: 
http://www.gspa.gr/%287207755716569257%29/documents/erg%20411_08.pdf 
40 Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004), Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις: http://ee.uth.gr/NOMOI/N3230%202004.pdf  
41 Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α 296 / 4-12-2002):  Γενικός  Επιθεωρητής  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης.  Αναβάθµιση 
του  Σώµατος  Επιθεωρητών  Ελεγκτών  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  του  Συντονιστικού  Οργάνου 
Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις: 
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/26/N3074FEK296-2002.pdf 
42 Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6-8-2004): Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων 
δηµοσίας διοίκησης.: 
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3260_04.htm 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 31

µε µέτρα ενίσχυσης του στελεχιακού δυναµικού και της υποδοµής των ελεγκτικών 

δοµών - Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.ά. – και την εντατικοποίηση των ελέγχων.45 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) συνιστούν διοικητικά κέντρα 

υπηρεσιών µιας στάσης  (one-stop shops)46 µέσω των οποίων οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, και 

αποτελούν µια ριζοσπαστική και ιδιαίτερα επιτυχή προσπάθεια47 αναδιοργάνωσης 

του πλαισίου διαχείρισης των διοικητικών συναλλαγών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Η 

εισαγωγή των ΚΕΠ χρονολογείται από το 1998, σε πιλοτική µορφή µε το Πρόγραµµα 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ48 για τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Σήµερα λειτουργούν 

                                                                                                                             
43 Ν.3320/20005 (ΦΕΚ 48/Α/23-2-2005): Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµοσίου και των 
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.: 
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/31/N3320FEK48-2005.pdf 
44 Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2005): Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
ρύθµιση διοικητικών θεµάτων.: 
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3345_05.htm  
45 Για το ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών στην καταπολέµηση της διαφθοράς, βλ. ∆ετσαρίδης Χ. 
(2007), «Ανεξάρτητες αρχές: ασπίδα κατά της διαφθοράς – µέσο διαφάνειας», Σύγχρονες τάσεις στη 
∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των 
Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., 
Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 51 – 64, Αλεξόπουλος Α. – 
Θεοδοσιάδη Α. – Πασιόπουλος Γ. (2007), «Οι αρχές οικονοµικής ρύθµισης στην Ελλάδα ως θεσµικά 
αντίδοτα στη διαφθορά: Επιτροπή Ανταγωνισµού, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών 
Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
– Θεσσαλονίκη, σελ. 633 – 659, Παπαδηµητρίου Κ. – Λιάσκα Α. (2007), «Σύγχρονοι τρόποι 
αντιµετώπισης της κακοδιοίκησης», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών 
Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
– Θεσσαλονίκη, σελ. 661 – 677  
46 Παναγιωτοπούλου Ρ., (2009) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ζητήµατα επικοινωνίας», Σύγχρονες 
τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 
Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., 
Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 377 – 391  
47 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε µια πρώτη έρευνα καταγραφής των απόψεων των πολιτών σχετικά µε 
τη λειτουργία των ΚΕΠ, που πραγµατοποιήθηκε από 24/10 έως 10/11/2005 σε πανελλαδικό δείγµα 
6009 ατόµων ηλικίας 18 ετών και άνω µε δοµηµένα ερωτηµατολόγια και τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
από την εταιρεία VPRC κατ’ εντολή του ΥΠΕΣ∆∆Α, σηµειώθηκε 94% συνολική ικανοποίηση, µόλις 2 
χρόνια µετά την έναρξη της λειτουργίας τους, ενώ σε ίδια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο 
του 2008, η συνολική ικανοποίηση εξακολουθεί να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο.: Παναγιωτοπούλου 
Ρ., όπ., σελ. 377 - 378 
48 «Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και της αναπτυξιακής στρατηγικής για τα 
νησιά, το πρώην Υπουργείο Αιγαίου σχεδίασε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης το πρόγραµµα διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών του Αιγαίου 
«Αστερίας» το οποίο συνέβαλε στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και υπήρξε προάγγελος 
των σηµερινών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ο στρατηγικός αυτός στόχος συνέβαλε: Α) 
στην άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης, Β) στην αποδοτική υλοποίηση των ασκούµενων πολιτικών, 
Γ) στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων πολιτικών. Το πρόγραµµα «Αστερίας» λειτούργησε 
στο Αιγαίο µέσω του δικτύου των «Γραφείων του Πολίτη» σε κάθε δήµο και µε απόφαση του 
ΥΠΕΣ∆∆Α επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα µε το όνοµα «Αριάδνη». Μέσω της ηλεκτρονικής δικτύωσης 
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περισσότερα από 1.000 ΚΕΠ τα οποία καλύπτουν όλη την χώρα και διεκπεραιώνουν 

περισσότερες από 1.000 διαδικασίες. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης µέσα από το δίκτυο των ΚΕΠ υποστηρίζεται και από την 

πρωτοποριακή πλατφόρµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής «e-kep», η οποία υποστηρίζει 

υπηρεσίες όπως παραλαβή και διαχείριση των αιτηµάτων του πολίτη, τήρηση 

ηλεκτρονικού φακέλου, ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, διαχείριση και παρακολούθηση 

των αιτηµάτων µέχρι τη διεκπεραίωσή τους. Προσβάσιµη µέσω του πανελλήνιου 

δικτύου των ΚΕΠ ή µέσω του διαδικτύου, η πλατφόρµα «e-kep» υποστηρίζει τη 

χρήση ψηφιακών υπογραφών, παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών. Ο δικτυακός τόπος των ΚΕΠ,49 αποτελεί το σηµείο 

αναφοράς των πολιτών για τις συναλλαγές τους µε τη δηµόσια διοίκηση, παρέχοντας 

τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων προς τα ΚΕΠ για µία σειρά 

διοικητικών διαδικασιών. Το Νοέµβριο του 2008 καθιερώθηκε και η νέα τηλεφωνική 

γραµµή «1500»  (από «1564» που ήταν πριν) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών σε 24ωρη βάση όλες τις µέρες του χρόνου. Μέσω της πύλης των ΚΕΠ ή της 

γραµµής 1500, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώσουν 

ηλεκτρονικά/τηλεφωνικά 95 πιστοποιηµένες διαδικασίες των ΚΕΠ. Πάνω από 60.000 

πολίτες προσέρχονται καθηµερινά στα ΚΕΠ για πιστοποιηµένες ή µη διαδικασίες, 

επικυρώσεις εγγράφων, βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής και κάθε είδους διοικητική 

πληροφόρηση. Ο θεσµός των ΚΕΠ έφερε την Ελλάδα και µεταξύ των τελικών 

υποψηφίων για τα βραβεία Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  2007 (European e-

Government Awards 2007).50 

                                                                                                                             
του διοικητικού µηχανισµού (δήµοι – νοµαρχίες – περιφέρειες) συµπεριέλαβε ταµεία, ∆ΟΥ, ΟΑΕ∆, 
∆ικαστήρια, Επιµελητήριο κ.ά. Μέσω του προγράµµατος «Αστερίας» όλες οι διοικητικές υπηρεσίες 
«κατεβαίνουν» στο δήµο, δηλαδή στο πλησιέστερο προς τον πολίτη διοικητικό επίπεδο. Οι νησιώτες 
προσέρχονταν στο δήµο, συµπλήρωναν το ψηφιοποιηµένο έντυπο αίτησης, το οποίο αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο του «Γραφείου του Πολίτη» στην έδρα της νοµαρχίας, υπηρεσίας κ.ά. 
και παραλάµβαναν επίσης από τον ίδιο υπάλληλο το απαντητικό έγγραφο µε µειωµένο κόστος και σε 
λιγότερο χρόνο. Οι δήµοι των νησιών µετατράπηκαν µέσω του «Αστερία» σε κέντρα παροχής 
ολοκληρωµένων διοικητικών υπηρεσιών. Το «Γραφείο του Πολίτη» αντικαταστάθηκε από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) µε την έναρξη του Ν.3013/2002 (5ος 2002).»:  
http://www.ypai.gr/site/home/Basic+Menu/Programs/Oloklirwmena/Asterias.csp;jsessionid=c0a81e0a
30d6fcd4acad084b4f9ab237ab393f347f1a.e38Pch0Kbh4Nc40QaxmTc38Tb350n6jAmljGr5XDqQLvp
Ae  
49 www.kep.gov.gr,  
50 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας «Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης», Απρίλιος 2010, σελ. 28: http://www.scribd.com/doc/50863975/eGovernment-in-GR-
april-2010-Local-Edition-2-0 
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Στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε τα έργα που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚτΠ 2000-200651 έχει σηµειωθεί 

σηµαντική πρόοδος µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την ολοκλήρωση του ∆ικτύου 

“ΣΥΖΕΥΞΙΣ” 52 που συνδέει 1.800 δηµόσιες υπηρεσίες και την καθιέρωση της 

προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία, την 

προώθηση τριών οριζόντιων έργων που αποτελούν την αναγκαία υποδοµή για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (Εθνική ∆ιαδικτυακή Πύλη “ΕΡΜΗΣ”,53 

Σύστηµα Αυθεντικοποίησης,54 Σύστηµα ∆ιαλειτουργικότητας55), και την προώθηση 

                                            
51 Για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και 
ολοκληρωµένο, έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ, το Ε.Π. 
" ΚτΠ",  στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, την περίοδο 2000 - 2006. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η 
Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και 
ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και 
αποτελεσµατική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών στον πολίτη. Το Ε.Π. 
"ΚτΠ" αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους 
τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά 
για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας  στην Ελλάδα.  Για την επίτευξη των Γενικών του 
Στόχων, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θέτει µια σειρά από Ειδικούς Στόχους ή Άξονες 
Προτεραιότητας, όπου οι επιµέρους στόχοι κάθε Άξονα εξειδικεύονται µέσα από έναν αριθµό 
Μέτρων. Το Ε.Π. "ΚτΠ" αποτελεί τον κύριο µοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής 
στρατηγικής για την πορεία προς την ΚτΠ.  Σηµαντικές δράσεις θεσµικού χαρακτήρα, κινούνται 
παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τους άξονες παρέµβασης του προγράµµατος. Συνολικά, θα 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΚτΠ" περισσότερα από 2,4 δισ. ευρώ δηµόσιας 
χρηµατοδότησης για την προσεχή επταετία, ένα επίπεδο δαπάνης ανάλογο µε εκείνα των πλέον 
φιλόδοξων περιοχών της Β. Ευρώπης στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.: 
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ 
52 Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (Υ∆ΜΗ∆), µε το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του ∆ηµόσιου Τοµέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορµού 
για τους φορείς του ∆ηµοσίου, µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη µεταξύ τους επικοινωνία 
µε  Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς), ∆εδοµένα (επικοινωνία 
υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση). Σκοπός του έργου είναι η 
βελτίωση της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, µε την αναβάθµιση της µεταξύ τους 
επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος, και η 
ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς τον χρήστη 
συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο.: 
http://www.syzefxis.gov.gr/ 
53 Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης www.ermis.gov.gr.: Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εισάγει 
αποφασιστικά την Ελλάδα στην εποχή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συµβάλλοντας στον 
γενικότερο εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στην ανάπτυξη της χώρας µε την παροχή 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την καθηµερινή 
αλληλεπίδρασή τους µε τον κρατικό µηχανισµό. Το συγκεκριµένο Έργο στοχεύει στην ολοκληρωµένη 
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µέσα και από 
την ανάπτυξη ολοκληρωµένων και ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από ένα κεντρικό 
σηµείο, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες υποδοµές και εφαρµογές για την επίτευξη πλήρους 
διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την 
ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών.: http://techblog.gr/internet/www-ermis-gov-gr/  
54 Αυθεντικοποίηση (authentication) ενός λογικού υποκειµένου, καλείται η διαδικασία εκείνη, κατά 
την οποία ένα λογικό υποκείµενο παρέχει σε ένα ΠΣ τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου να 
ελεγχθεί η βασιµότητα της συσχέτισης που επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης.: 
http://www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/185755266.pdf  
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συνολικού σχεδίου για τον ανασχεδιασµό και την αυτοµατοποίηση των κρίσιµων 

συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων µε το Κράτος. Το Εθνικό ∆ίκτυο δηµόσιας 

διοίκησης συµπληρώνεται και από την ανάπτυξη µητροπολιτικών ευρυζωνικών 

δικτύων οπτικών ινών σε 75 δήµους της Ελλάδας, καθώς και ασύρµατων δικτύων σε 

120 µικρότερες πόλεις και 20 τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ). Τα 

µητροπολιτικά δίκτυα διασυνδέουν συνολικά περισσότερα από 3000 σηµεία δηµόσιου 

ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσια 

νοσοκοµεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, µουσεία, ενώ το συνολικό µήκος τους ξεπερνά 

τα 700 χιλιόµετρα. Το µεγάλο αυτό έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών στην 

Ελληνική Περιφέρεια (ύψους 210 εκατ. ευρώ), χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «ΚτΠ» 

και ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2007 µε παράλληλη ενίσχυση της ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε το συγκεκριµένο έργο 

ως «το σηµαντικότερο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει  αναλάβει ποτέ κράτος µέλος».56 

Όµως, παρά το γεγονός ότι τα έργα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

εισάγουν αλλαγές στην λειτουργία και τις διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών, δεν 

έχουν αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα στον απαιτούµενο βαθµό τις προϋποθέσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την 

αποτελεσµατική λειτουργία τους.  

Η µεταρρύθµιση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στοχεύει, κατά συνέπεια, 

στον εκσυγχρονισµό των δοµών και των συστηµάτων και τη βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, στηριζόµενη σ’ αυτές τις τρεις κατηγορίες αναδιοργάνωσης 

και αποτελεί ένα διεθνή στόχο που υποστηρίζεται από τις αρχές της διαφάνειας, της 

λογοδοσίας και της αποδοτικότητας που προάγει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µε 

                                                                                                                             
55 «∆ιαλειτουργικότητα δεδοµένων: ∆ιαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή 
συστήµατος να συνδέεται και να λειτουργεί µε άλλα συµβατά συστήµατα. Η ανάπτυξη και λειτουργία 
ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις βασίζεται στην επίτευξη 
διαλειτουργικότητας ανάµεσα στα διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα που αναπτύσσονται από 
ποικίλους οργανισµούς και σε διαφορετικές χώρες. Τα πρότυπα τεχνολογικής διαλειτουργικότητας 
σήµερα, προκύπτουν από τις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισµών προτυποποίησης 
(IDABC, CEN, UN-CEFACT, κ.λ.π.) και αφορούν το σύνολο των οργανισµών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης που χρησιµοποιούν Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διαχείριση πληροφοριών για τους 
πολίτες και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά το ΕΚΤ αναπτύσσει τα τεχνικά πρότυπα  
υλοποίησης για τα ελληνικά σύγχρονα συστήµατα πληροφόρησης σχετικά µε την ερευνητική 
δραστηριότητα (CRIS) σύµφωνα µε το µοντέλο διαλειτουργικότητας CERIF (Common European 
Research Information Format). Επίσης, στα αποθετήρια του ΕΚΤ έχουν υιοθετηθεί κοινά σχήµατα 
µετα-δεδοµένων και πρότυπα διαλειτουργικότητας που εξασφαλίζουν οµοιόµορφη πρόσβαση στο 
υλικό και επιτρέπουν τη διαχείριση µεγάλου εύρους τύπων ηλεκτρονικού περιεχοµένου.»: 
http://www.epset.gr  
56 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας «Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης», Απρίλιος 2010, σελ. 29: http://www.scribd.com/doc/50863975/eGovernment-in-GR-
april-2010-Local-Edition-2-0  
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την προώθηση της συµµετοχής των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στα 

δρώµενα της δηµόσιας διοίκησης.57  

 Ως δικαιο-πολιτική βάση για την ψηφιοποίηση της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όντας µια αδιαπραγµάτευτη και µη 

αναστρέψιµη πολιτική και διαχειριστική επιλογή διεθνώς, θα αποτελέσει – κατά 

γενική παραδοχή – την «αιχµή του δόρατος» για µια ουσιαστική διοικητική 

µεταρρύθµιση.58 Απώτερος και επιδιωκόµενος στόχος είναι το µοντέλο εξυπηρέτησης 

των πολιτών µέσω ενός συνδεµένου δικτύου υπηρεσιών, εύκολα και γρήγορα και µε 

χαµηλό κόστος για τη δηµόσια διοίκηση.59 Τα προβλήµατα που απαιτούν την επιβολή 

διοικητικής µεταρρύθµισης εντοπίζονται στην ολοένα και πιο διογκούµενη διαφθορά 

στο δηµόσιο τοµέα που επιζητά διαφάνεια, στην παγκόσµια οικονοµική κρίση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαλεί την ανάγκη για εξοικονόµηση διοικητικού χρόνου 

και δηµόσιου πλούτου και σε µια γενική διάθεση αµφισβήτησης, σε συνδυασµό µε τις 

απίστευτες δυνατότητες που παρέχει η νέα τεχνολογία. 

Η εφαρµογή της διοικητικής µεταρρύθµισης έχει µεγάλη αξία για την Ελλάδα, 

καθώς δηµιουργούνται πολλές ελπίδες για µεταστροφή της υφιστάµενης διοικητικής 

κουλτούρας ως συνέπεια της ψηφιοποίησης του δηµόσιου τοµέα και της εφαρµογής 

προγραµµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που ενδέχεται να δώσουν µια αίσια 

λύση στα χρόνια προβλήµατα παθογένειας της δηµόσιας διοίκησης. Βρήκε, δε, 

εφαρµογή στην πολιτική εξαγγελία περί «επανίδρυσης του κράτους» µε το 

πρόγραµµα της «Ψηφιακής Στρατηγικής».60  

                                            
57 Μελέτη του ΥΠΕΣ∆∆Α, όπ., σελ. 30 
58 Βλ. σηµεία οµιλίας του Υπουργού ΕΣ.∆.∆.Α., καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, στις 22-5-2007 
στην ετήσια Γενική Συνέλευση των µελών της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων µε 
θέµα: «Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»: 
http://www.ypes.gr/ypes_po/detail_printer.asp?docid=1606  
59 Πρβλ. Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την 
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Σχέδιο δράσης για τις 
ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της 
ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων» COM(2006) 173 τελικό: 
«Συµπεράσµατα και συστάσεις: 1.3 Η προσαρµογή της δηµόσιας διοίκησης στις ψηφιακές υπηρεσίες 
θα επιφέρει τον εκσυγχρονισµό της, από την άποψη της βελτίωσης της ποιότητας, της ευελιξίας και 
της απόδοσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, της αποδοτικότητας και της αξιοποίησης των 
δηµόσιων πόρων, του περιορισµού των δαπανών, της ικανοποίησης των χρηστών, της ενοποίησης των 
διαφόρων δηµοσίων υπηρεσιών και της διοικητικής απλούστευσης.»: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:325:0078:0081:EL:PDF 
60 «Η Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013 αποτελεί µια ολοκληρωµένη και συνεκτική πολιτική για τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και το Internet στην Ελλάδα και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων µε το συντονισµό του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Αποτελεί µια 
διαρθρωτική παρέµβαση µε θετικές επιπτώσεις σε όλο το εύρος της κοινωνίας και της οικονοµίας, 
µέσω των νέων τεχνολογιών. Σκοπός: να πραγµατοποιηθεί ένα «Ψηφιακό Άλµα στην 
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Στα πλαίσια της επανίδρυσης του κράτους, µε στόχο την επίλυση των 

υφιστάµενων προβληµάτων και την πάταξη του πελατειακού συστήµατος, 

αποφασίστηκε η εφαρµογή µιας πολιτικής εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού του 

δηµόσιου τοµέα,61 που δίνει µεγάλη βαρύτητα – πέρα από τις θεσµικές παρεµβάσεις – 

στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών για 

την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διοίκησης. Καθώς διαπιστώθηκε πως η Ελλάδα 

υστερούσε στη χρήση των τεχνολογιών σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) 

«Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013»62 και συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη 

αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων – «Νήµατα ∆ράσεων» - για την αντιµετώπιση 

βασικών προβληµάτων και την επίτευξη του λεγόµενου «ψηφιακού άλµατος», ώστε 

να µπορεί η χώρα µας να υποστηρίξει τεχνολογικά τη νέα πολιτική αντίληψη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ψηφιοποίηση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης: ένα πολυεπίπεδο εγχείρηµα 

 

e-Europe και Κοινωνία της Πληροφορίας 

 

Στις 8 ∆εκεµβρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση δροµολόγησε τη µετάβαση 

στην ψηφιακή οικονοµία της γνώσης, καθώς θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε ισχυρό 

παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης και θα 

συντελούσε, επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του 
                                                                                                                             
Παραγωγικότητα, ένα Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής» προκειµένου να ανακτηθεί ο χαµένος 
χρόνος στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στη χώρα….» Ψηφιακή Ελλάδα, Επικοινωνιακή εκστρατεία 
για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/specialreports/digital_greece_special  
61 Βλ. σηµεία οµιλίας του Υπουργού ΕΣ.∆.∆.Α., καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου στο διεθνές 
συνέδριο στις 25-11-2005 µε θέµα «Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση και ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση στον 
21ο αιώνα»: http://www.ypes.gr/ypes_po/detail.asp?docid=824  
62 «Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» είναι συναφές µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 κλπ.  Στρατηγικός Στόχος για το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την 
περίοδο 2007 – 2013, λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω όραµα, περιγράφεται ως «Ψηφιακή σύγκλιση 
της χώρας µε την Ε.Ε. αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)», και 
αναλύεται σε Γενικούς και Ειδικούς στόχους: α) Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση ΤΠΕ, 
β) ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής.»: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/newopis_digital/1lead1/ 
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περιβάλλοντος. Η δηµιουργία αυτής της «κοινωνίας της πληροφορίας για όλους» 

ονοµάστηκε πρωτοβουλία e-Europe, ένα φιλόδοξο πρόγραµµα που αποσκοπούσε 

στην ευρύτερη δυνατή διάδοση της τεχνολογίας πληροφοριών, µε στόχο τη 

δηµιουργία µιας ψηφιακά εγγράµµατης Ευρώπης, όπου τόσο οι πολίτες, όσο και οι 

επιχειρήσεις, αλλά και οι δηµόσιες υπηρεσίες θα είχαν πρόσβαση στις νέες 

Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, αποκοµίζοντας, κατά αυτόν 

τον τρόπο, τα µέγιστα δυνατά οφέλη. Με το εγχείρηµα αυτό η Ευρώπη προσχωρούσε 

στο παγκόσµιο όραµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτό ακριβώς αποτέλεσε 

τη βάση, πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν όλες οι δράσεις αναφορικά µε την 

Κοινωνία της Πληροφορίας63 (Information Society) στην Ευρώπη.       

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) είναι ένα φαινόµενο δυναµικό: Το 

περιεχόµενό της εξελίσσεται και προσδιορίζεται από τις συνεχείς αλλαγές που 

υφίστανται σε παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον,  η οικονοµία, η διοίκηση, η πολιτική, 

οι κοινωνικές σχέσεις, η ποιότητα ζωής των πολιτών από τη διείσδυση της 

τεχνολογίας.  

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός ορισµός,  ο όρος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας», προσπαθεί - όχι πάντα επιτυχώς - να αποδώσει,   τη 

µορφή πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, όπου η παραγωγή, 

απόκτηση, επεξεργασία και διάχυση της πληροφορίας µέσα σε ένα διαδραστικό 

περιβάλλον ηλεκτρονικών δικτύων, διαδραµατίζει, όλο και εντονότερα, κεντρικό 

ρόλο σ’ αυτές τις  δραστηριότητες, αλλά και στη διαµόρφωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών. Αποτυπώνει την ανάδειξη της πληροφορίας σε κεντρικό µέγεθος και 

αγαθό και διευρύνει την έννοια της επικοινωνίας µέσα από τις διαδραστικές 

δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. 

Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών αποτελούν το 

βασικό µέσο εκδήλωσης της κυρίαρχης οικονοµικής και παραγωγικής πρακτικής που 

κωδικοποιείται ως Κοινωνία της Πληροφορίας ή ως κοινωνία δικτύων. O 

επαναστατικός και όχι απλά εξελικτικός χαρακτήρας τους εντοπίζεται ακριβώς στο 

                                            
63 «Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες 
ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό 
εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών 
στον πολίτη. Το ΕΠ "ΚτΠ" αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών 
παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να 
λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας  στην Ελλάδα.»: 
 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ 
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ό,τι πρόκειται για τεχνολογίες που αποσκοπούν στην επέκταση του ανθρώπινου 

µυαλού και στην κοινωνικοποίηση της γνώσης. Η σύγκλιση πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, η δικτύωση (τηλεπληροφορική), αναδοµούν τις 

οικονοµικές, πολιτικές, διοικητικές, κοινωνικές σχέσεις και δυνατότητες, 

κατανέµοντας δικαιώµατα και  επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του ατόµου και των 

κοινωνιών στο ραγδαίο κοινωνικο-οικονοµικό παγκόσµιο µετασχηµατισµό. 

Σε επίπεδο ΕΕ η πρωτοβουλία e-Europe εισήγαγε την ΚτΠ ως επιχειρησιακή 

στρατηγική της, η οποία δροµολόγησε πολλαπλές δράσεις υποστήριξης και 

προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη-µέλη. Στην Ελλάδα 

κατοχυρώθηκε συνταγµατικά µε τη διάταξη του άρ. 5Α Σ/2001,64 ενσωµάτωσε την 

επιχειρησιακή πρόταση για ψηφιοποίηση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και 

θεσµοποιήθηκε ως δηµόσια επιχείρηση µε την επωνυµία «Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε.»,65 αρµόδια για την υλοποίηση και επιτήρηση των εντεταγµένων 

σ’ αυτήν προγραµµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω αυτών επιχειρήθηκε η 

ψηφιοποίηση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, ενώ το νέο διοικητικό σύστηµα που 

προκύπτει και υποστηρίζει την παραγωγή και παροχή δηµοσίων υπηρεσιών µε 

ηλεκτρονικά µέσα, ονοµάζεται ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση. 

H e-Europe ήταν ουσιαστικά µια πολιτική πρωτοβουλία,66 µε στόχο να 

επιταχύνει την πορεία της Ευρώπης προς την ψηφιακή εποχή, καθιστώντας τα οφέλη 

της ψηφιακής τεχνολογίας προσιτά σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού προωθήθηκαν χρηµατοδοτούµενες δράσεις – τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα – υπό τη διαχείριση της ΕΕ,67 για την επίτευξη του 

απαιτούµενου µετασχηµατισµού σε όλα τα επίπεδα. Η µεγάλη πρόκληση που έπρεπε 

να αντιµετωπιστεί ήταν αφενός ο συντονισµός των ιδιαίτερων και ποικιλόµορφων 

επιµέρους εθνικών µονάδων και η εξισορρόπηση της εθνικής, περιφερειακής και 

τοπικής ταυτότητάς τους και αυτονοµίας τους και αφετέρου η δηµιουργία µιας 

                                            
64 Άρθρο 5Α Σ/2001, «2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της 
παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε 
των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-
78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
65 Πρβλ. σχετικά µε τη Σύσταση Ανώνυµης Εταιρίας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.": 
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/thesmiko_plaisio/ktp_ae/commendation.htm  
66 Πρβλ. e-Europe, Κοινωνία των πληροφοριών για όλους. Ανακοίνωση σχετικά µε την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, 23 – 24 Μαρτίου 2000, 
Προοίµιο σελ. 2: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/2002/greek.pdf  
67 Πρβλ. e-Europe, Κοινωνία των πληροφοριών για όλους, όπ., σελ. 2 
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οµοιογενούς κοινωνίας της γνώσης.68 Ο ρόλος που διαδραµατίζει, κατά συνέπεια, η 

πληροφορία στη νέα αυτή κοινωνία είναι σηµαντικότατος, επιταχύνοντας την 

ανάπτυξη της οικονοµίας στην Ευρώπη, καθώς µέσω της πρωτοβουλίας e-Europe 

συντελείται οµογενοποίηση των εφαρµοζόµενων από τις ευρωπαϊκές χώρες 

στρατηγικών διαχείρισης των πληροφοριών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε κοινοτικό 

επίπεδο. 

Στη βάση της πρωτοβουλίας e-Europe εγκρίθηκαν τα προγράµµατα δράσης e-

Europe 200269 και e-Europe 2005,70 ενώ µε την πρωτοβουλία i2010 – Μια ευρωπαϊκή 

κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση,71 στόχος έγινε η 

                                            
68 «Για να µπορέσει η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως κοινωνία της γνώσης και να λειτουργεί 
ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και 
κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Κάθε κράτος µέλος της ΕΕ χαράσσει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική, 
αλλά όλα τα κράτη µαζί θέτουν κοινούς στόχους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, η 
ΕΕ χρηµατοδοτεί προγράµµατα τα οποία, µέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία σε άλλα 
κράτη, δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες να εξελιχθούν προσωπικά και να αξιοποιήσουν 
το οικονοµικό δυναµικό της ΕΕ.»: http://europa.eu/pol/educ/index_el.htm    
69 «Το σχέδιο δράσης e-Europe 2002 εντάσσεται άµεσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, 
της οποίας στόχος είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η δυναµικότερη και πιο ανταγωνιστική 
οικονοµία της γνώσης µέχρι το 2010. Οι δράσεις διαρθρώνονται µε άξονες τρεις καίριους στόχους, που 
πρέπει να έχουν επιτευχθεί µέχρι το τέλος του 2002: α) φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ∆ιαδίκτυο· 
β) επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες· γ) τόνωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_el.htm 
70 «Το σχέδιο δράσης e-Europe 2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης 2002 που ήταν κυρίως εστιασµένο 
στην επέκταση των δυνατοτήτων σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο στην Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, αποσκοπεί στην πρακτική 
έκφραση των ανωτέρω δυνατοτήτων µε αύξηση της παραγωγικότητας των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και µε βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης των υπηρεσιών προς 
όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, µε βάση µια ασφαλή υποδοµή ευρυζωνικών επικοινωνιών, η 
οποία θα είναι διαθέσιµη στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών. Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα και διαρκή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Ο οριζόντιος στόχος της 
καθολικής πρόσβασης προστίθεται για να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός, ανεξαρτήτως του 
εάν αυτός οφείλεται σε ιδιαίτερες ανάγκες, στην ηλικία, σε αναπηρίες ή σε ασθένειες. Οι βασικοί 
στόχοι, τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το 2005 µέσω του e-Europe 
2005, είναι: 
α) σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες, 
β) ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), 
γ) ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης («e-learning»), 
δ) ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health), 
ε) δυναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), 
στ) ασφαλής υποδοµή πληροφοριών, 
ζ) µαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές, 
η) συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών. 
Στο σχέδιο δράσης e-Europe 2005 ακολουθείται η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του e-
Europe 2002 και η οποία συνίσταται στον καθορισµό σαφών στόχων και στη συγκριτική αξιολόγηση 
της προόδου προς την υλοποίησή τους. Επιδιώκεται επίσης η επιτάχυνση της θέσπισης νέων 
νοµοθετικών µέσων και ο αναπροσανατολισµός των υφιστάµενων προγραµµάτων σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_el.htm 
71 «Το παρόν σχέδιο δράσης έχει ως στόχο να καταστήσει πιο αποτελεσµατικές τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, να τις εκσυγχρονίσει και να ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του πληθυσµού. Για να το 
πετύχει αυτό, προτείνει µια σειρά προτεραιοτήτων, καθώς και ένα φύλλο πορείας, προκειµένου να 
επιταχύνει την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης 
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διαλειτουργικότητα, ως µία από τις λέξεις κλειδιά72 για τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου πληροφόρησης. Με τον τρόπο αυτό, από το στάδιο προώθησης 

των επιµέρους υποδοµών διαµόρφωσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος – 

µέσω του Γ΄ ΚΠΣ73 - γίνεται το πέρασµα σε στοχευµένες και κατά τοµείς 

παρεµβάσεις – που υλοποιούνται µέσω του ΕΣΠΑ74 και της ∆΄ Προγραµµατικής 

Περιόδου – που επιδρούν στις πολιτικές επιλογές, στους νόµους, στην εθνική 

ασφάλεια, αλλά και σε προσωπικά δεδοµένα των πολιτών, για να επιτευχθεί η ενιαία 

ευρωπαϊκή ψηφιακή διασύνδεση και ευρωπαϊκή σύγκλιση. Στα πλαίσια αυτής της 

πολιτικής διαµορφώθηκε η παραγωγή όλου του σχετικού µε την προώθηση της ΚτΠ 

στην Ευρώπη κοινοτικού δικαίου.75 

 

                                                                                                                             
υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης  στην Ευρώπη, για να ανταποκριθεί σε µια σειρά προκλήσεων και απαιτήσεων: α) να 
εκσυγχρονιστούν και να καταστούν πιο αποτελεσµατικές οι δηµόσιες υπηρεσίες· β) να παρέχονται 
καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στον πληθυσµό· γ) να καλυφθούν οι απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων   που   επιθυµούν   λιγότερη   γραφειοκρατία   και   περισσότερη   αποτελεσµατικότητα·  
δ)  να   εξασφαλιστεί   η   διασυνοριακή   συνέχεια   των   δηµόσιων   υπηρεσιών,   η   οποία   είναι  
απαραίτητη για την υποστήριξη της κινητικότητας στην Ευρώπη.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_el.htm 
72 «Λέξεις κλειδιά της πράξης: Α) ∆ιαλειτουργικότητα: η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στο 
γεγονός ότι πολλά συστήµατα, είτε είναι πανοµοιότυπα είτε διαφέρουν ριζικά, µπορούν να 
επικοινωνήσουν χωρίς να υπάρχουν αµφισηµίες και να συνεργαστούν. 
Β) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government): η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποβλέπει στο να 
χρησιµοποιηθούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών προκειµένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα και η προσβασιµότητα των δηµοσίων υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι σε 
θέση να µειώσει τα έξοδα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κυβερνήσεις και να διευκολύνει τις 
συναλλαγές µεταξύ των διοικήσεων και των διοικουµένων. Επιπροσθέτως συµβάλλει στο να καταστεί 
ο δηµόσιος τοµέας πιο ανοιχτός και διαφανής, καθώς και οι κυβερνήσεις πιο κατανοητές και 
υπεύθυνες απέναντι στους πολίτες τους. 
Γ) Ηλεκτρονική ένταξη (e-inclusion): αυτή η έννοια συνδέεται µε την εξάπλωση της κοινωνίας της 
πληροφορίας σε όλους, δηλαδή µιας κοινωνίας που εγγυάται σε όλους, σε λογικές τιµές, την ίδια 
πρόσβαση στις ΤΠΕ και την ίδια διαθεσιµότητα. Πιο συγκεκριµένα, η ηλεκτρονική ένταξη στοχεύει 
στο να εφαρµόσει συστήµατα που θα επιτρέπουν σε άτοµα µε αναπηρίες και σε ηλικιωµένα άτοµα να 
έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 
∆) Ηλεκτρονική προσβασιµότητα (e- accessibility): η έννοια της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας (ή 
eAccessibility) αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν την πρόσβαση 
όλων των πολιτών στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Το ζητούµενο είναι η άρση των 
τεχνικών, νοµικών και άλλων εµποδίων µε τα οποία µπορεί να έρθουν αντιµέτωπα ορισµένα άτοµα 
όταν χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες των ΤΠΕ. 
Ε) Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ): ο όρος ΤΠΕ καλύπτει ένα ευρύ 
φάσµα υπηρεσιών, εφαρµογών, τεχνολογιών, εξοπλισµών και λογισµικών, δηλαδή µέσα όπως το 
τηλέφωνο και το ∆ιαδίκτυο, η εκµάθηση εξ αποστάσεως, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές, τα δίκτυα 
και τα απαραίτητα λογισµικά που είναι αναγκαία για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, οι οποίες 
επιφέρουν επανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και εν γένει οικονοµικές δοµές, διαµορφώνοντας 
νέες συµπεριφορές απέναντι στις πληροφορίες, τις γνώσεις, τις επαγγελµατικές δραστηριότητες 
κ.ο.κ.»: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_el.htm   
73 Βλ. σχετ.: http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1  
74 Βλ. σχετ.: http://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx  
75 Μήτρου Λ., (2002) Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 44 (υποσ. 95) 
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Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα, ως µέλος της ΕΕ, οφείλει και υποχρεούται να ακολουθήσει την 

Ευρώπη στο δρόµο του εκσυγχρονισµού και να τηρήσει το ευρωπαϊκό νοµοθετικό 

πλαίσιο, καθιστώντας δυνατή τη µετάβαση στην ΚτΠ. Ο όρος «Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» γίνεται αντιληπτός από τον απλό πολίτη ως το 

σύνολο των τεχνολογικών µέσων – υπολογιστές, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, 

αµφίδροµες υπηρεσίες εικόνας και ήχου – που διαµορφώνουν το σύγχρονο ψηφιακό 

περιβάλλον76 και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα ζωής, το 

οικονοµικό,77 το εκπαιδευτικό,78 το πολιτιστικό79 και το πολιτικό.80 Ως εκ τούτου και 

από κοινωνιολογικής άποψης, ο µέσος πολίτης ταυτίζει την ΚτΠ µε την 

ψηφιοποιηµένη καθηµερινότητα, γεγονός που επηρεάζει τη γενικότερη στάση και 

αντίληψή του και, τελικά, τη νοοτροπία του.  

Παράγοντες όπως η ηλικία, η οικονοµική επιφάνεια και το γενικότερο 

πολιτισµικό περιβάλλον επηρεάζουν την πληροφοριακή επάρκεια κάθε ατόµου,81 

πλήττοντας την αρχή της «συµµετοχικότητας».82 Η ΚτΠ αναλαµβάνει αυτό ακριβώς, 

δηλαδή την προάσπιση και διασφάλιση της ενεργής σύµπραξης του πολίτη και της 

                                            
76 Μήτρου Λ., (2006) Το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 36: 
http://www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/80310617.pdf , Κορρές Γ. Μ, - Τσοµπάνογλου 
Γ. Ο., (2005) Τεχνολογική, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη,. Καινοτοµικές δραστηριότητες και 
απασχόληση στην Ευρώπη, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα, σελ. 174 και 308 – 317 και 320 - 321 
77 Μήτρου Λ., Το δικαίωµα, όπ., σελ. 36  
78 Πρβλ. ορισµό e-learning: «E-learning comprises all forms of electronically supported learning and  
teaching. Τhe  information  and  communication systems, whether  networked learning or not, serve as 
specific media to implement the learning process. The term will still most likely be utilized to reference 
out-of-classroom and in-classroom educational experiences via technology, even as advances continue 
in regard to devices and curriculum. E-learning is essentially the computer and network-enabled 
transfer of skills and knowledge. E-learning applications and processes include Web-based learning, 
computer-based learning, virtual education opportunities and digital collaboration. Content is delivered 
via the Internet, intranet/extranet, audio or video tape, satellite TV, and CD-ROM. It can be self-paced 
or instructor-led and includes media in the form of text, image, animation, streaming video and audio.»: 
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning 
79 Ενδεικτική αναφορά σε προγράµµατα εικονικής αναπαραγωγής της αρχαιότητας, νέα δεδοµένα στη 
λειτουργία µουσειακών χώρων κλπ., «Από το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου το Μουσείο Ακρόπολης 
πραγµατοποιεί τρισδιάστατες προβολές στην Αίθουσα Εικονικής Πραγµατικότητας που βρίσκεται στο 
Ισόγειο του Μουσείου.»: http://www.telmaco.gr/el/εταιρεία/δελτια-τυπου/2012/184  
80 Βλ. σχετ. Συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης ∆ηµήτρη Ρέππα, τον Υφυπουργό και Πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Παντελή Τζωρτζάκη και τον Υφυπουργό Ντίνο Ρόβλια, παρουσία των µελών της 
Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αναφορικά µε την Εθνική Στρατηγική για τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στις 20-3-2012: 
http://www.ydmed.gov.gr/?p=1693 
81 Χρυσόγονος, Κ. Χ., (2002) Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα, 2η έκδοση Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ. 197 
82 Μήτρου Λ., Το δικαίωµα, όπ., σελ. 42 
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συνδιαµόρφωσης των διεργασιών του νέου κοινωνικού µορφώµατος83 για τη 

µετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των µεταρρυθµίσεων που 

συνεπάγεται, µε τρόπο καθολικό και προσιτό σε όλους.84 Η ίδια η ΚτΠ είναι µια 

µεταρρύθµιση και στη νοµική της διάσταση υποδηλώνει την έννοια και το 

περιεχόµενο µιας νέας δικαιϊκής αντίληψης που ονοµάζεται ηλεκτρονικό δίκαιο ή 

δικαιο της πληροφορικής τεχνολογίας.85  

Η ελληνική συµµετοχή στην ΚτΠ κατοχυρώνεται συνταγµατικά µε διττό 

τρόπο: καταρχήν βάσει της γενικότερης διάταξης του άρ. 28 Σ από την αρχή της 

ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας,86 αλλά κυρίως βάσει της αναθεωρηµένης 

διάταξης 5Α § 2 Σ, µε κύριο διακύβευµα εκείνο της ασφάλειας του ατόµου από την 

επέλαση της ΚτΠ.87 

Οι επιχειρησιακές στρατηγικές του ΕΠ ΚτΠ88 συνοψίζονται: α) στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µέσα από 

παρεµβάσεις στη δηµόσια διοίκηση, την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον, τον 

πολιτισµό τις µεταφορές και την ευρυζωνικότητα. Οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούν 

στο σχεδιασµό, την ένταξη και παραγωγική λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων 

πληροφορικής και επικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση, µε στόχο τη βελτίωση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο και µε µεγαλύτερη διαφάνεια στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις, β) στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και τη 

διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας, µε τη δηµιουργία 

κατάλληλων συνθηκών, προκειµένου να ενδυναµωθεί η οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν βασικό παράγοντα για την αύξηση 

της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Οι όποιες 

                                            
83 Metha M. D. – Darier E., (1998) “Virtual Control and Discipline on the Internet: Electronic 
Governmentality in the New Wired World”, The Information Society, Vol.14 n.2: «Current interest in 
the electronic highway is the latest expression of a technotopia which is about to resolutely tilt western 
contemporary society into post-modernity, or at least into virtual modernity. The enthusiasm for the 
electronic highway is already having numerous "power effects." One of these effects is to radically 

intensify modern forms of power in a new regime we call electronic governmentality.»: 
http://www.indiana.edu/~tisj/readers/abstracts/14/14-2%20Mehta.html  
84 Βλ. σχετ. Κινήµατα για τα Ψηφιακά ∆ικαιώµατα: Από τον Κυβερνοακτιβισµό στον ∆ρόµο: 
http://dln.gr/2012/02/23/digital_rights_movement/  
85 Μήτρου Λ., Το δίκαιο, όπ., σελ. 30 
86 Βενιζέλος Ε., (2001) Το Σύνταγµα του 1975/1986/2001,Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κοµοτηνή, σελ. 7 
87 Βενιζέλος Ε., όπ., σελ. 6: «Η αρχή της ασφάλειας (του ατόµου) εκδηλώνεται µε την ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους δικαίου, µε την εισαγωγή νέων δικαιωµάτων τέταρτης γενιάς και νέων εγγυήσεων 
που επικαιροποιούν κλασικά συνταγµατικά δικαιώµατα.» 
88 Σπυράκης Γ. – Σπυράκη Χ., «Από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση….», όπ., σελ. 53  
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παρεµβάσεις αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης µε την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και στη δηµιουργία ενός συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισµένου στις σύγχρονες ανάγκες. 

 

Ελληνική διοίκηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

Ο βραδυκίνητος ελληνικός διοικητικός µηχανισµός89 επηρεάστηκε, κατά 

συνέπεια, από την επέλαση της τεχνολογίας και, έτσι, δροµολογήθηκαν πλείστες 

θεσµικές και δοµικές παρεµβάσεις για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Με βασικό πλαίσιο αναφοράς το στρατηγικό σχεδιασµό της e-

Europe,90 όπως αυτός επικαιροποιείται και επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα στα αρµόδια κοινοτικά όργανα και θεσµοποιείται από το αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό δίκαιο, η ψηφιοποίηση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης αποτέλεσε 

πολιτική εξαγγελία και στόχευση όλων των Κυβερνήσεων από το 2000 και µετά. 

                                            
89 Βλ. σχετ., «An overview of the e-Government and eInclusion situation in Europe 

The ePractice e-Government and eInclusion factsheets aim to provide an overall picture of the situation 
and progress of e-Government and eInclusion in 34 European countries: EU Member States, EU 
Candidate countries and EFTA countries. Local editions of the ePractice e-Government factsheets are 
being produced in cooperation with local organizations.» : http://www.epractice.eu/factsheets 
90 Η Ελλάδα ευθυγραµµίζοντας την εθνική πολιτική της για τη δηµόσια διοίκηση µε τις οδηγίες των 
συνόδων της Λισσαβόνας και της Φέιρα, συνέταξε το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(Ν.2880/2001, ΦΕΚ 9/Α΄/2001), το οποίο είχε τεθεί σε εφαρµογή υπό την εποπτεία του ΥΠΕΣ∆∆Α: 
«Άρθρο1: 1. Για τη διαρκή βελτίωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την εισαγωγή νέων µεθόδων 
λειτουργίας, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την επιµόρφωση και βέλτιστη χρήση του 
ανθρώπινου δυναµικού της, εκπονείται κάθε τρία (3) χρόνια από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσεων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Πρόγραµµα 
«Πολιτεία»). 2. ….διαρθρώνεται ενδεικτικά σε πέντε υποπρογράµµατα: α) Υποπρόγραµµα, για τη 
βελτίωση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στο οποίο περιλαµβάνονται µέτρα όπως η 
βελτίωση της αναλογίας των πτυχιούχων υπαλλήλων στη σύνθεση της δηµόσιας υπηρεσίας, η 
περιγραφή θέσεων εργασίας µε αυξηµένα προσόντα, η εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης, η παροχή 
κινήτρων αποδοτικότητας, η εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων. β) Υποπρόγραµµα, για την 
επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υποδοµών, στο οποίο περιλαµβάνονται 
µέτρα όπως η εισαγωγή χρήσης δικτύων, η βελτίωση ή ανανέωση του πληροφοριακού εξοπλισµού και 
η βελτίωση των κτιριακών υποδοµών. γ) Υποπρόγραµµα, για την αναπροσαρµογή και βελτίωση των 
διοικητικών λειτουργιών και µεθόδων, στο οποίο περιλαµβάνονται µέτρα όπως: ο έλεγχος των 
παραγόµενων αποτελεσµάτων, η κωδικοποίηση και απλούστευση της νοµοθεσίας, η βελτίωση της 
διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων, η διοικητική αναδιάρθρωση. δ) Υποπρόγραµµα, για τη βελτίωση 
των σχέσεων της ∆ιοίκησης µε τον πολίτη, στο οποίο περιλαµβάνονται µέτρα όπως η διαφάνεια στη 
διοικητική δράση, η διευκρίνιση αρµοδιοτήτων, η ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών, η 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. ε) Υποπρόγραµµα, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους 
φορείς πραγµατοποίησης των έργων και των ενεργειών, στο οποίο περιλαµβάνονται µέτρα όπως η 
εκπόνηση µελετών και η ανάθεση της διαχείρισης ή της αξιολόγησής τους.» : 
http://www.enap.gr/uploads/S31_v2880-01.pdf, Χάλαρης Ι., (2009) «Η αναδιοργάνωση λειτουργικών 
µονάδων του ελληνικού δηµόσιου τοµέα ως αναγκαίο βήµα για την εγκαθίδρυση αξιόλογων και 
ανταποδοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών 
Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
– Θεσσαλονίκη, σελ. 426 
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Αν επιχειρήσουµε να ορίσουµε εννοιολογικά την «ηλεκτρονική διοίκηση», 

µπορούµε να πούµε ότι είναι το νέο διοικητικό περιβάλλον, όπως αυτό 

διαµορφώνεται µε την εισαγωγή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας διοίκησης.91 

Στο επίκεντρο του νέου αυτού διοικητικού περιβάλλοντος βρίσκεται ο άνθρωπος, είτε 

ως µέλος του κοινωνικού συνόλου – που συµµετέχει ενεργά και νοµιµοποιεί κάθε 

δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση – είτε ως πολίτης – που απαιτεί να γίνεται η 

χρήση της τεχνολογίας µε τρόπο που να του παρέχει το µεγαλύτερο το δυνατόν 

όφελος και εξυπηρέτηση σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

Κι όταν λέµε ότι η αυτοµατοποίηση του δηµόσιου τοµέα είναι ένα «στοίχηµα» 

που η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει, εννοούµε πως ενώ οι τεχνολογικές υποδοµές είναι 

δυνατόν να εκσυγχρονιστούν µε ορθολογιστική πρόβλεψη και διαχείριση, αυτό που 

αποτελεί το πραγµατικό πρόβληµα ακόµα και σήµερα, πάνω από µια δεκαετία 

αργότερα, είναι η εξοικείωση των ελλήνων υπαλλήλων και πολιτών µε την 

τεχνολογία αυτή. Γιατί είναι απόλυτα κατανοητό πως αν ο ανθρώπινος παράγοντας 

παραµείνει αδρανής, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτελεσµατική ηλεκτρονική 

διοίκηση. 

Η ηλεκτρονική διοίκηση καθίσταται δυνατή µε τη σωστή αξιοποίηση του 

τεχνολογικού εξοπλισµού (personal computer/PC, σκληρούς δίσκους, εκτυπωτές, 

software, τηλεπικοινωνίες κ.ά.), αλλά και την ύπαρξη εκπαιδευµένου και 

εξειδικευµένου προσωπικού χρήσης και διαχείρισής του. Ως µεταρρύθµιση, 

αναφέρεται σε όλους τους τοµείς της θεσµικής ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης 

του δηµόσιου τοµέα, µε παρεµβάσεις στο δοµικό µοντέλο ιεραρχικής 

διαστρωµάτωσης, µέσω της πρόβλεψης και εισαγωγής νέων αρµοδιοτήτων, της 

αναδιάρθρωσης των παλιών, αλλά και της κατάργησης κάποιων απ’ αυτές που δεν 

έχουν, πλέον, λόγο ύπαρξης. Για την επίτευξή της απαιτείται η αξιοποίηση του 

                                            
91 Σύµφωνα µε το «Λεξικό όρων του Γ΄ ΚΠΣ», Ηλεκτρονική διοίκηση: Πρόκειται για την παροχή της 
δυνατότητας ευρείας προσβασιµότητας σε πληροφορίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και το ∆ιαδίκτυο (Internet). Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης µπορούν να διακριθούν 
σε 4 επίπεδα : ·Υπηρεσίες πληροφόρησης (παροχή ταξινοµηµένων πληροφοριών) ·Υπηρεσίες 
επικοινωνίας (π.χ. διάθεση εντύπων) ·Υπηρεσίες αµφίδροµης επικοινωνίας (π.χ. υποβολή 
δικαιολογητικών) ·Υπηρεσίες διεκπεραίωσης (ολοκληρωµένες συναλλαγές) Στόχος της ηλεκτρονικής 
διοίκησης είναι η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης µε τρόπο ώστε να παρέχει βελτιωµένες 
υπηρεσίες προς τον πολίτη στα πλαίσια της νέας οικονοµίας. (e-government) : 
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/611.htm 
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ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα,92 µε βασική προϋπόθεση την αλλαγή της 

νοοτροπίας του στον τρόπο που αντιλαµβάνεται και υιοθετεί τα νέα τεχνολογικά 

δεδοµένα. Προσδοκώµενο αποτέλεσµα της διοικητικής αυτής µεταρρύθµισης είναι η 

µεγιστοποίηση της ποιότητας του «διοικητικού προϊόντος», η βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης 

και η αύξηση των οικονοµικών δεικτών της χώρας.93 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Τα νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της δηµόσιας 

διοίκησης 

 

Το πολύπλοκο και πολυεπίπεδο εγχείρηµα της ψηφιοποίησης της δηµόσιας 

διοίκησης επιχειρείται µέσα από θεσµοθετηµένες δράσεις και επιλογές, που 

επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η προσπάθεια αυτή δεν 

ανταποκρίνεται πάντα σε έναν ορθολογικό σχεδιασµό και µια τυποποιηµένη 

τεχνοκρατική σύλληψη, µε αποτέλεσµα να ενσκήπτει µια αβέβαιη και θολή 

πραγµατικότητα, ικανή να προκαλέσει τριγµούς στο παραδοσιακό διοικητικό, αλλά 

και κοινωνικό, οικοδόµηµα.  Καθώς η νέα τεχνολογία επιχειρεί να εγκατασταθεί 

µόνιµα στο σύγχρονο πολιτικό-κοινωνικό-τεχνοκρατικό-διοικητικό περιβάλλον, 

τίθενται σε εγρήγορση οι δικαιϊκοί µηχανισµοί, οι οποίοι καλούνται να διασφαλίσουν 

την ευταξία και προοπτική του κοινωνικού συνόλου, µέσα από τις νέες προκλήσεις 

και τα νέα πεδία ερµηνευτικών αναζητήσεων. 

Καθώς επιδιωκόµενος στόχος της χρήσης της τεχνολογίας είναι η ποιοτική 

αναβάθµιση του ατόµου ως µέλους του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, ενώ 

ειδικότερα ως πολίτη-αποδέκτη των υπηρεσιών του διοικητικού µηχανισµού του 

                                            
92 Βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές 
διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δηµόσιας 
διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων, Βρυξέλλες, 25-4-2006, COM(2006) 173 τελικό:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:EL:PDF  
93 Βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, όπ.: Σύµφωνα µε το World Economic Forum 
Global Competitiveness Reports, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Innovation Trendcharts and Scoreboards, UN 
Global eGovernment Readiness Reports (2003, 2004, 2005): «Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλές 
επιδόσεις όσον αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα και την αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα, 
καθώς και επιχειρησιακή ετοιµότητα σε θέµατα ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης, καταλαµβάνουν τις 
πρώτες θέσεις από άποψη οικονοµικών επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας.» 
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κράτους µέσα στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης, νοµιµοποιητική της βάση τίθεται 

η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, υπό συνθήκες αξιοπιστίας, ασφάλειας 

και, φυσικά, επικαιρότητας. Υπ’ αυτήν την οπτική, το σηµείο εκκίνησης της 

ουσιαστικής δράσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών του ατόµου θα 

µπορούσε να οριστεί ως οριοθετική γραµµή στο πεδίο της θετικής επενέργειάς της 

στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών, καθώς καθορίζει αυτοµάτως  και το 

πρίσµα υπό το οποίο πρέπει αυτή να προσεγγίζεται δικαιϊκά. 

Η ανάγκη δηµιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος ψηφιακών συναλλαγών στη 

δηµόσια διοίκηση αποτελεί τη µόνιµη επωδό σε όλες τις δηµόσιες τοποθετήσεις και 

ανακοινώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, καθώς ασφάλεια και 

ελευθερία94 είναι δύο δηµόσια αγαθά που συγκαταλέγονται στα εγγενή δικαιώµατα 

των πολιτών. Ωστόσο, όπως συµβαίνει σε κάθε νεωτερισµό, υπάρχει µια διάχυτη 

ανασφάλεια για την έκταση και το είδος των επενεργειών του σε όλα τα πεδία της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία επιτείνεται από τον ιλιγγιώδη ρυθµό των 

µεταβολών, τους οποίους η ανθρώπινη φύση αδυνατεί να παρακολουθήσει, πόσο 

µάλλον να προβλέψει τις επικείµενες συνέπειες. Η de facto εισαγωγή της 

πληροφορικής τεχνολογίας στη χαώδη διοικητική καθηµερινότητα, εκτός του ότι 

κατέλαβε εξαπίνης το δικαιοπολιτικό ρυθµιστικό πλαίσιο, ανέδειξε φαινόµενα 

σύγχυσης, καταστάσεις υπολειπόµενες των αναγκαίων ρυθµίσεων, κενά και ατέλειες 

στην υφιστάµενη νοµοθεσία. Για να ξεπεραστούν τα αναφυόµενα νοµικά ζητήµατα 

από την παραγωγή και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης, 

καθίσταται αναγκαία η ρύθµιση και συµπλήρωση των όποιων ανακολουθιών και 

νοµοθετικών κενών υπάρχουν. 

                                            
94 Για την ιδιαίτερη σχέση των εννοιών «ασφάλεια» και «ελευθερία» βλ. Μανωλεδάκης Ι., (2005) 
«∆ηµοκρατία-Ελευθερία-Ασφάλεια. Το τρίπτυχο της ιδανικής πολιτείας», Τιµητικός Τόµος για τον 
Ιωάννη Μανωλεδάκη. ∆ηµοκρατία-Ελευθερία-Ασφάλεια, τ.1, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 49 – 67, Πανούσης Γ., (2005) «Ανασφάλεια: Το “ σκιάχτρο” της 
παγκοσµιοποίησης», Τιµητικός Τόµος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. ∆ηµοκρατία-Ελευθερία-
Ασφάλεια, τ.1, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 93 και 108 – 109,  Αργυρόπουλος Χ.,  
(2005) «Από τη “ σιγουρότητα” στην ασφάλεια ή από τη νοµιµότητα στη σκοπιµότητα», Τιµητικός Τόµος 
για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. ∆ηµοκρατία-Ελευθερία-Ασφάλεια, τ.1, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 144, Κωνσταντινίδης Κ. Ε., (2005) «Η “ ελευθερία και η ασφάλεια” θυσία στο βωµό 
της επίσπευσης της ποινικής διαδικασίας», Τιµητικός Τόµος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. 
∆ηµοκρατία-Ελευθερία-Ασφάλεια, τ.1, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 311 – 313, 
Βενιζέλος Ε., (2005) «Η σχέση δηµοκρατίας, κράτους δικαίου και ασφάλειας ως πρόβληµα κυριαρχίας 
και άρα πολιτικής – Το παράδειγµα της Ολυµπιακής Ασφάλειας», Ασφάλεια και δικαιώµατα στην 
κοινωνία της διακινδύνευσης, Επιµέλεια Ανθόπουλος Χ. – Κοντιάδης Ξ. – Παπαθεοδώρου Θ., 
Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ 37. Ιδιαίτερα για την ασφάλεια στην ελευθερία διακίνησης της ηλεκτρονικής 
πληροφορίας βλ. Βιδάλη Σ., (2005) «Εγκλήµατα του Κράτους: ούτε ασφάλεια, ούτε ελευθερία», 
Τιµητικός Τόµος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. ∆ηµοκρατία-Ελευθερία-Ασφάλεια, τ.1, εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 1035 και 1043 – 1045. 
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Α. Ηλεκτρονική διοίκηση και αρχή της νοµιµότητας 

 

Προορισµός της δηµόσιας διοίκησης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον παραµένει 

η διοικητική διαχείριση της εξουσίας στο πλαίσιο του δηµόσιου συµφέροντος προς 

όφελος πάντοτε των πολιτών, µε µόνη διαφορά τα µέσα και τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για την πραγµάτωση αυτού του σκοπού. Και είναι ακριβώς η 

χρησιµοποίηση αυτών των «εργαλείων» που συµµετέχουν στην παραγωγή και 

διακίνηση µιας άλλης µορφής διοικητικών προϊόντων, που εγείρει ζητήµατα 

νοµοθετικής ρύθµισης σύµφωνα µε τις επιταγές της αρχής της νοµιµότητας.95 Αυτό 

συµβαίνει επειδή η µετάβαση στο σύγχρονο ψηφιακό διοικητικό µοντέλο δεν 
                                            
95 Η αρχή της νοµιµότητας: Σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας, η δράση της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης ρυθµίζεται από τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου που έχουν άµεση εφαρµογή, από 
τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγµα και οι νοµοθετικές πράξεις, όπως και από κάθε κανόνα 
ανώτερης ή ισοδύναµης προς τους κανόνες αυτούς τυπικής ισχύος. Και µε αντίστροφο συλλογισµό, η 
αρχή της νοµιµότητας συνεπάγεται την υποχρέωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, δηλαδή των δηµόσιων 
νοµικών προσώπων και των οργάνων τους, να τηρούν τους προαναφερόµενους κανόνες. Συνεπώς, η 
εφαρµογή της αρχής της νοµιµότητας προϋποθέτει διάκριση των εξουσιών. Η αρχή της νοµιµότητας 
έχει δύο διαφορετικές έννοιες. Κατά την πρώτη έννοια, οι ενέργειες των οργάνων των δηµόσιων 
νοµικών προσώπων πρέπει να µην είναι αντίθετες προς τους προαναφερόµενους κανόνες. Κατά τη 
δεύτερη έννοια, οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι σύµφωνες ή να βρίσκονται σε αρµονία µε τους 
κανόνες αυτούς. Στην πρώτη περίπτωση, η ∆ιοίκηση µπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που δεν 
απαγορεύεται από τους κανόνες ή δεν αντίκειται σ’ αυτούς (µε την έννοια αυτήν, η αρχή της 
νοµιµότητας εφαρµόζεται και στους ιδιώτες). Στη δεύτερη περίπτωση, η ∆ιοίκηση οφείλει ή µπορεί να 
προβαίνει µόνο στις ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες. 
∆ηλαδή, ενώ οι ιδιώτες µπορούν να ενεργήσουν ο,τιδήποτε δεν απαγορεύεται, αντίθετα η ∆ιοίκηση 
οφείλει ή µπορεί να ενεργήσει µόνον ό,τι επιτρέπεται. Η διοικητική ενέργεια πρέπει να είναι 
σύµφωνη προς τον κανόνα δικαίου που διέπει την δράση της ∆ιοίκησης, όταν ο κανόνας περιγράφει 
λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η ενέργεια είναι υποχρεωτική, καθώς και το 
περιεχόµενο που πρέπει να έχει η ενέργεια. Το τελευταίο συµβαίνει στην περίπτωση της δέσµιας 
αρµοδιότητας. Η διοικητική ενέργεια πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία προς τον κανόνα του δικαίου, 
όταν ο κανόνας καθορίζει, κατά τρόπο ευρύτερο ή στενότερο, το πλαίσιο, µέσα στο οποίο η ενέργεια 
µπορεί ή πρέπει να γίνει. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση της διακριτικής ευχέρειας. Η αρχή της 
νοµιµότητας είναι συνέπεια των αρχών της λαϊκής κυριαρχίας και του αντιπροσωπευτικού συστήµατος 
και συνακόλουθα της υπεροχής και του τεκµηρίου της αρµοδιότητας του νοµοθετικού οργάνου, που 
συγκροτείται από αντιπροσώπους του εκλογικού σώµατος. Με την υπαγωγή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
που αποτελεί την εκτελεστική εξουσία, στους κανόνες του δικαίου που θεσπίζονται µε πράξεις του 
νοµοθετικού οργάνου, επιδιώκεται η έµµεση υποταγή της ∆ιοίκησης στο εκλογικό σώµα, δηλαδή, τον 
φορέα της λαϊκής κυριαρχίας. Η υποταγή αυτή εξασφαλίζεται στη συνέχεια µε τις διάφορες µεθόδους 
ελέγχου της δράσης της ∆ιοίκησης. Κατά κανόνα στις έννοµες τάξεις που στηρίζονται στην αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας, η αρχή της νοµιµότητας νοείται µε τη δεύτερη προαναφερόµενη έννοια, κατά την 
οποία οι ενέργειες της ∆ιοίκησης πρέπει είτε να είναι σύµφωνες προς τους κανόνες του δικαίου, που 
θεσπίζονται µε πράξεις του νοµοθετικού οργάνου και τους τυπικά ανώτερους ή ισοδύναµους προς 
αυτούς, είτε να βρίσκονται σε αρµονία προς αυτούς. Ειδικότερα στην ελληνική έννοµη τάξη, τα άρθρα 
26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 παρ.1 του Συντάγµατος καθιερώνουν την αρχή της νοµιµότητας µε την 
έννοια αυτή, χωρίς εξαίρεση, και συνεπώς η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν µπορεί να προβαίνει σε νοµικές 
πράξεις, δηλαδή, στην έκδοση διοικητικών πράξεων και τη σύναψη συµβάσεων, καθώς και σε υλικές 
ενέργειες, παρά µόνο βάσει αρµοδιότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 
δικαίου ή του Συντάγµατος ή νοµοθετικών ή κανονιστικών πράξεων. Η δε νοµιµότητα των ενεργειών 
της ∆ιοίκησης κρίνεται βάσει του νοµικού καθεστώτος που ισχύει κατά τον χρόνο της διενέργειάς τους.: 
http://nomosophia.blogspot.gr/2008/04/blog-post_15.html  
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ακολουθεί µια ορθολογική µεταρρυθµιστική εξέλιξη όσον αφορά στην εσωτερική 

οργανική αναδιάρθρωση του διοικητικού συστήµατος, παρόλο που οι εξελίξεις σε 

επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισµού είναι ραγδαίες και προηγούνται των 

εξειδικευµένων δικαιϊκών ρυθµίσεων. Κατά συνέπεια, συχνά οι υφιστάµενες 

αρµοδιότητες που νοµιµοποιούν τη δράση των διοικητικών οργάνων δεν 

ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. Παράλληλα η αδυναµία πρόβλεψης και 

ένταξης στο διοικητικό οργανόγραµµα των νέων ειδικοτήτων της πληροφορικής 

τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης, δηµιουργεί αναπόφευκτη σύγχυση ή και 

παντελή έλλειψη αρµοδιοτήτων. Αποτέλεσµα του ρυθµιστικού αυτού κενού είναι η 

σύγκρουση καθηκόντων, η αδυναµία απόδοσης και ανάληψης ευθυνών, η ενδεχόµενη 

προσβολή των δικαιωµάτων τόσο των εργαζοµένων στο διοικητικό µηχανισµό, όσο 

και των συναλλασσόµενων πολιτών. Συνέπεια όλων αυτών είναι η νοσηρότητα του 

διοικητικού οικοδοµήµατος, που πλήττει τελικά το δηµόσιο συµφέρον στο σύνολό 

του.96  

Για την υπέρβαση του νοµοθετικού κενού θα µπορούσε να γίνει στάθµιση των 

προσβαλλόµενων συµφερόντων και αγαθών και µια κάµψη της αρχής της 

νοµιµότητας, που ορίζει την προΰπαρξη της αρµοδιότητας για τη νοµιµοποίηση της 

διοικητικής δράσης, υπέρ των δύο άλλων αρχών που διέπουν τη δράση της δηµόσιας 

διοίκησης, δηλαδή εκείνης του δηµοσίου συµφέροντος και εκείνης της προστασίας 

του διοικούµενου. 

 

Β. Ηλεκτρονική διοίκηση και αρχή του δηµοσίου συµφέροντος 

 

Το δηµόσιο συµφέρον97 αποτελεί ουσιαστική επιταγή του διοικητικού δικαίου 

και µέτρο στάθµισης της εγκυρότητας της διοικητικής συµπεριφοράς, ενώ απώτερος 

                                            
96 Κατά την άποψη του Χρυσόγονου Χ. Κ., όπ., σελ. 8, η πραγµατική ελευθερία προϋποθέτει πολλές 
φορές την άσκηση αρµοδιότητας.  
97 Σύµφωνα µε το Σπηλιωτόπουλο Ε., (2002) Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
σελ. 95: «Το δηµόσιο συµφέρον αποτελεί καταρχήν και πάνω απ’ όλα µια αόριστη νοµική έννοια . Γι’ 
αυτό και ορισµός περιεκτικός και σαφής είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατυπωθεί . Η προσέγγιση των 
δύο λέξεων όµως που το συναπαρτίζουν (δηµόσιο και συµφέρον) µπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιµη 
και να µας βοηθήσει να αντιληφθούµε ποιο περίπου είναι το εννοιολογικό του περιεχόµενο. Συµφέρον, 
λοιπόν θα µπορούσαµε πολύ γενικά να πούµε ότι είναι ωφέλεια για κάποιο πρόσωπο, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως τέτοια είτε µε αντικειµενικά είτε µε υποκειµενικά κριτήρια. Ο όρος δηµόσιο 
προσδιορίζει το υποκείµενο της ωφέλειας αυτής, το οποίο εν προκειµένω είναι ο λαός.», Χρηστάκης 
Μ., Βασικές αρχές σύγχρονης δηµοτικής διοίκησης: 
http://www.otanews.gr/index.php/apopseis/1702.html 
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στόχος είναι η προστασία του.98 Στο πεδίο της ηλεκτρονικής διοίκησης δηµόσιο 

συµφέρον θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η λειτουργία του διοικητικού µηχανισµού 

µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η 

ένταξη του συναλλασσόµενου µε αυτόν πολίτη στο νέο τεχνολογικό διοικητικό 

περιβάλλον, µε όρους ασφάλειας και ελευθερίας. Επιπλέον δηµόσιο συµφέρον στο 

πεδίο αυτό είναι η ορθολογιστική διαχείριση της τεχνολογίας που υποστηρίζει τη 

διοικητική µηχανή, προς όφελος, πάντοτε, του κράτους και των διοικουµένων. 

Κατά συνέπεια, στην έννοια του σύγχρονου δηµόσιου συµφέροντος στο πεδίο 

της δηµόσιας διοίκησης θα µπορούσαν να ενταχθούν: 1) η αρχή της καλής πίστης και 

της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης,99 η καλλιέργεια, δηλαδή, κλίµατος εµπιστοσύνης 

στους πολίτες αναφορικά µε την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους από τις αρχές, 2) η 

αρχή της προσβασιµότητας και της ίσης µεταχείρισης, η απάλειψη, δηλαδή, του 

ψηφιακού αναλφαβητισµού και, κατά συνέπεια, η συρρίκνωση του αποκλεισµού 

µέρους του πληθυσµού από τις ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες, 3) η πρόσβαση 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η οργάνωση, δηλαδή, της ψηφιακής εκπαίδευσης 

εντός του διοικητικού µηχανισµού, αλλά σε επίπεδο πολιτών, 4) η αρχή της 

επικουρικότητας του κράτους,100 η προώθηση, δηλαδή, ενός υγιούς επιχειρηµατικού 

                                            
98 Σπανού Κ. (2005), Η πραγµατικότητα των δικαιωµάτων: κρατικές πολιτικές και πρόσβαση σε 
υπηρεσίες, Εκδόσεις Σαββαλας, Αθήνα, σελ. 125 – 128   
99 Η αρχή της καλής πίστης και η αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου 
(άρθρο 5 § 1 Σ), επιβάλλουν στη δηµόσια διοίκηση να µην εκµεταλλεύεται το διοικούµενο ή ακόµη 
περισσότερο να δηµιουργεί καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής του. Η αρχή της δικαιολογηµένης 
εµπιστοσύνης επιβάλει στη δηµόσια διοίκηση να µην επικαλείται δικές της παραλείψεις για τις οποίες 
ο διοικούµενος δε φέρει καµία ευθύνη ή να αγνοεί µια ευνοϊκή για το διοικούµενο πραγµατική 
κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί επί µακρό χρονικό διάστηµα και να αρνείται το δικαίωµά του να 
συνάγει τις ωφέλιµες έννοµες συνέπειές της, τα οφέλη δηλαδή που αυτή συνεπάγεται. Η αρχή αυτή 
συνδέεται µε τη διαδικασία ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, ενώ στην ουσία παρεµποδίζει την 
αντιφατική δράση της δηµόσιας διοίκησης.: http://akrivopoulouchristina.wordpress.com, Χρηστάκης 
Μ., όπ.: «Η Αρχή της Καλής Πίστης και της Προστατευόµενης Εµπιστοσύνης, Ασφάλειας ∆ικαίου του 
∆ιοικουµένου επιβάλλει στη δηµόσια διοίκηση να µην εκµεταλλεύεται το διοικούµενο ή ακόµη 
περισσότερο να µη δηµιουργεί καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής του. Η αρχή της 
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης επιβάλει στη δηµόσια διοίκηση να µην επικαλείται δικές της 
παραλείψεις, για τις οποίες ο διοικούµενος δεν φέρει καµία ευθύνη ή να αγνοεί µια ευνοϊκή για το 
διοικούµενο πραγµατική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί επί µακρό χρονικό διάστηµα και να 
αρνείται το δικαίωµα του να συνάγει τις ωφέλιµες έννοµες συνέπειες της. Η αρχή αυτή συνδέεται µε 
τη διαδικασία ανάκλησης συγκεκριµένων διοικητικών πράξεων, ενώ στην ουσία παρεµποδίζει την 
αντιφατική δράση της δηµόσιας διοίκησης.»: http://www.otanews.gr/index.php/apopseis/1702.html  
100 Η αρχή της επικουρικότητας: Η αρχή της επικουρικότητας έχει θεµελιώδη σηµασία για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και πιο συγκεκριµένα για την λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. 
Χάρη σε αυτήν καθορίζεται πότε η ΕΕ είναι αρµόδια να νοµοθετεί, και συµβάλλει ώστε οι αποφάσεις 
να λαµβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες. Η αρχή της επικουρικότητας 
κατοχυρώνεται µε το άρθρο 5 της συνθήκης για την ΕΕ. Εµφανίζεται δίπλα στις δύο άλλες αρχές που 
θεωρούνται επίσης θεµελιώδους σηµασίας για την λήψη αποφάσεων στην ΕΕ: τις αρχές της δοτής 
αρµοδιότητας και της αναλογικότητας. Επιπλέον, το Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ορίζει την εφαρµογή της αρχής της 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 50

ανταγωνισµού ως προς την παροχή ηλεκτρονικών προϊόντων (hardware/software) και 

η θεσµική κατοχύρωση της διαχείρισης του ψηφιακού περιβάλλοντος, 5) η αρχή της 

συνέχειας (της ύπαρξης και λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών)101 και της 

ενότητας (της αρµοδιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών),102 η ασφάλεια, δηλαδή, ως 

προς τη χρήση και διακίνηση των διοικητικών πληροφοριών, 6) η αρχή της χρηστής 

διοίκησης103 και των χρηστών διοικητικών ηθών, προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων των πολιτών, η αρχή της οικονοµικής ελευθερίας, η αρχή της 

πληροφορικής αυτοδιάθεσης, ο σεβασµός, δηλαδή, στην ιδιωτικότητα και στη 

βιοµηχανική ιδιοκτησία, 7)  η διοικητική µεταρρύθµιση και η ψηφιακή σύγκλιση, η 

δράση, δηλαδή των διοικητικών οργάνων σε πραγµατικούς «ψηφιακούς» χρόνους και 

η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους µε όρους επικαιρότητας, 8) η ένταξη του 

πολίτη στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης, υπό προϋποθέσεις που 

σέβονται την αξία του. 

                                                                                                                             
επικουρικότητας. Εξάλλου, η συνθήκη της Λισσαβόνας ενίσχυσε σηµαντικά την αρχή της 
επικουρικότητας, θεσπίζοντας πληθώρα µηχανισµών ελέγχου προκειµένου να εξακριβώνει την ορθή 
εφαρµογή της. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να προσδιορίσει το καταλληλότερο 
επίπεδο παρέµβασης στους τοµείς συντρεχουσών αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
µελών. Αυτό µπορεί να αφορά δράσεις σε ευρωπαϊκή, εθνική ή τοπική κλίµακα. Σε κάθε περίπτωση, η 
ΕΕ δεν µπορεί να παρεµβαίνει παρά µόνον εφόσον είναι σε θέση να δράσει πιο αποτελεσµατικά από τα 
κράτη µέλη. Το Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας αναφέρει τρία κριτήρια που στόχο έχουν να βεβαιώσουν κατά πόσο είναι σκόπιµη η 
παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι: 1) η δράση έχει διεθνικές πτυχές που δεν µπορούν να 
ρυθµιστούν από τα κράτη µέλη? 2)η δράση σε εθνικό επίπεδο ή η έλλειψη δράσης έρχεται σε 
σύγκρουση µε τις απαιτήσεις της Συνθήκης? 3) η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεπάγεται σαφή 
πλεονεκτήµατα?  Η  αρχή  της  επικουρικότητας  επιδιώκει  επίσης  να  φέρει  την ΕΕ  πιο  κοντά 
στους  πολίτες  της  εξασφαλίζοντας  ότι  αναλαµβάνεται  δράση  σε  τοπικό  επίπεδο  όταν είναι  
απαραίτητο. Ωστόσο,  η  αρχή  της  επικουρικότητας  δεν   συνεπάγεται   ότι   οι   δράσεις   πρέπει   να 
αναλαµβάνονται πάντα στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο.: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_el.htm, 
Χρηστάκης Μ., όπ.: «Η Αρχή της Επικουρικότητας του Κράτους ενισχύει την αποκέντρωση 
αρµοδιοτήτων υπέρ της αυτοδιοίκησης, ενώ η κεντρική διοίκηση οφείλει πλέον να δρα επιτελικά µε 
κεντρικό σχεδιασµό και  συντονισµό.  Στην  ίδια  κατεύθυνση  εντάσσεται και η αξιολόγηση αλλά και 
ο  έλεγχος  νοµιµότητας  των  αποτελεσµάτων  της  δράσης  των  αυτοδιοικούµενων  µονάδων,  χωρίς  
να παρεµποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελευθερία δράσης τους.»: 
http://www.otanews.gr/index.php/apopseis/1702.html  
101 Χρηστάκης Μ., όπ.: «Η Αρχή της Συνέχειας και Λειτουργίας των Οργάνων εστιάζεται στην 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της κεντρικής και τοπικής διοίκησης και την αποσύνδεσή της 
από την οποιαδήποτε κυβερνητική ή δηµοτική θητεία. Στο ίδιο πλαίσιο επιβάλλεται και η αναγνώριση 
των πράξεων της προηγούµενης διοίκησης, πάντοτε εντός των υφιστάµενων νοµικών και κανονιστικών 
διατάξεων.»: 
http://www.otanews.gr/index.php/apopseis/1702.html  
102 Βλ. σχετ. ΣτΕ 472/1997, ΣτΕ 817/1983 (για την αρχή της συνέχειας), ΣτΕ 2076/1978, 4201/1984 
(για την αρχή της ενότητας), ΣτΕ 897/1978, 2847/1990 (για την αρχή του ενιαίου της διοίκησης). 
103 Η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρµοδιότητές 
τους µε βάση το περί δικαίου αίσθηµά τους, µε αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής 
της νοµιµότητας της δηµόσιας διοίκησης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή η δηµόσια διοίκηση οφείλει να 
διευκολύνει τους διοικούµενους να προστατεύουν τα συµφέροντά τους και να απολαµβάνουν τα 
δικαιώµατά τους.: http://akrivopoulouchristina.wordpress.com,  Χρηστάκης Μ., όπ.  
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Συνεπώς το «δηµόσιο συµφέρον» αποτελεί νοµική έννοια που η υπέρβαση 

των ορίων του ελέγχεται από τα δικαστήρια104 και αυτή ακριβώς η προάσπισή του 

στο ρευστό κόσµο της κοινωνίας της πληροφορίας αποδεικνύει τη σπουδαιότητά του, 

καθώς σε συνδυασµό µε την αρχή της προστασίας του διοικούµενου αποτελούν τη 

νοµιµοποιητική βάση του σύγχρονου ψηφιακού τρόπου δράσης της δηµόσιας 

διοίκησης. 

 

Γ. Ηλεκτρονική διοίκηση και αρχή της προστασίας των διοικούµενων 

 

Στη σύγχρονη δηµόσια διοίκηση η αρχή της προστασίας των διοικούµενων 

προκρίνεται αξιολογικά έναντι της αρχής της νοµιµότητας και της αρχής του 

δηµοσίου συµφέροντος, εξαιτίας των αγαθών που διακυβεύονται. Στο πεδίο της 

ηλεκτρονικής διοίκησης υπάγονται σ’ αυτήν και την ισχυροποιούν: 1) η διασφάλιση 

της αρχής της προηγούµενης ακρόασης,105 της αρχής του αναφέρεσθαι,106 της αρχής 

της πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία,107 της αρχής της αιτιολογίας των 

διοικητικών πράξεων,108 αλλά και της εν γένει διοικητικής δράσης, τα οποία 

                                            
104 Βλ. σχετ. ΣτΕ 1094, 2289/1987, 643/1988 
105 Άρθρο 20 §2 Σ: «Το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για 
κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.»: 
http://www.teilam.gr/nomothesia/Syntagma.pdf 
106 Άρθρα 10 Σ: «1. Καθένας ή πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα, τηρώντας τους νόµους του Κράτους, να 
αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις 
κείµενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύµφωνα µε 
το νόµο. 2. Μόνο µετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η 
αναφορά, και µε την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που 
τυχόν υπάρχουν σ' αυτή. 3. Η αρµόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήµατα για 
παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και 
βεβαιώσεων µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως νόµος ορίζει. Σε 
περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν 
κυρώσεων και έννοµων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση στον αιτούντα, 
όπως νόµος ορίζει.»: http://www.syntagma.snn.gr/article-gr-10.html  
107 Το άρθρο 5 παρ. 1 του Κ∆∆σίας θεµελιώνει το δικαίωµα του κάθε ενδιαφερόµενου, φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, στην ελεύθερη πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα χωρίς την επίκληση έννοµου 
συµφέροντος. Η µοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος είναι η γραπτή αίτηση. Η 
πρόσβαση, όµως, στα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στης δηµόσιες υπηρεσίες δεν είναι ελεύθερη 
για τον κάθε ενδιαφερόµενο. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 απαιτείται η επίκληση ειδικού 
έννοµου συµφέροντος και µάλιστα µόνο για τα ιδιωτικά έγγραφα που είναι σχετικά µε την υπόθεσή 
τους η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωµα πρόσβασης ασκείται: α) 
µε µελέτη του εγγράφου στο κατάστηµα της υπηρεσίας, ή β) µε χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η 
αναπαραγωγή τούτου µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον 
αιτούντα, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, 
αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα µε τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό.: 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,24590&_dad=portal&_schema=PORTAL  
108 Ν 2690/1999/ Α-4 Κ∆∆σίας και άλλες διατάξεις – Κεφάλαιο Γ – ∆ιοικητική Πράξη: «Άρθρο 17, 
Αιτιολογία: 1) Η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαµβάνει τη 
διαπίστωση της συνδροµής των κατά το νόµο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2) Η αιτιολογία 
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αποτελούν διαδικαστικά δικαιώµατα των πολιτών στο ψηφιοποιηµένο διοικητικό 

περιβάλλον, 2) η αρχή της επιείκειας, η επίδειξη, δηλαδή, υποµονής και ανοχής εκ 

µέρους των διοικητικών οργάνων απέναντι στους πολίτες που δεν είναι εξοικειωµένοι 

µε τα µέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, 3) η αρχή της αµεροληψίας109 και της 

αξιοκρατίας,110 η ισότιµη, δηλαδή αντιµετώπιση των πολιτών, την οποία διευκολύνει 

ιδιαίτερα η αποπροσωποποίηση της ηλεκτρονικής διοικητικής συναλλαγής, 4) η 

προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων που κατατίθενται στις 

δηµόσιες υπηρεσίες, µέσω της ισχυροποίησης των βάσεων δεδοµένων της δηµόσιας 

διοίκησης, 5) η αρχή της δηµοσιότητας της διοικητικής δράσης και η αρχή της 

διαφάνειας,111 η διάδοση και θωράκιση, δηλαδή, της δηµόσιας ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, ως πεδίου υλοποίησης της διαφάνειας και της δηµοσιότητας της 

διοικητικής δραστηριότητας, 6) η απόδοση της ευθύνης έναντι των 

συναλλασσόµενων πολιτών, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε την αναδιάταξη του 

οργανογράµµατος της δηµόσιας διοίκησης και µε την κατά το δυνατόν 

αντικειµενικοποίηση ή µετακύληση της ευθύνης σε επίπεδο φορέα, 7) η διάθεση 

ψηφιακών πιστοποιητικών στο ευρύ κοινό µε τη µορφή κάρτας112 – υπό 

                                                                                                                             
πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν 
προβλέπεται ρητώς από το νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης. 3) Όταν η διοικητική 
πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται µε πρωτοβουλία του 
αρµόδιου για την έκδοσή της οργάνου. Όταν την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο 
ενδιαφερόµενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, 
εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρµόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή.»: 
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/16_n2690-1999_kef_c.htm 
109 Χρηστάκης Μ., όπ.: «Η Αρχή της Αµεροληψίας επικεντρώνεται στη διαφύλαξη του αδιάβλητου της 
κρίσεως του τελικώς αποφασίζοντος οργάνου στην τοπική δηµόσια διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό, 
επιδιώκεται η θεµελίωση της πεποίθησης σε κάθε διοικούµενο περί της ορθής αξιολογήσεως των 
προϋποθέσεων εφαρµογής του νόµου και ακολούθως της έκδοσης δικαίας και νοµίµου κανονιστικής 
πράξεως - απόφασης.»: 
http://www.otanews.gr/index.php/apopseis/1702.html  
110 Χρηστάκης Μ., όπ.: «Η Αρχή της Αξιοκρατίας αποτελεί κανόνα οργάνωσης και λειτουργίας της 
δηµόσιας διοίκησης καθώς σχετίζεται ιδιαίτερα µε το σύστηµα προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη αξία σε ότι αφορά την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών - δηµοτικών 
δοµών. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή της αξιοκρατίας υποστασιοποιείται ως κανόνας της προσωπικής 
αξίας, καθώς ο διορισµός σε θέση δηµοσίου - δηµοτικού υπαλλήλου πρέπει να γίνεται ανάλογα µε την 
προσωπική αξία κάθε υποψηφίου και να είναι βασισµένη σε αντικειµενικά και απρόσωπα κριτήρια.»: 
http://www.otanews.gr/index.php/apopseis/1702.html 
111 Βλ. σχετ. την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόµου για την ενίσχυση της διαφάνειας, Ανάρτηση 
νόµων και πράξεων κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια»: www.greeklaws.com/pubs/uploads/2772.pdf 
112 Έξυπνη κάρτα (smart card) είναι µια κάρτα, η οποία µοιάζει πολύ εξωτερικά µε τη 
γνωστή πιστωτική κάρτα. Εσωτερικά, όµως, διαφέρει σηµαντικά από αυτήν. Η πιστωτική κάρτα είναι 
ένα απλό κοµµάτι πλαστικού, στο οποίο έχει ενσωµατωθεί µια µαγνητική ταινία (magnetic stripe), 
στην οποία είναι εγγεγραµµένα κάποια στοιχεία του χρήστη. Η έξυπνη κάρτα, αντίθετα, ενσωµατώνει 
ένα µικροεπεξεργαστή, ο οποίος βρίσκεται κάτω από µια επαφή από χρυσό, προσαρµοσµένο στη µια 
πλευρά της. Η βασική διαφορά των δύο τύπων καρτών είναι ότι, ενώ τα δεδοµένα στη µαγνητική 
ταινία είναι εύκολο να παραλλαχθούν ή και να διαγραφούν (ακόµη και τυχαία), αυτό δεν είναι δυνατό 
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προϋποθέσεις, όπως π.χ. η αρχή της προτεραιότητας και της αναγκαιότητας και βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων, όπως π.χ. η συχνότητα των συναλλαγών µε τη δηµόσια 

διοίκηση – που µπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος 

Αυθεντικοποίησης,113 διασφαλίζοντας τη γνησιότητα των ηλεκτρονικά 

διακινούµενων εγγράφων από και προς τη διοίκηση, χωρίς να απαιτείται η 

διαµεσολάβηση των υπηρεσιών µιας στάσης, 8) η ευρυζωνικότητα, η ισχυροποίηση, 

δηλαδή των δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τη δηµόσια διοίκηση µέσω της 

εξασφάλισης γρήγορης και οικονοµικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά και η 

θωράκισή τους από εξωτερικές προσβολές, µε φίλτρα προστασίας από ιούς και 

hackers, 9) η κατ’ ουσίαν πραγµάτωση της επιταγής των ελληνικών114 και κοινοτικών 

νοµοθετηµάτων για απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα ηλεκτρονικά προϊόντα 

της δηµόσιας διοίκησης. Ορθώς, κατά συνέπεια, η αρχή προστασίας των 

διοικούµενων αποτελεί τη σηµαντικότερη αρχή απ’ όσες διέπουν τη σύγχρονη 

διοικητική δράση, προσαρµοσµένη σαφώς στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Γιατί η 

ανάδειξη των φορέων εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε «φορείς 

οιονεί δηµόσιας εξουσίας» και η θέση υπεροχής τους σε σχέση µε τους αποδέκτες της 

                                                                                                                             
στην έξυπνη κάρτα, γιατί ο µικροεπεξεργαστής της δεν περιέχει δεδοµένα για το χρήστη: O 
µικροεπεξεργαστής της κάρτας και ο υπολογιστής, µε τον οποίο συνδέεται, επικοινωνούν πριν ο 
µικροεπεξεργαστής επιτρέψει την πρόσβαση στα δεδοµένα που περιέχονται στη µνήµη της κάρτας. Με 
τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η παραχάραξη των δεδοµένων κι έτσι ο χρήστης διασφαλίζεται, αν η 
κάρτα του βρεθεί σε διαφορετικά από τα δικά του χέρια. Η τροφοδοσία της κάρτας µε ενέργεια 
εξασφαλίζεται από τον αναγνώστη έξυπνης κάρτας (smart card reader), στον οποίο εισάγεται η κάρτα 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί. Αυτός µπορεί να επικοινωνήσει µε κάποιο κεντρικό υπολογιστή, 
όπου υπάρχουν τα στοιχεία του χρήστη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδοµένα. H 
µνήµη RAM µιας έξυπνης κάρτας έχει µέγεθος µέχρι 8 Kbytes, η µνήµη ROM µέχρι 346 Kbytes, η 
µνήµη PROM (προγραµµατιζόµενη ROM) µέχρι 256 kbytes. Ο µικροεπεξεργαστής είναι συνήθως 16 
bytes, ενώ υποστηρίζει µικρή οµάδα εντολών (εξασφαλίζοντας µικρό µέγεθος), κυρίως αυτών που 
είναι απαραίτητες για την επικοινωνία µε τον αναγνώστη καρτών / υπολογιστή και την 
κρυπτογράφηση των περιεχόµενων δεδοµένων. Εφαρµογές έξυπνης κάρτας:  Η έξυπνη κάρτα 
χρησιµοποιείται κυρίως στις εξής εφαρµογές: 1) Τραπεζικές συναλλαγές (συσκευές ΑΤΜ, πιστωτικές 
κάρτες, κάρτες ανάληψης κτλ.) 2) Συναλλαγές µε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (στην Γερµανία, π.χ., 
κάθε ασφαλισµένος διαθέτει έξυπνη κάρτα περίθαλψης). 3) ∆ορυφορικοί δέκτες (για την λήψη 
συνδροµητικών καναλιών) 4) Συστήµατα ασφαλείας υπολογιστών 5) Συστήµατα απαγόρευσης 
πρόσβασης σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 6) Κινητή τηλεφωνία 7) Αυτόµατα µηχανήµατα 
πώλησης αγαθών.: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%
CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1 
113 Βλ. σχετ. Κουντζέρης Α., (2010) Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών και επιλογές πολιτικής και 
υποδοµών –  η Ευρωπαϊκή εµπειρία», Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ιούνιος: 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eID%20Status%20&%20Citizen%20benefits%20v1.3%20fina
l.pdf  
114 Άρθρο 5Α § 2 Σ   
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δραστηριότητάς τους, ενεργοποιεί την τριτενέργεια των ατοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων στο εσωτερικό πεδίο της ηλεκτρονικής διοίκησης.115 

 

∆. Η συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η «αρχή της 

προσβασιµότητας» σαν προϋπόθεση υλοποίησης της ηλεκτρονικής διοίκησης 

 

Η συµµετοχή του πολίτη στη διοικητική διαδικασία κατοχυρώνεται 

συνταγµατικά, είτε ως εκκινητή της – υποβάλλοντας αίτηση – είτε ως συµπράττοντος 

– βάσει της αρχής της προηγούµενης ακρόασης – είτε ως ελεγκτή της – ζητώντας 

πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία. Στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρονικής διοίκησης 

το δικαίωµα του πολίτη να συµµετέχει στη διοικητική διαδικασία κατοχυρώνεται από 

τη νεότευκτη αρχή της προσβασιµότητας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5Α § 2 Σ, 

αλλά και όλα τα κοινοτικά νοµοθετήµατα που έχουν ως σηµείο αναφοράς τη Συνθήκη 

της Λισσαβόνας, καθώς και την πρωτοβουλία e-Europe. Η αρχή της 

προσβασιµότητας έχει µεγάλη αξία, καθώς χαρακτηρίζει την παρεχόµενη δικαιϊκή 

προστασία στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και λειτουργεί σαν απαραίτητη 

προϋπόθεση συµµετοχής του διοικούµενου στην ηλεκτρονική διοίκηση. 

Ο όρος «προσβασιµότητα» προέρχεται εννοιολογικά από τη λέξη 

«πρόσβαση» (access)116 και υπό το πρίσµα της ηλεκτρονικής διοίκησης αφορά: α) 

στην προοπτική προσέγγισης του στόχου και δη της δηµόσιας υπηρεσίας, β) στις 

προσφερόµενες προς τούτο διόδους, δηλαδή τα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας µε 

τη δηµόσια διοίκηση, γ) στη δυνατότητα πραγµατοποίησης της προσέγγισης µέσω 

της ψηφιακής εκπαίδευσης, του τεχνολογικού εξοπλισµού, των παρεχόµενων µέσων 

– έξυπνες κάρτες – και των υπηρεσιακών µονάδων διευκόλυνσης – ΚΕΠ, δ) στους 

αρµόδιους φορείς και θεσµούς που θα καταστήσουν πραγµατοποιήσιµο το εγχείρηµα 

της πρόσβασης στην ηλεκτρονική δηµόσια υπηρεσία. 

Προσεγγίζοντας τον όρο λεξικολογικά, η «προσβασιµότητα» µε όρους 

τεχνολογίας παραπέµπει στο ψηφιακό εκείνο περιβάλλον, όπου µε κυρίαρχο εργαλείο 

                                            
115 Τάκης Α. Χ., (2006 )  «Πρόσβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία: Η νοµικοπολιτική διάσταση της 
σύγκλισης των τεχνολογιών», στο Παπαχρίστου Θ. Κ. – Βιδάλης Τ. – Μήτρου Λ. – Τάκης Α. Χ., Το 
δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
σελ. 71 
116 Γαρίδης Π. Κ. – ∆εληγιαννάκης Ε. Ν., (1993) Σύγχρονο Λεξικό Πληροφορικής, Εκδόσεις ∆ίαυλος, 
8η έκδοση, Αθήνα, σελ. 13: «Access = προσπέλαση: 1) Η πρόσβαση (ή ο τρόπος πρόσβασης) σε 
συγκεκριµένες θέσεις ενός φορέα δεδοµένων, µε σκοπό την ανάκτηση ή την αποθήκευση 
πληροφοριών. 2) Η επιλογή µιας συγκεκριµένης λειτουργικής µονάδας ή περιφερειακής συσκευής.» 
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την τεχνολογία µπορεί να πραγµατοποιηθεί η απόλυτη επικοινωνία ως δηµόσια 

ελεύθερη έκφραση, µε τη µορφή της «ηλεκτρονικής ροής περιεχοµένου».117 Όπως, 

δε, προκύπτει τυπικά, από τα επίσηµα ευρωπαϊκά και εθνικά νοµοθετικά κείµενα, η 

«προσβασιµότητα» συνιστά και βασικό εννοιολογικό προσδιορισµό του 

περιεχοµένου της ηλεκτρονικής διοίκησης, αλλά και προϋπόθεση για την εφαρµογή 

της.118 Αλλά και ουσιαστικά δε νοείται διοικητική διαδικασία, στην οποία να µην 

έχουν δυνατότητα συµµετοχής οι πολίτες, από τη στιγµή που γι’ αυτούς έχει 

θεσµοθετηθεί και µέσω αυτών νοµιµοποιείται η δράση της, σύµφωνα µε το άρθρο 1 

Σ, που θεσµοθετεί την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Σύµφωνα, λοιπόν, µ’ αυτήν, η 

συντεταγµένη πολιτεία καθίσταται συνταγµατικά αποδεκτή µόνο εφόσον 

κατοχυρώνει απόλυτα την πρόσβαση των πολιτών στις λειτουργίες της και στα 

παραγόµενα αγαθά. Για να πραγµατοποιηθεί, κατά συνέπεια, η συµµετοχή στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι υποχρεωτικό να διασφαλιστεί η καθολική 

πρόσβαση των ενδιαφεροµένων πολιτών στα συστήµατα παροχής ηλεκτρονικών 

διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς.119 Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την «επιγραµµική» σύνδεση,120 µε την προώθηση της ψηφιακής 

                                            
117 Τάκης Α. Χ., όπ., σελ. 79 
118 Λεξικό όρων του Γ΄ ΚΠΣ:  
Ηλεκτρονική διοίκηση 
Πρόκειται για την παροχή της δυνατότητας ευρείας προσβασιµότητας σε πληροφορίες της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και το ∆ιαδίκτυο (Internet). Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διοίκησης µπορούν να διακριθούν σε 4 επίπεδα : ·Υπηρεσίες πληροφόρησης (παροχή ταξινοµηµένων 
πληροφοριών) ·Υπηρεσίες επικοινωνίας (π.χ. διάθεση εντύπων) ·Υπηρεσίες αµφίδροµης επικοινωνίας 
(π.χ. υποβολή δικαιολογητικών) ·Υπηρεσίες διεκπεραίωσης (ολοκληρωµένες συναλλαγές) Στόχος της 
ηλεκτρονικής διοίκησης είναι η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης µε τρόπο ώστε να παρέχει 
βελτιωµένες υπηρεσίες προς τον πολίτη στα πλαίσια της νέας οικονοµίας.»:  
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/default.htm?l=7 
 
119 Βιδάλης Τ. Κ., (2006) «Μια πρόταση νοµοθετικής πολιτικής για το συνταγµατικό δικαίωµα 
συµµετοχής στην “Κοινωνία της Πληροφορίας”», στο Παπαχρίστου Θ. Κ. – Βιδάλης Τ. – Μήτρου Λ. – 
Τάκης Α. Χ., Το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 19 – 26: «Η διευκόλυνση της πρόσβασης στα ουσιώδη δεδοµένα, αποτελεί 
προϋπόθεση συµµετοχής στην ΚτΠ.», Σπανού Κ. (2005), Η πραγµατικότητα των δικαιωµάτων, όπ., 
σελ. 136 – 137, όπου αναλύεται «η έννοια του “κοινωνικού αποκλεισµού” ως µια κατάσταση δυναµική 
και ευµετάβλητη, εξ ου και πρόσκαιρη, που στην τελευταία της φάση καταλήγει σε συµβολικό 
αποκλεισµό από την κοινωνική ζωή, σε έλλειψη συµµετοχής και γενικότερα σε κοινωνικές µορφές 
στέρησης, που συνδέονται µε τη διάρρηξη κοινωνικών δικτύων αλληλεγγύης. Οι “αποκλεισµένοι” δεν 
µπορούν να απολαύσουν το καθεστώς του πολίτη, ενώ ο αποκλεισµός παραπέµπει σε µια κοινωνία δύο 
ταχυτήτων.» 
120 Ν.3242/2004, άρθρο 8: «Ολοκληρωµένες διοικητικές συναλλαγές  
1. Όλες οι διοικητικές συναλλαγές που συνδέονται µε την έκδοση ατοµικής πράξης φορέων του 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οροθετείται σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 
Α΄) και οι οποίες αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων µε τα οποία βεβαιώνονται 
πραγµατικά περιστατικά, στοιχεία ή έννοµες σχέσεις, διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την 
υπηρεσία που είναι αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης και µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων και 
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παιδείας σε όλα τα επίπεδα και όλες τις βαθµίδες, µε τη διάδοση του ασύρµατου 

διαδικτύου και τον περιορισµό των κανονιστικών εµποδίων. 

Υπό το πρίσµα που προσεγγίζεται εδώ, η αρχή της προσβασιµότητας αφορά: 

1) Λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική επιλογή των προγραµµάτων της ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και της Ψηφιακής Σύγκλισης, στην επιλογή και δροµολόγηση µιας 

πραγµατιστικής ψηφιακής πολιτικής µε ρεαλιστικούς στόχους και δράσεις 

προσαρµοσµένες στις υφιστάµενες δυνατότητες του διοικητικού µηχανισµού στο 

σύνολό του, είτε ως έµψυχο υλικό, είτε ως τεχνολογικό εξοπλισµό. Αποτελεί ευθύνη 

της εκάστοτε κυβέρνησης, θετική ως υποχρέωση διαµόρφωσης του κατάλληλου 

οικονοµικού-παιδαγωγικού-τεχνολογικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση της 

«πρόσβασης» στις δηµόσια παρεχόµενες υπηρεσίες µε ηλεκτρονικά µέσα, αρνητική 

ως υποχρέωση αποχής από περιορισµούς και εµπόδια που αποκλείουν τυπικά και 

ουσιαστικά την «πρόσβαση» στις υπηρεσίες αυτές. 

2) Στη διασφάλιση της προσέγγισης στην πηγή παροχής των δηµοσίων 

υπηρεσιών, υποχρέωση που δηµιουργεί στο κράτος διττή ευθύνη ως προς την 

εποπτεία, καταρχήν των δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για τα οποία 

οφείλει να θεσπίσει ένα ορθολογικό ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και κατά 

δεύτερον των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στους οποίους πρέπει να επιβάλλει 

                                                                                                                             
ιδίως προηγµένων πληροφοριακών συστηµάτων διαλειτουργικότητας, σύµφωνα µε τις επόµενες 
παραγράφους.  
2. Η υπηρεσία αυτή προβαίνει στην αναζήτηση ή διασταύρωση των απαιτούµενων στοιχείων από τις 
υπηρεσίες που τα κατέχουν και είναι αρµόδιες για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν µε τα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικά µέσα τη συνδροµή των 
απαιτούµενων προϋποθέσεων για την έκδοση της ατοµικής πράξης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου 
η αναζήτηση και διασταύρωση των στοιχείων ή η αποστολή της απαιτούµενης πληροφορίας στην 
αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τα προαναφερόµενα 
µέσα ή όταν λόγοι που σχετίζονται µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων το επιβάλλουν.  
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 25 του Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄) και 1 του άρθρου 
10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) εφαρµόζονται αναλόγως, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 1 του Π.∆. 342/ 2002 (ΦΕΚ 284/Α΄) και των ειδικών διατάξεων για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων.  
4. Σε περίπτωση κατά την οποία για την έκδοση της πράξης απαιτείται αίτηση, η οποία, εφόσον ειδικές 
διατάξεις το προβλέπουν, πρέπει να συνοδεύεται από ορισµένα δικαιολογητικά που προκύπτουν από 
σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, και η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια για την 
έκδοση της πράξης υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄), ο αιτών συµπληρώνει και υπογράφει σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης όλες τις αναγκαίες για την έκδοση της πράξης 
πληροφορίες. Η υπηρεσία (ή το ΚΕΠ που παραλαµβάνει την αίτηση) προβαίνει υποχρεωτικά σε 
επαλήθευση των αναγκαίων πληροφοριών, πριν από την έκδοση της πράξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου.  
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
κατά περίπτωση οικείου Υπουργού καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι περιπτώσεις στις οποίες 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρµογή τους 
λεπτοµέρεια.»: www.docman.gr/Download/2817.aspx 
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έναν ελεγχόµενο επιχειρηµατικό ανταγωνισµό, µε παράλληλο σεβασµό της 

οικονοµικής ελευθερίας τους. Με τον τρόπο αυτό, το σύγχρονο παρεµβατικό κράτος 

παρακρατεί το δικαίωµα εποπτείας, όπως επιβάλλεται από τη σχετική ευρωπαϊκή και 

εθνική νοµοθετική ρύθµιση, κυρίως λόγω της σπουδαιότητας της διακινδύνευσης.121 

Επιπλέον, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα είναι υποχρεωµένοι να ιδρύουν δικτυακό 

τόπο και υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την ηλεκτρονική επικοινωνία µε 

το κοινό.122 Αλλά και περαιτέρω, όπως επιβάλλεται από την αρχή της φανερής 

δράσης των διοικητικών οργάνων, οι πολίτες έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στη 

διοικητική διαδικασία µε όρους και προϋποθέσεις επικαιρότητας και 

συγχρονισµένους στα δεδοµένα της ψηφιακής εποχής.123 

3) Στην παροχή της δυνατότητας πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών επαφών µε 

τη δηµόσια διοίκηση για τη λήψη ηλεκτρονικών υπηρεσιών απ’ αυτήν, δυνατότητα 

που µπορεί να αξιοποιήσει κάποιος εφόσον είναι ψηφιακά εγγράµµατος και διαθέτει 

τα κατάλληλα µέσα. Απαιτείται, συνεπώς, αµφίδροµη ψηφιακή εκπαίδευση, τόσο του 

προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, όσο και του κοινωνικού συνόλου, στο οποίο 

αυτή απευθύνεται. Έτσι, λοιπόν, το κράτος είναι υποχρεωµένο να υλοποιήσει 

                                            
121 Αποτελεί ένα φαινόµενο διαδεδοµένο και καθ’ όλα αποδεκτό στα νεότερα συστήµατα διοικητικής 
οργάνωσης που ασκούν επεµβατική πολιτική στην οικονοµική ελευθερία µέσω της παραχώρησης 
δηµόσιας εξουσίας. Βλ. σχετ. Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»: Η 
ΕΕΤΤ σύµφωνα µε το Άρθρο 12, εδ. κ του Ν.3431/2006 εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσµατος 
επιβάλλοντας και τις σχετικές κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο Άρθρο 63 του ίδιου Νόµου. 
Παράλληλα στα πλαίσια των προβλέψεων του Ν. 2801/2000 όπως ισχύει και σύµφωνα µε το Π∆. 
387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/2002) η ΕΕΤΤ υποστηρίζει τεχνικά  τις αρµόδιες αρχές (Αστυνοµία, 
Εισαγγελία) για τη διαπίστωση της διάπραξης αυτόφωρων αδικηµάτων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων αναφορικών µε την τήρηση ή µη των όρων 
χρήσης των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 
63. Πιο συγκεκριµένα αποστέλλεται στον πάροχο επιστολή συµµόρφωσης παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα εντός χρονικού 
διαστήµατος ενός µήνα ή λιγότερο. Μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήµατος, εκκινείται η 
διαδικασία κλήσης σε ακρόαση για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων.: 
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Mo
nitoring/N3431_2006.html 
122 Ν.2672/1998, άρθρο 14: ∆ιακίνηση εγγράφων  µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία – 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο): http://www.hellenicnavy.gr/index.php/el/nomika-eggrafa/doc_view/22-
%CE%9D-2672-98.html και ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 7 §3: «Ο δήµος διαθέτει 
επίσηµη ιστοσελίδα.»: 
http://www.delino.gr/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf 
123 Τάχος Α. Ι., (2006) Ερµηνεία Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/1999, όπως 
τροποποιήθηκε), Γ΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 215, Στράτη – Βάντζου 
Α., (6/2008) «Η σύγχρονη διοικητική δράση και ο “ ∆ηµόσιος Τοµέας” ως προς τη διαδικασία 
πρόσβασης στα στοιχεία της ∆ιοίκησης», Εφηµ∆∆, σελ. 6: «Η εγκαθίδρυση της διάφανης και ανοικτής 
διοίκησης, κατ΄ εφαρµογήν της αρχής της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων, και σε 
αντιδιαστολή προς την ξεπερασµένη από την ιστορική πραγµατικότητα «κλειστή ή µυστική» διοίκηση, 
οδήγησε στην αναγνώριση του δικαιώµατος συµµετοχής των πολιτών στη διοικητική διαδικασία, 
κύρια έκφραση του οποίου αποτελεί η ελευθερία πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία.» 
http://invenio.lib.auth.gr/record/79534/files/gri-2007-801.pdf?version=1  



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 58

επαγγελµατικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά προγράµµατα εκπαίδευσης στις νέες 

τεχνολογίες, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.124 Την 

προσβασιµότητα στην ηλεκτρονική διοίκηση εξυπηρετούν, σε µεγάλο βαθµό, τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σε 

κοινωνικές οµάδες πολιτών που δε δύνανται ή, ενδεχοµένως, δεν επιθυµούν, να 

χρησιµοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, ώστε να µην περιθωριοποιηθούν και 

αποκλειστούν από τη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας. 

4) Στους φορείς που είναι αρµόδιοι να πραγµατώσουν το περιεχόµενό της, µε 

κατεξοχήν υπόχρεο για να ικανοποιήσει το δικαίωµα προσβασιµότητας των πολιτών 

στις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες το κράτος, γεγονός που προκύπτει από τα 

νοµικά, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, κείµενα,125 αλλά και από το 

ρόλο του ως παραγωγού και παρόχου δηµόσιων υπηρεσιών. Η υποχρέωσή του, 

ωστόσο, αυτή περιορίζεται στη δυνατότητα θέσπισης ενός γενικού ρυθµιστικού 

πλαισίου ανάπτυξης της σχετικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που αφορά στην 

παραγωγή και διάθεση ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στόχος του εποπτικού ρόλου του κράτους είναι να δηµιουργήσει µια δικλείδα 

ασφαλείας, έναντι της πιθανής καταστρατήγησης κυριαρχικών και θεµελιωδών 

δικαιωµάτων από την ιδιωτική πρωτοβουλία, σε ένα νέο και γι’ αυτό εντελώς 

άγνωστο πεδίο. Επιπροσθέτως, καθιστά τους φορείς-παρόχους ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και προϊόντων «επικουρικά διοικητικά όργανα» και «επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας»,126 τα οποία χωρίς να ανήκουν στην αµιγώς δηµόσια διοίκηση, ασκούν 

δραστηριότητα που συνεπάγεται αποτελέσµατα δηµοσίου δικαίου.127 Οι σχετικοί 

                                            
124 Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 281: Πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική 
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΛΛ.Α.∆.Α.), στο οποίο συµπεριλήφθηκαν όλες οι δράσεις του «ΕΠ 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και του «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» του  ΕΣΠΑ 2007 - 2013  που  αφορούν 
στους ΟΤΑ: http://www.delino.gr/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf  
125 Βλ. e-Europe 2005 Action Plan: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm, 
«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του. Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:el:PDF 
126 Στράτη – Βάντζου Α. ,όπ., σελ. 5, σηµ. 3: Κατά την ΣτΕ 4030/1989 (Ε∆ΚΑ 1990, σ.230) «ο 
χαρακτήρας επιχειρήσεως ως κοινής ωφελείας δεν εξαρτάται από τη νοµική µορφή της ή τον φορέα 
της, ούτε από το νοµικό καθεστώς που διέπει την ίδρυση ή τη λειτουργία της αλλά από τη φύση των 
υπηρεσιών που παρέχει.»: http://invenio.lib.auth.gr/record/79534/files/gri-2007-801.pdf?version=1  
127 Στράτη – Βάντζου Α. ,όπ., σελ. 9: «Η παραχώρηση δηµόσιας εξουσίας, ως ευρύτερη της έννοιας 
της παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας, συνεπάγεται και την παραχώρηση διοικητικής αρµοδιότητας. 
Απόρροια τούτου, είναι το γεγονός, ότι πολλές από τις πράξεις των νέων οργάνων, εντάσσονται εξ 
ορισµού στο δηµόσιο δίκαιο, γιατί αποσκοπούν και παράγουν αποτελέσµατα έννοµων σχέσεων 
δηµοσίου δικαίου.»: 
http://invenio.lib.auth.gr/record/79534/files/gri-2007-801.pdf?version=1 
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κανόνες αφορούν όλα τα εµπλεκόµενα στη δηµόσια ηλεκτρονική διοικητική 

επικοινωνία µέρη, δηλαδή το κράτος ως οργανική και λειτουργική υπηρεσία, τους 

δραστηριοποιούµενους επιχειρηµατικά µέσα στο πλαίσιο της αρχής της οικονοµικής 

ελευθερίας και ανάπτυξης και τέλος τους πολίτες, ως αποδέκτες και συµµέτοχους στις 

σχετικές διαδικασίες.128 Κατά συνέπεια, είναι δικαίωµα και υποχρέωση καθενός 

χωριστά, αλλά και όλων από κοινού, σεβόµενοι το εκάστοτε ρυθµιστικό κανονιστικό 

πλαίσιο, να συνεργάζονται µε στόχο την υλοποίηση µιας ουσιαστικής και ασφαλούς 

πρόσβασης στις δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Μιλώντας για ασφαλή πρόσβαση, 

νοείται εκείνη που οδηγεί, µέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στη νοµότυπη, έγκυρη και έγκαιρη – άρα και ολοκληρωµένη – 

εξυπηρέτηση του διοικούµενου-πολίτη. 

Όπως προκύπτει, λοιπόν, στο άρθρο 5Α § 2 Σ, δηµιουργείται άµεσος 

σύνδεσµος ανάµεσα στον πολίτη-φορέα του δικαιώµατος πρόσβασης στις 

ηλεκτρονικές δηµόσιες και κατ’ επέκταση διοικητικές πληροφορίες και στην 

αντίστοιχη αξίωσή του για υλοποίηση της πρόσβασης αυτής, υπόχρεος της οποίας 

καθίσταται – όπως προαναφέρθηκε – το κράτος. Στη ρυθµιστική εµβέλεια της 

ανωτέρω διάταξης υπάγεται κάθε ηλεκτρονικά διακινούµενη πληροφορία, καθώς η 

δηµόσια διοίκηση διαθέτει ένα ευρύ πληροφοριακό απόθεµα, το οποίο πρέπει να 

διαχειρίζεται προς όφελος όλης της κοινωνίας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται το γενικό 

συµφέρον.129 Εξίσου σηµαντική, υπ’ αυτήν την οπτική, είναι και η ψηφιακή 

εκπαίδευση των πολιτών, είτε ως λειτουργών της δηµόσιας διοίκησης, είτε ως 

διοικούµενων και συναλλασσόµενων µ’ αυτήν. Συνεπώς, η «ψηφιακή κατάρτιση και 

γνώση» µπορεί να χαρακτηριστεί ως δοµικό στοιχείο της έννοιας της 

προσβασιµότητας στο σύγχρονο διοικητικό κόσµο. Λαµβάνοντας, επιπλέον, υπόψη 

πως το διοικητικό κράτος υφίσταται και λειτουργεί βάσει της αρχής της λαϊκής 

κυριαρχίας, οποιαδήποτε µετεξέλιξή του που εξυπηρετεί τις ανάγκες των καιρών, 

είναι ανεκτή µόνο εφόσον γίνει αποδεκτή από τη νοµιµοποιητική του δύναµη, δηλαδή 

το λαό, γεγονός που σηµαίνει ότι η νέα µορφή του διοικητικού µηχανισµού πρέπει να 

είναι αντιληπτή, κατανοητή και προσβάσιµη από το κοινωνικό σύνολο.   

                                            
128 Στρατηλάτης Κ. Ν., (2006) Συντάσσοντας το δικαίωµα στη δηµόσια ηλεκτρονική επικοινωνία: 
µαζική επικοινωνία, ελευθερία και δηµοκρατία στην πληροφοριακή εποχή, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 162: Το διαδικαστικό δικαίωµα «πρόσβασης» συµβάλλει στην ενεργοποίηση του 
συµµετοχικού status του πολίτη ως ατόµου και µέλους του κοινωνικού συνόλου και εµπεριέχει αξίωση 
για την απόδοση των οργάνων του κράτους. 
129 Μήτρου Λ., Το δικαίωµα, όπ., σελ. 52 
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Εν κατακλείδι, η αρχή της προσβασιµότητας στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

διοίκησης έχει τόσο µεγάλη ευρύτητα περιεχοµένου, ώστε να θεωρείται θεµελιώδης 

αρχή του σύγχρονου διοικητικού δικαίου. Σε συνδυασµό µε την επίσης 

σηµαντικότατη αρχή της ασφάλειας, αποτελούν το σύγχρονο δίπολο διοικητικής 

προστασίας των πολιτών-µελών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

 

Ε. Ηλεκτρονική διοίκηση και η αρχή της ασφάλειας 

 

Η ασφάλεια του υποκειµένου της πληροφορικής τεχνολογίας 

 

Το άτοµο, ως πολίτης, είναι ενταγµένο στο διοικητικό σύστηµα και αποτελεί 

κύριο αποδέκτη της δράσης του, ενώ ως συµµέτοχος και µέλος του λαού που το 

νοµιµοποιεί, συνδέεται µ’ αυτό µε σχέση εντολής, βάσει της λαϊκής κυριαρχίας. Σαν 

αποτέλεσµα, η διοικητική εξουσία έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση της δηµοκρατικής 

σχέσης κράτους – πολίτη, σχέση που δοκιµάζεται ιδιαίτερα στο σύγχρονο 

ψηφιοποιηµένο διοικητικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, όλα τα νεότερα 

µεταρρυθµιστικά κοινοτικά και εθνικά νοµοθετήµατα κάνουν λόγο για 

«πολιτοκεντρικές δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες». Η έµφαση που δίνεται στον 

πολίτη, ως πυρηνική έννοια και αποδέκτη της διοικητικής συµπεριφοράς, η απόλυτη 

προσήλωση στις ανάγκες του – «στο επίκεντρο ο πολίτης» - λειτουργεί ως αναγκαία 

συνθήκη για την ασφάλειά του. 

Ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής όταν: 1) µπορεί να καταλάβει τον τρόπο µε 

τον οποίο του προσφέρονται τα διοικητικά προϊόντα και τα οφέλη που έχουν γι’ 

αυτόν, 2) αντιµετωπίζεται από το διοικητικό µηχανισµό µε σεβασµό και 

προστατεύεται η αξία του,130 ισότιµα131 και χωρίς να προσβάλλεται η ανθρώπινη 

                                            
130 Άρθρο 2 § 2 Σ: «Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική 
υποχρέωση της Πολιτείας.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
131 Άρθρο 4 Σ: «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος. 
Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια 
άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συµφέροντα, µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόµος. 4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι 
δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους. 
5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις 
τους. 6. Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της 
Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων. 7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέµονται 
ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.»: 
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αξιοπρέπειά του.132 3) νιώθει ότι δεν παραβιάζεται η προσωπική του ελευθερία,133 η 

οποία εξειδικεύεται στα εξής: ♦ σε ελεύθερη πρόσβαση στις διακινούµενες 

διοικητικές πληροφορίες,134 ♦  στην κατοχύρωση της υγείας και της γενετικής 

ταυτότητας από την αυτοµατοποιηµένη λειτουργία των υγειονοµικών υπηρεσιών 

(eHealth),135 ♦ στην πληροφορική αυτοδιάθεση έναντι της αθρόας συλλογής  και 

                                                                                                                             
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
132 Άρθρο 7  § 2 Σ: «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση 
ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και 
τιµωρούνται, όπως νόµος ορίζει.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
133 Άρθρο 5 Σ: «1. Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 
συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. 2. Όλοι όσοι βρίσκονται 
στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της 
ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 
Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. 3. Η 
προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε 
φυλακίζεται ούτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος. 
4. Απαγορεύονται ατοµικά διοικητικά µέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη 
κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν. Τέτοιου 
περιεχοµένου περιοριστικά µέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν µόνο ως παρεπόµενη ποινή µε 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και µόνο για την πρόληψη 
αξιόποινων πράξεων, όπως νόµος ορίζει. 5. Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας και της 
γενετικής του ταυτότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των 
βιοϊατρικών παρεµβάσεων.»:http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
134 Άρθρο 5Α Σ: «1. Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο 
δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και 
δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας 
δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. 2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς 
και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων 
πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
135 Άρθρο 5 § 5 Σ: «Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 
ταυτότητας. Νόµος ορίζει σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών 
παρεµβάσεων.»: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28calef5/SYNTAGMA.pdf και σχετικά µε την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) βλ. 
http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_el.htm: «Ο όρος “ηλεκτρονική υγεία” 
(eHealth) καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων βασισµένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και 
διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής. Η ηλεκτρονική υγεία περιλαµβάνει τη συνεργασία µεταξύ 
ασθενών και φορέων παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφόρων 
ιδρυµάτων και την επικοινωνία µεταξύ ασθενών ή απασχολούµενων στον τοµέα της υγείας۟  
περιλαµβάνει επίσης δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά µητρώα υγείας, υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής και ατοµικά ενδυτά και φορητά επικοινωνούντα συστήµατα για την παρακολούθηση και 
στήριξη ασθενών. Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας παρέχουν, για παράδειγµα, πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την υγεία που µπορούν να σώσουν ζωές, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω της 
ολοένα µεγαλύτερης διασυνοριακής κυκλοφορίας πολιτών και ασθενών. Η ηλεκτρονική υγεία µπορεί 
να αποφέρει σηµαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην 
παρεχόµενη περίθαλψη, καθώς και την ποιότητά της. Επιπλέον, συµβάλλει στην ανάπτυξη 
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επεξεργασίας των προσωπικών του πληροφοριών από το δηµόσιο τοµέα,136 ♦ στη 

δυνατότητα αναφοράς στις αρχές, δηλαδή το δικαίωµα ενηµέρωσης και ελέγχου, 

µέσα από ένα συµβατό δηµόσιο ηλεκτρονικό δίκτυο,137 ♦ σε συµµετοχή στα 

ηλεκτρονικά δηµόσια fora συζητήσεων – δηµόσια διαβούλευση, δηµόσια 

επικοινωνία, αρχή της συµµετοχικότητας – για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια 

διοίκηση,138 ♦ σε διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της «σφαίρας του απορρήτου 

του»139 από τη δράση των διοικητικών οργάνων,140 4) έχει λάβει την κατάλληλη 

                                                                                                                             
συστηµάτων υγείας προσανατολισµένων στον πολίτη και στην εν γένει αποτελεσµατικότητα, 
αποδοτικότητα και βιωσιµότητα του τοµέα της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη δηµιουργία 
ενός “ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής υγείας”, συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ συναφών πολιτικών και ενδιαφεροµένων φορέων, µε στόχο την εξεύρεση 
καλύτερων λύσεων, την αποφυγή του κατακερµατισµού της αγοράς και της ορθών πρακτικών. 
Ειδικότεροι στόχοι της είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος ηλεκτρονικών µητρώων υγείας µε τη 
στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης, η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής 
πληροφοριών για την υγεία µεταξύ φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισµός των δράσεων 
σε περίπτωση κινδύνου για τη δηµόσια υγεία. Η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, 
όπως πληροφοριών για µια υγιεινή ζωή και πρόληψη των ασθενειών και, τέλος, η ανάπτυξη 
συστηµάτων τηλεσυµβουλευτικής (teleconsultation), ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescribing), 
ηλεκτρονικής παραποµπής (eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων. Για να 
στεφθεί από επιτυχία το εγχείρηµα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των 
ασθενών και των απασχολουµένων στον τοµέα της υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η 
συµµετοχή τους στην υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών.» 
136 Άρθρο 9Α Σ: «Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως 
µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως 
νόµος ορίζει.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf, Χρυσόγονος Κ. Χ., όπ., σελ. 197, ∆όνος Π., (2000) «Η συνταγµατική 
κατοχύρωση του δικαιώµατος προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδοµένων και της αντίστοιχης ανεξάρτητης αρχής», σε Αναθεώρηση του συντάγµατος και 
εκσυγχρονισµός των θεσµών, Επιµέλεια Παπαδηµητρίου Γ., Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κοµοτηνή, σελ. 109, ν.2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και 
τροποποίηση του ν.2472/1997. 
137 Άρθρο 10 Σ: «1. Καθένας ή πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα, τηρώντας τους νόµους του Κράτους, να 
αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις 
κείµενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύµφωνα µε 
το νόµο.  2. Μόνο µετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η 
αναφορά, και µε την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που 
τυχόν υπάρχουν σ' αυτή. 3. Η αρµόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήµατα για 
παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και 
βεβαιώσεων µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως νόµος ορίζει. Σε 
περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν 
κυρώσεων και έννοµων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση στον αιτούντα, 
όπως νόµος ορίζει.»: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
138 Άρθρο 5Α § 2, 11, 14 και 15 Σ 
139 Χρυσόγονος Κ. Χ., όπ., σελ 235 
140 Άρθρο 9 § 1 εδ. β΄ Σ: «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 
του ατόµου είναι απαραβίαστη. Καµία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει 
ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 2. Οι παραβάτες της 
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ψηφιακή εκπαίδευση141 και δε νιώθει αποκλεισµένος από το νέο τρόπο δηµόσιας 

επικοινωνίας (ΚΕΠ), 5) αισθάνεται εµπιστοσύνη όταν ανταλλάσσει έγγραφα µε τη 

δηµόσια διοίκηση, αποδεχόµενος τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας 

(έξυπνες κάρτες),142 ως εργαζόµενος εντάσσεται και συµµετέχει σε όλες τις αναγκαίες 

µεταβολές στην οργάνωση του διοικητικού µηχανισµού, ώστε να µπορεί να αποδώσει 

τα µέγιστα της εργασιακής του ικανότητας, δουλεύοντας σε ένα υγιές εργασιακό 

περιβάλλον,143 7) εµπιστεύεται το κράτος και τους µηχανισµούς του, όσον αφορά στη 

χρήση των τεχνολογικών προϊόντων για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και 

πάντα στο πλαίσιο του σεβασµού και της προστασίας του περιβάλλοντος.144 

                                                                                                                             
προηγούµενης διάταξης τιµωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας 
και υποχρεούνται σε πλήρη αποζηµίωση του παθόντος, όπως νόµος ορίζει.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
141 Άρθρο 16 § 2 Σ: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, 
πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 
θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
142 Άρθρο 19 Σ: «Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η 
δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
143 Άρθρο 22 Σ: «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που µεριµνά για 
τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του 
εργαζόµενου αγροτικού και αστικού πληθυσµού. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη 
διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. 2. Με νόµο καθορίζονται 
οι γενικοί όροι εργασίας, που συµπληρώνονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας συναπτόµενες 
µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, µε τους κανόνες που θέτει η διαιτησία. 3. 
Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας από τους δηµόσιους 
υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου. 4. Οποιαδήποτε µορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. Ειδικοί νόµοι 
ρυθµίζουν τα σχετικά µε την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης 
ή για την αντιµετώπιση αναγκών της άµυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από 
θεοµηνία ή ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά µε την 
προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση 
τοπικών αναγκών. 5. Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος 
ορίζει.»: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
144 Άρθρο 24 Σ: «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση 
του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει 
ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα 
σχετικά µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά 
υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών 
εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, 
που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον. 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαµόρφωση, 
η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται 
στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, µε σκοπό να εξυπηρετείται η 
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι 
διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθµίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης. Η 
σύνταξη εθνικού κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 3. Για να αναγνωριστεί µία 
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Η ασφάλεια του αντικειµένου της πληροφορικής τεχνολογίας 

 

Στο πεδίο της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης η θεσµοποίηση της 

επικοινωνιακής ελευθερίας επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του κατάλληλου 

ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δηµόσιων διαύλων 

επικοινωνίας,145 τόσο σε συνδυασµό µε τη δοµική ανασυγκρότηση του διοικητικού 

µηχανισµού, όσο και µε την ψηφιακή εκπαίδευση και διευκόλυνση των πολιτών. Η 

τήρηση του ρυθµιστικού αυτού πλαισίου από τους φορείς εξυπηρέτησης καθιστά 

δυνατή την παροχή προσιτών υπηρεσιών ηλεκτρονικής πρόσβασης στο µεγαλύτερο 

µέρος του πληθυσµού.146 Γιατί καθώς η επικοινωνιακή ελευθερία είναι ένα 

θεµελιώδες δικαίωµα, συνιστά και αναγκαία συνθήκη για την απόλαυση της 

πολιτικής και ιδιωτικής αυτονοµίας των ατόµων στο συντεταγµένο δηµοκρατικό 

περιβάλλον σε συνθήκες ισοτιµίας.147 

 Συνεπώς, η «πρόσβαση» αναδεικνύεται σε θεµελιώδες συστατικό στοιχείο 

της διοικητικής επικοινωνίας µε ηλεκτρονικά µέσα και υπάγεται, για το λόγο αυτό, 

στη ρυθµιστική εµβέλεια της συνταγµατικής διάταξης 5Α § 2, υποκείµενη µόνο στους 

περιορισµούς που προβλέπονται εκεί ρητά, δηλαδή το απαραβίαστο της 

ιδιωτικότητας, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ελευθερίας της 

επικοινωνίας. 

                                                                                                                             
περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδοµικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε 
αυτή συµµετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζηµίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων 
που είναι απαραίτητες για να δηµιουργηθούν δρόµοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά 
χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδοµικών έργων, όπως νόµος ορίζει. 4. Νόµος µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή των ιδιοκτητών 
περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθµισή της σύµφωνα µε 
εγκεκριµένο σχέδιο, µε αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τµηµάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από 
τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδοµήσιµοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής. 5. Οι 
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στην αναµόρφωση των οικιστικών 
περιοχών που ήδη υπάρχουν. Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναµόρφωση, 
διατίθενται για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της 
πολεοδοµικής αναµόρφωσης, όπως νόµος ορίζει.  6. Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα 
παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την 
πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και 
το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
145 DigiPedia 35+, Πρακτικά Μαθήµατα Υπολογιστών και Ίντερνετ για χρήστες άνω των 35, τ.1ο, σελ. 
5: «Το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί τον «κυριότερο δίαυλο επικοινωνίας και ενηµέρωσης που παρέχει 
η σηµερινή τεχνολογία.»: 
http://destaola.pblogs.gr/2012/02/digipedia-35-praktika-mathhmata-ypologistwn-kai-internet.html 
146 Τάκης Α. Χ., όπ., σελ. 73 
147 Στρατηλάτης Κ. Ν., όπ., σελ. 42 και 293 
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Άλλο συστατικό στοιχείο του δικαιώµατος της διοικητικής επικοινωνίας µε 

ηλεκτρονικά µέσα, αφορά στο περιεχόµενό της, το οποίο δεν περιορίζεται µόνο στη 

διακίνηση πληροφοριών, αλλά, κατά κύριο λόγο, στη διεκδίκηση, σύσταση ή 

αλλοίωση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και ενίοτε και της υφιστάµενης 

κατάστασης των πολιτών. Γιατί µε τη θεσµοθέτηση της ηλεκτρονικά παρεχόµενης 

υπηρεσίας και του δικαιώµατος επικοινωνίας των πολιτών µε τη διοίκηση µέσω των 

δηµοσίων δικτύων, η διοικητική επικοινωνία µε τα νέα τεχνολογικά µέσα 

µεταβάλλεται σε «ενεργό δυνατότητα» και οι πολίτες επώνυµα υποκείµενα-µέτοχοι 

της επικοινωνιακής διοικητικής διάδρασης, υλοποιώντας τη «συµµετοχικότητα».148 

Για τη διασφάλιση, µάλιστα, του απορρήτου, ενεργοποιούνται οι εγγυήσεις των 

άρθρων 5Α § 2, 14149 και 19150 Σ, ως ενισχυτικές της τρέχουσας νοµοθεσίας περί 

                                            
148 Στρατηλάτης Κ. Ν., όπ., σελ. 29: «Καταληκτικός στόχος της στρατηγικής επιλογής περί πλήρους 
ψηφιοποίησης της δηµόσιας διοίκησης, είναι η παροχή ολοκληρωµένων διαδραστικών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Η διαδραστική διοικητική επικοινωνία, όπως εδώ γίνεται αντιληπτή, αφορά το 
περιεχόµενο µιας προσωπικής (υπό στενή – ατοµική ή ευρύτερη κανονιστική έννοια) υπόθεσης, που 
διακινείται µέσα από ένα δηµόσιο ηλεκτρονικό δίκτυο και αναδεικνύει τη “διοικητική 
συµµετοχικότητα”, στο πλαίσιο εκδήλωσης της αυτονοµίας, της αυτοδιάθεσης και του 
αυτοπροσδιορισµού του πολίτη, σε επιµέρους πτυχή του περιεχοµένου της διοικητικής επικοινωνίας.» 
149 Άρθρο 14 Σ: «1. Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου 
τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του Κράτους. 2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία 
και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται. 3. Η κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων, 
είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η 
κατάσχεση, µε παραγγελία του εισαγγελέα, µετά την κυκλοφορία: α) για προσβολή της χριστιανικής 
και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
γ) για δηµοσίευµα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισµό και τη διάταξη των 
ενόπλων δυνάµεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύµατος 
ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους, δ) για άσεµνα δηµοσιεύµατα που 
προσβάλλουν ολοφάνερα τη δηµόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. 4. Σ' όλες τις 
περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου ο εισαγγελέας, µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την 
κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συµβούλιο, και αυτό, µέσα σε άλλες 
είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, 
διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Τα ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης 
επιτρέπονται στον εκδότη της εφηµερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα. 5. 
Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δηµοσίευµα ή εκποµπή έχει δικαίωµα απάντησης, το δε µέσο 
ενηµέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άµεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος 
θίγεται από υβριστικό ή δυσφηµιστικό δηµοσίευµα ή εκποµπή έχει, επίσης, δικαίωµα απάντησης, το δε 
µέσο ενηµέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άµεσης δηµοσίευσης ή µετάδοσης της απάντησης. 
Νόµος ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται το δικαίωµα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και 
άµεση επανόρθωση ή η δηµοσίευση και µετάδοση της απάντησης. 6. Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις 
τουλάχιστον καταδίκες µέσα σε µία πενταετία για διάπραξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές 
περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από το πρόσωπο που 
καταδικάστηκε, όπως νόµος ορίζει. Η παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική 
απόφαση γίνει αµετάκλητη. 7. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου 
και των άλλων µέσων ενηµέρωσης και µε την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. 8. Νόµος 
ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. 9. Το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονοµική κατάσταση και τα µέσα χρηµατοδότησης των µέσων 
ενηµέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόµος ορίζει. Νόµος προβλέπει τα µέτρα και τους 
περιορισµούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην 
ενηµέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων µέσων ενηµέρωσης της αυτής ή 
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ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη δηµόσια διοίκηση,151 αλλά και λόγω της 

ιδιαιτερότητας του περιεχοµένου της, που είναι ευκολότερα προσπελάσιµο από 

εκείνης που πραγµατώνεται µε τα συµβατικά µέσα, άρα καθίσταται πιο ευάλωτο ως 

προς τη διαρροή ή την παραποίησή του.152 

Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η αλληλεπίδραση, πρέπει το περιεχόµενο της 

διοικητικής επικοινωνίας να µεταφέρεται µε έναν κοινά αποδεκτό τρόπο, έναν 

«κώδικα» κατανοητό και εύληπτο από τα συµπράττοντα µέλη. Η ηλεκτρονική 

επικοινωνία είναι µια κατεξοχήν εργαλειοποιηµένη επικοινωνία, κατά βάση 

οπτικοποιηµένη, συµβολική και χρησιµοποιεί µια διεθνοποιηµένη γλώσσα, την 

αγγλική.153 Ο νέος αυτός «κώδικας» απαιτεί αµφοτερόπλευρη – υπάλληλοι και 

πολίτες – γνώση του ψηφιακού συστήµατος της πληροφορικής τεχνολογίας, επαρκή 

γνώση της τεχνικής αγγλικής ορολογίας ή ελαχιστοποίηση της χρήσης της και 

προσαρµογή στα εθνικά δεδοµένα, προσαρµογή του «σήµατος» στις απαιτήσεις του 

                                                                                                                             
άλλης µορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης της αυτής µορφής, όπως νόµος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του 
βασικού µετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης είναι ασυµβίβαστη µε 
την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού στελέχους 
επιχείρησης που αναλαµβάνει έναντι του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα την εκτέλεση έργων ή προµηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούµενου 
εδαφίου καταλαµβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονοµικά 
εξαρτηµένα άτοµα ή εταιρείες. Νόµος ορίζει τις ειδικότερες ρυθµίσεις, τις κυρώσεις που µπορεί να 
φθάνουν µέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού και µέχρι την 
απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύµβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις 
εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούµενων εδαφίων.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
150 Άρθρο 19 Σ: «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η 
δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων.  2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 
αρµοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 3. Απαγορεύεται η 
χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 
και 9Α.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
151 Βιδάλης Τ. Κ.., (2006) «Μια πρόταση νοµοθετικής πολιτικής για το συνταγµατικό δικαίωµα 
συµµετοχής στην “Κοινωνία της Πληροφορίας”»  στο Παπαχρίστου Θ. Κ. – Βιδάλης Τ. – Μήτρου Λ. – 
Τάκης Α. Χ., Το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 25 και 32, Χρυσόγονος Κ. Χ., όπ., σελ. 238, ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών», άρθρο 4 του ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και τροποποίηση του 
ν.2472/1997. 
152 Βιδάλης Τ. Κ.., όπ., σελ. 32 
153 Χριστόπουλος ∆. – Τσιτσελίκης Κ., (2004) «Πολιτισµικές αξιώσεις και νέες τεχνολογίες στην 
Ευρώπη: δικαίωµα στη γλώσσα ή πρόσβαση στον αυτοαποκλεισµό;» στο Σαββάκης Χ. – ∆όνος Π. – 
Καστανάς Η. – Χριστόπουλος ∆. –Τσιτσελίκης Κ. – Τάκης Α. – Βουτσάκης Β. – Μάλλιος Ε. – 
Βασιλογιάννης Φ. – Βιδάλης Τ. – Κτιστάκις Κ., Νέες Τεχνολογίες και Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 74 
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κοινού µε εύληπτο και εύχρηστο «µενού πλοήγησης» στο ηλεκτρονικό περιεχόµενο 

της ιστοσελίδας της υπηρεσίας.154 

Ο «κώδικας», όµως, αυτός αποσκοπεί και στη διασφάλιση του διακινούµενου 

µηνύµατος – σήµατος, γεγονός που επιτυγχάνεται στην τρέχουσα διοικητική 

πρακτική µε τη θεσµοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στην ηλεκτρονική διακίνηση 

µηνυµάτων και εγγράφων από και προς τη δηµόσια διοίκηση, τη λεγόµενη 

κρυπτογράφηση, µε το µηχανισµό διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών του 

δηµοσίου – το Σύστηµα Αυθεντικοποίησης, µε τη χορήγηση πιστοποιηµένης 

ηλεκτρονικής κάρτας – έξυπνη κάρτα για χρήση στη δηµόσια διοίκηση. Και ασφαλώς 

τα µέσα και εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη διακίνηση του µηνύµατος µε 

ηλεκτρονικό τρόπο ενεργοποιούν τις σχετικές συνταγµατικές διατάξεις, σε 

συνδυασµό µε την τρέχουσα ειδική νοµοθεσία.155 

 

Η ασφάλεια του περιεχοµένου της πληροφορικής τεχνολογίας 

 

Με την αναθεωρηµένη διάταξη του άρθρου 5Α Σ, η «πληροφορία» 

αναδεικνύεται σε συνταγµατικά προστατευόµενο αυτόνοµο αγαθό,156 συνάδοντας µε 

τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής, καθώς το στοιχείο της δηµοσιότητας,157 το 

                                            
154 Haslem N., Προσφέροντας «στον άλλον» δικαίωµα για άποψη στο ντιζάιν της επικοινωνίας: Πέρα 
από το αντικειµενοκεντρικό προς µια πρακτική κοινωνικού χαρακτήρα: http://www.re-
public.gr/?p=316 
155 Άρθρο 14 ν.2672/1998 για τη διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, Π∆ 150/2001 
Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (EE L 13/19.1.2000), Οδ 1999/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, Π∆ 342/2002 ∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων, UNCITRAL, Model Law on 
Electronic Signatures (2001), Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο 
αναφορικά µε τη λειτουργία της οδηγίας 1999/93/ΕΚ σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 
ηλεκτρονικές υπογραφές, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, 15.3.2006, COM(2006) 
120 τελικό:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0120:FIN:EL:HTML  
156 Χρυσόγονος Κ. Χ., όπ., σελ. 196 και 272. Επίσης µε το άρθρο 19 § 2 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για 
τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆), το οποίο κυρώθηκε µε το ν.2462/1997, έχει 
καθιερωθεί το δικαίωµα κάθε προσώπου στην ελευθερία έκφρασης, όπου περιλαµβάνεται και η 
ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της µετάδοσης πληροφοριών κάθε είδους και µε κάθε µέσο.: 
http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf. Οµοίως και το άρθρο 10 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), που προστατεύει την ελευθερία λήψης πληροφοριών στο 
πλαίσιο του δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης.: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-
DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GRE_CONV.pdf. Αναλόγως, το εδ. β΄ του άρθρου 5Α Σ, 
προστατεύει την αναζήτηση, την παραγωγή, την ανταλλαγή και τη διάδοση των πληροφοριών µε 
ηλεκτρονικά µέσα. 
157 Τάκης Α., (2006) «” Ακατάλληλον δι’ ενηλίκους” Μία πατερναλιστική ερµηνεία του νέου άρθρου 5Α 
παρ. 1 του Συντάγµατος» στο Παπαχρίστου Θ. Κ. – Βιδάλης Τ. – Μήτρου Λ. – Τάκης Α. Χ., Το 
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οποίο είναι εγγενές στην έννοια της πληροφορίας, προσλαµβάνει νέες διαστάσεις 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Εξίσου αναγκαία καθίσταται η ανάγκη αυτοτελούς 

προστασίας του αγαθού «δεδοµένα» - µε το άρθρο 9 Σ – έννοια η οποία εµπεριέχεται 

στην ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας.   

Τα δύο αγαθά – «πληροφορία» και «δεδοµένα» - διαχωρίζονται ρητά,158 

γεγονός που σηµατοδοτεί τη διαφοροποίησή τους στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

διοικητικής διαδικασίας. Από τη µια πλευρά, η «διοικητική πληροφορία»159 συνιστά 

δοµικό στοιχείο άσκησης της πολιτειακής διοικητικής αρµοδιότητας,160 καθώς 

ενσωµατώνει στοιχεία διοικητικού ενδιαφέροντος που πρέπει να δηµοσιοποιηθούν 

προς χρήση κάθε ενδιαφερόµενου πολίτη. Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση στις 

πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα αναδεικνύεται σε ατοµικό και πολιτικό δικαίωµα, 

που οδηγεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου ως πολίτη – 

διοικούµενου και στην άσκηση ελέγχου στη διοικητική δράση στο πλαίσιο της αρχής 

της διαφάνειας.161 Η υποχρέωση ψηφιοποίησης της διοικητικής πληροφορίας162 

θεωρείται, πλέον, αυτονόητη στη σύγχρονη εποχή, όπως και η διάχυσή της µέσα από 

τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας,163 εντάσσοντάς την στην 

προστατευτική εµβέλεια των άρθρων 5, 5Α, 14 και 19 Σ, σε συνδυασµό µε την 

τρέχουσα νοµοθεσία. 

Από την άλλη πλευρά, ως «δεδοµένο»164 νοείται κάθε εξειδικευµένη 

πληροφορία, που µπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριµένο υποκείµενο και να το 

                                                                                                                             
δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
σελ. 76 - 77 
158 Άρθρο 10 § 2 ν.3115/2003: «Μέλος της Α.∆.Α.Ε. το οποίο γνωστοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο 
πληροφορίες και δεδοµένα που είναι προσιτά σ' αυτό λόγω της υπηρεσίας του………..» 
159 Μήτρου Λ., Το δικαίωµα, όπ., σελ. 52 (υποσηµείωση 66): «…..οι πληροφορίες που συλλέγονται ή 
παράγονται από µια δηµόσια αρχή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της (και µε δηµόσια οικονοµικά 
µέσα).» 
160 Συνοδινού Τ. Ε., (2008) Πνευµατική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες. Η σχέση χρήστη – 
δηµιουργού, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 200 - 201 
161 Τσιµάρας Κ., (2/2006) «Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/15-3-2006). Χρήση πληροφοριών του δηµόσιου 
τοµέα», Εφηµ∆∆, σελ. 153 – 157: http://www.efimdd.gr/E799A9A8.el.aspx  
162 Μήτρου Λ., Το δικαίωµα, όπ., σελ. 53 
163 Άρθρο 2 § 10 του ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και τροποποίηση του ν.2472/1997: «∆ηµόσιο 
δίκτυο επικοινωνιών»: το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, εξολοκλήρου 
ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.: 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDO
MENA/FILES/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203471_06_0.PDF 
164 Μπαµπινιώτης Γ., (2002) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: µε σχόλια για τη σωστή χρήση των 
λέξεων, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, σελ. 456: «∆εδοµένο: πεπερασµένη ακολουθία χαρακτήρων, 
που παριστά κάποια πληροφορία και µπορεί να αξιοποιηθεί από Η/Υ.» 
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ταυτοποιήσει, υποκείµενη σε µια τεχνολογική διαχείριση.165 Παρατηρείται ότι 

προκύπτει µια συγκρουσιακή διεργασία ανάµεσα στη δηµοσιότητα του τρόπου 

επεξεργασίας, καθώς µια ειδική πληροφορία διακινείται µέσω του δηµοσίου δικτύου 

επικοινωνίας και στο περιεχόµενό της, που περιέχει ιδιωτικά στοιχεία, και ενίοτε µια 

υποχώρηση του δικαιώµατος προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών 

δεδοµένων προς όφελος της ελευθερίας και της συµµετοχής, σε διαπραγµατεύσιµο 

δικαίωµα διάθεσης της ίδιας της πληροφορίας.166 Ως αποτέλεσµα, η σχετική 

νοµοθετική ρύθµιση παρουσιάζει ιδιαίτερη ελαστικότητα, εξελιξιµότητα και 

προσαρµοστικότητα, αναφορικά µε το συγκεκριµένο θέµα. 

Οι βάσεις δεδοµένων της δηµόσιας διοίκησης167 – ή δηµόσια µητρώα168 ή 

αρχεία169 – οι οποίες διαθέτουν διοικητικά προσωπικά δεδοµένα των πολιτών, 

εξαιρούνται ρητά από την προστασία του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας 

εξαιτίας του προορισµού τους,170 που είναι η λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας. Η 

«διασύνδεση αρχείων»171 στο πλαίσιο υλοποίησης της διαλειτουργικότητας, δηλαδή 

η ενοποίησή τους για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δηµόσιου τοµέα, 

εγείρει σοβαρά ζητήµατα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των 

πολιτών,172 καθώς ο κοινός νοµοθέτης έχει την τάση να συνδέει την ευθύνη για τη 

                                            
165 Παπακωνσταντίνου Ε., (5/2007) «Προσδιορισµός της έννοιας ” δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα”»,Εφηµ∆∆, σελ. 588, όπου σχολιάζει τη Γνωµοδότηση 4/2007 της Οµάδας Προστασίας 
∆εδοµένων του άρθ. 29 της Οδ 95/46/ΕΚ (01248/07/EL, WP 136), που εκδόθηκε στις 20/6/2007. Το 
2012 η Επιτροπή πρότεινε αναπροσαρµογή του ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου αναφορικά µε την 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, µε στόχο την ενίσχυση των ατοµικών δικαιωµάτων και την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης και των νέων τεχνολογιών. Βλ. σχετ.: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm  
166 Μήτρου Λ., Το δίκαιο, όπ., σελ. 37 
167 Άρθρο 13 του ν.3274/2004: http://www.espa.gr/elibrary/N3274_191004_fek195.pdf  
168 Άρθρο 9 § 2 περ. ε του ν.2472/1997: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/22-
n_2472_97.htm  
169 Άρθρο 71 § 2 εδ. γ του ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», που κάνει λόγο για «ψηφιακή 
τήρηση βιβλίων και αρχείων», άρθρο 2 περ. ε, 7 και 8 του ν.2472/1997: σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 § 2 του ν.3471/2006, «αρχείο δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα» είναι κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 
προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια, άρθρο 13 § 10 του ν.3345/2005: 
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/32/N3345FEK138-2005.pdf,  
170 Συνοδινού Τ. Ε., όπ., σελ. 200, Μήτρου Λ., Το δίκαιο, όπ., σελ. 36 
171 Άρθρο 2 περ. στ και 8 του ν.2472/1997 
172 Βλ. από το κοινοτικό δίκαιο τη Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία κυρώθηκε µε 
το ν.2068/1992, για την προστασία του ατόµου έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα: http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Nh-
i7eUlbMc%3d&tabid=132, την Οδ 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών, καθώς και τις Γνωµοδοτήσεις της 
Οµάδας Εργασίας, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ανεξάρτητο 
συµβουλευτικό όργανο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm  
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διαχείρισή τους µε το ίδιο το άτοµο – ως δικαίωµα ενηµέρωσης, δικαίωµα 

συγκατάθεσης, δικαίωµα αντίρρησης – και ιδιαίτερα στο ευάλωτο δηµόσιο δίκτυο 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πλείστες όσες εξαιρέσεις 

στην καταρχήν απαγόρευση της επεξεργασίας των δεδοµένων,173 προκαλούν 

αβεβαιότητα και σύγχυση στους πολίτες, που επιτείνεται από τη δυνατότητα 

πολλαπλής χρήσης των προσωπικών πληροφοριών λόγω της εφαρµογής 

διαφορετικών προγραµµάτων διαχείρισης και της αθρόας, αλλά νοµότυπης, διάχυσής 

τους στο εσωτερικό – εθνικό και κοινοτικό – δίκτυο της δηµόσιας διοίκησης. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί η χαλαρότητα στη διασυνοριακή διαβίβαση δεδοµένων 

σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ, µε µόνη απαίτηση το «ικανοποιητικό επίπεδο» 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.174 

Στο αυτοµατοποιηµένο διοικητικό περιβάλλον αυτό που κάµπτεται, αρχικά, 

είναι η ίδια η αρχή της συγκατάθεσης, καθώς συχνά ο πολίτης έµµεσα εξαναγκάζεται 

να συµφωνήσει στην παροχή ατοµικών πληροφοριών, είτε αποβλέποντας σε άλλες 

παροχές,175 είτε από πλήρη άγνοια της περαιτέρω διαβίβασής τους, όταν η διοίκηση 

εντέλλεται νόµιµα στη διασταύρωση στοιχείων για διεκπεραίωση υπόθεσής του ή 

αποτυπώνει την εικόνα του µέσα από ένα δηµόσιο δίκτυο παρακολούθησης µε σκοπό 

                                            
173 Βλ. την προσθήκη του άρθρου 3 § 2 περ. β του ν.2472/1997 «2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου 
δεν εφαρµόζονται στην επεξεργασία δεδοµένων η οποία πραγµατοποιείται: …..β) από τις δικαστικές – 
εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της 
απονοµής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους µε σκοπό τη 
βεβαίωση   εγκληµάτων,   που   τιµωρούνται   ως   κακουργήµατα   ή   πληµµελήµατα   µε   δόλο   και   
ιδίως εγκληµάτων κατά της  ζωής, κατά  της  γενετήσιας  ελευθερίας,  της   οικονοµικής   
εκµετάλλευσης  της γενετήσιας  ζωής, κατά  της  προσωπικής  ελευθερίας,  κατά  της  ιδιοκτησίας,  
κατά  των  περιουσιακών δικαιωµάτων,   παραβάσεων  της  νοµοθεσίας  περί  ναρκωτικών,  επιβουλής  
της  δηµόσιας  τάξης, ως και τελουµένων σε βάρος ανηλίκων θυµάτων.»: 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL#3, µε το 
ν.3625/2007: http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/431/N3625-2007.pdf   
174 Μήτρου Λ., Το δίκαιο, όπ., σελ 48, άρθρο 9 §§ 1 και 2 του ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 24 του ν.3471/2006: «∆ιασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 1. Η διαβίβαση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ελεύθερη: α) προς τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) προς χώρα µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από άδεια της Αρχής που παρέχεται εάν κρίνει 
ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας…. 2. Η διαβίβαση δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία δεν 
εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση…..». Τροποποιήθηκε από 
το ν.3917/2011 «∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων 
δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε 
δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις»: 
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6539&cat_id=179 
175 Άρθρο 7 του ν.2472/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.2915/2001, όπου 
θεσπίζεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και 
η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, µεταξύ άλλων και εφόσον η επεξεργασία αφορά δεδοµένα 
που δηµοσιοποιεί το ίδιο το υποκείµενο.: http://www.forin.gr/articles/article/5889/nomos-29152001-
epitaxunsh-ths-taktikhs-diadikasias-enwpion-twn-politikwn-dikasthriwn-kai-loipes-dikonomikes-kai-
sunafeis-ruthmiseis  
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την «πρόληψη» της εκδήλωσης ποινικής διακινδύνευσης,176 τις οποίες αδυνατεί, στη 

συνέχεια, να ελέγξει. Οργανωτική και διαδικαστική ασπίδα προστασίας του 

ανυποψίαστου πολίτη φαίνεται να προσφέρει η ισχυροποίηση της υποχρέωσης 

ενηµέρωσης177 από τις αρχές σχετικά µε τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί, αλλά 

και η πρόβλεψη της υποχρέωσης διαγραφής178 όσων απ’ αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί 

ή είναι ανακριβή. Η πρόταση αυτή θα µπορούσε να υποστηριχτεί και από την 

αυτοτέλεια του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης, δικαίωµα που προωθεί 

µια αξίωση του πολίτη για προστασία από την καταχρηστική επεξεργασία των 

προσωπικών του πληροφοριών. Η αξίωση αυτή ενισχύεται από το δικαίωµα 

σεβασµού της προσωπικότητάς του, την οποία ο ίδιος έχει δικαίωµα να επιλέξει πώς 

θα την αναπτύξει σε ένα εγγυηµένα ελεύθερο και ασφαλές διοικητικό περιβάλλον, 

αποφασίζοντας ανεµπόδιστα για τα στοιχεία της ατοµικότητάς του, που επιθυµεί να 

διαθέσει προς διοικητική χρήση και διαχείριση179 και επί των οποίων κάθε στιγµή θα 

είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο.180 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώνεται το όποιο 

οικονοµικό ή εµπορικό τους αντίκρισµα, διαφυλάσσοντας τις επιµέρους πτυχές της 

ιδιωτικότητάς του µέσα από την άσκηση του δικαιώµατός του στη δηµοσιότητα και 

στη δηµόσια ηλεκτρονική επικοινωνία µε τη διοίκηση, υποκείµενος µόνο στους 

                                            
176 Άρθρο 8 του ν.3242/2004 για τις Ολοκληρωµένες ∆ιοικητικές Συναλλαγές: 
http://www.scribd.com/doc/13697204/N32422004, Παπαθεοδώρου Θ. Π., (2009) Επιτηρούµενη 
∆ηµοκρατία: η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών στην κοινωνία της διακινδύνευσης, 
Εκδόσεις Βιβλιόραµα, Αθήνα: κριτική µελέτη που «απαντά στο ερώτηµα: σε ποιο βαθµό η πρόοδος 
της τεχνολογίας και η ασφάλεια που εξασφαλίζει για µία κοινωνία είναι δυνατόν να περιορίσει την 
ελευθερία και τα δικαιώµατα του ατόµου.» 
177 Άρθρο 11 του ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 § 4 του ν.2915/2001, όπου 
προκαλείται προβληµατισµός για τις εξαιρέσεις που εισάγουν στην υποχρέωση ενηµέρωσης, ενώ στο 
ν.3471/2006 παρατηρείται µια υποχώρηση της υποχρέωσης ενηµέρωσης υπέρ του πολύ πιο αδύναµου 
δικαιώµατος άρνησης. 
178 Οδ 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 
σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση 
µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων 
επικοινωνιών:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0024:el:HTML 
179 Άρθρο 5 § 1 του ν.2472/1997: πρόκειται για το νοµοθετικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της 
συναίνεσης ή συγκατάθεσης, «το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο υποκείµενο των προσωπικών 
δεδοµένων να διαµορφώσει αυτορρυθµιζόµενο τα όρια της κανονιστικής τους προστασίας», στη βάση 
σύνδεσής τους «µε την αυτονοµία του, µε την ικανότητα αυτοπροσδιορισµού και ελεύθερης 
αυτοεκπλήρωσής του», οριοθετούµενο στο σηµείο εκείνο «όπου αντί να ικανοποιείται το αίτηµα 
αυτονοµίας του ατόµου, αυτό να υποσκάπτεται.», ∆όνος Π., (2004) «Τεχνολογική διακινδύνευση και 
προστασία προσωπικών δεδοµένων» στο Σαββάκης Χ. – Βασιλογιάννης Φ. – Βιδάλης Τ. – Βουτσάκης 
Β. – ∆όνος Π. – Καστανάς Η. – Κτιστάκις Γ. – Μάλλιος Ε. – Τάκης Α. – Τσιτσελίκης Κ. – 
Χριστόπουλος ∆., Νέες τεχνολογίες και συνταγµατικά δικαιώµατα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 27  
180 ∆όνος Π., Τεχνολογική ∆ιακινδύνευση, όπ., σελ. 27: «πληροφοριακός αυτοκαθορισµός σηµαίνει ότι 
το υποκείµενο καθορίζει το ίδιο το επιθυµητό περιεχόµενο της προστατευόµενης ιδιωτικότητάς του 
καθώς και τον τρόπο που προσδιορίζεται πληροφοριακά στις επικοινωνιακές του σχέσεις». 
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περιορισµούς181 από τις επεµβάσεις της δηµόσιας αρχής που προβλέπονται από το 

νόµο και αποτελούν µέτρο, το οποίο σε µια δηµοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο για 

την εθνική και τη δηµόσια ασφάλεια,182 την οικονοµική ευηµερία της χώρας, την 

προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της 

υγείας, της ηθικής και την προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των 

άλλων.183 

Επιπλέον, ο «νόµος» παρέχει ευρείες αρµοδιότητες στις υπηρεσίες, αλλά και 

πάµπολλες δυνατότητες στους ιδιώτες-συνεργάτες τους που δραστηριοποιούνται στο 

πεδίο παραγωγής και παροχής ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να 

µην είναι, πλέον, σύµµαχος του πολίτη, αν και οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν την 

υποχρέωση ενηµέρωσης των πολιτών, αλλά και των φορέων εποπτείας. Επιβάλλουν, 

επιπρόσθετα, την αξιοποίηση εξειδικευµένου προσωπικού,184 το οποίο, ωστόσο, 

αξιολογείται και προσλαµβάνεται βάσει κριτηρίων του πεδίου της ιδιωτικής 

οικονοµίας. Κατά συνέπεια, η προστασία των πολιτών και των προσωπικών τους 

πληροφοριών που γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας από τη δηµόσια διοίκηση 

επαφίεται στην ορθολογική λειτουργία και δράση δύο θεσµοθετηµένων Ανεξάρτητων 

∆ιοικητικών Αρχών,185 την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

και της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, οι οποίες αποτελούν 

σηµεία αναφοράς για την όποια διακινδύνευση στο πεδίο της ασφάλειας των 

δεδοµένων που βρίσκονται στη διάθεση του δηµόσιου τοµέα. Για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαία η αναγνώριση των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη 

δηµόσια διοίκηση ως «κοινής ωφελείας», αφού τα αγαθά που διαχειρίζονται άπτονται 

του δηµοσίου συµφέροντος – όπως η συµµετοχή του πολίτη στη διοικητική κοινωνία 

της πληροφορίας – για να ενεργοποιηθούν και οι σχετικές δικονοµικές εγγυήσεις. 

Εξίσου αναγκαία είναι και η διασφάλιση της «δίκαιης στάθµισης των αξιών 

προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων» των πολιτών από τις κρατικές αρχές και 

                                            
181 Για τα χαρακτηριστικά των περιορισµών των συνταγµατικά κατοχυρωµένων ατοµικών 
δικαιωµάτων ενδεικτικά βλ. ΣτΕ Ολ 3665/2005: 
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/steo3665_05.htm  
182 Μαντζούφας Π., (2006) Συνταγµατική προστασία των δικαιωµάτων στην κοινωνία της 
διακινδύνευσης: υγεία – ιδιωτικότητα – περιβάλλον, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 137 
183 Ανθόπουλος Χ., (2005) «Κράτος Πρόληψης και ∆ικαίωµα στην Ασφάλεια» σε Ανθόπουλος Χ. – 
Κοντιάδης Ξ. Ι. – Παπαθεοδώρου Θ., Ασφάλεια και δικαιώµατα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 117 και άρθρο 8 της ΕΣ∆Α: 
http://hrconvention.wordpress.com/2010/07/03  
184 Άρθρο 10 § 2 του ν.2472/1997, άρθρο 12 § 3 του ν.3471/2006 
185 Παραράς Α. Π., (1/2006) «Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές σήµερα», Εφηµ∆∆, σελ. 126:  
http://www.efimdd.gr/B7523975.el.aspx  
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τα δικαστήρια, κατά τη διαδικασία παροχής προστασίας των προσωπικών τους 

δεδοµένων.186 

Συµπερασµατικά, υπό συζήτηση παραµένει το γεγονός αν και κατά πόσο το 

ηλεκτρονικό κράτος είναι σε θέση να εκφράσει το δηµόσιο συµφέρον και να 

διασφαλίσει τον πλουραλισµό και το σεβασµό στην αυτονοµία και την αξιοπρέπεια 

των πολιτών του. Γνωρίζοντας τις περιπτώσεις ευρείας διαρροής των δεδοµένων που 

φυλάσσονται στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και της υπερσυγκέντρωσης προσωπικών 

πληροφοριών στις βάσεις δεδοµένων του, και ενόψει της παγκόσµιας ανοχής σχετικά 

µε τη συρρίκνωση του δικαιώµατος της προσωπικής ελευθερίας και αυτονοµίας του 

ατόµου – ιδιαίτερα µετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και στο όνοµα της 

καταπολέµησης της τροµοκρατίας – γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα εστίασης της 

επεµβατικής δράσης του κράτους στο επίπεδο της διασφάλισης των µέσων ή των 

εργαλείων που ο διοικητικός µηχανισµός χρησιµοποιεί για την επιτέλεση του έργου 

του στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. 

 

Η ασφάλεια των µέσων της πληροφορικής τεχνολογίας 

 

Η ηλεκτρονική διοικητική πρακτική αποτελεί µια κατεξοχήν εργαλειακή 

διαδικασία, καθώς τα τεχνολογικά εργαλεία µε τα οποία πραγµατώνεται η 

ηλεκτρονική διοικητική επικοινωνία και η παροχή ολοκληρωµένων διοικητικών 

υπηρεσιών, αναδεικνύονται σε αυτοτελώς προστατευόµενα αγαθά, τα οποία 

εκπορεύονται από τη στρατηγική υλοποίησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο 

νέο ψηφιακό δικαιϊκό περιβάλλον. Τα αγαθά αυτά µπορούν να χωριστούν στα 

δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και στα προϊόντα της πληροφορικής 

τεχνολογίας, ενώ για την εξασφάλιση της διάθεσής τους στο κοινωνικό σύνολο, αλλά 

και την ασφαλή τους λειτουργία, η ευθύνη βαραίνει το κράτος, το οποίο οφείλει να 

διαµορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον για την απόλαυση εκ µέρους των πολιτών 

των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη διάταξη των άρθρων 5Α § 2, 14 και 19 Σ, 

καθώς και της αρχής της προσβασιµότητας, αλλά και όλης της τρέχουσας νοµοθεσίας 

που στοχεύει στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής διοίκησης και κατ’ επέκταση της 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης µέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και της Ψηφιακής 

Σύγκλισης. 

                                            
186 Ακριβοπούλου Χ. Μ., (4/2009) «Η ανωνυµία και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο 
διαδίκτυο», Εφηµ∆∆, σελ. 501 – 512: http://www.efimdd.gr/B7523975.el.aspx  
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Αναφορικά µε τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το κράτος 

υποχρεούται να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της πολιτείας µε τον ιδιωτικό τοµέα 

στο πεδίο της ηλεκτρονικής δηµόσιας επικοινωνίας και να ενδυναµώσει την άσκηση 

εποπτείας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και 

διαχείριση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινωφελείς 

σκοπούς.187 Λόγω της σπουδαιότητάς τους στο σύγχρονο περιβάλλον – δορυφορική 

επικοινωνία – η θωράκισή τους ως κατεξοχήν εργαλείων υποδοµής της ψηφιακής 

εποχής, αποτελεί ειδική υποχρέωση άσκησης εθνικής κυριαρχίας στην εποχή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Για το λόγο αυτό και καθόλου τυχαία, η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν 

στον καθορισµό των σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια, όπως και η τεχνική, χρηµατοοικονοµική και 

νοµική εποπτεία και ο έλεγχος επί των παρόχων δικτύων ή και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανατέθηκε στην Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),188 η οποία µπορεί 

να συνεργάζεται και µε άλλες εµπλεκόµενες αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, όπως για παράδειγµα την Επιτροπή Ανταγωνισµού,189 το Εθνικό 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,190 την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα,191 την Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,192 τη 

Γενική Γραµµατεία Προστασίας του Καταναλωτή,193 το – τέως – Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών,194 το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,195 τη Γενική 

                                            
187 ΣτΕ 867/2002: απαγορεύεται η αποκρατικοποίηση ενός φορέα όταν αυτός ασκεί «αρµοδιότητες 
αναπόσπαστες από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, ως έκφραση κυριαρχίας.»:  
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/nomologia/item.php?id=684. Ελεγκτέα ως προς τη 
συνταγµατικότητά της αλλά και τις εν γένει συνέπειες για την εθνική µας κυριαρχία στο πεδίο της 
σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας, τυγχάνει εν προκειµένω η πολιτική απόφαση για τη 
νοµοθετική παραχώρηση του ελέγχου, του κατ’ εξοχήν φορέα διαχείρισης των δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνίας στην ελληνική επικράτεια, του ΟΤΕ, σε εταιρεία αλλότριας χώρας. 
188 Άρθρα 6 §§ 1 και 2, 12 § 1 περ. α, β, ιγ, ιστ του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν.3534/2007). Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστά την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή σε θέµατα 
παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε το κείµενο του νόµου.: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/40a_07.1173777783468.pdf 
189 ‘Άρθρο 12 περ. α και ζ του ν.3431/2006: 
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/N3431.pdf  
190 Άρθρο 12 περ. ζ του ν. 3431/2006 
191 ‘Άρθρο 12 περ. ζ του ν. 3431/2006 
192 Άρθρο 12 περ. ζ του ν. 3431/2006  
193 Άρθρο 12 περ. ζ και κθ του ν. 3431/2006 
194 Άρθρο 12 περ. ζ, ια, ιβ, ιδ, λη, λθ του ν.3431/2006 
195 Άρθρο 12 περ. ιδ του ν.3431/2006 
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Γραµµατεία Επικοινωνιών,196 αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει 

της κοινοτικής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε τις Εθνικές 

Κανονιστικές Αρχές και µε τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών-

µελών.197 Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

ανήκουν στη δηµόσια περιουσία και, κατά συνέπεια, απολαµβάνουν και των 

σχετικών γι’ αυτά εγγυήσεων, ενώ ως νεότευκτα αγαθά της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, υπάγονται στην προστασία των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων. 

Όσον αφορά στα προϊόντα της πληροφορικής τεχνολογίας, η εξειδίκευση της 

κρατικής υποχρέωσης έγκειται στη θεσµοθέτηση ενός ισχυρού πλαισίου προµήθειας, 

εγκατάστασης και διαρκούς υποστήριξης του τεχνολογικού εξοπλισµού, µέσω του 

οποίου επιτυγχάνεται και ο επιµερισµός της λειτουργικής ευθύνης σε υπεύθυνους 

φορείς κατά τοµέα και κατά ειδίκευση, καθώς και η ανάπτυξη µιας ισχυρής κεντρικής 

στρατηγικής πολιτικών ασφαλείας. Αναγκαία συνθήκη για την ορθολογιστική 

οργάνωση και λειτουργία της ψηφιοποιηµένης δηµόσιας διοίκησης, αποτελεί η 

εγκατάσταση ενός προγραµµατισµένου συστήµατος πληροφορικής και επικοινωνιών, 

το οποίο θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τεχνολογικά όλες τις απαιτούµενες – 

υποστηρικτικές (back office) και διαθέσιµες στο κοινό (front office) – διοικητικές 

εργασίες,198 µε τελικό στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωµένων 

Πληροφοριακών Συστηµάτων.199 

Ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης είναι 

µια οργανωµένη και πλήρης εφαρµογή πληροφορικής σε συγκεκριµένο διοικητικό 

τοµέα, προορισµένη να εξυπηρετεί τις εξειδικευµένες ανάγκες του, αλλά να µπορεί 

να συνδεθεί και µε άλλες όµοιες εφαρµογές, µε άλλους τοµείς και, ενδεχοµένως, µε 

ένα κεντρικό συντονιστικό σύστηµα, σε µια προγραµµατισµένη συνέργεια ανθρώπου, 

µηχανής και δεδοµένων. Από νοµικής άποψης, στην περίπτωση αυτή, το 

Πληροφοριακό Σύστηµα συνιστά «προϊόν», υποκείµενο σε διαδικασία 

                                            
196 Άρθρο 12 περ. λα του ν.3431/2006  
197 Άρθρο 12 περ. ι και ια του ν.3431/2006 
198 Άρθρο 8 της Οδ 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες εντός της Ένωσης, που προβλέπεται η δυνατότητα 
διακρατικής διαλειτουργικής σύνδεσης των υπηρεσιών των κρατών-µελών, µέσω της υλοποίησης του 
θεσµού «single contact person». Σ’ αυτόν εντάσσεται και η υπηρεσία µιας στάσης (one stop service), η 
οποία λειτουργεί ως front office ως προς τον ενδιαφερόµενο πολίτη, που προωθεί για επεξεργασία στις 
άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες το αίτηµα (back office), ενώ είναι υπεύθυνη – ως τελική υπηρεσία – για 
την ολοκλήρωση της διοικητικής συναλλαγής.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:el:PDF  
199 Κιουντουζής Ε., (2002) Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασµού πληροφοριακών συστηµάτων, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Σχετικά µε τη διείσδυση των ΤΠΕ στον ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό 
τοµέα βλ.: http://www.observatory.gr/files/meletes/0810_DEKO_P6.pdf  
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προµηθειών,200 αλλά να ενταχθεί και στην έννοια της διοικητικής διαδικασίας,201 

καθώς διαµορφώνει το συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου 

κατοχυρώνεται η νοµιµοποιητική δράση του εκάστοτε διοικητικού τοµέα. 

Από οργανικής άποψης στηρίζεται στην εκάστοτε νοµοθεσία για την 

προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων στο 

εσωτερικό του διοικητικού µηχανισµού, όπως και από το γεγονός ότι 

ενσωµατώνονται σε οργανικές µονάδες του δηµοσίου, µετέχουν σ’ αυτά δηµόσιοι 

υπάλληλοι,202 παράγονται για την εξυπηρέτηση της διοικητικής λειτουργίας έπειτα 

από απόφαση και παραγγελία των δηµοσίων αρχών, υπάγονται στο σύστηµα των 

δηµοσίων προµηθειών και στην προστατευτική αρµοδιότητα των Ανεξάρτητων 

∆ιοικητικών Αρχών. Από λειτουργικής, τέλος, άποψης, τεκµηριώνεται ο 

χαρακτηρισµός του Πληροφοριακού Συστήµατος ως διοικητικής διαδικασίας, από τη 

στιγµή που άνθρωποι – δηµόσιοι υπάλληλοι και πολίτες – διοικητικές διαδικασίες, 

λογισµικό – δηµόσιο πράγµα – υλικό – δηµόσια περιουσία – εντάσσονται ως νοµικές 

έννοιες στη ρυθµιστική εµβέλεια του διοικητικού δικαίου και διαµορφώνουν την 

κανονιστική νοµιµοποιητική βάση της διοικητικής δραστηριότητας µέσω της 

πληροφορικής τεχνολογίας, ενώ εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και συµµετέχουν 

στην άσκηση της εξουσίας.203 

Μια σειρά παραµέτρων καθορίζει την αποτελεσµατικότητα ενός 

Πληροφοριακού Συστήµατος, όπως η πρόβλεψη των εφαρµόσιµων διαδικασιών, ο 

σωστός προσδιορισµός των αναγκαίων δεδοµένων, η κατάλληλη εκπαίδευση και 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού, η προµήθεια του ενδεδειγµένου υλικού και η 

διαθεσιµότητα του απαιτούµενου λογισµικού.204 Πρέπει να σηµειωθεί πως το 

σύστηµα αυτό ακολουθεί έναν «κύκλο ζωής», που αρχίζει µε την απόφαση 

ανάπτυξής του, αλλά σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µόνιµη εφαρµογή. 

Για να τεθεί σε εφαρµογή το εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστηµα, είναι 

απαραίτητη η διεπαφή µηχανής – ανθρώπου (δηµοσίου υπαλλήλου και πολίτη), ρόλο 

                                            
200 Άρθρο 10 §2 περ. ζ του ν.3580/2007: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3580_07.htm  
201 Για θέµατα διοικητικής διαδικασίας βλ. Τάχος Α. Ι., όπ. 
202 Άρθρο 3 § 2 περ. γ και άρθρο 1 § 11 του ν.3614/2007: οι ειδικές υπηρεσίες – διαχειριστικές αρχές – 
που συγκροτούνται για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΣΠΑ, είναι µεταξύ των 
άλλων υπεύθυνες για την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρούνται στο σχετικό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του – τέως – Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών.: http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/5370F320-4754-4CEF-8798-
1427C6882148/4321/%CE%9D36142007.pdf  
203 Γιακουµάκης Ε. – Γκυρτής Κ. – Μπελεσιώτης Β. Σ. – Ξυνός Π. – Στεργιοπούλου Καλαντζή Ν.,  
(2002) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών, Εκδόσεις Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα, σελ. 249 
204 Γιακουµάκης Ε., όπ., σελ. 238 
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που διαδραµατίζει το Λειτουργικό Σύστηµα,205 το οποίο είναι ένα πρόγραµµα πολλών 

χιλιάδων εντολών που λειτουργεί ως ενδιάµεσος ανάµεσα στο χρήστη και το υλικό, 

ενώ ασχολείται µε τον έλεγχο και το συντονισµό του υλικού, ώστε να εκτελούνται 

σωστά τα διάφορα προγράµµατα εφαρµογών.206 Είναι, δε, έτσι κατασκευασµένο, 

ώστε να µπορεί να προσφέρει προστασία στο χρήστη, µε τρόπο που να είναι αδύνατη 

η αλλοίωση των προσωπικών του δεδοµένων ή προγραµµάτων από άλλο χρήστη, 

ακόµα και από το ίδιο το λειτουργικό σε περίπτωση βλάβης.207 Από νοµική άποψη 

είναι προϊόν πληροφορικής τεχνολογίας που αρχικά ανήκει στον πνευµατικό του 

δηµιουργό – προγραµµατιστή ή εταιρεία παραγωγής λογισµικού – µετά, ωστόσο την 

εισαγωγή του στο διοικητικό µηχανισµό, το συγκεκριµένο προϊόν καθίσταται 

δηµόσιο πράγµα και εντάσσεται στην περιουσία του δηµοσίου, υποκείµενο σε όλες 

τις προστατευτικές, προς τούτο, διατάξεις. 

Στόχος του λειτουργικού συστήµατος είναι να καταστήσει τον υπολογιστή ένα 

αξιόπιστο, ισχυρό, αποτελεσµατικό και εύχρηστο εργαλείο208 και για να 

αξιοποιηθούν αυτές του οι δυνατότητες, είναι απαραίτητο το λογισµικό, δηλαδή όλα 

εκείνα τα προγράµµατα που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού και αξιοποιούν 

τις δυνατότητές του για τη χρήση του υπολογιστή.209 Η ποιότητα των 

χαρακτηριστικών των προγραµµάτων της σύγχρονης διοίκησης, αντανακλάται στην 

αποτελεσµατικότητα των διοικητικών λειτουργιών – προϊόντα, υπηρεσίες, 

περιβάλλον – και επηρεάζουν τόσο το εσωτερικό του συστήµατος – υπαλλήλους και 

διαδικασίες – όσο και την προς τα έξω εµφάνισή τους, δηλαδή τους δείκτες 

αποτελεσµατικότητας και τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Για το 

λόγο αυτό ζητούνται αυξηµένες εγγυήσεις, τόσο ως προς τα απαιτούµενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όσο και ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, ως µείζον ζήτηµα 

ασφαλείας του διοικητικού µηχανισµού.  

Συµπερασµατικά, τα εργαλεία της νέας τεχνολογίας, ως προς τη νοµική τους 

φύση, καθίστανται προστατευτέα από το δηµόσιο δίκαιο αγαθά της κοινωνίας της 

πληροφορίας,210 ενταγµένα στην έννοια της δηµόσιας περιουσίας. Υποχρέωση του 

                                            
205 Γκρίτζαλης ∆. Α., (1991) Ασφάλεια λειτουργικών συστηµάτων, Εκδόσεις Εκπαιδευτικής Εταιρείας 
Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα  
206 Γιακουµάκης Ε., όπ., σελ. 126 
207 Γιακουµάκης Ε., όπ., σελ. 114 
208 Γιακουµάκης Ε., όπ., σελ. 122 
209 Γιακουµάκης Ε., όπ., σελ. 111 
210 Μήτρου Λ., Το δίκαιο, όπ., σελ. 35: «Οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν στη δηµιουργία προϊόντων που 
αποτελούν πλέον καθαυτά αντικείµενο προστασίας είτε ως πνευµατικά δηµιουργήµατα είτε ως ειδική 
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κράτους είναι η εγκατάσταση και διαρκής υποστήριξη του τεχνολογικού εξοπλισµού, 

που εξειδικεύεται στο νοµοθετικό κείµενο ως αρµοδιότητα για τη διαχείριση και την 

παραγωγική λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της 

δηµόσιας διοίκησης. Η αρµοδιότητα αυτή είχε αρχικά ανατεθεί στη µη κερδοσκοπική 

εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»,211 κατόπιν παραχώρησης εξουσίας από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έχει σήµερα µεταφερθεί στη διάδοχό της 

«∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.»,212 υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Εσωτερικών και επικουρικά του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι θεσπίζεται µια κλιµακωτή µετακύληση 

αρµοδιότητας – και ευθύνης – από τους θεσµικούς φορείς διαχείρισης της 

πληροφορικής τεχνολογίας, δηλαδή το κράτος, στις δηµόσιες επιχειρήσεις και απ’ 

αυτές στους ενδιάµεσους φορείς, µε τελική κατάληξη τους παρόχους ηλεκτρονικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι τελικά φέρουν την ευθύνη για την εγκατάσταση 

και τη διαρκή συντήρηση του εξοπλισµού, αλλά και την εκπαίδευση του 

προσωπικού,213 σύµφωνα µε πάγια πρόβλεψη των σχετικών συµβάσεων που 

υπογράφονται. Στο δε κράτος επαφίεται η δροµολόγηση µιας στρατηγικής για την 

ενσωµάτωση της αναγκαίας, πλέον, πληροφορικής τεχνολογίας στο διοικητικό 

µηχανισµό, υπό συνθήκες διαφάνειας, δηµοσιότητας και προσφορότητας.214 

Επιπροσθέτως, κεντρική θεσµική ευθύνη αποτελεί η υποχρέωση ανάπτυξης 

πολιτικών ασφάλειας των υπολογιστικών συστηµάτων, ιδιαίτερα εξαιτίας της 

                                                                                                                             
κατηγορία άυλων αγαθών. Τέτοια προϊόντα είναι τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι 
βάσεις δεδοµένων, τα προϊόντα ηµιαγωγών.» 
211 Άρθρο 24 § 3, 4 και 6 του ν.2860/2000: (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του: 
http://www.uoi.gr/services/epeaek/KPS_Dimosiotita/PDF/TOMOS1/KEF10.pdf  
212 Άρθρο 32 § 2 εδ. γ του ν.3614/2007: http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/5370F320-4754-4CEF-
8798-1427C6882148/4321/%CE%9D36142007.pdf  
213 Άρθρο 6 του ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 12 του ν.3431/2006 όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν.3534/2007 
214 Άρθρο 9 § 5 του ν.3614/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του ν.2372/1996, όπως τροποποιήθηκε 
από το ν. 3614/2007: «Την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣ µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του δηµοσίου, την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων του εξοπλισµού και του 
λογισµικού υποδοµής, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ, την ανάλυση και 
επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική 
παρακολούθηση του Ε.Π.Α. και του ΕΣΠΑ, τη συντήρηση και ανάπτυξη του επιχειρησιακού 
λογισµικού, την εκπαίδευση των χρηστών και τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής 
λειτουργίας του ΟΠΣ, την ανάλυση και τον προγραµµατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της 
λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας του ΟΠΣ, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών 
αναβαθµίσεων, για τις ανάγκες των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Π.Α. και του 
ΚΠΣ 2000 – 2006, αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών υποστηριζόµενη από τη Μ.Ο.∆. Α.Ε.». 
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διαλειτουργικής διασύνδεσής τους, ασφάλεια που αφορά τόσο στις ηλεκτρονικές 

διοικητικές διεργασίες, όσο και στα παράγωγά τους. 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Η παγκοσµιοποίηση ως φαινόµενο, δεν εξαντλείται µόνο στο πεδίο της 

σύγκλισης των οικονοµιών, αλλά επηρεάζει και τα διοικητικά συστήµατα των 

κρατών, σε µια απόπειρα διαµόρφωσης κοινών κανόνων για την αντιµετώπιση 

διεθνοποιηµένων κινδύνων, όπως η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Έτσι, γίνεται 

πλέον λόγος για «διοικητική σύγκλιση» σε παγκόσµιο επίπεδο, που ως 

χαρακτηριστικό της γνώρισµα έχει ένα minimum τυποποίησης των διοικητικών 

συστηµάτων, κάτι που διευκολύνεται, άλλωστε, και από την εξάπλωση των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και από τις διεθνείς συνεργασίες. 

Η νέα τάση διαπνέεται από τις αρχές του κράτους δικαίου και της καλής 

διακυβέρνησης, ενώ αποσκοπεί στο να υπερκεράσει τις υφιστάµενες οικονοµικές, 

κοινωνικές και πολιτισµικές αντιθέσεις. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η διοικητική σύγκλιση αποτελεί ειδικότερη 

έκφραση της εναρµόνισης και της αντίληψης περί ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου, 

ενώ τυποποιείται από το κοινό ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο. Προσφέρει, δε, στη 

χώρα µας την ευκαιρία να συµπλεύσει µε τους εταίρους της σε µια νέα προοπτική και 

να επιτύχει τον – από χρόνια προσδοκώµενο – εκσυγχρονισµό της, αξιοποιώντας, 

παράλληλα, και τα νέα µέσα της πληροφορικής τεχνολογίας. 

Η εισαγωγή των µέσων αυτών συνέτεινε στο να αναδειχθεί η 

αναποτελεσµατικότητα του βεµπεριανού γραφειοκρατικού µοντέλου και το 

παρωχηµένο των κανόνων του. Μετά το ενδιάµεσο στάδιο του Νέου ∆ηµόσιου 

Μάνατζµεντ, αναγκαίου για τη διεύρυνση και την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας 

του σύγχρονου κράτους, οι νέες τεχνολογίες κατέκλυσαν – σε απόλυτη επικυριαρχία 

– το διοικητικό µηχανισµό. Η δε νεωτερική δικαιο-πολιτική αντίληψη περί 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η επιλογή της ως µεταρρυθµιστικής στρατηγικής, 

αποτέλεσε και τη νοµιµοποιητική βάση της µετεξέλιξης της δηµόσιας διοίκησης σε 

ηλεκτρονική. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ΕΕ αποφάσισε να δροµολογήσει στους 

κόλπους της τη διεθνοποιηµένη αντίληψη περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
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αποσκοπώντας σε µια ψηφιακά εγγράµµατη Ευρώπη. Το όραµα αυτό, που 

ονοµάστηκε πρωτοβουλία e-Europe, έγινε ο πρωταρχικός θεσµικός θύλακας όλου του 

νοµιµοποιητικού πλαισίου εισαγωγής των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στον ευρωπαϊκό χώρο και σφράγισε τις  στρατηγικές επιλογές και την 

πολιτική όλων των κρατών µελών αναφορικά µε τη µετάβασή τους στην ΚτΠ. 

Στην Ελλάδα, η ΚτΠ κατοχυρώθηκε ως αυτόνοµα προστατευόµενο αγαθό 

συνταγµατικού επιπέδου, σε µια - διορατική για την εποχή της – σύλληψη του 

αναθεωρητικού νοµοθέτη του άρθρου 5Α § 2 Σ του 2001. Όµως, η ΚτΠ σηµατοδοτεί, 

παραπέρα, την κοινωνία του µέλλοντος, την τεχνολογική κοινωνία και καθιστά 

αναγκαία τη συµπόρευσή της µε τη δικαιϊκή ρύθµιση. Η υποχρέωση υλοποίησής της 

αποδίδεται, πρωταρχικά, στο Κράτος, ενώ στο περιεχόµενό της υπάγεται τόσο το 

άτοµο και οι ελευθερίες του, η διασφάλιση της πρόσβασής του στα προϊόντα της 

πληροφορικής τεχνολογίας, όσο και τα ίδια αυτά προϊόντα, ως παράγωγά της. Η 

επίδρασή της στο διοικητικό σύστηµα διαµόρφωσε την ηλεκτρονική διοίκηση. 

Η υλοποίηση του µεταρρυθµιστικού µοντέλου που εισήγαγε η ΚτΠ, ως 

απόρροια της στρατηγικής επιλογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οδήγησε σε 

θεσµικές και δοµικές-οργανωτικές παρεµβάσεις στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, µε 

στόχο τη µετάπλασή της σε ψηφιακή. Λόγω της ιδιαιτερότητας του ελληνικού 

διοικητικού µηχανισµού το εγχείρηµα δεν είναι καθόλου εύκολο και παραµένει ένα 

συνεχές στοίχηµα για τους αρµόδιους φορείς. Ωστόσο, µπορεί να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατικότητα της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης, µέσα από έναν 

ορθολογικό συγκερασµό µιας βιώσιµης στρατηγικής επιλογής – µεταρρύθµιση – µε 

την αναγκαία νοµιµοποιητική βάση – δοµική νοµοθετική παρέµβαση – έτσι ώστε να 

ενσωµατωθούν στην καθηµερινή διοικητική πρακτική τα µέσα της σύγχρονης 

τεχνολογίας, αναβαθµίζοντας την ποιότητα και πραγµατώνοντας το στόχο της 

παροχής Ολοκληρωµένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, εξυπηρετώντας, τελικά, το 

δηµόσιο συµφέρον. Ως καταλύτης, στην προκειµένη περίπτωση, θα λειτουργήσει η 

µεταστροφή της υφιστάµενης διοικητικής κουλτούρας. 

Βέβαια, η απόπειρα ψηφιοποίησης δεν ακολούθησε ένα ορθολογικό 

µεταρρυθµιστικό πλάνο, δηλαδή µια κλιµακωτή µετάβαση από κάθε προηγούµενο 

στο λογικά επακόλουθό του επόµενο διαδικαστικό στάδιο, παρακάµπτοντας κάποια 

απ’ αυτά, που ήταν αναγκαία για τη διασφάλιση της αρχής της νοµιµότητας και της 

πρόβλεψης της αρµοδιότητας – προφανώς για λόγους τεχνικής, αλλά και πραγµατικής 

αδυναµίας – µε αποτέλεσµα να υφίσταται, κατά περίπτωση, οργανωτικό και 
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λειτουργικό κενό και σύγχυση αρµοδιοτήτων και, ως «διοικητικό παράδοξο», µια 

απόκλιση από τη νοµιµότητα. 

Προβληµατική παραµένει και η διαδικασία απόδοσης της ευθύνης και τα 

όποια κενά καλούνται να καλύψουν οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, οι 

οποίες και βρίσκουν πλήρη εφαρµογή στα αναφύοντα ζητήµατα, λόγω του 

ελλείποντος ειδικού δικαίου. Τέτοιες είναι η αρχή της νοµιµότητας, η αρχή του 

δηµοσίου συµφέροντος, η αρχή της προστασίας των διοικούµενων, η αρχή της 

προσβασιµότητας και η αρχή της ασφάλειας, η οποία εξειδικεύεται σε ασφάλεια του 

ατόµου στο ψηφιακό περιβάλλον, ασφάλεια του σύγχρονου δικαιώµατος διοικητικής 

επικοινωνίας, ασφάλεια της «διοικητικής πληροφορίας» και των «δεδοµένων» του 

δηµόσιου τοµέα ως αυτόνοµων αγαθών και ασφάλεια τεχνολογικών εργαλείων, όπως 

είναι τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τα προϊόντα της 

πληροφορικής τεχνολογίας. 
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∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

 

 

 

 

“It is not the strongest of the species that survives, 

nor the most intelligent that survives. 

It is the one that is most adaptable to change.” 

 

Charles Darwin 
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∆εδοµένης της φύσης των προβληµάτων του τοµέα της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης, υιοθετήθηκε η στρατηγική για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013»,215 η οποία είναι εθνική και σε πλήρη 

αρµονία µε τη στρατηγική του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005 – 

2008216 και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013.217 Το ΕΠ 

                                            
215 http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Dioik_Metarrithmisi.pdf  
216 Στόχος του ελληνικού ΕΠΜ είναι η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της 
Κοινωνικής Συνοχής. Το πρόγραµµα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις που 
σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση τα επόµενα τρία χρόνια (µε απώτερο ορίζοντα το 2010) στους 
τοµείς των ∆ηµοσίων Οικονοµικών, των ∆ιαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) Αλλαγών, καθώς και 
στην Απασχόληση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση. Η εκπόνηση του ΕΠΜ στηρίχθηκε στη βάση ενός 
νέου µοντέλου ανάπτυξης, που προσβλέπει στην ανάπτυξη της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηµατικής 
πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, Οι λέξεις-κλειδιά, πίσω από το 
τρίπτυχο αυτό, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η συγκράτηση του πληθωρισµού και η τόνωση 
της απασχόλησης. Πιο συγκεκριµένα, οι προτεραιότητες είναι: (α) Η αποκατάσταση της 
δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων 
οικονοµικών, µε άµεση προτεραιότητα τον περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3% µέχρι το 
τέλος του 2006 και περαιτέρω περιορισµό του τα επόµενα χρόνια. (β) Η αύξηση της 
παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των 
αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. (γ) Η 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ανταγωνισµού, το άνοιγµα των 
αγορών, η αύξηση της εξωστρέφειας και η αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου 
έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. (δ) Η αύξηση της απασχόλησης, η µείωση της ανεργίας, καθώς και η 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από 
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού.: 
http://www.espa.gr/elibrary/Ethniko_Programma_Metarrythmisewn_2005_2008.pdf  
217 To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον 
προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία 
συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το 
σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος 
µεταρρυθµίσεων αφετέρου». Για τη διαµόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου 
προγραµµατισµού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σηµαντικό αριθµό προτάσεων που υπεβλήθησαν 
στο Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδοµένων και µελετών. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
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συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων µε τις 

οποίες προσδοκάται ότι θα αντιµετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της δηµόσιας 

διοίκησης, σε ό,τι αφορά στους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας 

(ανθρώπινο δυναµικό, κανονιστικό πλαίσιο, δοµές και συστήµατα) και στο επίπεδο 

της διαµόρφωσης των δηµόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρµογής τους από 

τις υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. Στόχος είναι η αναβάθµιση του θεσµικού  

περιβάλλοντος της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και ο εξορθολογισµός των 

υφιστάµενων διοικητικών δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της  

                                                                                                                             
Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005, µε τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισµοί των Ταµείων της ΕΕ, καθώς και οι 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο 
βασίστηκαν, µεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειµένου να προσεγγίσουν τις βασικές 
παραµέτρους του αναπτυξιακού προγραµµατισµού και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, τα 
κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και 
το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς 
συνιστούν κεντρικές µακροπρόθεσµες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να 
συµβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ. Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ 
διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα: 1) στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ, 2) στο επίπεδο των 
θεµατικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισµό των 
Ταµείων, 3) στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεµατική 
προτεραιότητα, 4) στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης. Παράλληλα, η 
αναπτυξιακή στρατηγική διαµορφώθηκε και µε γνώµονα εθνικές πολιτικές που διατυπώνονται σε 
στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 
2007-2013 και εικοσαετίας», η Εθνική Λιµενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ. Το πλαίσιο χρηµατοδότησης διαµορφώθηκε στη βάση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2005 και των προδιαγραφών - 
περιορισµών των νέων Κανονισµών και προέκυψε µε βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τοµέα και 
Περιφέρεια στην επόµενη περίοδο, συνεκτιµώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόµενων 
έργων της προηγούµενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραµµατικής 
περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Οι βασικές αρχές που 
διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 
αποτέλεσαν αντικείµενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείµενα θέσεων των 
συµµετεχόντων φορέων. Συµπληρώθηκαν από τα πορίσµατα συστηµατικής ανάλυσης των απαιτήσεων 
των νέων Κανονισµών της ΕΕ (Γραµµατεία σχεδιασµού του ΕΣΠΑ, ΜΟ∆ ΑΕ, ∆Α ΚΠΣ/ΕΥΣ) και 
σχετικής µελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ µε θέµα τη «Βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης 
και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου 
Συνοχής και στην προσαρµογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013». 
Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα  
Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαµορφώθηκε έτσι 
ώστε να υλοποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη 
τα νέα δεδοµένα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσµού της χώρας σε 
καθεστώς µεταβατικής στήριξης). Το νέο σχήµα χαρακτηρίζεται από µικρότερο πλήθος 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο 
ευέλικτο σχήµα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα 
υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) 
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδοµών 
προσπελασιµότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τοµεακού ΕΠ, ενώ για τους τοµείς της 
υγείας και του πολιτισµού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν 
από Περιφερειακά και Τοµεακά ΕΠ.: 
http://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx 
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γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών218 

και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, 

της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η δηµιουργία 

µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης, για 

τη µετάβαση από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση 

πολιτικών αποτελεσµάτων και υπηρεσιών. ∆ιαµόρφωση, εφαρµογή και αξιολόγηση 

δηµόσιων πολιτικών και προγραµµάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, 

οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασµός και διοικητική ανασυγκρότηση, 

κάλυψη των αναγκών της δηµόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθµιση της 

ποιότητας της παρεχόµενης ποιότητας στην πράξη, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις 

αυτού του πολυστοχικού ΕΠ. 

Αυτή η συνολική στρατηγική προσέγγιση, αξιοποιώντας τον προσανατολισµό 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε τις επιταγές της αναθεωρηµένης Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας αποτελεί τον πυρήνα του αναπτυξιακού οράµατος του παρόντος 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µέσω του οποίου επιδιώκονται: ♦ Ο περιορισµός των 

αδυναµιών της διοικητικής δράσης και η άρση των εµποδίων που δεν επέτρεψαν 

µέχρι σήµερα στη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες προκλήσεις και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. ♦ Η 

εισαγωγή, µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, µιας σειράς αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, στο θεσµικό πλαίσιο και στην οργάνωση 

και λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών της περιφερειακής 

διοίκησης, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στη διαδικασία 

παραγωγής πολιτικών και ανάληψης πρωτοβουλιών, µε γνώµονα την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.219 

Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» είναι η βελτίωση 

της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 

και της αποδοτικότητας των δηµόσιων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της 

                                            
218 Παπαδηµητρόπουλος ∆. (2007), «Η δηµόσια πολιτική για την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών στην Ελλάδα», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, 
Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 521 – 543  
219 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας «Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης», Απρίλιος 2010, σελ. 17: http://www.scribd.com/doc/50863975/eGovernment-in-GR-
april-2010-Local-Edition-2-0 
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λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής 

διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων.220 

Ως πεδίο παρέµβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η δηµόσια διοίκηση και στις 

13 ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας, η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο των 

κατηγοριών δηµόσιων φορέων που ορίζουν το λεγόµενο στενό δηµόσιο τοµέα.221 

Μπορεί να συµµετέχουν στο ΕΠ ως τελικοί δικαιούχοι ή ως ωφελούµενοι και άλλοι 

δηµόσιοι φορείς, ιδρύµατα, ΜΚΟ, και οργανώσεις του τρίτου τοµέα,222 κοινωνικοί 

εταίροι, κλπ, εφόσον το αντικείµενο δραστηριότητάς τους και ο ρόλος του συνάδει µε 

τις δράσεις του ΕΠ.223 

Όσον αφορά στις βασικές µεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις 

οποίες υιοθετεί το ΕΠ, µε στόχο, πάντοτε, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 

                                            
220 «Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» αποτελεί το βασικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης στη χώρα µας. Λειτουργεί στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ και έχει στόχο την υποβοήθηση της δηµόσιας διοίκησης στη µετάβασή της σε ένα µοντέλο 
πολιτοκεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης: από την απλή διαχείριση 
διαδικασιών, σε µια διοίκηση που θα στηρίζεται σε πολιτικές πνοής. Το πρόγραµµα δίνει έµφαση στον 
εξορθολογισµό και στην απλοποίηση των διαδικασιών ως κρίσιµη προϋπόθεση για την εύρυθµη 
αυτοµατοποίησή τους.»: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=17 
221 Φαναριώτης Π (1999), ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση µπροστά στις 
προκλήσεις του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα, σελ. 27 - 30: ∆ηµόσια διοίκηση είναι το 
σύνολο των υπηρεσιών που λειτουργούν υπό την άµεση εποπτεία του κράτους Εντός αυτών των 
πλαισίων εντάσσονται οι δηµόσιες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, γενικές 
γραµµατείες, γενικές γραµµατείες περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές - Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (ΝΠ∆∆) -Οργανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθµού), που αποτελούν το 
λεγόµενο στενό δηµόσιο τοµέα. 
222 Φεφές Μ. (2009), «Θεσµοί κοινωνικής οικονοµίας και Ευρωπαϊκή Ένωση,  Σύγχρονες τάσεις στη 
∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των 
Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., 
Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 750 – 769, Ζάνης Π., Τρίτος τοµέας και 
κοινωνική πολιτική: “Μύθοι και πραγµατικότητες” : «….ο τρίτος τοµέας περιγράφεται αφηρηµένα ως 
“κοινωνικός τοµέας”, ωστόσο “χαρτογραφείται” γενικά ως ο ενδιάµεσος χώρος ανάµεσα στο κράτος, 
την αγορά και τον ανεπίσηµο τοµέα και αναφέρεται αποκλειστικά σε επίσηµες οργανώσεις στις οποίες 
ισχύει η απαγόρευση διανοµής του κέρδους όταν αυτό προκύπτει. ∆ηλαδή, ο τρίτος τοµέας ορίζεται ως 
το σύνολο των µη κερδοσκοπικών οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία και 
εµφανίζονται µε ποικίλες µορφές σε όλα σχεδόν τα κράτη του κόσµου. Στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται 
ευρύτατα  αρκετοί όροι για να προσδιορίσουν το εν λόγω πεδίο και συνηθέστερα ως “τρίτος-
εθελοντικός τοµέας”.».: http://www.athena-
socialscience.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=8&Itemid=2. Επίσης ως τρίτος 
τοµέας νοούνται οι «µη δηµόσιες δοµές, που ασκούν δραστηριότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος οι 
οποίες χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ή παρέχουν υπηρεσίες τα 
χαρακτηριστικά και η ποιότητα των οποίων εντάσσονται στην ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους, ή 
ασκούν δραστηριότητες που µπορεί να συµβάλλουν στις δηµόσιες πολιτικές.»: Επίσηµη υποβολή ΕΠ 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 5: 
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Dioik_Metarrithmisi.pdf 
223 Φαναριώτης Π, όπ., σελ. 27 – 30: Υπό µια πιο ευρεία έννοια, στη δηµόσια διοίκηση εντάσσονται 
πάσης φύσεως δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, οι οποίοι αποσκοπούν στην επίτευξη δηµόσιων 
σκοπών και ασκούν δηµόσια εξουσία και αυτοί είναι οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, καθώς επίσης οι 
δηµόσιες επιχειρήσεις, κύριος µέτοχος των οποίων είναι το δηµόσιο και ο διορισµός της διοίκησης 
ανήκει στο κράτος. Οι οργανισµοί αυτοί αποτελούν το λεγόµενο ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και είναι µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ δεν αντιµετωπίζουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. 
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σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης, αυτές είναι: α) H ολοκληρωµένη 

προσέγγιση συνδυασµού παρεµβάσεων στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο 

της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών και των συντελεστών διοικητικής 

ικανότητας, β) H δηµιουργία µηχανισµών και δοµών πολιτικής και τεχνικής 

υποστήριξης για την προώθηση της εφαρµογής των αλλαγών στις οποίες στοχεύει το 

ΕΠ, γ) Η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της δηµόσιας 

διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων µερών πέραν της 

διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, 

ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών κ.ά., δ) Η συστηµατική συγκριτική 

επισκόπηση της διεθνούς εµπειρίας και της θέσης της χώρας σε όλες τις κατηγορίες 

δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίηση των διδαγµάτων που προσφέρει η ξένη εµπειρία 

µε στόχο την µεταφορά και προσαρµογή καλών πρακτικών στο ελληνικό περιβάλλον, 

σε συνδυασµό µε την «on going» αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων 

των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ,224 ε) Η προώθηση καινοτόµων και 

παραδειγµατικών δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ και η 

αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίµακα µε τη διαδικασία «πιλοτική εφαρµογή-τελική 

εφαρµογή-διάδοση-προσαρµογή-µεταφορά».225 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
224 «Ενδιάµεση αξιολόγηση: Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια (on going) της προγραµµατικής περιόδου 
είναι µια συνεχής διαδικασία που αποτυπώνεται µε  τη µορφή µιας σειράς αξιολογήσεων. Ο κύριος 
σκοπός της είναι να παρακολουθεί την εφαρµογή, την εκτέλεση ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
καθώς και τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του που µπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση του 
ΕΠ, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των εκροών και των αποτελεσµάτων που έχουν 
πραγµατοποιηθεί και να οδηγήσει στη βελτίωση των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων, καθώς επίσης και 
να συστήσει, εάν είναι απαραίτητο, διορθωτικά µέτρα. Με τον τρόπο αυτό υπογραµµίζεται η ανάγκη 
για ισχυρότερη σύνδεση µεταξύ παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς  και των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι αξιολογήσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, θα αποτελέσουν µια διαδικασία µέσω της 
οποίας θα αναλύονται τα δεδοµένα της υλοποίησης, θα γίνονται προβλέψεις για τη µελλοντική εξέλιξη 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και θα διατυπώνονται συµπεράσµατα και συστάσεις για την λήψη 
κατάλληλων µέτρων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα εκπονηθούν από ανεξάρτητους εξωτερικούς 
αξιολογητές (external evaluators).»: http://www.attikis.gr/el/Pages/OnGoingEvaluation.aspx 
225 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 5 – 6: 
http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Dioik_Metarrithmisi.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα κατά την έναρξη της περιόδου 

προγραµµατισµού 

 

Α) Η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών 

 

 Οι αναθεωρηµένοι στόχοι της Λισσαβόνας226 προσδιορίζουν µια σειρά από 

διαρθρωτικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν και θέτουν µια σειρά από 

κατευθυντήριες οδηγίες, σύµφωνα µε τις οποίες οι σύγχρονες διοικήσεις οφείλουν να 

µετασχηµατιστούν από το παλιό παραδοσιακό µοντέλο σε ένα πιο σύγχρονο και 

ευέλικτο, µε βάση τις απαιτήσεις της διευρυµένης Ευρώπης. Μέσα στα πλαίσια αυτά 

η ελληνική δηµόσια διοίκηση οφείλει να προσαρµοστεί σε ένα νέο µοντέλο, αυτό της 

αποτελεσµατικής διαχείρισης και της εναρµόνισης µε το µοντέλο που προτείνει η ΕΕ. 

Οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το νέο διοικητικό µοντέλο, είναι αυτές της 

επικουρικότητας, της αναλογικότητας και του διοικητικού εξευρωπαϊσµού µε σκοπό 

τη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της υπευθυνότητας 

αυτών που συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και τη διασφάλιση 

της αποτελεσµατικότητας και της συνοχής των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η βελτίωση 

του ρυθµιστικού πλαισίου227 αποτελεί κεντρικό ζήτηµα το οποίο συνδέεται άµεσα µε 

                                            
226 EC, 2005, Growth and jobs - Working together for Europe's future: «In March 2000, European 
leaders made a commitment to the EU becoming, between now and 2010, "the most competitive and 
dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth 
accompanied by quantitative and qualitative improvement of employment and of greater social 
cohesion, in compliance with the environment". The "Lisbon strategy" as it was soon called, is 
composed of a series of general but interdependent reforms. The idea was that the actions carried out 
by  single  Member  States  would  be all the more effective if the other Member States   acted  
together. To  this  end,  urgent  action  must  be  taken  in  five  political  fields:  knowledge-based  
society;  internal market; company environments; labour market; sustainable environment.:» 
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?sitelang=en&mgid=20  
227 «Για το ζήτηµα αυτό τίθεται µε την Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14, ο στόχος της δηµιουργίας ενός 
πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω της 
βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου. Παράλληλα, το σύνολο των πεδίων και των στόχων που θέτουν 
οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετίζεται µε την διοικητική ικανότητα της διοίκησης από την οποία 
εξαρτάται η ποιότητα και η αποτελεσµατική εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών που θα υποστηρίξουν 
του στόχους αυτούς.», Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, όπ., Ασπρίδης Γ., (2009) «Η 
διοίκηση της απόδοσης στη σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινων πόρων – Πώς ο δηµόσιος τοµέας µπορεί 
να µάθει από τον ιδιωτικό», Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, 
Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ. 333 – 334  
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την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης τόσο στο επίπεδο 

του σχεδιασµού και της διοίκησης των πολιτικών όσο και στο επίπεδο της εφαρµογής 

των πολιτικών. 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Πολιτικής της Συνοχής228 για 

την Ανάπτυξη και την Απασχόληση229 θέτουν ειδικότερες αναφορές για τη βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας. Οι οδηγίες αυτές αφορούν, καταρχήν, στη  

διακυβέρνηση, όπου ως πρώτη προτεραιότητα για τις λιγότερο αναπτυγµένες 

περιφέρειες τίθεται το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας και της επιτυχίας των 

δηµόσιων πολιτικών και της ανάγκης για την ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας 

σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Υποδεικνύονται, επιπλέον, οι βασικές προϋποθέσεις 

για το σκοπό αυτό στα επίπεδα του σχεδιασµού των δηµόσιων πολιτικών και της 

εφαρµογής τους, ενώ, παράλληλα, δίνεται έµφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της 

                                            
228 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
µε τίτλο «Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισσαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013» COM(2007) 
798 τελικό: «Από τη µεταρρύθµισή της το 2006, η πολιτική συνοχής επικεντρώνεται στην υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την περίοδο 2007-2013 και συγκεκριµένα: 
να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός τόπος για την απασχόληση και τις επενδύσεις, να ενθαρρυνθεί η 
καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα και η ανάπτυξη της οικονοµίας της γνώσης καθώς και να 
δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας. Η ανανεωµένη πολιτική 
συνοχής είχε σαν αποτέλεσµα την αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων προς όφελος των τοπικών και 
περιφερειακών εταίρων, τη µεταξύ τους ανταλλαγή γνώσεων και πόρων καθώς και την εκπόνηση 
κατάλληλα προσαρµοσµένων τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών. Πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας λαµβανοµένων υπόψη της πολυµορφίας του 
περιβάλλοντος και των δυσκολιών που αντιµετωπίζει κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη 
κράτη µέλη καλούνται να αφιερώσουν το µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων τους σε ενέργειες που 
υλοποιούν τους εν λόγω στόχους και σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που προβλέπονται από τα 
εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης (ΕΠΜ). Για την περίοδο 2007-2013, ο προϋπολογισµός της 
πολιτικής συνοχής ανέρχεται σε 347 δισ. ευρώ, στα οποία προστίθενται 160 δισ. που προέρχονται από 
εθνικούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους. Περίπου το 80% των εν λόγω πόρων θα διατεθεί στις 
περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο «σύγκλιση», το 65% εκ των οποίων θα διατεθεί σε σκοπούς που 
συνδέονται µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Οι περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα απορροφήσουν το 16% των ενισχύσεων της 
πολιτικής συνοχής, εκ των οποίων το 82% θα διατεθεί για ενέργειες που συνδέονται µε τη στρατηγική 
της Λισσαβόνας. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στις ακόλουθες τέσσερις προτεραιότητες της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας: 1. µεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία· 2. αξιοποίηση 
του δυναµικού των επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ)· 3. βελτίωση της απασχολησιµότητας χάρη 
στην ευελιξία µε ασφάλεια· 4. βέλτιστη δυνατή διαχείριση των ενεργειακών πόρων.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/review_and_future/g24246_el.htm 
229« Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για τη νέα 
πολιτική της συνοχής µετά το 2007. Βάσει των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών τα κράτη µέλη 
καθορίζουν τις προτεραιότητές τους όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Οι κατευθυντήριες γραµµές 
συµβάλλουν στην υλοποίηση άλλων κοινοτικών προτεραιοτήτων, ιδίων αυτών που απορρέουν από τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας και τις ενιαίες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Αφορούν ιδίως τις επενδύσεις, την απασχόληση, τη γνώση και την καινοτοµία, την 
εδαφική συνοχή και τη συνεργασία.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/g24230
_el.htm 
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ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και στην ανάγκη ενδυνάµωσης της κοινωνίας 

των πολιτών. Κατά δεύτερο λόγο, οι οδηγίες αναφέρονται στη διοικητική ικανότητα, 

µε βασικά ζητήµατα που τίθενται αυτά της καλής νοµοθέτησης, της βελτίωσης του 

σχεδιασµού των πολιτικών και της αποτελεσµατικής εφαρµογής των πολιτικών, ως 

βασικών συντελεστών δηµιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αναφορικά µε τις περιφέρειες του 

στόχου της Συνοχής, τονίζεται η ανάγκη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

της ποιότητας της εργασιακής ζωής στο δηµόσιο τοµέα, καθώς, επίσης, και η 

σηµασία εστίασης των παρεµβάσεων ενδυνάµωσης της διοικητικής ικανότητας σε 

τοµείς δηµόσιας δράσης που είναι κρίσιµοι για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, 

την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής σύγκλισης και τη διασφάλιση της βιώσιµης 

ανάπτυξης – οικονοµία, απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία, περιβάλλον και 

δικαιοσύνη.230 Κατά συνέπεια, ως περιοχή παρέµβασης πρώτης προτεραιότητας 

προσδιορίζεται η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. 

Για την πολιτική βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων231 για την περίοδο 2007-2013, το ΕΚΤ υποδεικνύει 

                                            
230 Βλ. σχετ. ∆ήλωση των Περιφερειών του στόχου “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση” για το µέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ µετά το 2013, που τονίζει και αιτιολογεί 
την αναγκαιότητα και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα µιας πολιτικής συνοχής της ΕΕ για όλες τις 
περιφέρειες µετά το 2013: http://regioeuropa.net/files/FINAL%20DECLARATION%20EN%204-5-
2010_EL%20FROM%20REGIOEUROPA.pdf 
231 Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής αποτελούν τα χρηµατοδοτικά µέσα της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ η οποία αποσκοπεί στη µείωση των διαφορών ως προς το επίπεδο 
ανάπτυξης των περιφερειών και των κρατών µελών. Συµβάλλουν, εποµένως, πλήρως στην επίτευξη 
του στόχου της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την περίοδο 2007-2013, η 
χρηµατοδότηση που διατίθεται για την περιφερειακή πολιτική πλησιάζει τα 348 δισ. ευρώ: 278 δισ. για 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και 70 δισ. για το Ταµείο Συνοχής. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 35% του 
κοινοτικού προϋπολογισµού και αντιπροσωπεύει το δεύτερο σε µέγεθος κονδύλιο του 
προϋπολογισµού. Υπάρχουν δύο ∆ιαρθρωτικά Ταµεία: ٭ το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το σηµαντικότερο στο παρόν στάδιο. Από το 1975, χρηµατοδοτεί τη 
δηµιουργία υποδοµών και την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που δηµιουργούν θέσεις 
απασχόλησης, µε κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις, ٭ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) που 
ιδρύθηκε το 1958 προωθεί την ένταξη των ανέργων και των µειονεκτουσών κατηγοριών του 
πληθυσµού στην αγορά εργασίας µέσω της χρηµατοδότησης κυρίως δράσεων κατάρτισης. Τα εν λόγω 
ταµεία έχουν στόχο τη χρηµατοδότηση της περιφερειακής πολιτικής κατά την περίοδο 2007-2013 στο 
πλαίσιο τριών νέων στόχων: 1. ο στόχος «Σύγκλιση» αφορά την επιτάχυνση της σύγκλισης των 
κρατών µελών και των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών της ΕΕ µέσω της βελτίωσης των 
συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης. Ο στόχος αυτός χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταµείο Συνοχής. Αντιπροσωπεύει το 81,5% του συνόλου των χορηγούµενων πόρων. Τα ανώτατα 
επίπεδα συγχρηµατοδότησης των δηµόσιων δαπανών ανέρχονται σε 75% για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και 
σε 85% για το Ταµείο Συνοχής, 2. ο στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
αφορά την πρόβλεψη των οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών, την προώθηση της καινοτοµίας, του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη αγορών εργασίας 
χωρίς αποκλεισµούς στις περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο «Σύγκλιση». 
Χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και αντιπροσωπεύει το 16% του συνόλου των 
χορηγούµενων πόρων. Οι ενέργειες που συνδέονται µε αυτόν το στόχο µπορούν να 
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συγκεκριµένες κατευθύνσεις, καθώς προσδιορίζει ένα πρότυπο καλής 

διακυβέρνησης, το οποίο συγκροτείται από οκτώ διακριτά, αλλά αλληλεξαρτώµενα 

χαρακτηριστικά, ως βασικούς συντελεστές της καλής διακυβέρνησης: 1. Συµµετοχή 

(Participation), 2. Εφαρµογή του Νόµου (Rule of law), 3. ∆ιαφάνεια (Transparency), 

4. Συναίνεση (Consensus orientation), 5. Ανταπόκριση (Responsiveness), 6. Ισονοµία 

και αρχή της µη διάκρισης (Equitability and inclusiveness), 7. Αποτελεσµατικότητα 

και αποδοτικότητα (Effectiveness and efficiency), 8. Λογοδοσία (Accountability).232 

Ανάλογα και οι διαστάσεις καλής διακυβέρνησης που χρησιµοποιεί η 

Παγκόσµια Τράπεζα στις διεθνείς συγκρίσεις που διεξάγει είναι αντίστοιχες µε τα 

χαρακτηριστικά αυτά  και τα οποία είναι: 1. Συµµετοχή και λογοδοσία (Voice and 

accountability), 2. Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness), 

3. Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality), 4. Εφαρµογή της νοµιµότητας (Rule of 

law), 5. Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption).233 

                                                                                                                             
συγχρηµατοδοτούνται έως και κατά το 50% των δηµόσιων δαπανών, 3. ο στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό 
επίπεδο στους τοµείς της ανάπτυξης αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, την ανάπτυξη των 
οικονοµικών σχέσεων και τη δικτύωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜME). Ο στόχος αυτός 
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και αντιπροσωπεύει το 2,5% του συνόλου των χορηγούµενων πόρων. 
Οι ενέργειες που συνδέονται µε το στόχο «Εδαφική συνεργασία» µπορούν να συγχρηµατοδοτούνται 
έως και κατά το 75% των δηµόσιων δαπανών. Η στήριξη που παρέχουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το 
Ταµείο Συνοχής στους τρεις στόχους ισοδυναµεί πάντα µε συγχρηµατοδότηση. Αυτά τα ποσοστά 
µπορούν να µειωθούν σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ή εάν ένα πρόγραµµα αποφέρει 
έσοδα. Βέβαια, όλα τα προγράµµατα οφείλουν να τηρούν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, κυρίως όσον 
αφορά τον ανταγωνισµό, το περιβάλλον και την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_el.htm 
232 «Η διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την 
ουσιαστική προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 
γνώµονα την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου να ενισχύσει τη ∆ιοικητική αποτελεσµατικότητα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013, συµπίπτει µε την προώθηση της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη και δηµιουργεί µια εξαιρετική ευκαιρία για µια 
νέα µεταρρυθµιστική δυναµική, που µπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάµωση του 
διοικητικού µηχανισµού κάθε χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο υποδεικνύει συγκεκριµένες 
κατευθύνσεις για την πολιτική βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2007-2013. Προσδιορίζει ένα πρότυπο καλής διακυβέρνησης 
το οποίο συγκροτείται από οκτώ διακριτά, αλλά αλληλεξαρτώµενα χαρακτηριστικά, ως βασικούς 
συντελεστές της καλής διακυβέρνησης: Συµµετοχή, Εφαρµογή του Νόµου, ∆ιαφάνεια, Συναίνεση, 
Ανταπόκριση, Ισονοµία και αρχή της µη διάκρισης, Αποτελεσµατικότητα και Αποδοτικότητα, 
Λογοδοσία. Για την Ελλάδα, όπως και για κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά, αυτός ο προσανατολισµός 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας διαµορφώνει µια 
ευνοϊκή συγκυρία, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αυξάνοντας τις 
δυνατότητές επένδυσης σε διαρθρωτικές αλλαγές που θα υποστηρίξουν συνολικά την αναπτυξιακή 
διαδικασία της χώρας.»:  http://www.esfhellas.gr/articleDetails.aspx?iden=99, Βλ. και Επίσηµη 
υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 9 
233 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 9 , Βλ. και  Ε.Π. ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση – Επιτελική Σύνοψη, Αθήνα, Νοέµβριος 2007: «Η Ελλάδα εµφανίζει µια σειρά από 
προβλήµατα που αντικατοπτρίζονται και στους διαθέσιµους διαρθρωτικούς δείκτες σύγκρισης της 
χώρας µε το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον που αφορούν στην ποιότητα της διακυβέρνησης, 
την έκταση της διαφθοράς και τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Στους δείκτες ποιότητας 
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Συµβαδίζοντας µε τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών που 

προαναφέρθηκαν, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας234 θέτει ως στόχους για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, την 

αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης των θεµάτων υπηρεσιακής 

κατάστασης του προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, 

την αναµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει τη δηµόσια δράση, τον 

εκσυγχρονισµό των δοµών και των διαδικασιών της δηµόσιας διοίκησης, την 

αναβάθµιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των δηµόσιων 

πολιτικών, την ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και, τέλος, τη δηµιουργία δοµών τεχνικής και πολιτικής υποστήριξης 

της µεταρρύθµισης και αξιοποίηση της ξένης εµπειρίας.235  

Ως διοικητικός εξευρωπαϊσµός µπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία εκείνη που 

δηµιουργεί τυπικούς και άτυπους κανόνες, καθώς και δηµόσιες πολιτικές που θα 

διαµορφώσουν κοινές πεποιθήσεις και αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα 

ενσωµατωθούν στις επιµέρους εθνικές κρατικές πολιτικές, καθώς δεν είναι απλώς µια 

σύγκλιση, αλλά αφοµοίωση κοινών απόψεων, θέσεων και αξιών από τα κράτη-µέλη, 

συµβάλλοντας, µε τον τρόπο αυτό, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η αρχή της 

νοµιµότητας, η ανοιχτή διοίκηση και η λογοδοσία, η ισότητα, η συνεργασία, οι 

                                                                                                                             
της διακυβέρνησης που επεξεργάζεται η Παγκόσµια Τράπεζα περιλαµβάνονται πέντε κριτήρια 
(συµµετοχή και λογοδοσία, αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης, ποιότητα ρυθµίσεων, εφαρµογή της 
νοµιµότητας, έλεγχος της διαφθοράς), µε βάση τα οποία η Ελλάδα κατατάχθηκε για το 2004 στις 
τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 και προηγήθηκε παγίως µόνον 
των τριών υποψηφίων για ένταξη χωρών (Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία). Επίσης όσον αφορά στην 
έκταση της διαφθοράς, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας  για το 2005 η 
Ελλάδα κατατάχθηκε διεθνώς στην 47η θέση, ενώ µεταξύ των 28 χωρών µελών και υποψηφίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάχθηκε στην 22η θέση. Τέλος τα συγκριτικά στοιχεία κατατάσσουν την 
Ελλάδα στη δυσµενέστερη θέση µεταξύ 17 χωρών της Ένωσης σε ότι αφορά το κόστος της 
διοικητικής επιβάρυνσης ως ποσοστό του ΑΕΠ (4,4% ΑΕΠ).» 
234 «Στα πλαίσια της πρόσφατης αναθεώρησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, τα κράτη - 
µέλη ανέλαβαν τη δέσµευση να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΕΕ) Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων για το διάστηµα 2005-2008 (ΕΠΜ) σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις που συµφωνήθηκαν και εγκρίθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του Μαρτίου και 
Ιουνίου 2005. Στόχος του ελληνικού ΕΠΜ είναι η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και 
της Κοινωνικής Συνοχής. Το πρόγραµµα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις 
που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση τα επόµενα τρία χρόνια (µε απώτερο ορίζοντα το 2010) 
στους τοµείς των ∆ηµοσίων Οικονοµικών, των ∆ιαρθρωτικών µικροοικονοµικών) Αλλαγών, καθώς 
και στην Απασχόληση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση. Η εκπόνηση του ΕΠΜ στηρίχθηκε στη βάση 
ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης, που προσβλέπει στην ανάπτυξη της υγιούς ιδιωτικής 
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Οι λέξεις-κλειδιά, 
πίσω από το τρίπτυχο αυτό, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η συγκράτηση του 
πληθωρισµού και η τόνωση της απασχόλησης.» : 
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146 
235 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 9 - 10 
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συµπράξεις, η συµµετοχή και η ποικιλοµορφία236 είναι οι κοινές προϋποθέσεις 

δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 Η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα 

Η υφιστάµενη κατάσταση στη χώρα µας πρέπει να αναλυθεί καταρχήν µε 

βάση τη διοικητική ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης και, κατά δεύτερον, µε βάση 

τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης. 

α) ∆ιοικητική ικανότητα 

Όσον αφορά στη διοικητική ικανότητα, πρέπει να ερευνηθούν οι κύριες 

παράµετροί της και δη, το ανθρώπινο δυναµικό, το κανονιστικό πλαίσιο, οι δοµές και 

τα συστήµατα και η ισότητα των φύλων, παράµετροι που συνδέονται στενά µεταξύ 

τους, µε αποτέλεσµα οι δυσλειτουργίες ή βελτιώσεις σε καθεµία απ’ αυτές να 

προκαλούν δυσλειτουργίες ή να απαιτούν συµπληρωµατικές βελτιώσεις και στις 

υπόλοιπες. Οι δυσλειτουργίες αυτές που υπάρχουν, έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αδυναµία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στα κριτήρια καλής διακυβέρνησης.237 

. Ανθρώπινο δυναµικό: Ο τοµέας του ανθρώπινου δυναµικού αφορά στο  

προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης και τα χαρακτηριστικά του - µέγεθος και 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά, προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, αντιλήψεις και 

στάσεις, σχέσεις µε την πολιτική ηγεσία της δηµόσιας διοίκησης, καθήκοντα και 

οργάνωση της εργασίας, συµπεριφορές στις υπηρεσιακές σχέσεις και στις σχέσεις µε 

τους χρήστες των υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης κ.ά. – το κανονιστικό πλαίσιο 

που ρυθµίζει τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, τις αµοιβές του 

προσωπικού, και τις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης προσωπικού. 

Το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ως υποκείµενο της διοικητικής µεταρρύθµισης, έχει τη δυναµική να επηρεάζει 

αποφασιστικά την ίδια τη µεταρρυθµιστική διαδικασία και συνεπώς το πώς µπορεί να 

αποδειχθεί θετικός και όχι αρνητικός παράγοντας επιτυχούς εφαρµογής των 

                                            
236 Chandler J., ∆ηµόσια διοίκηση – Συγκριτική ανάλυση, Επιµέλεια Σπανού Κ., Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 2003, σελ. 223 και 254 - 255 
237 Σχετ. µε τη διοικητική ικανότητα, βλ. Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
“Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης 2007 – 2013”, Μάρτιος 2007: 
www.epdm.gr/Uploads/Files/Ex_ante_EP_Final.doc και  Επίσηµη υποβολή ΕΠ «Βελτίωση διοικητικής 
ικανότητας δηµόσιας διοίκησης»,Αθήνα, Μάιος 2007: 
http://docs.uoa.gr/D_KPS/2_%D4%EF%EC%E5%E1%EA%DC/7_%C5%D0_%C2%C5%CB%D4%
C9%D9%D3%C7_%C4%C9%CF%C9%CA%C7%D4%C9%CA%C7%D3_%C9%CA%C1%CD%CF
%D4%C7%D4%C1%D3_%C4%C7%CC%CF%D3%C9%C1%D3_%C4%C9%CF%C9%CA%C7%D
3%C7%D3/%C2%C5%CB%D 
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µεταρρυθµιστικών προσπαθειών αποτελεί το πλέον σηµαντικό ερώτηµα - πρόβληµα, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόµενη αποτυχία της συνολικής προσπάθειας. 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί - και συνεχίζουν  να 

καταβάλλονται - µε µέτρα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, καθώς και µε θεσµικά 

µέτρα, ο τοµέας του ανθρώπινου δυναµικού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 

εγγενείς, παραδοσιακά διαµορφωµένες δυσλειτουργίες, όπως η µειωµένη υποκίνηση, 

η µειωµένη κινητικότητα, η µειωµένη συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες θέσεις 

της ιεραρχίας (προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων), η ελλιπής 

αξιοποίηση του προσωπικού µε βάση τα προσόντα, η έλλειψη προσωπικού 

εξειδικευµένων προσόντων σε κρίσιµους τοµείς δηµόσιας δράσης (π.χ. στον τοµέα 

των ΤΠΕ ή στη λειτουργία του επιτελικού σχεδιασµού και της επεξεργασίας 

προγραµµάτων και πολιτικών), η απουσία άσκησης σύγχρονου management και 

εκπαίδευσης για την άσκησή του από τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης 

(Γενικοί ∆ιευθυντές, προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων), η προσήλωση στον 

τύπo του εκάστοτε ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, σε βάρος του περιεχοµένου και της 

ποιότητας των παραγόµενων υπηρεσιών, η προσήλωση στις ιεραρχικές σχέσεις, η 

περιχαράκωση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων και η δυσχέρεια οµαδικής εργασίας ή 

οριζόντιας συνεργασίας, ενδοϋπηρεσιακής ή διϋπηρεσιακής, η δυσκολία 

αποτελεσµατικής και δηµιουργικής συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα µε βάση το 

πρότυπο της εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακής συνεργασίας, σε αντιδιαστολή µε 

το πρότυπο της συµβατικής σχέσης εργοδότη-προµηθευτή, η αναντιστοιχία µεταξύ 

της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών τους, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά προσωπικό διοικητικών καθηκόντων και προσωπικό καθηκόντων παροχής 

υπηρεσιών σε ενδοϋπηρεσιακό και σε διϋπηρεσιακό επίπεδο, ως προς τα αριθµητικά 

µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα και το χρονισµό των προσλήψεων και, τέλος, η 

έλλειψη πρόβλεψης εναλλακτικών µεθόδων συναλλαγής, προσβάσιµων σε άτοµα µε 

αναπηρίες.238 

Οι συνέπειες των δυσλειτουργιών αυτών, σε συνάρτηση µε τις δυσλειτουργίες 

που χαρακτηρίζουν και τους άλλους δύο τοµείς της διοικητικής ικανότητας, είναι 

αρνητικές για την αποτελεσµατικότητα του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας 

διοίκησης, καθώς παρέχονται περιορισµένες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, 

                                            
238 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 11 – 12, Καρατσώλης Κ., Εισήγηση 
ΤΕΕ: Απόψεις του ΤΕΕ σχετικά µε το ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», 
σελ 2 -3: http://library.tee.gr/digital/m2254/m2254_karatsolis.pdf 
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επιβαρύνεται το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, 

παρατηρείται µειωµένη ικανότητα των δηµοσίων υπηρεσιών για την επεξεργασία 

δηµόσιων πολιτικών και προγραµµάτων, η θέση των συναλλασσοµένων µε το κράτος 

έναντι των δηµοσίων υπηρεσιών µε τις οποίες συναλλάσσονται είναι µειονεκτική239 

και, τέλος, δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος, που καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση της 

διαφάνειας στις πράξεις της δηµόσιας διοίκησης και την αντιµετώπιση της 

διαφθοράς. 

Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εγγενείς δοµικές και θεσµικές 

δυσκαµψίες της δηµόσιας διοίκησης,240 όπως • Το γραφειοκρατικό, συχνά περίπλοκο 

και αναποτελεσµατικό, θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει συνολικά τη λειτουργία της 

δηµόσιας δράσης και τις σχέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών µε το περιβάλλον και 

υποθάλπει την τυπολατρία. • Οι αποσπασµατικές αλλαγές των ρυθµίσεων του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει τα θέµατα ανθρώπινου δυναµικού. • Η περιορισµένη 

ανεξαρτησία και αντίστοιχη υπευθυνότητα της υπηρεσιακής ιεραρχίας έναντι της 

πολιτικής ηγεσίας, σε συνδυασµό µε το περιορισµένο εύρος δικαιοδοσιών των 

ανώτερων κλιµακίων της υπαλληλικής ιεραρχίας για τη λήψη αποφάσεων, τη 

διαχείριση οικονοµικών πόρων και τη διοίκηση προσωπικού. • Η απουσία 

περιγραφών θέσεων εργασίας και καθηκόντων. • Η απουσία στοχοθεσίας, µέτρησης 

αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της οικονοµικότητας και της ποιότητας των 

παραγόµενων υπηρεσιών. • Η απουσία ουσιαστικής ατοµικής αξιολόγησης της 

απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων µε βάση το παραγόµενο έργο. • Η έλλειψη 

κινήτρων και µηχανισµών υποκίνησης. • Η συντήρηση απαρχαιωµένων δοµών και 

πρακτικών λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, 

τον κατακερµατισµό της δικαιοδοσίας και της ευθύνης για το παραγόµενο έργο, την 

αδυναµία προσαρµογής προς µεταβαλλόµενες ανάγκες και προτεραιότητες και την 

απουσία σχηµάτων οµαδικής εργασίας. • Οι ανεπάρκειες των διαδικασιών 

προγραµµατισµού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Με στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αδυναµιών που 

χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναµικό της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης 

καταβάλλονται προσπάθειες, καταρχήν για την εκπαίδευση και επιµόρφωσή του και, 
                                            
239 Ιδίως αυτών που δεν διαθέτουν αυξηµένη ικανότητα ή γνώσεις διαχείρισης των υποθέσεών τους, 
όπως είναι διάφορες κατηγορίες πολιτών, για παράδειγµα άτοµα χαµηλής µόρφωσης, µετανάστες κ.ά., 
άτοµα µε αναπηρίες που αποκλείονται λόγω µη προσβάσιµων υποδοµών και υπηρεσιών αλλά και 
επιχειρήσεων, όπως οι πολύ µικρές επιχειρήσεις 
240 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας δηµόσιας διοίκησης»,Αθήνα, Μάιος 
2007, σελ. 8 
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κατά δεύτερο, για τη λήψη θεσµικών µέτρων σχετικά µε το υπηρεσιακό καθεστώς του 

υπηρετούντος προσωπικού. 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί 

έναν άξονα στρατηγικής, ο οποίος υιοθετήθηκε επί σειρά ετών, στο πλαίσιο κυρίως 

συγχρηµατοδοτούµενων, όπως προαναφέρθηκε, Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από 

το ΕΚΤ και βασικό «εκφραστή» της στρατηγικής αυτής, από τις πρώτες 

χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις – Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα241 – µέχρι 

και σήµερα – Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – αποτελεί το Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α).242  

Σύµφωνα µε το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», η βελτίωση 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης 

παρουσιάζει ελλείψεις και αδυναµίες,243 οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν για να 

επιτευχθεί η διοικητική µεταρρύθµιση. Οι κυριότερες που εντοπίζονται είναι η πολύ 

περιορισµένη κάλυψη των αναγκών επιµόρφωσης, όπου µε εξαίρεση το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο δείκτης διείσδυσης εκτιµάται ότι είναι της τάξης 

µεγέθους 5-6% - ή συµµετοχή υπαλλήλων κατά µέσο όρο κάθε 17-20 χρόνια – η 

απουσία εσωτερικών µηχανισµών σχεδιασµού και αξιοποίησης της εκπαίδευσης 

στους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και η απουσία συστηµατικής 

ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, µε αποτέλεσµα την αδυναµία ανταπόκρισης 

της παρεχόµενης επιµόρφωσης προς τις πραγµατικές ανάγκες. Επιπλέον ο 
                                            
241 Σύµφωνα µε το «Λεξικό όρων του Γ΄ ΚΠΣ», Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα: 
Ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, η εφαρµογή του οποίου στόχευε στη βελτίωση των 
κοινωνικοοικονοµικών διαρθρώσεων στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της Κοινότητας. Τα έξι από 
τα επτά Προγράµµατα των MOΠ αντιστοιχούσαν στα έξι ∆ιαµερίσµατα που ήταν τότε χωρισµένη η 
Ελλάδα (Βόρεια Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη και Αττική), ενώ 
το  τελευταίο  ήταν  θεµατικό  (MOΠ  Πληροφορικής).  H αρχική περίοδος  εφαρµογής  ήταν  η 
περίοδος 1984 - 1989, αλλά επεκτάθηκε µέχρι το 1993.: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/services/leksiko/564.htm 
242 Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) αποτελεί τον εθνικό 
στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και υπάγεται στον 
Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Κύρια αποστολή του 
Ε.Κ.∆.∆.Α. είναι η βελτίωση της οργάνωσης και της αποδοτικότητας της δηµόσιας υπηρεσίας και των 
φορέων του δηµοσίου τοµέα, µέσω της έρευνας της τεκµηρίωσης και της συµβουλευτικής 
υποστήριξης, η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης µέσα από τη διαρκή εκπαίδευση 
και την πιστοποιηµένη επιµόρφωση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η δηµιουργία εξειδικευµένων 
στελεχών ταχείας ανέλιξης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται 
µε µια σειρά από στοχοθετηµένες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.), το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και 
την Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών .Το Ε.Κ.∆.∆.Α. για τις υπηρεσίες που παρέχει είναι 
πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2000 «Σχεδιασµός, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης».:http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid
=320 
243 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, όπ., σελ. 14 
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προσανατολισµός της παρεχόµενης εκπαίδευσης προς την προσφορά και όχι προς τη 

ζήτηση, ως αποτέλεσµα της προαναφερθείσας αδυναµίας, αλλά και της ανυπαρξίας 

στους δηµόσιους φορείς πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού την οποία 

θα εξυπηρετήσει η εκπαίδευση, η απουσία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της 

επιµόρφωσης σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των παρεχόµενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον του υπαλλήλου και, τελικά, η απουσία 

πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από την επιµόρφωση. 

Η στρατηγική ανάπτυξης του δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης 

διαµορφώνεται µε τρόπο που να αντιµετωπίσει και να δώσει λύσεις στις παραπάνω 

έξι κατηγορίες αδυναµιών. Έτσι, το ΕΚ∆∆Α, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Εσωτερικών και την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ, προχώρησαν στη 

δηµιουργία ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ανάπτυξης του Ανθρώπινου 

∆υναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη του 

επιθυµητού στόχου, καθώς η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού αναδεικνύεται 

ως ένας από τους κρισιµότερους µοχλούς βελτίωσης της ποιότητας της 

διακυβέρνησης, καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της διαφάνειας και 

της λογοδοσίας και προώθησης, γενικότερα, της ανάπτυξης και της ευηµερίας της 

χώρας.244  

Μια σειρά  διαδοχικών ρυθµίσεων που αφορούν στο υπηρεσιακό καθεστώς 

των δηµόσιων υπαλλήλων εντάσσονται στην κατηγορία των θεσµικών µέτρων, όπως 

ο νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας,245 ο οποίος εισάγει µια σειρά µεταρρυθµίσεων,  

οι σηµαντικότερες από τις οποίες αφορούν στο σύστηµα προαγωγών µε εφαρµογή 

                                            
244 «Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, 
την αλλαγή της διοικητικής κουλτούρας, την ανάπτυξη του επαγγελµατισµού και τη δηµιουργία µιας 
νέας επαγγελµατικής ηθικής, µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, σχεδιάζει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για αυτό το σκοπό διοργανώνει 
πιστοποιηµένα επιµορφωτικά προγράµµατα που απευθύνονται στους υπαλλήλους των φορέων του 
∆ηµοσίου Τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
φορέων αυτών, προκειµένου να διασφαλίσει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού µε την υιοθέτηση νέων εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάπτυξη νέων 
µεθοδολογιών ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασµό των δράσεων εκπαίδευσης και 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα 
επιµορφωτικά προγράµµατα παρέχονται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων επιµορφωτικών 
δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριµένα από το Ε.Π. “∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-13”.»: http://www.ekdd.gr/ekdda/files/news/egkiklios_2011.pdf και 
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=262  
245 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.:  
http://www.gspa.gr/%285815582351446291%29/eCPortal.asp?id=4497&nt=60&lang=1&pID=255&la
ng=1  
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αντικειµενικών και µετρήσιµων κριτηρίων, µέρος των οποίων συνδέεται µε την 

εκπαίδευση, στην επιτάχυνση της εξέλιξης υπαλλήλων µε διδακτορικούς και 

µεταπτυχιακούς τίτλους και στην ενίσχυση της κινητικότητας του προσωπικού. 

Καθιερώνει, επιπλέον, τριετή θητεία για τους προϊσταµένους των οργανικών 

µονάδων, καθώς και ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων µε τη συµµετοχή των 

συνδικαλιστικών οργάνων. 

Τα µέτρα αυτά, ωστόσο, δεν αρκούν για να ανατρέψουν εγγενείς παγιωµένες 

δυσλειτουργίες του τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού, από τη στιγµή που βασικό 

πρόβληµα και στον τοµέα αυτό αποτελεί το γεγονός ότι τα θεσµικά µέτρα δεν 

εντάσσονται σε µια ολοκληρωµένη πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 

και δεν συνοδεύονται από αλλαγές στις πρακτικές διοίκησής του στο επίπεδο των 

υπηρεσιών. Η διόγκωση του αριθµού του προσωπικού που απασχολείται στις 

υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης και η συνακόλουθη επιβάρυνση του δηµόσιου 

προϋπολογισµού, σε συνδυασµό µε το άναρχο καθεστώς των αµοιβών του 

προσωπικού, αποτελούν σοβαρά προβλήµατα, τα οποία µάλιστα επιδεινώνονται µε 

την πάροδο του χρόνου. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η δηµιουργία 

στεγανών και η άνιση µεταχείριση του προσωπικού, στρεβλώσεις που λειτουργούν 

αρνητικά για την κινητικότητα του προσωπικού, την τάση εξοµοίωσης των αµοιβών 

προς τα επάνω, καθώς και την επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού. 

Κανονιστικό πλαίσιο: Ο τοµέας του κανονιστικού πλαισίου, σύµφωνα µε το 

ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», αφορά στο σύνολο των νόµων, 

διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθµίζουν την εσωτερική λειτουργία 

της δηµόσιας διοίκησης και τις σχέσεις της µε το περιβάλλον, τις διαδικασίες 

παροχής υπηρεσιών και διοικητικών συναλλαγών µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

Σοβαρές δυσλειτουργίες,246 όπως η πολυπλοκότητα των ρυθµίσεων, οι 

ασάφειες των ρυθµίσεων και οι αντιφάσεις µεταξύ ρυθµίσεων, σε συνδυασµό µε την 

απουσία κωδικοποίησης των εκάστοτε ισχυουσών ρυθµίσεων, τις απαρχαιωµένες 

ρυθµίσεις οι οποίες δεν έχουν προσαρµοστεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα 

και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις, η ύπαρξη ρυθµίσεων, το κόστος 

εφαρµογής των οποίων υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, οικονοµικό ή άλλο, η ύπαρξη 

                                            
246 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, όπ., σελ. 15 – 16, ΕΠ ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση – Επιτελική Σύνοψη, Αθήνα, Νοέµβριος 2007, σελ. 3: 
http://www.opengov.gr/home/wp-content/uploads/eyd/synopsi-epixeirhsiakou-programmatos.pdf 
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περιττών ρυθµίσεων και, τέλος, η τυπολατρική εφαρµογή των ρυθµίσεων από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες πλήττουν το δηµόσιο τοµέα, παρά τις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί και καταβάλλονται µε µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, κυρίως σε 

ό,τι αφορά στις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

Ως συνέπεια, οι δυσλειτουργίες του κανονιστικού πλαισίου247 έχουν µια σειρά 

από αρνητικά αποτελέσµατα, όπως την επιβάρυνση των συναλλασσόµενων µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για τους πολίτες, είτε πρόκειται για τις 

επιχειρήσεις, µε υπέρογκο διαχειριστικό κόστος για τη συµµόρφωσή τους µε τις 

ρυθµίσεις. Το διαχειριστικό αυτό κόστος συνιστά έναν σοβαρό ανασταλτικό 

παράγοντα για την επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη, 

σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε το κράτος, αλλά και σε ό,τι 

αφορά στις συναλλαγές των πολιτών.248 Ακόµα την επιβάρυνση της ίδιας της 

δηµόσιας διοίκησης µε περιττό εσωτερικό κόστος διεκπεραίωσης περιττών 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και τον  προσανατολισµό των δηµοσίων υπαλλήλων 

προς ένα πρότυπο ρόλου που θεωρεί ως πρωτεύοντα στόχο τη διασφάλιση της 

τυπικής νοµιµότητας και όχι την παραγωγή υπηρεσιών και έργου. Επιπλέον τη 

µειονεκτική θέση των συναλλασσόµενων µε το κράτος έναντι των δηµοσίων 

υπηρεσιών µε τις οποίες συναλλάσσονται, ιδίως αυτών που δε διαθέτουν αυξηµένη 

ικανότητα ή γνώσεις διαχείρισης των υποθέσεών τους, όπως είναι διάφορες 

κατηγορίες πολιτών, για παράδειγµα άτοµα χαµηλής µόρφωσης, µετανάστες κ.ά., 

αλλά και επιχειρήσεων, όπως οι πολύ µικρές επιχειρήσεις. Κλείνοντας, την  

επιβάρυνση του κόστους ζωής και της ποιότητας ζωής του πολίτη, καθώς και τη 

δηµιουργία πρόσφορου εδάφους που καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση της διαφάνειας 

στις πράξεις της δηµόσιας διοίκησης και την αντιµετώπιση της διαφθοράς. 

                                            
247 «Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράµµατος είναι η αναβάθµιση της ποιότητας των 
πολιτικών του ∆ηµοσίου µε εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού πλαισίου και ανασχεδιασµό δοµών και 
διαδικασιών. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών στο 
κανονιστικό πλαίσιο ρύθµισης της δηµόσιας δράσης, στα συστήµατα και τις δοµές της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, καθώς και στην προώθηση ανοιχτής, δίκαιης και συµµετοχικής λογικής.»: 
http://www.ydmed.gov.gr/?cat=17, ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση – Επιτελική Σύνοψη, Αθήνα, 
Νοέµβριος 2007, σελ. 4 - 5 
248 Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ο ειδικός στόχος 1.4 αφορά στη βελτίωση της ποιότητας της 
εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. Μία από 
τις ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων είναι οι δράσεις απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που 
οδηγούν στη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις 
και «έργο σηµαία» τη µελέτη και εφαρµογή ανασχεδιασµού διαδικασιών για τη µείωση των 
διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους.: 
http://www.epdm.gr/index.php?op=SpecialObjective&todo=Load&id=4 
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Υπάρχουν δοµικές αδυναµίες και πρακτικές της δηµόσιας διοίκησης που 

επιβαρύνουν τις δυσλειτουργίες αυτές, όπως η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ 

των οργανισµών της δηµόσιας διοίκησης που παράγουν τις ρυθµίσεις του 

κανονιστικού πλαισίου, σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια αποτελεσµατικών 

µηχανισµών οριζόντιου, ενδοϋπηρεσιακού και διϋπηρεσιακού, συντονισµού, η 

αποσπασµατικότητα παραγωγής ρυθµίσεων και, παράλληλα, η µη προσαρµογή των 

υφιστάµενων ρυθµίσεων στις µεταβαλλόµενες λειτουργικές ανάγκες, η οποία 

επιτείνεται από την τάση θεσµοθέτησης ρυθµίσεων στο υψηλότερο και λιγότερο 

ευέλικτο επίπεδο, αυτό του νόµου, έναντι του επιπέδου προεδρικού διατάγµατος, ή 

του επιπέδου της υπουργικής απόφασης. Επίσης η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των 

νοµοθετικών ρυθµίσεων σε ό,τι αφορά στην έκδοση των κανονιστικών πράξεων, 

προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που είναι απαραίτητες για την 

εφαρµογή των νόµων και η απουσία συγκροτηµένου µηχανισµού και διαδικασιών 

συστηµατικής αξιολόγησης της ποιότητας και των επιπτώσεων των παραγόµενων 

ρυθµίσεων και βελτίωσης των υφιστάµενων ρυθµίσεων, όπως και η απουσία 

κωδικοποίησης των ισχυουσών ρυθµίσεων. Επιπλέον η περιορισµένη νοµοτεχνική 

τεχνογνωσία των υπηρεσιών στο αντικείµενο της επεξεργασίας κανονιστικών 

ρυθµίσεων σε συνδυασµό µε την περιορισµένη δυναµικότητα νοµοτεχνικής 

επεξεργασίας στους οργανισµούς της δηµόσιας διοίκησης και, τέλος, οι 

απαρχαιωµένες αντιλήψεις και πρακτικές, που έχουν διαµορφώσει παλαιότερες 

ρυθµίσεις που βρίσκονται σε ισχύ, οι οποίες δεν έχουν ακόµη εξαλειφθεί, σε ό,τι 

αφορά στην αναγκαιότητα ρύθµισης κάθε διαδικασίας που αναφέρεται στις 

συναλλαγές των δηµόσιων υπηρεσιών µε τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις - ακόµη και 

στο πλέον ελάχιστο στοιχείο διεκπεραίωσής της - και την αναγκαιότητα διασφάλισης 

της νοµιµότητας έναντι οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου από το συναλλασσόµενο µε 

το δηµόσιο πολίτη ή επιχείρηση, που θεωρείται δυνάµει αφερέγγυος, ανεξάρτητα από 

το κόστος που αυτό συνεπάγεται και για την ίδια την υπηρεσία αλλά και για τον 

συναλλασσόµενο µε αυτήν πολίτη ή επιχείρηση. 

Με στόχο την άρση των αδυναµιών του κανονιστικού πλαισίου της δηµόσιας 

διοίκησης καταβάλλονται προσπάθειες καταρχήν για την απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών στα πλαίσια της βελτίωσης των σχέσεων κράτους – πολίτη 

και, κατά δεύτερο, για την υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης των κανονιστικών 
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ρυθµίσεων. Έτσι, υπήρξε νοµοθετική ρύθµιση249 που προβλέπει την ίδρυση και 

ενεργοποίηση Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης ∆ιαδικασιών µε αντικείµενο την 

απλούστευση περίπλοκων νοµοθετικών και διοικητικών διαδικασιών. Παράλληλα 

προωθήθηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις υπηρεσίες περισσότερων από 200 

δικαιολογητικών για πολλαπλάσιο πλήθος διαδικασιών, η κατάργηση της 

υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών στις διοικητικές συναλλαγές όταν αυτά 

έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία η οποία εµπλέκεται στη διοικητική 

συναλλαγή και η κατάργηση ή ο περιορισµός συναρµοδιοτήτων υπουργών που 

αφορούν διοικητικές πράξεις ατοµικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, ενώ προωθείται η 

µείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης στις διαδικασίες αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων στους τοµείς της µεταποίησης,250 του εµπορίου και των υπηρεσιών. 

∆οµές και συστήµατα: Οι δοµές και τα συστήµατα, µε βάση το ΕΠ 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», συνιστούν το σύστηµα παραγωγής των 

δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης 

των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, καθώς σε 

συνδυασµό µε το κανονιστικό πλαίσιο, συνιστούν καθοριστικό συντελεστή της 

διοικητικής ικανότητας της χώρας. Αφορούν στην τυπική διάρθρωση του κράτους και 

των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, στην οργάνωση της εργασίας και στην 

κατανοµή δικαιοδοσιών και καθηκόντων, στις διαδικασίες και στις πρακτικές 

λειτουργίας των υπηρεσιών, και στα µέσα που διαθέτουν, ιδίως σε ό,τι αφορά στις 

ΤΠΕ. 

                                            
249 Ν.3242/2004, ν.3345/2005, ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006): Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Άρθρο 1 Αντικείµενο: Αντικείµενο ρύθµισης των 
διατάξεων των άρθρων 1έως 13 αυτού του νόµου είναι ο καθορισµός, σύµφωνα και µε την Οδηγία 
2003/98/ΕΚ (L 345/90/31.12.2003),των όρων, των προϋποθέσεων, καθώς και των τρόπων 
διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων, που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, όπως τα έγγραφα και οι φορείς καθορίζονται στις επί µέρους διατάξεις των άρθρων 3 και 4 
αυτού του νόµου. Οι  κείµενες διατάξεις για την πρόσβαση στα παραπάνω έγγραφα εξακολουθούν να 
ισχύουν, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων αυτού του νόµου.»: 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang=el, ΦΕΚ 
58/Β/2006, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 44840/ΣΤ5 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – 
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.): http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/499/ΚΟΙΝΗ-
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-2006-ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ---
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΠ.Ε.Π.Θ..pdf  
250 Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις: 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang=el 
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Ωστόσο και στον τοµέα αυτό παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες,251 οι 

οποίες συναρτώνται οπωσδήποτε µε το θεσµικό πλαίσιο διοικητικής οργάνωσης, 

υπηρεσιακής κατάστασης και αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων, που δηµιουργεί 

πιέσεις εκ µέρους του προσωπικού για τον πολλαπλασιασµό των θέσεων ευθύνης και 

των αντίστοιχων αµοιβών, αλλά και µε τις αντιστάσεις προσαρµογής της οργάνωσης 

των υπηρεσιών προς τις εξελίξεις, όταν η προσαρµογή αυτή απαιτεί κατάργηση 

κεκτηµένων ή αλλαγές ρόλων, καθώς επίσης και µε την καθυστέρηση, ως ένα βαθµό, 

στις διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων προεδρικών διαταγµάτων. Αυτές είναι: η 

οριζόντια ανάπτυξη της ιεραρχικής πυραµίδας σε υπερβολικά µεγάλο αριθµό 

οργανικών µονάδων - γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων - µε 

αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων, τον πολλαπλασιασµό 

των θέσεων ευθύνης και τον κατακερµατισµό της οργάνωσης των υπηρεσιών σε 

οργανικές µονάδες βάσης, τµήµατα πολύ µικρού µεγέθους αριθµού προσωπικού, η 

πλήρης απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και περιγραφών 

εργασίας και οι αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και µέτρησης των 

αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Επιπλέον, η αδυναµία προσαρµογής των δοµών και της οργάνωσης της 

εργασίας των υπηρεσιών προς τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και αρµοδιότητες των 

δηµόσιων οργανισµών, η συντήρηση απαρχαιωµένων ρυθµίσεων στους οργανισµούς 

των υπηρεσιών, η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση µε την 

εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και η απουσία οργανωµένων δοµών οριζόντιας, διϋπηρεσιακής, 

συνεργασίας. Ακόµα η εκτεταµένη παρουσία των φαινοµένων διαφθοράς,252 τα 

οποία, παρά τα θεσµικά µέτρα που καταβάλλονται, έχουν αποκτήσει ενδηµικό 

χαρακτήρα. Τα φαινόµενα αυτά απαντώνται σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και 

διοικητικών συναλλαγών µε τον πολίτη και την επιχείρηση, µε κυριότερες εστίες τις 

υπηρεσίες φορολογίας και τελωνείων, τις πολεοδοµίες, τις πάσης φύσεως υπηρεσίες 

που αδειοδοτούν επιχειρήσεις, τα νοσοκοµεία, κ.ά. Τέλος, η παράλληλη άσκηση 

δηµόσιων λειτουργιών και οι επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µεταξύ φορέων και 

υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µεγάλου αριθµού δηµόσιων φορέων - 

                                            
251 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, όπ., σελ. 18 
252 Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Έκθεση εκ των 
προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της 
δηµόσιας διοίκησης 2007 – 2013”, Μάρτιος 2007, σελ. 13: 
www.epdm.gr/Uploads/Files/Ex_ante_EP_Final.doc 
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ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ -  για ορισµένους από τους οποίους οι λειτουργίες που επιτελούν 

µπορούν να µεταφερθούν, εν µέρει ή στο σύνολό τους, σε άλλους φορείς. 

Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης που καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισµό 

των δοµών και των συστηµάτων και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

εντάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: θεσµικές αλλαγές και πρωτοβουλίες – µε 

ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση της διαφθοράς και τη θωράκιση των ελεγκτικών 

µηχανισµών253 -  την ίδρυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), καθώς 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αντιµετωπίσει πλήρως τις βασικές 

δυσλειτουργίες της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών, καθώς ακόµα και η 

εφαρµογή των πρωτοβουλιών επιχειρησιακού χαρακτήρα που έχουν αναληφθεί,254 

προσκρούει στην έλλειψη τεχνογνωσίας. 

Ισότητα των φύλων: Η ισότητα γυναικών και ανδρών255 αποτελεί µια από τις 

θεµελιώδεις αξίες του κοινοτικού δικαίου. Οι στόχοι της ΕΕ στο θέµα της ισότητας 

ανδρών και γυναικών αφορούν, αφενός, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

µεταχείρισης για τα δύο φύλα και, αφετέρου, στην καταπολέµηση κάθε µορφής 

διακρίσεων λόγω φύλου. Ως προς αυτό, η ΕΕ διατηρεί µια διττή προσέγγιση 

                                            
253 Ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) Άρθρο 12 Ρύθµιση θεµάτων Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης: http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/31/N3320FEK48-2005.pdf 
254 Ν.3230/2004 για την καθιέρωση Συστήµατος ∆ιοίκησης µε στόχους και µέτρηση της 
αποδοτικότητας. «Με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του ν.3230/04 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004), 
καθιερώθηκε η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Σκοπός της µέτρησης είναι η αξιολόγηση των Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η ενίσχυση της 
διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και γενικότερα η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Η αποστολή της δηµόσιας 
διοίκησης πρέπει να διαµορφώνεται σύµφωνα µε την αρχή του σεβασµού και της εξυπηρέτησης του 
πολίτη και να έχει κυρίαρχο προσανατολισµό όχι µόνο την διεκπεραίωση των θεσµικά καθορισµένων 
αρµοδιοτήτων αλλά και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, όπως υπαγορεύονται από τη σύγχρονη 
διοικητική επιστήµη και τις τάσεις που κυριαρχούν στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Σύµφωνα µε 
αυτή την αντίληψη και των οριζόµενων από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση για τον εκσυγχρονισµό και 
ταυτόχρονα την αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, θεσµοθετήθηκε µέσω του ν. 3230/04 η 
εφαρµογή στις Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου τοµέα των Αρχών ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ειδικότερα, 
καθιερώθηκε η διοίκηση µέσω στόχων, καθώς και η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα βάσει δεικτών µέτρησης.»: 
http://www.gsis.gr/cmdocs/6169.pdf 
255 Βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 21ης 
Σεπτεµβρίου 2010 - Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015  COM 
(2010) 491 τελικό: Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2010 – 2015, όπου η 
Επιτροπή παρουσιάζει τις νέες προτεραιότητες για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε στόχο 
να συµβάλει στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία και στις 
θέσεις λήψης αποφάσεων, τόσο στην ΕΕ, όσο και στον κόσµο.:  
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/em0037_en.htm 
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συνδέοντας ειδικές ενέργειες µε το λεγόµενο «gender mainstreaming».256 Το 

συγκεκριµένο ζήτηµα έχει επίσης µια διεθνή διάσταση όσον αφορά στην 

καταπολέµηση της φτώχειας, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες 

υγείας, στη συµµετοχή στην οικονοµία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στα 

δικαιώµατα των γυναικών ως ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών στη χώρα µας παρουσιάζουν 

αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο υπολείπονται πολύ του ευρωπαϊκού 

µέσου όρου.257 Λόγω, λοιπόν, του χαµηλού ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 

στην Ελλάδα, παρατηρείται αυτή η σηµαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης 

στη χώρα µας, σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.258 

Παρατηρείται ότι µε την πάροδο του χρόνου οι γυναίκες που καταλαµβάνουν 

θέσεις εργασίας είναι αναλογικά περισσότερες από τους άνδρες, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνονται ταχύτερα τα ποσοστά απασχόλησής τους. Παρόλα αυτά, η διαφορά στα 

ποσοστά απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες εξακολουθεί να είναι 

σηµαντική και αυτό σηµαίνει ότι η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην 

απασχόληση θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο στόχο των πολιτικών της αγοράς 

εργασίας. Ωστόσο, η µικρή και αργά αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας – και ειδικότερα στην απασχόληση – από τη µία πλευρά σηµαίνει ότι 

υπάρχουν µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα µας, 

από την άλλη υπονοεί ότι για να αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση επιβάλλεται η 

λήψη ολοκληρωµένων και ενεργητικών µέτρων για να αρθούν εµπόδια, 

προκαταλήψεις, διακρίσεις και να επέλθει αλλαγή ατοµικών συµπεριφορών, έτσι 

ώστε οι γυναίκες να µπορέσουν να προωθηθούν σ’ αυτόν τον τοµέα. Πρέπει να 

                                            
256 «Gender Mainstreaming is a globally accepted strategy for promoting gender equality. 
Mainstreaming is not an end in itself but a strategy, an approach, a means to achieve the goal of gender 
equality. Mainstreaming involves ensuring that gender perspectives and attention to the goal of gender 
equality are central to all activities - policy development, research, advocacy/ dialogue, legislation, 
resource allocation, and planning, implementation and monitoring of programmes and projects.»: 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm  
257 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2001 που οι γυναίκες απασχολούνταν σε ποσοστό 41,7%, τα 
ποσοστά παρουσιάζουν αυξητική τάση και διαµορφώνονται στο 47,4% το 2006, υπολειπόµενα όµως 
κατά πολύ του ευρωπαϊκού µέσου όρου της ΕΕ των 27 που είναι 57,1%.: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 20  
258 «Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση µε αυτό των 
ανδρών. Παρότι έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση µε τους άνδρες, οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε υπεύθυνες θέσεις και αµείβονται κατά µέσο όρο 17% λιγότερο από τους 
άνδρες. Η ΕΕ λειτουργεί ως µοχλός αλλαγής και η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά οι γυναίκες 
αποτελούν ακόµη τεράστιο ανεκµετάλλευτο πόρο στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Η Ευρώπη εγγυάται και 
προστατεύει το δικαίωµα για ίση µεταχείριση και παρέχει στήριξη στις δραστηριότητες για την 
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής.»: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=316&langId=el   
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επισηµανθεί, στο σηµείο αυτό, ότι τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών βρίσκονται 

σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τα άλλα κράτη-µέλη και µάλιστα σε ορισµένες 

περιπτώσεις είναι υψηλότερα των αντιστοίχων ποσοστών απασχόλησης των ανδρών 

στην ΕΕ, µε αποτέλεσµα τα περιθώρια αύξησής τους να είναι πολύ µικρά. 

Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών 

είναι η δέουσα λύση για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού της χώρας. 

Παρόλα αυτά, αναφορικά µε το πρόβληµα της ανισότητας των αµοιβών,259 

παρατηρείται ότι το πρόβληµα του χάσµατος στις αµοιβές ανδρών και γυναικών στη 

χώρα µας, είναι µικρότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ.260 Ήδη από το 1957 η συνθήκη 

της Ρώµης261 περιείχε την αρχή της ισότητας των αµοιβών µεταξύ εργαζοµένων 

ανδρών και γυναικών. Το άρθρο 157 της συνθήκης ΕΚ262 προβλέπει ότι τα κράτη 

                                            
259 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα στατιστικά του έτους 2005, το χάσµα στις αµοιβές ανδρών και 
γυναικών είναι 9%, ενώ το αντίστοιχο της ΕΕ 15%: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση, σελ. 21 
260 «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων. Ένα 
µεγάλο µέρος των διαφορών αυτών δε µπορούν να αποδοθούν σε αντικειµενικά κριτήρια. Σε µια 
Ευρώπη που φιλοδοξεί να είναι σύγχρονη και ανταγωνιστική, που είναι αντιµέτωπη µε δηµογραφικές 
αλλαγές (και την προβλεπόµενη µείωση του ενεργού πληθυσµού), η καταπολέµηση των διαφορών στις 
αµοιβές των δύο φύλων δεν έχει απλώς συµβολική αξία, αλλά αποτελεί µέγιστη πρόκληση. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των αιτίων, διατυπώνει ορισµένους τρόπους δράσης που 
µπορούν να επιτρέψουν να τεθεί τέλος στην ανισότητα και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να 
κινητοποιηθούν.» Βλ. Σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
της 18ης Ιουλίου 2007 µε τίτλο «Καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων» 
COM(2007) 424 τελικό: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/c10161_el.htm  
261 «Η συνθήκη ΕΟΚ, η οποία υπεγράφη στη Ρώµη το 1957, συνενώνει τη Γαλλία, τη Γερµανία, την 
Ιταλία και τις χώρες της Μπενελούξ σε µια Κοινότητα που έχει ως αποστολή την ολοκλήρωση, µέσω 
της προώθησης των εµπορικών συναλλαγών, µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη. Μετά τη συνθήκη 
του Μάαστριχτ, η ΕΟΚ µετονοµάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκφράζοντας τη βούληση των 
κρατών µελών να επεκτείνουν τις κοινοτικές αρµοδιότητες σε µη οικονοµικούς τοµείς.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_el.htm   
262 «Η νοµική βάση για την πολιτική της επιχείρησης είναι το άρθρο 157 του τίτλου XV Ι της 
Συνθήκης ΕΚ. Οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστική σηµασία για την οικονοµική µεγέθυνση της Ένωσης. 
Για να οικοδοµήσει µια ισχυρή οικονοµία, η ΕΕ πρέπει να καλλιεργήσει το πνεύµα της 
επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη, και να δηµιουργήσει συνθήκες πλαισίωσης οι οποίες ενθαρρύνουν 
τις καινοτόµες επιχειρηµατικές πρακτικές και οδηγούν στη δηµιουργία και τη µεγέθυνση 
επιχειρήσεων. Η επίτευξη αυτών των στόχων έχει ζωτική σηµασία για την πραγµατοποίηση της 
αειφόρου οικονοµικής µεγέθυνσης, που είναι απαραίτητη για τη στήριξη της κοινωνικής προόδου και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Η πολιτική της επιχείρησης της ΕΕ απευθύνεται στο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον στο σύνολό του, και έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις – 
ανεξαρτήτων µεγέθους, νοµικής µορφής ή τοµέων – να µεγεθυνθούν και να αναπτυχθούν. Ο τριπλός 
της ρόλος συνίσταται στην προώθηση και τη διευκόλυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, στην 
παρακίνηση της µεγέθυνσης και της καινοτόµου ικανότητας όλων των επιχειρήσεων, χάρη στη 
δηµιουργία ενός δυναµικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση πραγµατικής 
πρόσβασης στις αγορές της Ευρώπης και πέραν των συνόρων της, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις.» 
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µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την εφαρµογή της αρχής της ισότητας της αµοιβής 

µεταξύ ανδρών και γυναικών για όµοια εργασία ή για εργασία της ίδιας αξίας. 

Εξάλλου, η µείωση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων αποτελεί έναν από 

τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Στην πράξη, η κατάσταση παραµένει, ωστόσο, προβληµατική. Όπως 

υπογραµµίζεται στο Χάρτη πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών,263 

οι διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων δεν µειώθηκαν σχεδόν καθόλου κατά τη 

διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει και τα µέτρα 

που έχουν εφαρµοστεί για το σκοπό αυτό.264  

Το µεγαλύτερο µέρος των διαφορών αυτών δεν µπορούν να αποδοθούν σε 

αντικειµενικούς παράγοντες. Σε όλα τα κράτη µέλη οι γυναίκες έχουν καλύτερες 

σχολικές επιδόσεις και αποτελούν την πλειονότητα των πτυχιούχων της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Εποµένως, πώς να εξηγηθεί το ότι δεν επιτυγχάνουν καλύτερες 

συνθήκες στην αγορά εργασίας και δεν αξιοποιούνται καλύτερα οι παραγωγικές τους 

ικανότητες σε σχέση µε σήµερα; 

Η καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων υπερβαίνει κατά 

πολύ τις δυνατότητες παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το λόγο αυτό, 

απαιτείται κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων πλευρών, ξεκινώντας από τα 

κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, στα χέρια των οποίων βρίσκεται κυρίως η 

εξουσία λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσης. Οι διαφορές στις αµοιβές µπορεί 

να οφείλονται σε αντικειµενικούς παράγοντες, όπως ατοµικά χαρακτηριστικά (ηλικία, 

µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία), στοιχεία που συνδέονται µε τη θέση εργασίας 

                                                                                                                             
http://www.bep.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1398&Itemid=192  
263 Ο παρών χάρτης πορείας στηρίζει τους στόχους του προγράµµατος για την ισότητα µεταξύ 
γυναικών και ανδρών. ∆ιαδέχεται τη στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 
(2001 – 2005) της οποίας κάνει τον απολογισµό τονίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες βελτιώσεις. 
Αναµένεται να ακολουθήσει έκθεση προόδου το 2008 και µια αξιολόγηση συνοδευόµενη από πρόταση 
παρακολούθησης το 2010. Βασικοί του στόχοι είναι: 1. Η επίτευξη της οικονοµικής ανεξαρτησίας επί 
ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες, 2. Αρµονικός συνδυασµός ιδιωτικής και επαγγελµατικής 
ζωής, 3. Ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, 4. Η εξάλειψη κάθε µορφής βίας βασισµένης στο 
φύλο, 5. Η εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου, 6. Η προαγωγή της ισότητας στις τρίτες 
χώρες.:»:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_me
n_and_women/c10404_el.htm 
264 «Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το 2005 οι γυναίκες κέρδιζαν κατά µέσο όρο 15 % λιγότερα 
από τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σηµειώθηκε βελτίωση µόλις κατά 2 εκατοστιαίες 
µονάδες σε σχέση µε το 1995. Η εξέλιξη αυτή είναι αµελητέα σε σχέση µε τη σηµαντική αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών.»: βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών της 18ης Ιουλίου 2007 µε τίτλο «Καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο 
φύλων» COM(2007) 424 τελικό: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/c10161_el.htm 
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(επάγγελµα, είδος σύµβασης ή συνθήκες εργασίας), στοιχεία που σχετίζονται άµεσα 

µε την επιχείρηση (τοµέας δραστηριότητας, µέγεθος). 

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις αποδεδειγµένης διάκρισης, κατά τις οποίες µια 

γυναίκα εισπράττει κατώτερη αµοιβή για την ίδια εργασία από έναν άνδρα 

συνάδελφό της. Ωστόσο, οι διακρίσεις και τα αντικειµενικά κριτήρια δεν αρκούν για 

να εξηγήσουν το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις αµοιβές. 

Επιπλέον, η µισθολογική ανισότητα οφείλεται επίσης στις ανισότητες της αγοράς 

εργασίας, οι οποίες θίγουν πρωτίστως τις γυναίκες. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται 

ο οριζόντιος διαχωρισµός της αγοράς εργασίας, δηλαδή οι γυναίκες συγκεντρώνονται 

σε πολύ πιο περιορισµένο αριθµό τοµέων και επαγγελµάτων σε σχέση µε τους άνδρες 

και, γενικά, τα επαγγέλµατα αυτά αµείβονται και αποτιµώνται λιγότερο, ο κάθετος 

διαχωρισµός της αγοράς εργασίας, δηλαδή οι γυναίκες εργάζονται κυρίως σε 

χειρότερα αµειβόµενες θέσεις και συναντούν περισσότερα εµπόδια στην 

επαγγελµατική τους ανέλιξη265 και, τέλος οι παραδόσεις και τα στερεότυπα,266 τα 

οποία επηρεάζουν κυρίως την επιλογή της εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, την 

αξιολόγηση και την κατάταξη των επαγγελµάτων, καθώς και τη συµµετοχή στην 

εργασία.267 

                                            
265 Αναφέρεται ενδεικτικά ότι µόνο το ένα τρίτο των υψηλόβαθµων στελεχών είναι γυναίκες στο 
σύνολο των επιχειρήσεων της ΕΕ: βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών της 18ης Ιουλίου 2007 µε τίτλο «Καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο 
φύλων» COM(2007) 424 τελικό:  
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/c10161_el.htm  
266 Ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  του  Χάρτη  πορείας  για  την  ισότητα  µεταξύ  γυναικών  και 
ανδρών  είναι  η  εξάλειψη  των  στερεοτύπων  φύλου.  Σύµφωνα  µε  αυτόν  η  εκπαίδευση,  η 
κατάρτιση   και  ο  πολιτισµός  θα  πρέπει  να  επιτρέψουν  τον  προσανατολισµό  των  γυναικών  σε  
µη  παραδοσιακές  σπουδές  και  σε  εκτιµώµενους  τοµείς  εργασίας.  Επίσης,  σε  γενικές  γραµµές, 
διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες εξακολουθούν  να  απασχολούνται  σε  λιγότερο  εκτιµώµενους  τοµείς  
και  κατέχουν  κατά  κανόνα τα  χαµηλότερα  κλιµάκια  στην  ιεραρχία,  ενώ  τα  µέσα  ενηµέρωσης  
συµβάλλουν  στη  µεταφορά των  στεροτύπων  των  φύλων,  οπότε  είναι απαραίτητη  η  διεξαγωγή  
συνεχούς  διαλόγου  µεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόµενων µερών.: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/c10404_el.htm 
267 Κωνσταντινίδης Π., Γυναικείο επιχειρείν: ωραίο, αλλά ….ασθενές!: «Σύµφωνα µε τη διεθνή 
βιβλιογραφία, το προφίλ των γυναικών που αυτοαπασχολούνται είναι µέσης ηλικίας, έγγαµες, χαµηλού 
ή υψηλού µορφωτικού επιπέδου, έχοντας στην οικογένειά τους ένα τουλάχιστον αυτοαπασχολούµενο 
µέλος. Παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενεργητικές, συναισθηµατικές, ανοικτές και ανεξάρτητες µε 
αυτοπεποίθηση. ∆ιακρίνονται για τη σεµνότητα, την υποµονή και τη µετριοπάθειά τους και διαθέτουν 
υψηλές προσδοκίες και καθορισµένους στόχους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν το κλειδί 
για την επιτυχία µιας επιχείρησης καθώς µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που δυσχεραίνουν τη δηµιουργία και την επιβίωσή της. Σε ό,τι αφορά στις γνωστικές 
δεξιότητες άνδρες και γυναίκες είναι καλοί σε ορισµένα πράγµατα. Οι άντρες πλεονεκτούν στον 
αναλυτικό τρόπο σκέψης την µαθηµατική αντίληψη ενώ οι γυναίκες είναι καλύτερες σε προφορικές 
δεξιότητες, επικοινωνιακές σχέσεις, ένστικτα , διαίσθηση κ.λ.π. αλλά και σε άλλες δεξιότητες όπως 
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Αρκετά ενθαρρυντικά για την Ελλάδα είναι και τα στοιχεία που αφορούν στη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα, σε τοµείς της οικονοµίας όπως η γεωργία, οι 

υπηρεσίες, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι µεταφορές και η τηλεπικοινωνία, οι 

χρηµατοοικονοµικές και άλλες υπηρεσίες,268 µε µόνη εξαίρεση τους τοµείς της 

βιοµηχανίας και των κατασκευών, στους οποίους το ποσοστό των ανδρών που 

ασχολούνται στη δική τους επιχείρηση είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό 

των γυναικών.269 Στους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας το ποσοστό των γυναικών 

που απασχολούνται στη δική τους επιχείρηση είναι είτε ίσο ή υψηλότερο από αυτό 

των ανδρών.270 

                                                                                                                             
οργάνωση χρόνου, τήρηση προθεσµιών, µεθοδικότητα, οργάνωση εγγράφων κ.λ.π. Η ικανότητα 
οράµατος και θέσπισης συγκεκριµένης στρατηγικής κατεύθυνσης, η αποτελεσµατική επικοινωνία, η 
υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη και ωρίµανση, η αναπτυγµένη ικανότητα ταυτόχρονου χειρισµού 
πολλών θεµάτων και δράσεων, καθώς και η ικανότητα κινητοποίησης ατόµων από διαφορετικές 
οµάδες για την επίτευξη κοινών στόχων, αποτελούν σήµερα ζητούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ηγεσίας σε όλους τους τοµείς του επιχειρηµατικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.» 
http://www.anki.gr/dat/8FF999D7/file.pdf?634804527913355000 
268 Κασιµάτης Γ., Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας: «Τα κίνητρα της 
επιχειρηµατικότητας των γυναικών: Στην Ελλάδα η ιδέα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας δεν έχει 
καλλιεργηθεί στο βαθµό που έχει αναπτυχθεί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, µε τα νέα 
δεδοµένα στην οικονοµία, αρκετές γυναίκες, ακόµα και µε ακαδηµαϊκή µόρφωση, αρχίζουν να 
διερευνούν τις ευκαιρίες και τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τη δραστηριοποίησή τους στον 
επιχειρηµατικό τοµέα. Είναι φανερό ότι το κίνητρο της ανάγκης είναι ισχυρότερο στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, όπου οι δυνατότητες εύρεσης ικανοποιητικής απασχόλησης µε µισθωτή σχέση 
είναι γενικά δυσκολότερες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η οικονοµική ανάγκη αποδεικνύεται ισχυρός 
παράγοντας, που µπορεί να υπερβεί τα κοινωνικά στερεότυπα σχετικά µε τους ρόλους των δύο φύλων 
Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηµατίες για ♦ την ανάγκη για ανεξαρτησία, ♦ το ενδιαφέρον για το 
αντικείµενο, ♦  την ανάγκη βελτίωσης της οικονοµικής τους κατάστασης. 
 

 
Κατανοµή της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα:  

☻ Γεωργία 20%, ☻ Εµπόριο 25%, ☻ Τουρισµός 18%, ☻ ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 18%,  
☻ Βιοµηχανία – βιοτεχνία 9%, ☻ Εκπαίδευση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 7%: 

http://www.femens.gr/Portals/0/deltia/omilia_kassimati.pdf 
269 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχει απόκλιση 4,1 και 16,3 ποσοστιαίων µονάδων αντίστοιχα.: βλ. 
Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 21 
270 Eurostat, “The entrepreneurial gap between men and women”, 2007 « There continue to be many 
more men entrepreneurs running their own businesses than women across the EU. Equally, there are 
many more men than women managing businesses, irrespective of whether they own them or not. Nor 
has there been much sign of either of these gaps narrowing over recent years. In 2005, self-employed 
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Αναφορικά µε τη θέση της γυναίκας στη δηµόσια διοίκηση,271 παρατηρείται 

ότι το ποσοστό των ανδρών δηµοσίων υπαλλήλων είναι µεγαλύτερο από των 

γυναικών,272 ενώ τα ποσοστά απόκλισης διαφέρουν ανά φορέα και κατηγορία 

εκπαίδευσης. 273 Το πρόβληµα της ανισότητας παρουσιάζεται στις πραγµατικές του 

διαστάσεις εάν εξετασθούν τα ποσοστά συµµετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις 

                                                                                                                             
women in industry and services in the European Union as a whole accounted for around 8.6% of the 
total number of women in work, half the proportion of self-employed men.»: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-030/EN/KS-SF-07-030-EN.PDF 
271  

Ποσοστιαία Κατανοµή Υπαλλήλων ανά είδος Φορέα του ∆ηµοσίου, Φύλο και Κατηγορία 
Εκπαίδευσης (2004) 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Σύνολο Υπαλλήλων 100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 55,15% 50% 36% 58% 66% 
Γυναίκες 44,85% 50% 64% 42% 34% 

Σύνολο Μονίµων Υπαλλήλων ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών 

100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 55% 49% 59% 57% 60% 
Γυναίκες 45% 51% 41% 43% 40% 
Σύνολο Μονίµων Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ 100% 100% 100% 100% 100% 
Άνδρες 32% 39% 17% 35% 41% 
Γυναίκες 68% 61% 83% 65% 59% 
Σύνολο Μονίµων Υπαλλήλων ΟΤΑ 100% 100% 100% 100% 100% 
Άνδρες 66% 52% 48% 67% 79% 
Γυναίκες 34% 48% 52% 33% 21% 
Σύνολο Τακτικού Προσωπικού ΚΝΠΙ∆ 100% 100% 100% 100% 100% 
Άνδρες 78% 63% 76% 78% 91% 
Γυναίκες 22% 37% 24% 22% 9% 

Πηγή: ΥΠΕΣ∆∆Α/ΓΓ∆∆, 2006, ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού δηµόσιου τοµέα, 
Απογραφή 31-12-2004, Επεξεργασία στοιχείων: Γενική Γραµµατεία Ισότητας – ΥΠΕΣ∆∆Α 

Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 22 - 23 
272 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα στατιστικά του έτους 2004, από το σύνολο των 
δηµοσίων υπαλλήλων το 55,15% ήταν άνδρες, ενώ οι γυναίκες ανέρχονταν σε 44,85%.: βλ. Επίσηµη 
υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 21 
273 «Στις δηµόσιες υπηρεσίες, ενώ στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών και γυναικών µονίµων 
υπαλλήλων ήταν το ίδιο (50%), στις κατηγορίες ∆Ε και ΥΕ το ποσοστό των ανδρών ήταν υψηλότερο 
σε σύγκριση µε αυτό των γυναικών, 58% έναντι 42% και 66% έναντι 34% αντίστοιχα. Τέλος, στην 
κατηγορία ΤΕ το ποσοστό γυναικών ήταν 64% έναντι 36% των ανδρών. 
Στα ΝΠ∆∆, τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά των 
ανδρών: στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών ήταν 39%, ενώ το 61% ήταν γυναίκες. Οι γυναίκες 
κυριαρχούν και στις κατηγορίες ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ µε ποσοστά 83%, 65% και 59%. Αντίθετα στους ΟΤΑ, 
τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των ανδρών ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά των γυναικών: στην 
κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών ήταν 52%, έναντι 48% των γυναικών, ενώ στην κατηγορία ΤΕ το 
ποσοστό γυναικών είναι 52% έναντι 48% των ανδρών. Στις κατηγορίες ∆Ε και ΥΕ οι άνδρες 
κυριαρχούν µε ποσοστά 67% και 79% αντίστοιχα. Τέλος, στα ΚΝΠΙ∆ τα συνολικά ποσοστά 
απασχόλησης των ανδρών ήταν σχεδόν τριπλάσια από αυτά των γυναικών: στην κατηγορία ΠΕ το 
ποσοστό ανδρών ήταν 78%, έναντι 22% των γυναικών, ενώ στην κατηγορία ΤΕ το ποσοστό των 
ανδρών ήταν 76% έναντι 24% των γυναικών. Αντίστοιχα, στις κατηγορίες ∆Ε και ΥΕ οι άνδρες 
κυριαρχούν µε ποσοστά 78% και 91% αντίστοιχα.»: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση, σελ. 21 - 22 
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ευθύνης στις δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,274 καθώς και 

σε αιρετές θέσεις.275 

Για την υποστήριξη της εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

λαµβάνεται σειρά µέτρων µε στόχο τη στήριξη της γυναίκας στην προσπάθειά της να 

συνδυάσει την οικογένεια µε την επαγγελµατική δραστηριότητα. Ειδική µέριµνα 

λαµβάνεται για τις άγαµες, καθώς και για τις πολύτεκνες µητέρες. Στο πλαίσιο αυτό, 

στο νέο ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26/Α)276 το µειωµένο 

                                            
274 «i) Στα Υπουργεία και στις δηµόσιες υπηρεσίες, το συνολικό ποσοστό ανδρών µε θέση γενικού 
διευθυντή, διευθυντή και προϊσταµένου τµήµατος ανερχόταν στο 63%, 66%, και 53%, έναντι µόλις 37 
%, 34% και 47% των αντιστοίχων των γυναικών. Τούτο, είναι αποκαλυπτικό, όταν ως σηµειώθηκε 
ανωτέρω, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών και γυναικών µονίµων 
υπαλλήλων ήταν το ίδιο, 50%. ii) Στα ΝΠ∆∆, όπου το συνολικό ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης 
ήταν το διπλάσιο του συνολικού ποσοστού των ανδρών, το ποσοστό των ανδρών που καταλαµβάνουν 
θέση γενικού διευθυντή, διευθυντή και προϊσταµένου τµήµατος ανέρχεται στο 53%, 38%, και 26%, 
έναντι 47 %, 62% και 74% των αντιστοίχων των γυναικών. Τούτο, είναι σηµαντικό, όταν ως 
σηµειώθηκε ανωτέρω, στην κατηγορία ΠΕ το 39% ήταν άνδρες, ενώ το 61% ήταν γυναίκες. iii) Στους 
ΟΤΑ, οι ανισότητες είναι σαφείς: το ποσοστό των ανδρών που καταλαµβάνουν θέση γενικού 
διευθυντή, διευθυντή και προϊσταµένου τµήµατος ανέρχεται στο 76%, 63%, και 56%, έναντι 24%, 
38% και 45% των αντιστοίχων των γυναικών. Τούτο, είναι σηµαντικό, όταν ως σηµειώθηκε τα 
ποσοστά των ανδρών και γυναικών στην κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ήταν περίπου τα ίδια. iv) Στα ΚΝΠΙ∆ 
όπου τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των ανδρών ήταν σχεδόν τριπλάσια από αυτά των γυναικών, 
η κυριαρχία των ανδρών είναι αντίστοιχα απόλυτη.»: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση, σελ. 23 - 24 
275 «Οι γυναίκες βουλευτές το έτος 1996 ανέρχονταν σε 19 (6,3%), το έτος 2000 σε 31 (10,3%), ενώ 
µετά τις εκλογές του 2004 ήταν µόλις 39 (13%). Οι γυναίκες ευρωβουλευτές το έτος 1999 ανέρχονταν 
σε 4 (16%), ενώ µετά τις εκλογές του 2004 ήταν µόλις 7 (28,8%). Στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006, 
από το σύνολο των 57 θέσεων εκλέχτηκαν 2 γυναίκες νοµάρχες (3,5%). Αντίστοιχα, στις δηµοτικές 
εκλογές του 2006, από το σύνολο των 1.033 αιρετών θέσεων, εκλέχτηκαν µόλις 32 γυναίκες δήµαρχοι 
(3,1%). ∆ιαχρονικά η πρόοδος ήταν ελάχιστη καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά στις νοµαρχιακές και 
δηµοτικές εκλογές του 2002, ήταν 1,75% και 2,03%.»: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση, σελ. 24 
276 «1. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, 
χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) 
ετών. ∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. 2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά 
δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον 
έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) 
µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούµενο 
εδάφιο µειωµένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 
67% και άνω, το κατά µία ώρα µειωµένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούµενου 
εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή ένα (1) µήνα αντίστοιχα. Στην περίπτωση γέννησης 4ου 
τέκνου, το µειωµένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόµα έτη. 3. Αν και οι δύο γονείς 
είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από 
τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν µε την ανωτέρω 
κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε 
διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια της προηγούµενης παραγράφου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου 
ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαιούται όµοιων ολικώς ή 
µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των 
διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το µέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει 
χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά υπολείπονται των 
διευκολύνσεων της παραγράφου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε 
επάγγελµα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν 
λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιµετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, 
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ωράριο εργασίας που προβλέπεται για τις γυναίκες δηµοσίους υπαλλήλους και η 

εννιάµηνη άδεια µε αποδοχές την οποία αυτές µπορούν να επιλέξουν αντί του 

µειωµένου ωραρίου, ισχύει για πρώτη φορά και για τους άνδρες δηµοσίους 

υπαλλήλους εφόσον δεν κάνει χρήση η µητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωµα 

αναγνωρίζεται και στο µοναδικό γονέα των µονογονεϊκών οικογενειών. Επίσης, 

αµείβεται η γονική άδεια, για τρεις µήνες, για γονείς µε τρία παιδιά, η οποία µέχρι 

τώρα ήταν µη αµειβόµενη µε αποτέλεσµα ο αριθµός των γυναικών που έκαναν χρήση 

να είναι ελάχιστος και των ανδρών σχεδόν µηδενικός, ενώ παρατείνεται το µειωµένο 

ωράριο εργασίας για δύο ακόµη έτη µετά τη γέννηση τέταρτου παιδιού. Στόχος είναι 

η στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και απασχολησιµότητας υπό το πρίσµα της 

εξατοµικευµένης ενίσχυσης, προκειµένου να επιτευχθεί η άρση των πολλαπλών 

εµποδίων συµφιλίωσης της εργασιακής και της οικογενειακής και προσωπικής ζωής 

των γυναικών κυρίως, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση ή και η παραµονή 

τους στην αγορά εργασίας. 

Η δυσκολία συµφιλίωσης της ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής που οδηγεί 

συχνά τις γυναίκες στην εργασία µερικής απασχόλησης και σε επανειληµµένες 

διακοπές της σταδιοδροµίας τους, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά η 

επαγγελµατική τους εξέλιξη. Προκειµένου να συµβάλει αποτελεσµατικά στη µείωση 

των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων, η Επιτροπή προτείνει την καλύτερη 

εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας, σε συνδυασµό µε δράσεις ευαισθητοποίησης, 

την πλήρη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, κυρίως χάρη στην ευρωπαϊκή χρηµατοδοτική ενίσχυση σε όλες τις 

µορφές της (διαρθρωτικά ταµεία), την προώθηση της µισθολογικής ισότητας στους 

κύκλους των εργοδοτών προβάλλοντας κυρίως την εταιρική κοινωνική ευθύνη και, 

                                                                                                                             
σύµφωνα µε βεβαίωση της ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας 
υπάγεται ο υπάλληλος. 4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν 
έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστηµα. 
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την 
άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί 
την επιµέλεια. 6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα 
οποία παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται 
το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. 7. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθµίζονται οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο 
όριο ηµερών απουσίας.»: http://4grde-a-ath.att.sch.gr/arxeiapdf/N3528.pdf  
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τέλος, την υποστήριξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών σε κοινοτικό επίπεδο µε τη 

συνδροµή των κοινωνικών εταίρων.277 

Ζητήµατα στρατηγικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στη διοικητική 

ικανότητα: Υπάρχουν τρεις συντελεστές διοικητικής δράσης, σύµφωνα µε το ΕΠ 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», οι οποίοι στοχεύουν στη διαχείριση της 

παραγωγής των δηµόσιων πολιτικών και στην προώθηση της εφαρµογής τους: 1. Ο 

πρώτος αφορά στην πρακτική της περιστασιακής και περιπτωσιακής προσέγγισης 

των αλλαγών των διαφόρων συντελεστών της διοικητικής ικανότητας που 

καθορίζουν τελικά την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα 

των υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης. 2. Ο δεύτερος αφορά στην κυριαρχία του 

προτύπου της θεσµικής προσέγγισης των αλλαγών σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση 

του ρόλου της επιχειρησιακής προσέγγισης, το οποίο βασίζεται στη νοµοθέτηση 

ρυθµίσεων γενικής ισχύος, η εφαρµογή των οποίων πρέπει να συνδυάζεται µε  

οργανωτικές αλλαγές και σαφώς στοχοθετηµένα επιχειρησιακά σχέδια. Κατά 

συνέπεια, τις ρυθµίσεις αυτές καλούνται να υιοθετήσουν οι φορείς της δηµόσιας 

διοίκησης, χωρίς να υπάρχουν συγκροτηµένοι και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί και 

διαδικασίες παρακολούθησης της εφαρµογής των ρυθµίσεων και χωρίς την αναγκαία 

τεχνική ή και πολιτική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την προώθηση της 

οργανωτικής αλλαγής, στο πλαίσιο εσωτερικών αντιδράσεων και της αδράνειας του 

συστήµατος. Με το ζήτηµα αυτό συναρτάται και η έλλειψη τεχνογνωσίας και 

ικανότητας οργανωτικής αλλαγής στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης. 3. Ο τρίτος 

αναφέρεται στη συγκεντρωτική οργάνωση, σε ό,τι αφορά βασικές οριζόντιες 

λειτουργίες, όπως είναι, για παράδειγµα, η δηµοσιονοµική διαχείριση. Καθώς η 

συγκεντρωτική οργάνωση του κράτους αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της 

οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, συνιστά ιδιαίτερα σοβαρό εµπόδιο για την 

ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας και αντίστοιχα της υπευθυνότητας των 

δηµόσιων οργανισµών, σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης. Καθιστά τους 

δηµόσιους οργανισµούς εξαρτώµενους από κεντρικά υπουργεία, που δεν είναι 

πρακτικά δυνατόν να ανταποκριθούν στην ποικιλία των αναγκών που αντιµετωπίζουν 

οι δηµόσιοι οργανισµοί, και στερεί τους τελευταίους από δικαιοδοσίες σε βασικά 

                                            
277 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 18ης Ιουλίου 2007 µε 
τίτλο «Καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων» COM(2007) 424 τελικό: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/c10161_el.htm 
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µέσα άσκησης αποτελεσµατικής διοίκησης, όπως είναι οι οικονοµικοί πόροι και το 

ανθρώπινο δυναµικό.278 Επειδή, όµως, οι συντελεστές αυτοί δυσλειτουργούν και 

παρατηρείται πρακτική «εξίσωσης» της παραγωγής πολιτικής µε τη νοµοθέτηση 

πολιτικής, χωρίς να υπάρχουν πάντοτε βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας,279 υπάρχουν 

σοβαρές αδυναµίες στην επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. 

β) Καλή διακυβέρνηση 

Τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης, τα οποία υποδεικνύονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο πλαίσιο του στόχου υποστήριξης της διοικητικής 

ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης κατά την περίοδο 2007-1013, εντάσσονται σε δύο 

ευρείς στρατηγικούς στόχους: • Το στρατηγικό στόχο για µια αποτελεσµατική και 

αποδοτική δηµόσια διοίκηση, στον οποίο εντάσσονται τα κριτήρια της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, και το κριτήριο της ανταπόκρισης. • Το 

στρατηγικό στόχο για µια ανοιχτή, δίκαιη και συµµετοχική δηµόσια διοίκηση, στον 

οποίο εντάσσονται τα κριτήρια της συµµετοχής, της εφαρµογής του νόµου, της 

διαφάνειας, της συναίνεσης, της ισονοµίας και ενσωµάτωσης και της λογοδοσίας. 

Σε ό,τι αφορά στην ανοιχτή, δίκαιη και συµµετοχική δηµόσια διοίκηση, και µε 

βάση το κριτήριο της διαφάνειας,280 η Ελλάδα κατατάσσεται σε πολύ χαµηλή θέση 

όχι µόνο µεταξύ των χωρών της ΕΕ αλλά και διεθνώς. Έτσι τεκµηριώνεται η 

κρατούσα άποψη για το ενδηµικό επίπεδο διαφθοράς το οποίο διατρέχει ένα µεγάλο 

                                            
278 Ενδεικτικό στοιχείο της συγκεντρωτικής οργάνωσης του κράτους είναι και το υψηλό ποσοστό των 
δαπανών της γενικής διοίκησης (Εxpenditure on general public administration) το οποίο προσεγγίζει το 
10% του ΑΕΠ και το 20% δαπανών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και είναι το υψηλότερο µεταξύ των 
χωρών µελών του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2004).: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 
28, OECD, 2006, National Accounts database, October 2006: 
http://www.oecd.org/dataoecd/4/22/37574961.pdf 
279 Αυτοί είναι: «• Η απαιτούµενη προεργασία ανάλυσης του πεδίου παρέµβασης της πολιτικής. • Η 
πλήρης τεκµηρίωση της πολιτικής, πέραν των εκάστοτε αναγκαίων νοµοθετικών προϋποθέσεων. • Ο 
απαραίτητος επιχειρησιακός προγραµµατισµός των ενεργειών εφαρµογής της πολιτικής και η 
διασφάλιση των απαραίτητων χρηµατοδοτικών µέσων. • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της πολιτικής, και η συνακόλουθη ανάδραση.»: βλ. Επίσηµη 
υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 29 
280 Για το κριτήριο αυτό υπάρχουν τα στοιχεία των ερευνών για τη διαφθορά που διεξάγει η ∆ιεθνής 
∆ιαφάνεια που πραγµατοποιούνται σε παγκόσµια κλίµακα. Η Transparency International (TI, 
ελληνικά: ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια) , είναι µη κυβερνητικός οργανισµός που ασχολείται µε τη διαφθορά 
στον κόσµο. Αυτό συµπεριλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο, τη διαφθορά στην πολιτική. Ο 
οργανισµός είναι ευρύτερα γνωστός για τη σύνταξη, από το1995 του ετήσιου ∆είκτη Αντίληψης για τη 
∆ιαφθορά (Corruptions Perceptions Index), ενός συγκριτικού καταλόγου για τη διαφθορά παγκοσµίως. 
Έδρα της είναι το Βερολίνο. Ιδρύθηκε αρχικά στη Γερµανία το 1993 µε τη µορφή µη κερδοσκοπικού 
οργανισµού: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%
CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1 
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εύρος των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες.281 

Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσµατική και αποδοτική δηµόσια διοίκηση και µε 

βάση το µέγεθος της διοικητικής επιβάρυνσης συµµόρφωσης των επιχειρήσεων προς 

το κανονιστικό πλαίσιο ως εµπόδιο επιχειρηµατικότητας, τα διαθέσιµα στοιχεία που 

προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ282 και τη Γενική 

∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,283 

κατατάσσουν τη χώρα στη δυσµενέστερη, ή στις 2-3 δυσµενέστερες θέσεις, µεταξύ 

των Ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά µε: • Tο κόστος διοικητικής επιβάρυνσης 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων προς τις ισχύουσες ρυθµίσεις ως ποσοστό του 

ΑΕΠ.284 • Τη διοικητική επιβάρυνση συναλλαγής µε τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες 

που συναρτάται µε τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, την αυξητική τάση αυτής 

της διοικητικής επιβάρυνσης, καθώς και την προσφυγή σε προσωρινή απασχόληση 

                                            
281 Η «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς» έχει πραγµατοποιήσει σειρά από έρευνες µε σκοπό να µετρήσει το 
φαινόµενο της διαφθοράς στην Ελλάδα, χρησιµοποιώντας τη διεθνή εµπειρία. Η «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-
Ελλάς» διαπίστωσε έγκαιρα την ανάγκη µιας συνολικότερης και πληρέστερης έρευνας κοινής γνώµης, 
µε σκοπό τη συµπλήρωση των ερευνητικών εργαλείων που διαθέτει η «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια» 
(Transparency International).  Η παραπάνω πρωτοβουλία έχει στόχο να αποτελέσει µία ελληνική 
αυτόνοµη και αποκλειστικά εγχώρια ερευνητική πρωτοβουλία και να δηµιουργήσει ένα ελληνικό 
index της διαφθοράς. Έρευνες για την έκταση της διαφθοράς στην Ελλάδα από το 2005 ως το 2011 
είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα: http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11 
282 The Observatory of European SMES: Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις ιδρύθηκε από την Επιτροπή το ∆εκέµβριο του 1992. Η δηµιουργία του στηρίχτηκε στην 
ανάγκη βελτίωσης της καταγραφής της «οικονοµικής παρουσίας» των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η 
αποστολή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου έχει ένα βασικό στόχο: την παροχή πληροφοριών προς τα 
κέντρα αποφάσεων, τους ερευνητές, τους οικονοµολόγους και φυσικά τις Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις. Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), ως 
τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Ελλάδας, είναι 
µέλος του Reference Board του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Το Παρατηρητήριο απαρτίζεται από 
µια σειρά αναφορών πάνω σε θέµατα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, τα οποία όµως δε 
δηµοσιεύονται µε συγκεκριµένη περιοδικότητα. Η έρευνα πάνω στο εκάστοτε θέµα διεξάγεται από το 
ENSR (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Έρευνας για τις ΜΜΕ) µε τη συνεργασία της ΕΙΜ (Ερευνητικό και 
Συµβουλευτικό ∆ίκτυο ΜΜΕ). Τέλος, οι αναφορές στηρίζονται πάνω σε Στατιστική Έκθεση που 
διενεργείται ανάµεσα σε 7.800 Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρώπης.: 
http://www.gsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=18&IItemid=193.  
Για στοιχεία και αριθµούς για τις ΜΜΕ, βλ. την Ευρωπαϊκή Πύλη για τις ΜΜΕ: 
http://ec.europa.eu/small-business//policy-statistics/facts/index_el.htm 
283 EC, G.M.M. Gelauf and A.M. Lejour, The new Lisbon Strategy, an estimation of the economic 
impact of reaching five Lisbon targets, Industrial Policy and Economic Reforms Papers No 1, 2006: 
http://iri.jrc.es/papers/2010_JRC60762_WP8.pdf 
284 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το Προϊόν ή 
Εισόδηµα που αποκτούν οι κάτοικοι µιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια χώρα το αποκτούν. Με άλλα 
λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι 
µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους. Ισούται µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συν το εισόδηµα των 
πολιτών που ζουν εκτός της χώρας µείον του εισοδήµατος που δηµιουργείται από αλλοδαπούς εντός 
της χώρας. ∆ιαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συµπεριλαµβάνει και το 
Εισόδηµα που απέκτησαν οι κάτοικοι µιας χώρας στο εξωτερικό.»: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ακαθάριστο_εθνικό_προϊόν 
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και εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing)285 για την αποφυγή της διοικητικής 

επιβάρυνσης που συναρτάται µε την πρόσληψη προσωπικού. 

Τα πέντε κριτήρια καλής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα, 

όπως προαναφέρθηκε, για τις τακτικές συγκρίσεις που πραγµατοποιεί σε παγκόσµια 

κλίµακα, είναι η συµµετοχή και λογοδοσία (voice and accountability), η 

αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (government effectiveness), η ποιότητα 

ρυθµίσεων (regulatory quality), η εφαρµογή της νοµιµότητας (rule of law), ο έλεγχος 

της διαφθοράς (control of corruption). Και για τα πέντε αυτά κριτήρια, η χώρα 

κατατάσσεται στη δυσµενέστερη, ή στη δεύτερη δυσµενέστερη, θέση µεταξύ των 

χωρών της Ένωσης, ενώ διαχρονικά η απόλυτη θέση της χώρας δεν βελτιώνεται, µε 

εξαίρεση το κριτήριο του ελέγχου της διαφθοράς, όπου όµως εξακολουθεί να 

παραµένει στην τελευταία θέση.286 

                                            
285 Outsourcing είναι η ανάθεση όλων των οικονοµικών υπηρεσιών και εργασιών µιας επιχείρησης σε 
εξωτερικό συνεργάτη, δηλαδή σε µια εταιρία που εξειδικεύεται σ' ένα τοµέα. Η ανάθεση µέρους των 
εργασιών µιας επιχείρησης σε τρίτους αποτελεί συχνό φαινόµενο εδώ και πολλά χρόνια. Σύµφωνα µε 
αυτή την πρακτική, εργασίες όπως  οι λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, η µισθοδοσία, οι 
προσλήψεις, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού κ.ά. ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες της 
επιχείρησης, µέσω "ελεύθερης" εργασιακής σχέσης - ελεύθερης, µε την έννοια ότι ο επιχειρηµατίας 
δεν απασχολεί προσωπικό µε εξαρτηµένη σχέση (µισθό), αλλά καταβάλλει κάποιο αντίτιµο που έχει 
συµφωνηθεί για τις υπηρεσίες που λαµβάνει. Ο όρος outsourcing µπορεί να µεταφερθεί στα ελληνικά 
µε περιφραστικό τρόπο, ως υπηρεσίες "εξωγενών ή εξωεπιχειρησιακών πόρων", σε αντιδιαστολή µε 
τις εργασίες που µπορούν να υλοποιηθούν εντός της επιχείρησης, "ενδοεπιχειρησιακά". Τα τελευταία 
χρόνια, στο "στόχαστρο" του outsourcing έχουν βρεθεί  οι Οικονοµικές Υπηρεσίες. Η ανάθεση 
εργασιών αυτών αν οργανωθεί µε σωστό και ορθολογικό τρόπο µπορεί να αποφέρει σηµαντικά οφέλη 
σε µια επιχείρηση, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η υιοθέτηση του outsourcing επιτρέπει στην 
επιχείρηση να εξοικονοµήσει σηµαντικά κεφάλαια, γιατί αποφεύγει την αγορά υλικού (hardware) και 
λογισµικού (software), όπως επίσης αποφεύγει τις δαπάνες για τη δηµιουργία και τη στελέχωση 
τµηµάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software. Αντί η εταιρία  να αγοράσει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό και να προσλάβει υπαλλήλους που θα τον διαχειρίζονται, θα τον συντηρούν και 
θα τον αξιοποιούν, αναθέτει σε κάποιον εξωτερικό (εταιρικό) συνεργάτη αυτές τις εργασίες 
καταβάλλοντάς του κάποιο αντίτιµο "ενοικίασης" υπηρεσιών και εργασιών. Το αντίτιµο αυτό είναι 
κατά πολύ µικρότερο συγκριτικά µε το κόστος που θα προέκυπτε αν η ίδια εργασία 
πραγµατοποιούνταν από την ίδια την επιχείρηση. Επιπλέον, εκτός από το σηµαντικό κόστος που 
καλείται να καταβάλει µια επιχείρηση που θέλει να αγοράσει δικό της εξοπλισµό και να αναλάβει τις 
σχετικές εργασίες, υπάρχει και το ζήτηµα της φθοράς και της γρήγορης απαξίωσης των τεχνολογιών. 
Με το outsourcing, το ζήτηµα της απαξίωσης ή της φθοράς του εξοπλισµού αφορά µόνο στην εταιρία 
που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα, τα κεφάλαια που εξοικονοµούνται µπορούν να 
επενδυθούν σε άλλες, πιο "ουσιαστικές" δραστηριότητες µιας ΜΜΕ, λ.χ. στην παραγωγική διαδικασία 
ή στην επέκταση της επιχείρησης. Εξάλλου, η ανάθεση εργασιών σε τρίτους συνεπάγεται 
εξοικονόµηση χρόνου, περιορισµό των λειτουργικών εξόδων, καλύτερη επιχειρηµατική λειτουργία και 
οργάνωση, και επικέντρωση στους τοµείς ζωτικής σηµασίας. Επιπροσθέτως, µια εταιρία  µπορεί µέσω 
του outsourcing να δοκιµάζει, να ενσωµατώνει και να χρησιµοποιεί στις εργασίες της καινοτόµες 
εφαρµογές, αξιοποιώντας τη συνεργασία µε την εταιρία παροχής υπηρεσιών, κάτι που δύσκολα θα 
συνέβαινε αν η µικροµεσαία επιχείρηση αναλάµβανε να πραγµατοποιήσει εσωτερικά τις ίδιες 
εργασίες. Ο λόγος είναι προφανής: οι εταιρίες που εξειδικεύονται στις σύγχρονες Οικονοµικές  
εφαρµογές βρίσκονται µέσα στις εξελίξεις, διαθέτουν εξειδικευµένα στελέχη και η λειτουργία τους 
ταυτίζεται µε την καινοτοµία.»: http://www.tax-profit.gr/%CE%BFutsourcing.html 
286 Ενδεικτικά βλ. World Bank, Governance indicators: 1996-2005: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp,  
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Τα κριτήρια αυτά συµπίπτουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό µε τα 

κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Αναφορικά µε το ζήτηµα της 

διαφάνειας και της διαφθοράς η αξιολόγηση της ∆ιεθνούς Τράπεζας συµφωνεί µε τα 

ευρήµατα των ερευνών της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, ενώ σε ό,τι αφορά στην 

αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης, η αξιολόγηση της ∆ιεθνούς Τράπεζας 

επιβεβαιώνει την κρατούσα άποψη για τη χαµηλή αποτελεσµατικότητα των 

υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης της χώρας. 

 

Β. Οργανωτική υποστήριξη του δηµόσιου τοµέα και ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

ΤΠΕ των δηµοσίων υπαλλήλων 

 

 Στον τοµέα της οργανωτικής υποστήριξης (back office) του ελληνικού 

δηµόσιου τοµέα και όσον αφορά στη χρήση και τη διάδοση των συστηµάτων και των 

εφαρµογών αυτών,287 παρατηρείται ότι ένας µεγάλος αριθµός φορέων έχει 

µηχανογραφήσει σε µεγάλο βαθµό τις λειτουργίες οργανωτικής υποστήριξης, ενώ 
                                                                                                                             
Kaufmann D. -  Kraay A. - Mastruzzi M., Governance Matters 2009: Learning From Over a Decade of 
the Worldwide Governance Indicators: http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/06/29-
governance-indicators-kaufmann 

 
287 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Έκθεση αναφοράς για τις εφαρµογές και τα 
συστήµατα οργανωτικής υποστήριξης (Back-office) των Φορέων του ∆ηµοσίου, Αθήνα, 2007: 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov-%CE%A03-
%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-eSkills.pdf 
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παράλληλα, πλήθος συστηµάτων και εφαρµογών υφίστανται ή υλοποιούνται µε 

στόχο τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Το πλήθος και το εύρος των 

εφαρµογών καθορίζονται σηµαντικά από το µέγεθος, τις λειτουργίες, τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και την οργανωτική δοµή του εκάστοτε φορέα. 

Επιπλέον παρατηρείται πως οι πλέον διαδεδοµένες εφαρµογές που υφίστανται 

στους φορείς του δηµοσίου είναι οι εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου και 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιµοποιούνται από το σύνολο των υπαλλήλων 

για να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η σύνταξη και µορφοποίηση εγγράφων, τα 

λογιστικά φύλλα, η ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.ά.. Παράλληλα, σε αρκετούς 

φορείς288 η πρωτοκόλληση των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων γίνεται µε 

ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά σχεδόν το σύνολο των φορέων δεν χρησιµοποιεί εφαρµογές 

ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (Document Management),289 εργασιών και 

διοικητικών διαδικασιών (Workflow Management).290 

Όσον αφορά στις λειτουργίες της µισθοδοσίας, της οικονοµικής διαχείρισης 

και της διαχείρισης του προσωπικού, καλύπτονται και αυτές291 από εφαρµογές 

λογισµικού, ενώ οι λειτουργίες διαχείρισης υλικού, προµηθειών και παρακολούθησης 

έργων και προγραµµάτων των φορέων δεν έχουν ακόµη µηχανογραφηθεί σε 

σηµαντικό πλήθος φορέων. Παράλληλα, αν και όλοι οι φορείς διαθέτουν διαδικτυακό 

τόπο, η διαχείριση του περιεχοµένου δεν βασίζεται σε ολοκληρωµένες εφαρµογές, 

αλλά γίνεται χρησιµοποιώντας απλά εργαλεία που συνοδεύουν τις εκδόσεις των 

                                            
288 Περίπου το 50%: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 32 
289 «A document management system (DMS) is a computer system (or set of computer programs) 
used to track and store electronic documents and/or images of paper documents. It is usually also 
capable of keeping track of the different versions modified by different users (history tracking). The 
term has some overlap with the concepts of content management systems. It is often viewed as a 
component of enterprise content management (ECM) systems and related to digital asset 
management, document imaging, workflow systems and records management systems.»: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system 
290 «A workflow management system is a computer system that manages and defines a series of tasks 
within an organization to produce a final outcome or outcomes. Workflow management systems allow 
the user to define different workflows for different types of jobs or processes. For example, in a 
manufacturing setting, a design document might be automatically routed from designer to a technical 
director to the production engineer. At each stage in the workflow, one individual or group is 
responsible for a specific task. Once the task is complete, the workflow software ensures that the 
individuals responsible for the next task are notified and receive the data they need to execute their 
stage of the process. Workflow management systems also automate redundant tasks and ensure that 
uncompleted tasks are followed up. Workflow management systems may control automated processes 
in addition to replacing paper work order transfers. For example, if the above design documents are 
now available as Autocad but the workflow requires them as Catia, then an automated process would 
implement the conversion prior to notifying the individual responsible for the next task. This is the 
concept of dependencies. A workflow management system reflects the dependencies required for the 
completion of each task.»: http://en.wikipedia.org/wiki/Workflow 
291 Σε  ποσοστό περίπου 60%: βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 32  
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λειτουργικών συστηµάτων των προσωπικών υπολογιστών και η µόνη πληροφορία 

που παρέχεται προς τους πολίτες είναι γενική ενηµέρωση και πληροφόρηση για το 

αντικείµενο, τη δοµή και τις δράσεις του κάθε φορέα.292 

Ένα άλλο σηµείο µε ιδιαίτερη σηµασία, είναι ότι εκτός από τις γενικές 

εφαρµογές που καταγράφηκαν σε µεγάλο πλήθος φορέων, κάθε ένας φορέας διαθέτει 

αρκετές εξειδικευµένες εφαρµογές οργανωτικής υποστήριξης που µηχανογραφούν τις 

ιδιαιτέρες λειτουργίες του, οι οποίες σε ορισµένες, µάλιστα, περιπτώσεις αποτελούν 

το σύνολο σχεδόν των εφαρµογών του. Παρατηρείται, επιπροσθέτως, ότι από το 

σύνολο των υφιστάµενων συστηµάτων και εφαρµογών οργανωτικής υποστήριξης 

περίπου το µισό αποτελεί εµπορικά προϊόντα ιδιωτικών εταιριών τα οποία παρέχονται 

µέσα από σχετικούς διαγωνισµούς, ενώ το υπόλοιπο µισό αποτελούν εφαρµογές 

εσωτερικής ανάπτυξης των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων Πληροφορικής 

των φορέων. Η ανάπτυξη πραγµατοποιείται από το προσωπικό των ∆ιευθύνσεων ή 

Τµηµάτων Πληροφορικής και πρόκειται συνήθως για πολύ απλές custom-made 

εφαρµογές293 - µε τη χρήση απλών εργαλείων και περιβαλλόντων ανάπτυξης - που 

µηχανογραφούν τις εσωτερικές λειτουργίες των φορέων. 

Η χρηµατοδότηση των έργων που αφορούν σχετικές εφαρµογές γίνεται είτε 

από τους ίδιους τους φορείς, είτε αποκλειστικά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π.∆.Ε.),294 εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο. Από τα στοιχεία που έχουν 

                                            
292 Ενδεικτικά βλ. διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Χανίων: www.chania.gr  
293 «Custom software (also known as bespoke software) is software that is specially developed for 
some specific organization or other user. As such, it can be contrasted with the use of software 
packages developed for the mass market, such as commercial off-the-shelf (COTS) software, or 
existing free software. This also may quite expensive. Custom software can be developed by an in-
house software development group, or be commissioned from a software developer. Since custom 
software is developed for a single customer it can accommodate that customer's particular preferences 
and expectations. Custom software may be designed in stage by stage processes, allowing all nuances 
and possible hidden dangers to be taken into account, including issues which were not mentioned in the 
specifications. Especially the first phase in the software development process may involve many 
departments, including marketing, engineering, research and development and general management.  
Large companies commonly use custom software for critical functions, including content 
management, inventory management, customer management, human resource management, or 
otherwise to fill needs that existing software packages cannot. Often such software is legacy software, 
developed before COTS software packages offering the required functionality became available. 
Custom software development is often considered expensive compared to off-the-shelf solutions or 
products. This can be true if one is speaking of typical challenges and typical solutions. However, this 
is not always true. Custom software development by a renowned vendor is often a matter of building a 
house upon a solid foundation. This can be done quickly and with top-notch quality designed to meet 
every client's needs.»: http://en.wikipedia.org/wiki/Custom_software 
294 «∆ηµόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες και άυλες επενδυτικές δραστηριότητες του 
∆ηµοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της ακολουθούµενης επενδυτικής και γενικότερα της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής στοχεύουν στην αναδιανοµή του εθνικού εισοδήµατος προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. Οι ∆ηµόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από Βουλή, τα Υπουργεία, τις 
Περιφέρειες, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και από Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και 
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καταγραφεί295 είναι φανερό ότι την τελευταία δεκαετία έχουν δαπανηθεί µεγάλα ποσά 

µε στόχο τη µηχανογράφηση των λειτουργιών οργανωτικής υποστήριξης των φορέων 

του δηµοσίου. Οι πλέον πρόσφατες εφαρµογές σε µεγάλο βαθµό αναπτύσσονται σε 

σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης (βάσεων δεδοµένων, γλωσσών προγραµµατισµού 

κ.ά.), αν και υπάρχουν φορείς που χρησιµοποιούν ακόµη εφαρµογές που η τεχνολογία 

τους θεωρείται ξεπερασµένη. Από τα στοιχεία της καταγραφής γίνεται αντιληπτό ότι 

τα συστήµατα και οι εφαρµογές οι οποίες αναπτύσσονται εσωτερικά αναβαθµίζονται 

τακτικά, αλλά σχεδόν µόνο σε επίπεδο λειτουργιών και όχι σε επίπεδο τεχνολογιών. 

Οι βασικότεροι λόγοι της ανυπαρξίας αναβάθµισης σε επίπεδο τεχνολογιών είναι η 

έλλειψη χρόνου και σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης από τα στελέχη των αρµόδιων 

τµηµάτων πληροφορικής και η διαφαινόµενη δυσκολία του προσωπικού των φορέων 

να εκπαιδευτούν και να προσαρµοστούν στις νέες αυτές τεχνολογίες. 

Σε ένα µεγάλο πλήθος εφαρµογών υπάρχει η δυνατότητα για τη δηµιουργία 

αναφορών προς τα ανώτερα διοικητικά στρώµατα, οι αναφορές όµως δεν είναι 

γνωστό κατά πόσο αξιοποιούνται σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων που αφορούν στις λειτουργίες και στις υπηρεσίες των φορέων. Οι 

εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ευρέως αφορούν κυρίως µεµονωµένα Τµήµατα ή 

∆ιευθύνσεις των φορέων και είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των λειτουργιών 

                                                                                                                             
Ιδιωτικού ∆ικαίου, Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ηµοσίου και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ) και καλύπτονται 
οργανωτικά, διοικητικά και χρηµατοδοτικά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε). Το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε) αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο άσκησης αναπτυξιακής 
πολιτικής της χώρας και καλείται να συµβάλλει στην περαιτέρω σύγκλιση των περιφερειών, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε στοχευόµενες δράσεις και παρεµβάσεις για την τόνωση της 
ενεργού ζήτησης, την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την 
ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε) εντάσσονται ενέργειες και δράσεις, που εγκρίνονται από το 
Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση των αρµόδιων φορέων 
και χρηµατοδοτούνται σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι επενδύσεις που 
εντάσσονται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων(Π∆Ε) και οι δαπάνες τους καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων αφορούν τα παρακάτω :  1. Κατασκευές, ανακατασκευές & 
επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων. 2. Προµήθεια µονίµων εξοπλιστικών µέσων & µηχανολογικού 
εξοπλισµού. 3. Έρευνες και µελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στις παραπάνω περιπτώσεις καθώς 
και µελέτες, έρευνες εµπειρογνωµοσύνες, που αφορούν στον καλύτερο προγραµµατισµό έργων και 
µελετών που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε. 4. Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες των εγκεκριµένων 
προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), των Προγραµµάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας (Ν.3614/2007) που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) καθώς και των Λοιπών Κοινοτικών Προγραµµάτων. 5. ∆ανειοδοτούµενα έργα από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 6. Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2515/97, άρθρο 18). 7. Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των ανώνυµων 
εταιρειών του ∆ηµόσιου Τοµέα (∆ΕΚΟ). 8. Λοιπές Επενδυτικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται µε 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή Υπουργικές Αποφάσεις.»: http://www.ggea.gr/ap/pde.htm  
295 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Έκθεση αναφοράς για τις εφαρµογές και τα 
συστήµατα οργανωτικής υποστήριξης (Back-office) των Φορέων του ∆ηµοσίου, Αθήνα, 2007: 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov-%CE%A03-
%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-eSkills.pdf  
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τους. Πάντως υπάρχουν περιπτώσεις φορέων όπου ενώ έχουν εγκατασταθεί 

εφαρµογές που υλοποιούν λειτουργίες µε ηλεκτρονικό τρόπο, το προσωπικό 

χρησιµοποιεί ακόµη τους παραδοσιακούς τρόπους τέλεσης των σχετικών 

λειτουργιών, όπως το χειρόγραφο πρωτόκολλο, γεγονός που καθιστά µη 

αξιοποιήσιµη και λειτουργική τη συνολική επένδυση. 

Η διαλειτουργικότητα και η διασυνδεσιµότητα των επιµέρους εφαρµογών 

τόσο εσωτερικά - εντός του ίδιου φορέα - όσο και εξωτερικά - µεταξύ διαφορετικών 

φορέων του δηµοσίου - φαίνεται ότι αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό πρόβληµα, το 

οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι παρόλο που σε όσα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του Γ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα στο ΕΠ «ΚτΠ 2000-2006»296 είναι υποχρέωση τους - από 

ειδικό όρο της Απόφασης Ένταξής τους - να ακολουθούν διεθνή πρότυπα 

διαλειτουργικότητας, δεν λαµβάνονται µέτρα για τη διασυνδεσιµότητα των 

εφαρµογών µεταξύ τους µε στόχο την αξιοποίηση της κοινής υπάρχουσας 

πληροφορίας. Η έλλειψη διαλειτουργικότητας σε αρκετές περιπτώσεις δηµιουργεί 

προβλήµατα επαναχρησιµοποίησης της ίδιας πληροφορίας και περιορισµού της 

χρήσιµης πληροφορίας στα στενά πλαίσια ενός τµήµατος ή ενός φορέα που 

χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη εφαρµογή.  

Επιπρόσθετα, πολύ µικρό πλήθος εφαρµογών και συστηµάτων οργανωτικής 

υποστήριξης297 παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, ενώ οι περισσότερες από αυτές 

χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν τις εσωτερικές λειτουργίες των φορέων, όπως 

οι εφαρµογές ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, µισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού, 

εξειδικευµένες εφαρµογές κ.ά. Υπογραµµίζεται, τέλος,  ότι πλήθος έργων σχεδίασης 

και υλοποίησης εφαρµογών και συστηµάτων οργανωτικής υποστήριξης βρίσκονται 

σε εξέλιξη στους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Υπάρχει πλήθος συστηµάτων - κυρίως 

Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα - που υλοποιούνται στα πλαίσια του Γ΄ 

ΚΠΣ, τα οποία, όµως, είτε δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, είτε δεν έχουν ακόµη 

ενσωµατωθεί λειτουργικά στους φορείς. Η µη ενσωµάτωση οφείλεται µεταξύ άλλων 

στην έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, στην έλλειψη εξοικείωσης των στελεχών 

των φορέων µε τις νέες τεχνολογίες, όπως, επίσης, στο γεγονός ότι τα νέα συστήµατα 

εισάγουν νέες λειτουργίες που απαιτούν επιπρόσθετη προσπάθεια η οποία δεν είναι 

δεδοµένο ότι τα στελέχη του δηµοσίου είναι διατεθειµένα να τη διαθέσουν. 

                                            
296 Βλ. και Αναθεωρηµένη έκδοση ΕΠ «ΚτΠ» εγκεκριµένη από την ΕΕ, µε την υπ’ αριθµ. 
Ε(2008)8832/19-12-2008 Απόφαση: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ 
297 Περίπου το 10%: Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 34 
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Όσον αφορά στις δεξιότητες των δηµοσίων υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, 

παρατηρείται298 ότι η διάχυση των ΤΠΕ στο δηµόσιο τοµέα εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τα θετικά κίνητρα, καθώς και τα αντικίνητρα. Η θετική υποκίνηση είναι 

συνάρτηση του επιπέδου των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόµενοι στη χρήση Η/Υ, 

καθώς και του βαθµού που χρησιµοποιούν τον Η/Υ στην καθηµερινότητά τους. 

Αντίθετα, η αρνητική πλευρά σχετίζεται µε την αντίσταση του προσωπικού στις 

αλλαγές που συνεπάγονται οι ΤΠΕ στην καθηµερινή διοικητική πρακτική. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι οι όποιες δεξιότητες υπάρχουν από τους υπαλλήλους δεν 

αξιοποιούνται επαρκώς, καθώς η αυστηρά ιεραρχική οργάνωση λειτουργεί 

αποτρεπτικά στη χρήση του Η/Υ, συµβάλλοντας αρνητικά στη διάχυση των ΤΠΕ. 

Έτσι, ενώ οι υποδοµές σε τεχνολογίες πληροφορικής βρίσκονται σε σχετικά αποδεκτό 

επίπεδο, υπάρχει έλλειµµα αξιοποίησής τους από τους υπαλλήλους. Αυτό 

αντανακλάται στο σχετικό βαθµό που η χρήση του Η/Υ είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζοµένων, καθώς δεν απαιτείται για τη µεγάλη 

πλειοψηφία των δηµοσίων υπαλλήλων η χρήση Η/Υ για την εκτέλεση της εργασίας 

τους. Η έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας έδειξε ότι 

υπάρχει σχετική επάρκεια των δεξιοτήτων των εργαζοµένων στη βασική χρήση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε ορισµένα περιθώρια βελτίωσης ιδίως για τις δεξιότητες 

του επιπέδου ΙΙ (αντιγραφή κειµένου, χρήση κειµενογράφου για διαµόρφωση και 

σύνταξη κειµένου, πλοήγηση στο Internet και αναζήτηση πληροφοριών, αποστολή 

και λήψη e-mails, αποθήκευση – ανάκτηση – αντιγραφή και µετακίνηση αρχείων). 

Επίσης η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει µεγάλο έλλειµµα στο επίπεδο της εκπαίδευσης 

των εργαζοµένων των δηµόσιων φορέων. Αρκετοί χρήστες - εργαζόµενοι δεν έχουν 

εκπαιδευτεί µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο στη χρήση Η/Υ.299 

                                            
298 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆ιεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, Αθήνα, 2007:  
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov-%CE%A03-
%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-eSkills.pdf 
299 «Η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών έχει αποκοµίσει µόνη της τις όποιες γνώσεις έχει σε Η/Υ 
καθώς και µε βοήθεια από φίλους ή συνεργάτες, η οποία είναι η δεύτερη περισσότερο διαδεδοµένη 
πηγή γνώσης γύρω από τους Η/Υ. Η λιγότερο διαδεδοµένη πηγή γνώσης είναι η παρακολούθηση 
σεµιναρίων µε προσωπική πρωτοβουλία ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 40% περίπου των 
ερωτηθέντων έχει αποκοµίσει γνώσεις και από τις υπόλοιπες πηγές εκπαίδευσης που εξετάστηκαν 
(εκπαιδευτικό ίδρυµα, σεµινάρια της υπηρεσίας, αυτοεκπαίδευση µε χρήση βιβλίων κλπ.). Ενδιαφέρον 
είναι ότι µόλις ένα 10% περίπου των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν έχει καµία εκπαίδευση σε Η/Υ, 
συµπεριλαµβανοµένου φυσικά και του πειραµατισµού µε τον υπολογιστή.» 
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Τα στελέχη πληροφορικής έχουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από τους 

χρήστες αλλά φαίνεται ότι αδυνατούν να παρέχουν επαρκή τεχνική υποστήριξη σε 

χρήστες και πληροφοριακά συστήµατα. Χωρίς, όµως, τις αναγκαίες δεξιότητες πολλά 

από τα στελέχη πληροφορικής όχι µόνον δεν συµβάλλουν αλλά εµποδίζουν την 

ταχύτητα διάχυσης των ΤΠΕ κάτι το οποίο, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει 

πολλαπλασιαστικές συνέπειες.300 

Τέλος, αναφορικά µε τους Γενικούς ∆ιευθυντές το σηµαντικότερο ίσως 

συµπέρασµα είναι ότι οι δεξιότητες που έχουν οι ίδιοι στις τεχνολογίες 

πληροφορικής, συγκρινόµενες µε εκείνες των απλών υπαλλήλων χρηστών είναι, σε 

όλα τα επίπεδα, υποδεέστερες. Επιπλέον η έρευνα έδειξε ότι οι Γενικοί ∆ιευθυντές 

δεν έχουν ποτέ πιστοποιηθεί για τα προσόντα στη χρήση των Η/Υ. Αυτό είναι 

αναµενόµενο, δεδοµένου ότι οι Γενικοί ∆ιευθυντές είναι συνήθως µεγαλύτερης 

ηλικίας - πάνω από 55 ετών το 71%. Επιπλέον παρόλο που αναγνωρίζουν ότι ο Η/Υ 

                                                                                                                             

 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆ιεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των 

∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, Αθήνα, 2007, σελ. 54  
300 «Ένα σοβαρό πρόβληµα της δηµόσιας διοίκησης είναι η ποιότητα των στελεχών πληροφορικής και 
του βαθµού που έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να υποστηρίξουν τις ανάγκες συγκεκριµένων 
µονάδων (πχ. της ΙΘ ∆ΟΥ ή της ∆ΟΥ Μολάων) της Υπηρεσίας (∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες) 
στην οποία ανήκουν. Οι επιπτώσεις από το γεγονός αυτό είναι τρεις: Πρώτον, οι χρήστες δεν έχουν 
επαρκή τεχνική υποστήριξη, όταν τη χρειάζονται, δεύτερον, τεχνικά προβλήµατα καθυστερούν να 
επιλυθούν δηµιουργώντας είτε αναστολή λειτουργίας είτε αναίτιες καθυστερήσεις και τρίτον, 
δηµιουργείται / ενισχύεται ένα απαξιωτικό κλίµα µεταξύ των συναδέλφων των συγκεκριµένων 
στελεχών που δεν είναι εξειδικευµένοι µε την πληροφορική αναφορικά τόσο µε τη σηµασία που η 
δηµόσια διοίκηση πραγµατικά δίνει στην πληροφορική όσο και µε την ικανότητα της δηµόσιας 
διοίκησης να υιοθετήσει αποτελεσµατικά την τεχνολογία της πληροφορικής. Το τρίτο σηµείο είναι και 
το σοβαρότερο καθώς τεχνολογίες αποµακρυσµένης τεχνικής υποστήριξης µπορούν να δώσουν λύσεις 
στα σηµεία ένα και δύο.»: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆ιεξαγωγή έρευνας για 
τις δεξιότητες των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, Αθήνα, 2007, σελ 75 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 123

είναι απαραίτητος για τις καθηµερινές εργασίες, ωστόσο δεν αξιολογούν ιδιαίτερα 

σηµαντική τη χρησιµότητα των Η/Υ για την εξέλιξη της καριέρας τους.301 

 

Γ. Θεµατικές προτεραιότητες 

 

Καθώς το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί µέχρι σήµερα µε µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι 

αφορά στις συναλλαγές των δηµόσιων υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, εξακολουθεί να εµφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες, οι οποίες 

επιβαρύνονται περαιτέρω από δοµικές αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης, κρίνεται 

αναγκαίο να ληφθεί µέριµνα σε τοµείς όπως η επιχειρηµατικότητα, η ενίσχυση των 

ελεγκτικών µηχανισµών, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η 

αγροτική ανάπτυξη, η κοινωνική ασφάλιση, η µεταναστευτική πολιτική και, τέλος, η 

διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Αυτές τις θεµατικές 

προτεραιότητες έχει θέσει η χώρα µας, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στα 

ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. 

Επιχειρηµατικότητα: Το θεσµικό και επιχειρηµατικό πλαίσιο παίζει 

καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό του κόστους λειτουργίας και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών µονάδων. Η βελτίωση της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας είναι µια σύνθετη, διαρκής διαδικασία, η οποία αναφέρεται σε 

όλους σχεδόν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονοµικής δραστηριότητας, 

στην κοινωνική πρόοδο και την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση. Αρκετοί 

από αυτούς έχουν κατά καιρούς προβληθεί ως οι βασικότεροι για την εξέλιξη της 

ανταγωνιστικότητας, όµως, καθένας από αυτούς, χωριστά, εξηγεί µόνο µέρος της 

διαδικασίας.  

Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της, συγκριτικά µε άλλες χώρες, διαδικασίας 

βελτίωσής της, έγκειται στη δυνατότητα δηµιουργίας ενός συστήµατος δεικτών που 

να καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα όλης αυτής της διαδικασίας συµπεριλαµβανοµένων 

των αποτελεσµάτων της, χωρίς ιδιαίτερη έµφαση σε ένα δείκτη ή την αποσπασµατική 

ερµηνεία τους. 

Το Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ) συµβάλλει στην 

άντληση πληροφοριών για τη βελτίωση ενός προσδιοριστικού παράγοντα, γεγονός 

                                            
301 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆ιεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, Αθήνα, 2007, σελ. 85 - 96 
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που υποδηλώνει και την αποτελεσµατικότητα της εφαρµοζόµενης τοµεακής 

πολιτικής, ενώ παράλληλα, έχει ως στόχο να υποδείξει την υστέρηση σε κάποιον 

άλλο, προσδιορίζοντας το «κενό» επίδοσης, αλλά κυρίως τη βέλτιστη πρακτική του 

«ανταγωνιστή» για τη βελτίωση του σχεδιασµού της πολιτικής για την 

ανταγωνιστικότητα. Αντικειµενικός στόχος είναι η διαρκής παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της εφαρµογής της πολιτικής, βασισµένης στην επίτευξη αποτελεσµάτων 

(result-based management) µέσω της βελτίωσης των δεικτών.  

Το ΕΣΜΑ χρησιµοποιεί δεκατέσσερις δείκτες για την αξιολόγηση του 

οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Από αυτούς οι οκτώ καταγράφουν 

διάφορες πτυχές της µακροοικονοµικής λειτουργίας της οικονοµίας, ενώ οι υπόλοιποι 

έξι εστιάζονται σε πτυχές του θεσµικού πλαισίου, του τρόπου λειτουργίας του 

κρατικού µηχανισµού, της διαφάνειας, της διαφθοράς και της αποτελεσµατικότητας 

της αντιµονοπωλιακής πολιτικής.  

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2006,302 οι ρυθµοί 

αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι σε σχέση µε τους 

κοινοτικούς, καθώς η παραγωγικότητα έχει φτάσει πλέον στο 99,3% του µέσου όρου 

της ΕΕ των 25 και η χώρα κατατάσσεται στη 13η θέση. Η απασχόληση του 

πληθυσµού αυξήθηκε στο 60,1%, από 59,4% το 2005 και µε προοπτική να αυξάνεται 

κατά 1,8% ετησίως ως το 2007, βάσει εκτιµήσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Σύµφωνα µε την Έκθεση, ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 62,5% το 2008 

κρίνεται απόλυτα εφικτός, ενώ ρεαλιστικό είναι το 64,1 % για το 2010. Η Ελλάδα 

µπορεί να υπολείπεται σηµαντικά στις εισροές ξένων επενδύσεων, 

ωστόσο, το άνοιγµα της «ψαλίδας» µεταξύ Ελλάδας και ΕΕ, περιορίζεται όσον αφορά 

στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς - µε µέσο ρυθµό ανάπτυξης 4,2% στην περίοδο 2002-

2006 - η χώρα βρέθηκε στο «κλαµπ» των κρατών, που πλησιάζουν τη σύγκλιση µε το 

µέσο κοινοτικό όρο (οι τελευταίες προβλέψεις για την ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ 

το 2007 και το 2008 αναφέρονται σε ρυθµούς 3,9% και 4% αντίστοιχα).303  

Αντίθετα, η «βαθµολογία» της Ελλάδας στον τοµέα της διαφάνειας-

διαφθοράς το 2006 την τοποθετεί στην τελευταία θέση στην ΕΕ των 15. 

Ανάµεσα στους “25”, ξεπερνά µόνο την Πολωνία, σύµφωνα µε τη «∆ιεθνή 

∆ιαφάνεια». Εξάλλου, ο δείκτης ελέγχου διαφθοράς της ∆ιεθνούς Τράπεζας «δίνει» 

                                            
302 http://www.espa.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=710 
303 Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών, διαθέσιµες στην ιστοσελίδα: 
http://www.eea-info.gr/?t=8&aID=90000351&isID=500 
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τιµή 0,4 στην Ελλάδα, έναντι 1,2 µέσο όρο για την ΕΕ των 25. Στις τελευταίες θέσεις 

της κατάταξης στην ΕΕ των 15 βρίσκεται η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά στις 

διοικητικές διαδικασίες και τον αριθµό ηµερών που απαιτούνται για την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων, στο διοικητικό κόστος και στο ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο. Σε 

επίπεδο διεθνούς κατάταξης στο οικονοµικό - επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι  

περισσότεροι δείκτες εµφανίζουν την Ελλάδα ουραγό στην ΕΕ των 15, ακόµη και 

των 25, καθώς είναι, για παράδειγµα, 17η µεταξύ των 25, από άποψη 

αντιµονοπωλιακής πολιτικής, ενώ κατατάσσεται 23η στο δείκτη 

αποτελεσµατικότητας του κράτους. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά στις 

ιδιωτικές επενδύσεις (3η στην ΕΕ των 15). 

Πολύ καλή είναι η θέση της Ελλάδας στις δηµόσιες επενδύσεις – 2η µεταξύ 

των 15 και 4η ανάµεσα στους 25 - που διαµορφώθηκαν στο 4,1% του ΑΕΠ το 2006, 

καθώς η χώρα βρίσκεται µόλις 0,8% πίσω από την πρωτοπόρο Τσεχία. Οι έντονοι 

ρυθµοί ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων στη χώρα είναι συµβατοί µε το προφίλ 

µίας ανερχοµένης οικονοµίας που έχει αρκετό έδαφος για να πετύχει την πραγµατική 

σύγκλιση. Σε ό,τι αφορά στις άµεσες ξένες επενδύσεις, «η ασθενική εξέλιξη των 

εισροών παραπέµπει άµεσα στο έλλειµµα ανταγωνιστικότητας - ελκυστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας». Αυτό δεν οφείλεται µόνο στη στροφή των παραδοσιακών 

επενδυτών της Ελλάδας σε ανταγωνιστικούς προορισµούς, αλλά και στο ό,τι «η 

κλασική δοµή των παγκόσµιων ροών επενδύσεων έχει αλλάξει, σε βάρος των κλάδων 

όπου η Ελλάδα παραδοσιακά λειτουργούσε ως πόλος έλξης επενδύσεων».304  

Στασιµότητα στην ανταγωνιστικότητά τους διαπιστώνουν σχεδόν τρεις στις 

τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε έρευνα που διενήργησε η ICAP ΑΕ,305 

σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 400 εταιριών (στην πλειοψηφία τους µικρές που 

απασχολούν µέχρι δέκα άτοµα), στο διάστηµα ∆εκεµβρίου 2006 - Ιανουαρίου 

2007.306 Η ίδια έρευνα δείχνει ακόµη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν 

                                            
304 Σηµεία οµιλίας του υπουργού Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα, στην ετήσια έκθεση για την 
ανταγωνιστικότητα στη Θεσσαλονίκη στις 11-6-2007: 
http://www.eea-info.gr/?t=8&aID=90000351&isID=500 
305 «Μέλος του D&B Worldwide Network, η ICAP είναι η µόνη Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σήµερα, η ICAP Group παρέχει ένα πολύ µεγάλο 
εύρος υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται µέσω 13 θυγατρικών εταιρειών και µίας Joint Venture και 
οµαδοποιούνται σε 4 µεγάλες κατηγορίες και: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management 
Consulting και People Solutions.»: 
http://www.icap.gr/Default.aspx?id=927&nt=19&lang=1 
306 «Αναλυτικότερα, από τις 400 ερωτηθείσες επιχειρήσεις, οι 278 έχουν την αίσθηση ότι η 
ανταγωνιστικότητά τους παρέµεινε στάσιµη το 2006, έναντι 66, που πιστεύουν ότι επιδεινώθηκε 
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αυξηµένη αυτοπεποίθηση, αφού - σε µεγάλο ποσοστό - θεωρούν ότι υπερέχουν 

έναντι του ανταγωνισµού σε επιχειρηµατική ικανότητα, ποιότητα κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού και φυσικούς πόρους. Σχετικά µε τις σχέσεις µε το κράτος, το 66% 

θεωρεί ότι παρέµειναν «περίπου ίδιες» και το 2006, έναντι ποσοστού 16,3%, που τις 

χαρακτηρίζει χειρότερες και 14% που τις θεωρεί καλύτερες. Οι επιχειρηµατίες 

εκφράζουν αρνητική άποψη για τα κίνητρα και τα αντικίνητρα που σχετίζονται µε το 

νέο θεσµικό πλαίσιο και το φορολογικό σύστηµα, ενώ αντίθετα, παρά τις κατά 

καιρούς καταγγελίες, δε φαίνεται να ενοχλούνται ιδιαίτερα από τα µεταφορικά και 

επικοινωνιακά δίκτυα ή την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Όσον αφορά, 

τέλος, στην ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις 

(ποσοστό 75%) θεωρούν ότι το 2006 υπήρξε στασιµότητα, έναντι ποσοστού 13% που 

πιστεύει ότι σηµειώθηκε πρόοδος και 8,8% που κάνει λόγο για οπισθοδρόµηση. 

Πολύ µεγάλη οικονοµική σηµασία για την εσωτερική αγορά έχουν οι 

δηµόσιες συµβάσεις,307 καθώς µε τη διεύρυνση της ΕΕ σε 27 κράτη-µέλη αυξήθηκαν 

οι διασυνοριακές ευκαιρίες για τους οικονοµικούς παράγοντες. Επίσης, οι αγοραστές 

του δηµόσιου τοµέα θα µπορούν να κάνουν σηµαντικές οικονοµίες, επειδή θα 

υπάρχει µεγαλύτερος ανταγωνισµός. Το παλαιότερο πλαίσιο των δηµόσιων 

συµβάσεων, αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2004/18308 που αφορά στις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, και την Οδηγία 2004/17309 που αφορά 

στις δηµόσιες συµβάσεις στους τοµείς των υδάτων, της ενέργειας, των µεταφορών 

και των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι δύο αυτές οδηγίες ενσωµατώθηκαν στο εθνικό 

                                                                                                                             
(ποσοστό 17,2%) και 40 που εκτιµούν ότι βελτιώθηκε (10,4%).  Εξάλλου, τέσσερις στις δέκα θεωρούν 
ότι το µερίδιο αγοράς τους µειώθηκε πέρυσι, ενώ µόνο το 15% εκτιµά ότι αυξήθηκε. Στη δε αγορά 
προϊόντων, το 70% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως έχουν την αίσθηση ότι αντιµετωπίζουν µεγάλες 
ανταγωνιστικές πιέσεις (υφιστάµενες ή και δυνητικές). Το 56,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι τιµές 
στις οποίες πουλάει τα προϊόντα του, είναι περίπου ίδιες µε των ανταγωνιστών του, το 23,5% ότι είναι 
χαµηλότερες και το 20% υψηλότερες. Σχετικά µε το κόστος, το ένα τρίτο των επιχειρήσεων του 
δείγµατος θεωρούν ότι το µοναδιαίο κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών τους είναι υψηλότερο 
του ανταγωνισµού. Μόνο το ένα έκτο θεωρεί ότι υπερέχει σε αυτό το πεδίο, κάτι που -σύµφωνα µε την 
ICAP- αποτελεί ένδειξη της πίεσης που αισθάνονται οι εταιρίες, σχετικά µε το συγκριτικό κόστος 
τους.»: http://www.patris.gr/articles/111800?PHPSESSID= 
307 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2006, οι δηµόσιες συµβάσεις ανήλθαν σε περισσότερα από 1.500 δισ. 
ευρώ, δηλ. στο 16% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, σελ. 39 
308 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.4.2004) Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: 
http://www.epdm.gr/Uploads/Files/files_for_content/kn2004_18.pdf 
309 Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0017:20080101:EL:PDF 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 127

δίκαιο µε τα Π∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64),310 και 

59/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/17/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς 

του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών”, όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α/63).311 

Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την απλοποίηση της διαδικασίας 

συµµετοχής σε διαγωνισµό του δηµοσίου, αξιολόγησης των προσφορών και 

κατακύρωσής του σε καθεστώς διαφάνειας, εντάχθηκε το Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Προµηθειών» στο ΕΠ «ΚτΠ».  Το 

έργο αφορά στην ανάπτυξη του απαραίτητου συστήµατος για την ηλεκτρονικοποίηση 

των δηµόσιων προµηθειών,312 στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του σχεδίου δράσης e-

Europe 2005, που προβλέπει πλήρως ηλεκτρονικοποιηµένες προµήθειες σε όλα τα 

κράτη-µέλη  µέχρι το 2005. Οι δηµόσιες προµήθειες είναι ένας κοινωνικά ευαίσθητος 

τοµέας µε σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

όσο βεβαίως και του ∆ηµοσίου. Η ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισµού 

                                            
310 http://www.espa.gr/elibrary/PD60_160307_fek64.pdf  
311 http://www.ggea.gr/documents/vivliothiki/p_d/PD59_07.pdf 
312 

 
Τα τρία στάδια της διαδικασίας ηλεκτρονικοποίησης των δηµόσιων προµηθειών 

http://www.cosmo-one.gr/educommerce/?page_id=91 
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στις δηµόσιες προµήθειες θα συµβάλλει στη σηµαντική βελτίωση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.  

Η επιτυχηµένη υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικοποίησης των δηµόσιων 

προµηθειών θα συντελέσει σε: ♦ Αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

αγοράς – παραγγελιών, µε παράλληλη µείωση του σχετικού διαχειριστικού κόστους 

και της πιθανότητας ενδεχόµενων λαθών. ♦ Πλήρη καταγραφή των διαδικασιών 

αγοράς, ώστε να υπάρχει έλεγχος όλων των αιτήσεων και εγκρίσεων προµηθειών και 

άρα αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών. ♦ Συνάθροιση παραγγελιών, ώστε να 

επιτυγχάνεται πλήρης εκµετάλλευση της αγοραστικής δύναµης του ∆ηµοσίου, 

καλύτερες τιµές στα ευρέως χρησιµοποιούµενα υλικά και µείωση του διαχειριστικού 

κόστους λόγω της έως σήµερα κατάτµησης των αγορών. ♦ Κεντρική διαχείριση, 

έλεγχος και προγραµµατισµός των προµηθειών του ∆ηµοσίου, ώστε να 

παρακολουθείται κάθε στάδιο υλοποίησής τους και να τηρείται ένα ηλεκτρονικό 

αρχείο παραγγελιών. Επιπλέον, µε την χρήση του συστήµατος διευκολύνεται η 

επικοινωνία φορέων και προµηθευτών και προωθείται η αξιολόγηση των τελευταίων 

µε στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήµατος παραγγελιοληψίας.313 Αντίστοιχα, θα 

απλοποιηθεί η διαδικασία συµµετοχής των ιδιωτικών εταιρειών προµηθευτών του 

δηµοσίου, καθώς για τη συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς θα απαιτείται 

ουσιαστικά µόνο η σύνδεσή τους µε το διαδίκτυο και η συµπλήρωση των 

αντίστοιχων ηλεκτρονικών εντύπων. 

Στα πλαίσια του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» και 

προκειµένου να δηµιουργηθεί µια πραγµατική εσωτερική αγορά υπηρεσιών έως το 

2010, η Οδηγία 2006/123/EK22 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά έχει 

σκοπό να διευκολύνει την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών σε άλλα 

κράτη µέλη και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών.314 Η 

εν λόγω οδηγία αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του εύρους των επιλογών που 

προσφέρονται στους αποδέκτες των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών για τους καταναλωτές, καθώς και για τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 

                                            
313 ∆ελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 31-12-2003 «Χρηµατοδότηση 15 
εκατ. € από το Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
Προµηθειών»:  
www.ebusinessforum.gr/old/content/downloads/promh8eies.doc  
314 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27.12.2006) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:el:PDF 
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υπηρεσίες. Σύµφωνα µε την οδηγία, τα κράτη µέλη εξετάζουν και, εάν κριθεί 

σκόπιµο, απλουστεύουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που ισχύουν για την 

πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της. Ειδικότερα, η 

οδηγία προβλέπει: ♦ τη δηµιουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης στα οποία ο 

πάροχος υπηρεσιών µπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την 

άσκηση της δραστηριότητάς του· ♦ την υποχρέωση παροχής δυνατότητας 

διεκπεραίωσης αυτών των διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα.  

Ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών: Στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί 

ελεγκτικά σώµατα και υπηρεσίες ελέγχου που εποπτεύουν τη δράση των φορέων του 

δηµόσιου τοµέα, που υπάγονται σε Υπουργεία, δεν εντάσσονται όµως στην τακτική 

λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και αυτό είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη 

δράση τους από τον ιεραρχικό έλεγχο. Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, 

παρουσιάζουν πολλές κοινές ρυθµίσεις, διατηρούν όµως ιδιαιτερότητες, κάποιες από 

τις οποίες δικαιολογούνται από την ποικιλοµορφία των ελεγχόµενων φορέων, ενώ 

άλλες οφείλονται στην αποσπασµατικότητα των σχετικών διατάξεων και στην 

έλλειψη συντονισµένης πολιτικής στον έλεγχο της δηµόσιας διοίκησης. 

Χαρακτηριστική είναι η µεγάλη απόκλιση που εµφανίζει το νοµικό πλαίσιο που 

διέπει τα ελεγκτικά σώµατα, όσον αφορά στο βαθµό ανεξαρτησίας τους. 

Η διοικητική αυτοτέλεια δεν αποκλείει τη διοικητική εποπτεία που συνίσταται 

σε έλεγχο νοµιµότητας, αφού είναι αναγκαία και αφορά στην τήρηση των επιταγών 

του δικαίου σε οποιαδήποτε πηγή και αν περιλαµβάνεται. Ο νόµος καταργεί ρητά τον 

έλεγχο σκοπιµότητας. Οι ειδικές εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό πρέπει κατά τη 

νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας να ερµηνεύονται στενά. 

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος της δηµόσιας διοίκησης διενεργείται από το 

Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γ.Ε.∆.∆.),315 που έχει προσδιορίσει τις εξής 

ανάγκες των σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της δηµόσιας 

διοίκησης: • Εισαγωγή συστηµάτων Στρατηγικού Σχεδιασµού και εκπόνηση 

εργαλείων επικεντρωµένων στα αποτελέσµατα. • Ανάπτυξη ενιαίου θεσµικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους • Κωδικοποίηση του ισχύοντος 

νοµοθετικού πλαισίου τους, συναφών διατάξεων, µε αναφορά δικαστικής και 

διοικητικής νοµολογίας. • Σύνταξη Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας. • Αξιολόγηση 

του έργου τους και ενίσχυση της αποδοτικότητας µέσω των αποτελεσµάτων. • 

                                            
315 Ενδεικτικά, βλ. Ετήσια Έκθεση 2011 Γ.Ε.∆.∆.: 
http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/94/2011EktheshTelikh.pdf 
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Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου - συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόµενων 

υπηρεσιών, τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών, δόµηση σχετικών 

ερωτηµατολογίων, check lists, κ.ά., πρόγραµµα εντοπισµού των αδυναµιών 

εσωτερικού ελέγχου ή των ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την ελεγκτική 

διαδικασία και δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και τον εντοπισµό 

φαινοµένων κακοδιοίκησης, απάτης, διαφθοράς. • Παρεµβατικές δράσεις για την 

διασφάλιση της αξιοπιστίας τους, µε απλούστευση διαδικασιών, ελαχιστοποίηση 

παρερµηνειών, περιορισµό εσωτερικών συγκρούσεων και παράλληλη πρόληψη και 

συστηµατική διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων. • Εκπόνηση µελέτης 

Ανάλυσης Κόστους -  Αποτελεσµατικότητας. • Παροχή τεχνικής βοήθειας για θέµατα 

λογιστικής, διαχείρισης συστηµάτων και ελέγχων. • Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ)316 στο Γραφείο Γ.Ε.∆.∆. για τη διαχείριση των 

πληροφοριών. • Ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 

διασύνδεση µε CIRCA,317 κ.ά. • Σχεδιασµός και εφαρµογή κατάλληλου και 

αποτελεσµατικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Καταγγελιών - Ανάπτυξη 

µηχανογραφηµένου Συστήµατος για την παρακολούθηση των αιτηµάτων και των 

καταγγελιών προς το Γραφείο Γ.Ε.∆.∆. • Ανάπτυξη θεσµικού πλαισίου για τα θέµατα 

δηµοσιότητας του Γ.Ε.∆.∆. και των Σωµάτων & Υπηρεσιών ελέγχου της δηµόσιας 

διοίκησης (∆ελτία Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου, Επαφές µε τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης, παρακολούθηση και αξιολόγηση της τρέχουσας δηµοσιότητας). • 

Χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών για τη δηµοσίευση - διάχυση των 

                                            
316 «Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) αποτελεί το σύστηµα όπου καταχωρούνται τα 
δεδοµένα που αφορούν στα προγράµµατα/ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για 
την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 και του ΚΠΣ ή του Ταµείου Συνοχής για την προγραµµατική 
περίοδο 1994 – 1999 και 2000 – 2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόµου και στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η χρήση του επιβάλλεται από: ♦ την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
οµοιόµορφη ανταλλαγή δεδοµένων µε τα κράτη-µέλη, όπως περιγράφεται στον κανονισµό 1083/2006 
του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και στον κανονισµό 1828/2006 της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, ♦ την 
ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήµατος, για την παρακολούθηση της προόδου των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των πράξεων της τρέχουσας (2007 – 2013), αλλά και των 
προηγούµενων (1994 – 1999 και 2000 – 2006) προγραµµατικών περιόδων. Σκοπός του ΟΠΣ είναι: ٭ Η 
διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και 
παραστατικά πληρωµών), ٭ Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης, ٭ Η κάλυψη όλων 
των διαστάσεων της διαχείρισης που περιλαµβάνουν οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο, 
χρονοδιάγραµµα, διοικητικό και θεσµικό πλαίσιο, ٭ Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο 
πλαίσιο του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των έργων και προγραµµάτων, ٭ Η επικοινωνία της 
απαιτούµενης πληροφορίας µε τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007.»: 
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=a1&tabid=0 
317 Communication & Information Resource Centre Administrator: a collaborative workspace with 
partners of the European Institutions: http://www.circa.europa.eu/ 
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αποτελεσµάτων µιας δηµόσιας πολιτικής ανάλογα µε το κοινό προς το οποίο 

απευθύνεται. 

Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.),318 η οποία είναι αρµόδια για την 

εποπτεία της αγοράς τροφίµων, έχει διαγνώσει τις εξής ανάγκες: • Καλλιέργεια 

κλίµατος υγιούς ανταγωνισµού και οµαλότερης λειτουργίας της αγοράς. • Μείωση 

παραβάσεων και απλοποίηση νοµικού-θεσµικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων. • 

Προστασία καταναλωτών. • Βελτίωση εµπιστοσύνης στους ελεγκτές και στα 

αποτελέσµατα των ελέγχων. • ∆ιαφάνεια στα αποτελέσµατα των ελέγχων. • Βελτίωση 

σχεδιασµού ελεγκτικού µηχανισµού Γ.Γ.Ε. αφενός για καλύτερη λειτουργία και 

αφετέρου για συντονισµό των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε. µε άλλους φορείς άσκησης 

ελέγχων στην αγορά. 

Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη: Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) στοχεύοντας στην οικονοµική εξυγίανση του συστήµατος 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχει σχεδιάσει την υλοποίηση µεταρρύθµισης για 

την αναδιοργάνωση των προµηθειών µέσω της οργάνωσης και συγκρότησης 

Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ).319 Η υφιστάµενη κατάσταση στις προµήθειες 

                                            
318 «Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
έχει ως αποστολή: 1. Την χάραξη και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα του εµπορίου, 
µε στόχο την ανάπτυξη του εµπορίου, την οµαλή λειτουργία της αγοράς, τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και  την 
εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 2. 
Την άρση περιορισµών και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
διακίνησης και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών. 3. Την χάραξη και εφαρµογή πολιτικής στους 
ευαίσθητους τοµείς τιµών αγαθών φυτικής, ζωικής και βιοµηχανικής προέλευσης και υπηρεσιών όπως 
εκπαίδευσης και µισθώσεων κατοικιών στα πλαίσια συνθηκών υγιούς  ανταγωνισµού. 4. Την χάραξη 
πολιτικής και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για την οµαλή λειτουργία των 
επαγγελµατικών οργανώσεων, την προστασία της εµπορικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, τις 
κρατικές προµήθειες και  τις  εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές). 5. Την εποπτεία, µε βάση τις 
διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των  Ανωνύµων 
Εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, των Χρηµατιστηριακών Εταιρειών, των 
Αθλητικών  Ανωνύµων Εταιρειών, καθώς και κάθε άλλης Α.Ε. οσάκις αυτό προβλέπεται από διάταξη 
νόµου. 6. Τον έλεγχο και καταχώρηση του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς Σήµατος. 7. Την 
κατάρτιση, τροποποίηση και συµπλήρωση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών και την εφαρµογή 
των προβλεπόµενων, από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασιών για την σύναψη και  εκτέλεση 
συµβάσεων προµηθειών του ∆ηµοσίου και των δηµοσίων φορέων, µε στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας, την  ταχύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των φορέων και την µείωση της οικονοµικής 
επιβάρυνσης του ∆ηµοσίου.»: http://www.gge.gr/home/index.html 
319 Ν.3580/2007 –  ΦΕΚ 134/Α/18.6.2007 «Άρθρο 1: Σύσταση Επιτροπής Προµηθειών Υγείας 1. 
Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) 
ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, υπαγόµενη απευθείας στον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από 
την εννεαµελή Επιτροπή της επόµενης παραγράφου, τη ∆ιεύθυνση, τα Τµήµατα και τη Γραµµατεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. 2.  Ο Πρόεδρος της εννεαµελούς Επιτροπής διορίζεται 
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µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόµιµος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά 
µέλη της Επιτροπής διορίζονται ως εξής: τρία µέλη διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύο µέλη διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δύο µέλη 
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 2.A. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Προµηθειών Υγείας πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος σε συναφές πεδίο µε τις 
ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής. Τα µέλη της Επιτροπής, περιλαµβανοµένου του 
Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ηµεδαπής ή αλλοδαπής, Οικονοµίας ή 
Επαγγελµάτων Υγείας ή Νοµικής ή Ανάλυσης Αγορών ή Προγραµµατισµού ή Μηχανικών ή 
∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο 
εξειδίκευσής τους και να οµιλούν άριστα µία ξένη γλώσσα, κατά προτεραιότητα την αγγλική. 3. ∆εν 
µπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή µέλος της εννεαµελούς Επιτροπής: α. γενικός ή ειδικός γραµµατέας 
Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραµµατείας ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, 
διαχειριστής, µέλος διοικητικού συµβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι 
δραστηριότητες της οποίας συνδέονται µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής, γ. δηµόσιος υπάλληλος. 
Η θητεία των εννέα µελών της Επιτροπής είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
και παύονται µόνο για σπουδαίο λόγο. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε 
λόγο η θέση µέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα µέλη της Επιτροπής εκπίπτουν 
από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αµετάκλητο 
παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου 
υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίµατος 
αυτών µέχρι α΄ βαθµού απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη του διοικητικού συµβουλίου, 
διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα 
στον τοµέα των προµηθειών στον κλάδο υγείας. Τα µέλη της Επιτροπής εκπίπτουν µε απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εάν αποκτήσουν µία από τις ιδιότητες που συνιστούν 
κώλυµα διορισµού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συµβιβάζεται µε τα 
καθήκοντα του µέλους της Επιτροπής. 4. α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκπροσωπεί την ΕΠΥ ενώπιον 
κάθε αρχής, ως και στις επιτροπές και οµάδες ή συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς 
συµβάσεις, ή στις οποίες µετέχουν εκπρόσωποι αντίστοιχων Υπηρεσιών άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος 
µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Επιτροπής στο νόµιµο αναπληρωτή του ή σε άλλο µέλος της 
Επιτροπής, καθώς και να εξουσιοδοτεί µέλη αυτής ή µέλη των υπηρεσιών της ΕΠΥ να τον 
εκπροσωπούν για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. β. Στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της ΕΠΥ και των υπηρεσιών της. Ο Πρόεδρος µπορεί 
να εξουσιοδοτεί µέλος της Επιτροπής ή υπάλληλο να υπογράφει µε «εντολή Προέδρου» έγγραφα, 
εντάλµατα πληρωµής ή άλλες πράξεις. Ο Πρόεδρος είναι διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού 
της ΕΠΥ, ελέγχει το έργο των υπαλλήλων της, ασκεί την πειθαρχική εξουσία και µπορεί να επιβάλλει 
ως Προϊστάµενος τις προβλεπόµενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα, για τους Προέδρους ή επικεφαλής 
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πειθαρχικές ποινές. Η Επιτροπή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση 
εντός ενός µηνός από το διορισµό όλων των µελών της. Εντός δύο µηνών από την πρώτη συνεδρίασή 
της, η Επιτροπή καταρτίζει τον Κανονισµό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Με τον Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται 
ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων 
συνεδριάσεων αυτής, η νόµιµη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, η 
κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και της µορφής των εισηγήσεων, β) η κατανοµή αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των µελών και ο τρόπος αντιµετώπισης των σχετικών ζητηµάτων που εισάγονται σε αυτήν, γ) η 
δηµιουργία τµηµάτων ή ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριµένων θεµάτων και η 
διαδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα 
θέµατα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραµµατείας της Επιτροπής του 
άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε αρχείο, τηρούνται δε 
πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή 
ο νόµιµος αναπληρωτής του και έξι από τα λοιπά µέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των 
παρόντων στη συνεδρίαση.»: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3580_07.htm 
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χαρακτηρίζεται από αδυναµία ορθολογικού προγραµµατισµού και παρακολούθηση, 

πολυπλοκότητα στις διαδικασίες, ανεπαρκείς προδιαγραφές, υψηλό κόστος και 

αποσπασµατικό έλεγχο. 

Η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας εντάσσεται οργανικά στο Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σηµαντικό, όµως, βαθµό διοικητικής και 

οικονοµικής αυτοτέλειας που κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του ν.3580/2007320 

και προορίζεται να λειτουργήσει ως κέντρο τεχνογνωσίας, γνώσης και 

αυθεντικότητας σε θέµατα Προµηθειών Υγείας για το ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας. 

Παράλληλα σηµαντική είναι η εποπτεία και ο έλεγχος που ασκεί το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών σε ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης, εγκρίσεων και 

διάθεσης του δηµοσίου χρήµατος. Η Επιτροπή δεν έχει όµως σκοπό συµβουλευτικό ή 

συντονιστικό µόνο, αλλά είναι εκτελεστικός µοχλός στην εξέλιξη και τον 

εκσυγχρονισµό του συστήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ., δεδοµένου 

ότι επεξεργάζεται και οριστικοποιεί το συνολικό ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών και 

Υπηρεσιών στο τοµέα αυτό, ελέγχει τα µητρώα Προµηθευτών και Προϊόντων ή 

Υπηρεσιών, επιβλέπει τους εκτελεστικούς φορείς και διαχειρίζεται ταµειακά τη 

χρηµατοδότηση του Προγράµµατος, που αποτελεί µέχρι σήµερα αχίλλειο πτέρνα του 

συστήµατος. 

Αναφορικά µε την πρωτοβάθµια περίθαλψη321 και µε βάση στοιχεία του 2003, 

«στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ απασχολούνται µόνιµα 

3.500 γιατροί (από τους οποίους οι 2.500 αγροτικοί), 2.000 νοσηλευτές και 3.000 

λοιπό προσωπικό. Αν εξαιρέσει κανείς τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά 

Ιατρεία αποµακρυσµένων περιοχών, τα οποία ενισχύθηκαν για να καλυφθούν οι 

ελλείψεις τους, το προσωπικό των υπόλοιπων φορέων της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας παρέµεινε σχεδόν σταθερό κατά τη δεκαετία 1993-2003. Σήµερα στη χώρα 

λειτουργούν περί τα 400 διαγνωστικά κέντρα, µε πολλά από τα οποία συνάπτουν 

συµβάσεις δηµόσιοι φορείς, όπως τα ασφαλιστικά ταµεία.»322 

                                            
320 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 Α): http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3580_07.htm  
321 Ενδεικτικά βλ. Υγειονοµικός Χάρτης (2004), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, ∆΄ Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013, Αθήνα, Ιανουάριος 2007, σελ. 
18:http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Building_Healthy_Communities__BHC_/outputs_media/Stratigi
ki_tomeaYKA07-13_VERSIONB_31.1.07_FINAL.pdf  
322 Βλ. σχετ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, όπ., σελ. 18 
- 19 
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Όσον αφορά στη δηµόσια δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια περίθαλψη,323 οι 

ανάγκες του τοµέα της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για διοικητική και 

οργανωτική αναβάθµιση µπορούν να αναγνωρισθούν σε κεντρικό-επιτελικό επίπεδο, 

σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και 

σχετίζονται µε απαξιωµένους ή ελλιπείς οργανισµούς λειτουργίας και προτύπων 

διοίκησης και οργάνωσης, ανεπαρκή συστήµατα οικονοµικής διαχείρισης και 

οικονοµικού προγραµµατισµού, ελλιπή ή και ανύπαρκτα συστήµατα διασφάλισης 

ποιότητας, πεπαλαιωµένες και ανελαστικές πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναµικού, και, τέλος, ανεπαρκή, και σε πολλές περιπτώσεις 

ανύπαρκτα, πληροφοριακά συστήµατα, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης, 

όσο και σε επίπεδο διαχείρισης και αξιοποίησης των ιατρικών δεδοµένων και γενικά 

της παραγόµενης γνώσης. 

Στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Πληροφορικών Συστηµάτων Υγείας 

(ΟΠΣΥ),324 στόχος είναι να διασφαλιστεί η τεχνική διαλειτουργικότητα µε άλλα 

συστήµατα εντός των µονάδων υγείας αλλά και των κέντρων υγείας (Πρωτοβάθµια 
                                            
323 Βλ. σχετ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, όπ., σελ. 19 
- 20 
324 «Στο χώρο της Υγείας η ΚτΠ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση 15 έργων που αφορούν την 
ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας «Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας» 
(ΟΠΣΥ) στις Μονάδες Υγείας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) του συνόλου των 
Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας. Στόχος των έργων αυτών είναι η ενσωµάτωση και 
ολοκλήρωση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους µηχανισµούς διοίκησης και 
λειτουργίας των Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναµένεται να συµβάλλει άµεσα στην 
υποστήριξη των θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων και µεταρρυθµίσεων που προωθεί η 
Πολιτεία στον ευαίσθητο και κρίσιµο χώρο της Υγείας και έµµεσα στην αναβάθµιση της ποιότητας 
των προσφερόµενων υπηρεσιών παρέχοντας: 1. στο επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό: 
ενδυνάµωση του επαγγέλµατός τους µέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδοµών και εφαρµογών 
ιατρικής πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και  θεραπεία, για τη διαχείριση της καθηµερινής 
εργασίας τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους. 2. στους πολίτες: 
ασφαλή και εµπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών, στοιχεία ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών) καθώς και αύξηση της ταχύτητας 
εξυπηρέτησης των εξεταζοµένων και νοσηλευοµένων πολιτών µέσω αντικατάστασης χειρόγραφων 
διαδικασιών µε ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό παραπεµπτικό – διαχείριση αποτελεσµάτων εξετάσεων). 
3. στη διοίκηση των ΜΥ: ενοποίηση, συστηµατική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των 
επιχειρησιακών δεδοµένων και  κατάλληλα µέσα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την 
παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών µε έµφαση στην πρόληψη 
και προαγωγή της υγείας και τη δυνατότητα εξορθολογισµού των δαπανών. Τα πληροφοριακά 
συστήµατα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο εφαρµογής των διαδικασιών των Μονάδων 
Υγείας (όπως διοικητικο-οικονοµική διαχείριση, διαχείριση ασθενών, στοιχεία Ιατρικού Φακέλου, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηρίων, ∆ιαχείριση Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική 
διαχείριση δεδοµένων όπως Ενιαίος Αριθµός Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση 
οικονοµικών στοιχείων και ενιαίες προµήθειες, δηµιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
τη   µελλοντική   υλοποίηση   ολοκληρωµένου   Ηλεκτρονικού   Φακέλου   Υγείας   ασθενών   και   το  
ενιαίο    πλαίσιο    διοικητικής    πληροφόρησης    σε   εθνικό    επίπεδο,   σε πλήρη   ευθυγράµµιση   
µε   τους  στρατηγικούς  στόχους  της  Πολιτείας.»: 
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=574:ygeia&catid=12:erga&Ite
mid=45 
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Φροντίδα Υγείας).325 Τα συστήµατα ΤΠΕ που υλοποιούνται στο Γ΄ ΚΠΣ είναι 

ασθενοκεντρικά και ο ασθενής θεωρείται ως ο δια βίου κύριος συντελεστής στη 

διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς δίνεται έµφαση στη λειτουργία του 

συστήµατος προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Στο ΟΠΣΥ 

περιέχονται πολλές οντότητες (entities) όπως το περιστατικό, η επίσκεψη του 

ασθενούς, τα οικονοµικά στοιχεία και πολλές άλλες που συνδέονται µε τα παραπάνω. 

Η απαίτηση στόχος είναι ότι η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική οντότητα στο 

ΟΠΣ, και µε τη χρήση ενός βασικού πρωτεύοντος κωδικού της οντότητας θα πρέπει 

να αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ανάλογα µε τα δικαιώµατα του 

κάθε χρήστη. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην ολοκλήρωση των δεδοµένων της 

Υγειονοµικής Περιφέρειας µέσω του Ενιαίου Αριθµού Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ). 

Πέρα από την εξυπηρέτηση του πολίτη, η αρχιτεκτονική αυτή σε συνδυασµό µε την 

περιφερειακή διάσταση των ΟΠΣΥ, αναβαθµίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

θεραπείας αλλά και ενδυναµώνει το σύστηµα στις δυνατότητες διαχείρισης χρόνιων 

ασθενειών και προληπτικής ιατρικής φροντίδας. Ο στόχος 3326 επιδιώκεται µέσω του 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, µέσα από τις αντίστοιχες ενσωµατωµένες εφαρµογές διαχείρισης 

ραντεβού στα ΟΠΣΥ,327 ενώ η επίτευξη των στόχων 4328 και 5,329 παρότι παρέχεται η 

                                            
325 Βλ. ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ Α/ 4 – 4-2005) “Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις”: http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=5548&cat_id=686, 
Αλεξιάδου Ε. – Α., «Η νέα διοικητική µορφή του Ε.Σ.Υ», ∆ιοικΕν: http://www.special-
edition.gr/pdf_dioik_enim/pdf_de_41/alexiadou.pdf 
326 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών στις 22-7-
2011: «Στόχος 3: “Ενιαία κωδικοποίηση υλικών, φαρµάκων κ.λ.π. (ΕΠΥ – ΕΚΕΒΙΛ – ΕΟΦ), 
παρακολούθηση αποθεµάτων – αναλώσεων κατ’ είδος (ΕΠΥ)”: ♦ Η Ενιαία Κωδικοποίηση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει ολοκληρωθεί στο 80% (106 από 132 νοσοκοµεία), ενώ για τα 
φάρµακα στο 93% (123 από 132 νοσοκοµεία). ٠ Η 7η Υ.Πε παρουσιάζει καθυστέρηση στην 
κωδικοποίηση και παρακολούθηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά GMDN)  ♦ 
Παρακολουθούνται τα Αποθέµατα και οι Αναλώσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων-φαρµάκων κατ’ 
είδος από την ΕΠΥ. ٠ Μέχρι το πρώτο πενθήµερο του εκάστοτε µήνα πρέπει να υποβάλλονται τα 
στοιχεία στην ΕΠΥ.»: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-
476a34d732bd/7451156.pdf 
327 Βλ. σχετ. http://publicvalue.wordpress.com/2008/09/09/ηλεκτρονική-υγεία-στηνέλλάδα/ 
328 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών στις 22-7-
2011: «Στόχος 4: “Νέα τιµολόγηση Κ.Ε.Ν. ως DRGs και άµεσες πληρωµές”: ∆ιαδικασία τιµολόγησης 
µε βάση τα ΚΕΝ: ♦ Ενηµέρωση του ιατρικού προσωπικού για την κωδικοποίηση ICD-10 και ΚΕΝ: 
υποχρεωτική χρήση για την έκδοση εισιτηρίου και εξιτηρίου, από 1/7/2011, ♦ Ένταξη της 
κωδικοποίησης ICD-10 στα πληροφοριακά συστήµατα και τις διαδικασίες του νοσοκοµείου, 
διαµόρφωση της εφαρµογής λογισµικού του Γραφείου Κίνησης Ασθενών, διαµόρφωση της εφαρµογής 
λογισµικού του Λογιστηρίου Ασθενών: ICD-10 άµεσα, ΚΕΝ εντός τριµήνου, ♦ Συγκρότηση οµάδας 
κωδικοποιητών ΚΕΝ στα νοσοκοµεία: έως 1/7/2011, ♦ Η εκκαθάριση των νοσηλίων και οι απαιτήσεις 
από τα Ασφαλιστικά Ταµεία θα γίνεται µε το σηµερινό τρόπο, αλλά και µε τη χρήση του κωδικού 
ΚΕΝ έως 30/9/2011. Τα στοιχεία της αντιστοίχησης θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά µηνιαίως στα 
Ασφαλιστικά Ταµεία και την Οµάδα εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρµογής των κλειστών 
Ενοποιηµένων Νοσηλίων του Ε.Σ.Υ. – Οµογενείς ∆ιαγνωστικές Κατηγορίες (ΚΕΝ-DRGs) πιλοτικά 
από 1/7/2011 και οριστικά από 1/10/2011. Στόχοι: ٭ Ο στόχος των ΚΕΝ είναι να κατεβάζουν 50 εκατ. 
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τεχνολογική δυνατότητα, εξαρτάται απόλυτα, όπως είναι γνωστό, από την ικανότητα 

οργανωσιακής αφοµοίωσης και χρήσης των ΟΠΣΥ στην καθηµερινή ιατρική και 

διοικητική πρακτική. 

Παρόλα αυτά η βασική πληροφοριακή οργάνωση όλου του τοµέα της υγείας 

προϋποθέτει τη δηµιουργία Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΕΗΦΑ)330 ο 

οποίος θα είναι προσβάσιµος µε απόλυτα ασφαλή τρόπο τόσο από τους 

επαγγελµατίες υγείας, δηλαδή τους θεράποντες ιατρούς, όσο και από τον ίδιο τον 

ασθενή ανεξάρτητα του τρόπου και χώρου αποθήκευσης των επιµέρους στοιχείων 

του φακέλου. Βασικό πρόβληµα για τη δηµιουργία του ΕΗΦΑ είναι ο καθορισµός 

ενός ελάχιστου συνόλου δεδοµένων και η τυποποιηµένη ανταλλαγή στοιχείων του 

ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς - όπως αυτός τηρείται ανά φορέα - µεταξύ των 

φορέων υγείας µε δοµηµένο τρόπο µεταξύ συστηµάτων διαφορετικών 

κατασκευαστών και η συνένωση αυτών προκειµένου να δηµιουργηθεί ο πλήρης 

φάκελος. 

∆ικαιοσύνη: Η διαχείριση της δικαστικής λειτουργίας, κατά την περίοδο 

προγραµµατισµού, αποτελεί αρµοδιότητα του τέως Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Υ∆) 

και νυν Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(Υ∆∆Α∆).331 Η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας332 αφορά όχι µόνο στη δοµή 

                                                                                                                             
Ευρώ ανά έτος (2012-2015) τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκοµείων, µε στόχο την εξοµοίωσή τους 
µε τα αντίστοιχα έσοδα, γεγονός το οποίο δε συµβαίνει σήµερα. ٭ Ανάπτυξη DRGs για το Π.Φ.Υ. µε 
βάση το ICPC-2 από το Σεπτέµβριο.»:  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-
4f0c-ad6a-476a34d732bd/7451156.pdf 
329 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών στις 22-7-
2011: «Στόχος 5: “Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Εσωτερικών Ασθενών ΕΣΥ”: Εφαρµογή ατοµικού 
συνταγολογίου και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, µε ενσωµάτωση 
σχετικών κωδικοποιήσεων στα ΟΠΣΥ.»: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-
4f0c-ad6a-476a34d732bd/7451156.pdf 
330 Μαλλιαρού Μ. (2008) Νοµοθετική προστασία επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. «Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας αποτελεί έναν ψηφιακά 
αποθηκευµένο φάκελο φροντίδας υγείας (ή υποσύνολο αυτού) για όλη τη διάρκεια ζωής του ατόµου, 
µε στόχο την υποστήριξη της συνέχειας της φροντίδας υγείας (ποιότητα, πρόσβαση, αποδοτικότητα), 
την εκπαίδευση και την έρευνα. Αντικαθιστά το χειρόγραφο φάκελο ως την κύρια πηγή πληροφοριών 
για την φροντίδα υγείας εξασφαλίζοντας κλινικές, διοικητικές και νοµικές απαιτήσεις.2 Τα συστήµατα 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας υλοποιούνται και διατηρούνται για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, 
επεξεργασία και διακίνηση δεδοµένων που σχετίζονται µε τη φροντίδα υγείας ασθενών 
συµπεριλαµβανοµένων των κλινικών, διοικητικών και οικονοµικών δεδοµένων.»: 
http://www.medtime.gr/content/view/172/49/lang,greek/ 
331http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97.
aspx 
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και στον τρόπο άσκησής της, αλλά και στην πρόσληψη, διαµόρφωση και διευθέτηση 

των υπηρεσιακών ζητηµάτων του ανθρώπινου δυναµικού, δηλαδή των δικαστικών 

λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Το ανθρώπινο δυναµικό που συγκροτεί 

τη δικαστική λειτουργία είναι οι δικαστικοί λειτουργοί - δικαστές και εισαγγελείς - οι 

δικαστικοί υπάλληλοι, οι επιµελητές, οι ιατροδικαστικοί υπάλληλοι κ.ά.333 

Το κύριο έργο του Υ∆ και των υπαγόµενων σε αυτό φορέων του, σύµφωνα µε 

το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013»,  είναι η ανάπτυξη ενός κράτους 

δικαίου και µέσα από αυτό η απονοµή της δικαιοσύνης και η διατήρηση της 

ανεξαρτησίας της, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους 

πολίτες η διεύρυνση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, µε 

σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής και οικονοµικής ευµάρειας και τη διευκόλυνση 

της καθηµερινής ζωής των πολιτών, η µείωση της εγκληµατικότητας µέσω του 

σχεδιασµού και της υλοποίησης σωφρονιστικής πολιτικής µε στόχο τόσο την 

πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς όσο και τη µείωση της υποτροπής των 

παραβατών, η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στο τοµέα ευθύνης του, 

                                                                                                                             
332 

 
Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 47 

333 Χριστονάκης Γ. «Ο εκσυγχρονισµός της διοίκησης της δικαιοσύνης», Σύγχρονες τάσεις στη 
∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των 
Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., Μαρούδας Λ., 
Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 611 - 630 
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που απορρέουν από τη συµµετοχή του σε διεθνείς οργανισµούς, διεθνείς συνθήκες 

και συµβάσεις κ.ά.334 

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο και οι υπαγόµενοι σε αυτό φορείς 

αποτελούν σηµαντικότατους ρυθµιστικούς παράγοντες για την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μερικές από τις καίριες παραµέτρους για τη 

διευκόλυνση και την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου τους είναι 

ο εκσυγχρονισµός των λειτουργικών διαδικασιών τους, ώστε τόσο οι δια-υπηρεσιακές 

συναλλαγές, όσο και η συναλλαγή µε τους πολίτες να είναι ταχείες και 

αποτελεσµατικές, η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού τους, κυρίως όσον 

αφορά στην επιµόρφωση του, η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της σωφρονιστικής 

πολιτικής µε σύγχρονες µεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η µείωση της 

εγκληµατικότητας και να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. 

Το ΕΠ «ΚτΠ», αναγνωρίζοντας ότι η επαφή του πολίτη µε το χώρο της 

δικαιοσύνης είναι ένας τοµέας ιδιαίτερα ευαίσθητος που κρίνει και το βαθµό 

ανταπόκρισης στο συλλογικό αίτηµα σεβασµού των δικαιωµάτων του πολίτη, 

προβλέπει την ανάγκη συνολικής κάλυψης του τοµέα της ∆ικαιοσύνης µε τεχνολογίες 

πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες των δικαστηρίων και άλλες υπηρεσίες. Το Υ∆, 

στο πλαίσιο του στόχου του για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών του, έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό αυτό 

Πρόγραµµα τον εκσυγχρονισµό και την µηχανοργάνωση των δικαστικών υπηρεσιών, 

των Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων και της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου. Το Υ∆, λόγω των ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδοµένων που 

διαχειρίζεται, δίνει ιδιαίτερη σηµασία κατά τον σχεδιασµό του σε ζητήµατα 

ασφάλειας των δικτύων και των εφαρµογών, εµπιστευτικότητας και προστασίας 

δεδοµένων, µε στόχο τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και του απορρήτου.335 

Παράλληλα, συµµετέχει, στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών, στην εκπόνηση 

νοµικών πράξεων για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. Για 

παράδειγµα, τον Νοέµβριο του 2001 υπεγράφη η Σύµβαση για το έγκληµα στο 

κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης.

336 

                                            
334 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 47 
335http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΕπιχειρησιακάΠρογράµµατα/ΚοινωνίαΠληρο
φορίας/Υπουργείο∆ικαιοσύνης∆ιαφάνειαςκαιΑνθρωπίνων.aspx  
336 Το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) είναι ένας διεθνής, διακυβερνητικός οργανισµός, αποτελείται 
σήµερα από 47 κράτη µέλη και εδρεύει στο Στρασβούργο, Γαλλία. Ιδρύθηκε το 1949 και οι σκοποί του 
είναι: 1. να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον δηµοκρατικό πλουραλισµό και το κράτος 
δικαίου, 2. να προωθεί την ενηµέρωση και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
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Στο προγραµµατικό κείµενο Σχεδιασµός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης 2007-2013 του Υ∆ έχουν προσδιορισθεί οι εξής αδυναµίες: • 

Καθυστερήσεις στις συναλλαγές µε τους πολίτες, όπως π.χ. στην έκδοση των δελτίων 

ποινικών µητρώων, αλλά και στις δικαστικές διαδικασίες, στις υπηρεσίες που δεν 

διαθέτουν πληροφοριακά συστήµατα. • ∆υσκολίες που παρουσιάζονται στην εργασία 

των υπαλλήλων στις υπηρεσίες που δεν διαθέτουν πληροφοριακά συστήµατα. • 

Αδυναµία ηλεκτρονικής σύνδεσης µεταξύ των διάφορων υπηρεσιών. • ∆ιαφυγή των 

εσόδων από τις χρηµατικές ποινές ως απόρροια των αποσπασµατικών 

πληροφοριακών συστηµάτων. • Η κουλτούρα της δηµόσιας διοίκησης όπως αυτή 

εκφράζεται από τη µειωµένη υποκίνηση, την τυπολατρία, τη γραφειοκρατία και τις 

παρωχηµένες διαδικασίες. • Ο χαµηλός βαθµός «τριβής» µε την πληροφορική της 

πλειοψηφίας του ανθρώπινου δυναµικού του Υπουργείου, περιλαµβανοµένων και 

των δικαστών και η αρνητική προδιάθεση απέναντι στις ΤΠΕ. • ∆υσκολία στην 

ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου και των 

εποπτευόµενων φορέων. • Η ελλιπής στελέχωση όλων των υπηρεσιών µε ιδιαίτερη 

έµφαση στη στελέχωση των σωφρονιστικών υπηρεσιών και στα ελάχιστα στελέχη µε 

κατάρτιση  πληροφορικής. 

Αγροτική ανάπτυξη: Για την Ελλάδα ο αγροτικός χώρος έχει ιδιαίτερη 

σηµασία, αφού καταλαµβάνει το 97% της έκτασής της και κατοικεί σ’ αυτόν το 65% 

του πληθυσµού, ενώ παράλληλα επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή του πρωτογενή 

τοµέα στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία337 ανέρχεται στο 7% περίπου, 

                                                                                                                             
ταυτότητας και ποικιλίας, 3. να βρίσκει λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή 
κοινωνία (διακρίσεις µειονοτήτων, ξενοφοβία, ανοχή, περιβαλλοντική προστασία, ανθρώπινη 
κλωνοποίηση, Aids, ναρκωτικά, διασυνοριακό έγκληµα, κλπ), 4. να βοηθήσει στην εδραίωση της 
δηµοκρατικής σταθερότητας στην Ευρώπη µε το να υποστηρίζει την πολιτική, νοµική και 
συνταγµατική αναµόρφωση. Τα κύρια όργανα του ΣτΕ είναι η Επιτροπή των Υπουργών (Committee of 
Ministers), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (the Parliamentary Assembly) το Συνέδριο των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών της Ευρώπης (the Congress of Local and Regional Authorities of Europe) και ο 
Γενικός Γραµµατέας (the General Secretary).Οι εργασίες του ΣτΕ καταλήγουν σε Ευρωπαϊκές 
Συµβάσεις και συµφωνίες βάσει των οποίων τα κράτη µέλη µπορούν να εναρµονίσουν και να 
τροποποιήσουν τη νοµοθεσία τους.  

Το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), στα πλαίσια της αντιµετώπισης της διαφθοράς και του 
διασυνοριακού εγκλήµατος, λαµβάνει µέριµνα και για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο (cyber- crime). Το ΣτΕ έχει πρόσφατα υιοθετήσει τη Σύµβαση για το έγκληµα στον 
κυβερνοχώρο µε σκοπό να αντιµετωπίσει αυτή την επικίνδυνη µορφή εγκλήµατος και έχει ανοιχθεί 
προς υπογραφή από τις 23 Νοεµβρίου 2001, στη Βουδαπέστη. H χώρα µας έχει υπογράψει την 
παραπάνω σύµβαση αν και δεν την έχει επικυρώσει µέχρι στιγµής.»: 
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΕΥΡΩΠΑΙΚΗbr∆ΙΕΘΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/∆ιεθνείςΟργανισµοί
καιΥπουργείο∆ικαιοσύνης∆ια.aspx  
337 «Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) υπολογίζεται ως η διαφορά δύο αξιών, της συνολικής 
παραγωγής (πωλήσεις, αποθέµατα) και της ενδιάµεσης ανάλωσης πρώτων υλών και αγαθών που 
χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή. Εναλλακτικά, η ΑΠΑ µπορεί να υπολογιστεί ως το σύνολο των 
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που την κατατάσσει πρώτη χώρα στην ΕΕ. Συνεπώς, η ανάπτυξη και διαχείριση του 

αγροτικού χώρου, αποτελεί βασική προτεραιότητα στοχεύοντας στην οικονοµική και 

κοινωνική συνοχή.338 Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο. Οι εξελίξεις των δεικτών συµµετοχής του για το 2006 είναι 

5,2% στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν,339 12% στον ενεργό πληθυσµό και 

17,2% στις συνολικές εξαγωγές, επιβεβαιώνοντας το ρόλο και τη σηµασία του ως 

τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης.340 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, σηµαντικές εξελίξεις έχουν επιφέρει αλλαγές 

στον τρόπο και το κόστος παραγωγής, και ιδιαίτερα στη βιωσιµότητα ορισµένων 

κλάδων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Οι 

συνεχείς αλλαγές στον τρόπο άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ.),341 η 

διεύρυνση της ΕΕ προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι αναδιαρθρώσεις 

                                                                                                                             
αµοιβών των συντελεστών παραγωγής (µισθοί, κέρδη, τόκοι, φόροι, αποσβέσεις). Η ΑΠΑ αποτελεί 
ένα σηµαντικό δείκτη στον οποίο στηρίζεται ο υπολογισµός του εγχώριου προϊόντος. Η προστιθέµενη 
αξία υπολογίζεται "ακαθάριστη", διότι δεν αφαιρούνται οι διορθώσεις αξιών (όπως οι αποσβέσεις). Σε 
σχέση µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, η ΑΠΑ περιλαµβάνει τις επιδοτήσεις και δεν περιλαµβάνει 
τους φόρους που επιβάλλονται στην τιµή των προϊόντων.»: 
http://mae.datarc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=85 
338 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 48 - 49 
339 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο 
όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει µια οικονοµία, εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες. Με 
άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν 
εντός µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους, ακόµα και αν µέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές 
µονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.  
http://el.wikipedia.org/wiki/Ακαθάριστο_Εγχώριο_Προϊόν 
340 Καδίτη Ε. Α. – Νίτση Ε. Ι., Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα, Αθήνα, 8-9-2010: 
http://www.kepe.gr/pdf/Press%20Office/P.O_old1/05.%20Press(gr).pdf    
341 «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί την ενοποιηµένη Αγροτική Πολιτική των κρατών-µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων σχετικών µε την γεωργία και τη διακίνηση 
αγροτικών προϊόντων και όλες τις εκβάσεις που προκύπτουν, όπως η σταθερότητα των τιµών, η 
ποιότητα των προϊόντων, η επιλογή προϊόντων, η χρήση του εδάφους και η απασχόληση στον 
αγροτικό κλάδο. Άρχισε να ισχύει το 1962, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ), προδρόµου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), µε στόχο τη διάθεση τροφίµων στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές σε ανεκτές τιµές αλλά και τη δίκαιη αµοιβή των παραγωγών και την, κατ’ 
επέκταση, εξασφάλιση λογικού βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς. Σε όλη τη διάρκεια της 
σαραντάχρονης πορείας της, αποτέλεσε έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας το σύνολο των κανόνων και µηχανισµών, που ρυθµίζουν την 
παραγωγή, το εµπόριο και την επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Γενικότερα, βασίστηκε πάνω στις αρχές της αρχής της ενότητας των γεωργικών προϊόντων, της 
κοινοτικής προτίµησης και της χρηµατοδοτικής αλληλεγγύης. Η ΚΑΠ στη πορεία της υπέστη αρκετές 
µεταρρυθµίσεις –κατά περιπτώσεις ριζικές- εξελισσόµενη ώστε να ανταποκρίνεται στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας. Με τη µείωση του αριθµού των απασχολούµενων στον τοµέα 
της γεωργίας άρχισε και η σταδιακή µείωση του ποσοστού χρηµατοδότησης που αναλογεί στην 
Κ.Α.Π., από τους πόρους της Ε.Ε.. Τώρα πλέον, µετά και τη νέα διεύρυνση της Ε.Ε., κύριος στόχος 
της πολιτικής αυτής είναι ο ρόλος της γεωργίας στη διαφύλαξη και τη διαχείριση των φυσικών πόρων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, των γεωπεριβαλλοντικών µέτρων, κ.ά.»: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Κοινή_αγροτική_πολιτική- 
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στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας τροφίµων µε την παρουσία ισχυρών 

πολυεθνικών εταιρειών, οι συχνές διεθνείς διατροφικές κρίσεις, οι συνεχιζόµενες 

εµπορικές διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

(Π.Ο.Ε.),342 καθώς και το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την προστασία του 

περιβάλλοντος είναι µόνο µερικοί από τους παράγοντες που διαµορφώνουν νέες 

συνθήκες τόσο στην εσωτερική όσο και στην παγκόσµια αγορά των αγροτικών 

προϊόντων. Οι εξελίξεις αυτές είναι αναµενόµενο να επηρεάζουν τις προσδοκίες των 

παραγωγών, πολλοί από τους οποίους θεωρούν το µέλλον αβέβαιο και προβληµατικό. 

Το κύριο ερώτηµα που διαµορφώνεται είναι, συνεπώς, ο προσδιορισµός των κλάδων 

εκείνων του ελληνικού αγροτικού τοµέα που έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, καθώς 

και του τρόπου άσκησης πολιτικής για τη στήριξη όσων κινδυνεύουν περισσότερο.343 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα344 έχει 

προσδιορίσει ότι µία ολοκληρωµένη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης της υπαίθρου 

θα πρέπει να λάβει υπόψη οπωσδήποτε: • Τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 

πρωτογενή τοµέα για αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων του, 

λαµβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές ιδιοµορφίες που σχετίζονται µε την ποικιλία 

των µικροκλιµάτων και της γεωµορφολογίας. • Τις ανάγκες αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που προκύπτουν από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ). • Την ανάγκη για την προστασία και αναβάθµιση του 

περιβάλλοντος µέσω της διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών 

πόρων, και, τέλος, • Τις ανάγκες συγκράτησης του πληθυσµού και βελτίωσης της 

                                            
342 «Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου ( ΠΟΕ) είναι ο µοναδικός διεθνής οργανισµός που 
ασχολείται µε τους κανόνες που διέπουν το εµπόριο µεταξύ των χωρών. Περιλαµβάνει µια σειρά από 
Συµφωνίες, αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων της µεγάλης πλειοψηφίας των χωρών της παγκόσµιας 
κοινότητας που έχουν επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Σκοπός του οργανισµού είναι η 
διευκόλυνση τόσο των παραγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όσο και εξαγωγέων και εισαγωγέων. Η 
Έδρα του Οργανισµού βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας. Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995 ως 
συνέχεια της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT). Σήµερα αριθµεί 155 κράτη – µέλη. 

Η Ρωσία έγινε το 156ο µέλος του ΠΟΕ, στις 21 Ιουλίου του 2012.»: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Παγκόσµιος_Οργανισµός_Εµπορίου  
343 Καδίτη Ε. Α. – Νίτση Ε. Ι., όπ. 
344 «Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007 – 2013 καθορίζει τις 
προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007 – 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΓΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης 
θα εφαρµοστεί µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013. Η πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης 2007 – 2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:1. Βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας, 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος 
και της υπαίθρου, 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας, συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που 
βασίζεται στην εµπειρία που αποκτήθηκε από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων 
προγραµµατικών περιόδων.»: http://www.agrotikianaptixi.gr/  
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ποιότητας της ζωής του στις αγροτικές περιοχές µέσω της δηµιουργίας ευκαιριών 

απασχόλησης, αναζήτησης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και εξασφάλισης των 

απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας την 4η 

Προγραµµατική Περίοδο345 καθορίζεται από ένα ευρύτερο θεσµικό και πολιτικό 

πλαίσιο το οποίο: • Σε διεθνές επίπεδο περιλαµβάνει τις εξελίξεις των 

διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και το 

πρωτόκολλο του Κιότο.346 • Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαµβάνει τις βασικές 

                                            
345 «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατάρτισε το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007 – 2013, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για τη χρησιµοποίηση 
των κοινοτικών πόρων από το νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΓΑΑ). Η συνολική 
στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας µε παράλληλη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Ειδικότερα εστιάζεται στην 
αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη µέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και 
αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς και του περιβάλλοντος σε µια βιώσιµη ύπαιθρο. Η ανωτέρω 
στρατηγική κατά την 4η Προγραµµατική περίοδο θα επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής ενός εθνικού 
προγράµµατος µε τίτλο “Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ)”. Το 
πρόγραµµα εγκρίθηκε µε την µε αριθµό Ε(2007) 6012/29-11-2007 Απόφαση της ΕΕ. Οι στρατηγικοί 
στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 1. ∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα, 2. Προστασία του περιβάλλοντος και 
αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας, 4. ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για 
την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER. Οι 
τέσσερις ανωτέρω στόχοι συνιστούν τους τέσσερις Άξονες του ΠΑΑ. Άξονας 1: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας. Άξονας 2: Βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της υπαίθρου. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Άξονας 4: Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER.»: 
http://www.ankoleader.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5:general&catid=5:genik  
346 «Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περιλαµβάνονται τα 
απαραίτητα βήµατα για τη µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος που προκαλείται 
λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε αυτό, τα 
κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσµεύονται να ελαττώσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) κατά ένα συγκεκριµένο στόχο σε σχέση µε 
τις εκποµπές του 1990 (ή του 1995 για ορισµένα αέρια). Αυτό επιχειρείται να γίνει µε τον πιο 
οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να µην επιβαρυνθεί η παγκόσµια οικονοµία. Έτσι, το Πρωτόκολλο 
του Κιότο περιλαµβάνει τρεις ευέλικτους µηχανισµούς: 1. την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, 2. 
την κοινή εφαρµογή, και 3. το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης. Ο πρώτος µηχανισµός προβλέπει την 
αγοραπωλησία δικαιωµάτων εκποµπών µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών (όπως για παράδειγµα 
κράτη και υπόχρεες εγκαταστάσεις) κατά τη θεωρία των property rights, ενώ οι άλλοι δύο βασίζονται 
σε προγράµµατα έργων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλέον ένθερµος υποστηρικτής του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο, αποφάσισε να εφαρµόσει πιλοτικά την εµπορία εκποµπών εντός της κοινότητας πριν από την 
επίσηµη έναρξη του διεθνούς συστήµατος και να ενσωµατώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο στην 
κοινοτική νοµοθεσία µέσα από τις Οδηγίες 2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ. Σύµφωνα µε αυτές, η πρώτη 
περίοδος του ευρωπαϊκού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών είναι η τριετία 2005-2007, 
ενώ οι επόµενες περίοδοι εµπορίας ταυτίζονται µε τις πενταετείς περιόδους που προβλέπονται από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο (2008-2012, 2013-2017, κ.ο.κ.). Τα κράτη µέλη οφείλουν µέσα σε 
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα να εκπονήσουν εθνικά σχέδια κατανοµής, στα οποία υπάρχει 
πρόβλεψη, µεταξύ άλλων, για: α. τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων, β. την κατανοµή σε επίπεδο 
δραστηριότητας (κατά περίπτωση), γ. την κατανοµή σε επίπεδο εγκατάστασης, δ. τους 
νεοεισερχόµενους, ε. τη µεθοδολογία κατανοµής (µαθηµατικοί τύποι, διάφορες ειδικές διατάξεις, κτλ), 
και στ. τη λίστα των υπόχρεων εγκαταστάσεων.»: http://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτόκολλο_του_Κιότο 
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πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως αυτές περιγράφονται στη στρατηγική της 

Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ,347 την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ) και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) 

για την αγροτική ανάπτυξη,348 και τέλος, • Σε εθνικό επίπεδο περιλαµβάνει την 

εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας  - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) - τις εµπειρίες 

από την εφαρµογή των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων και προγραµµάτων 

για την Αγροτική Ανάπτυξη και την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. Σε αυτό 

το πλαίσιο είναι κοµβικής σηµασίας η προσαρµογή των δοµών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις ανάγκες για την εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. 

Κοινωνική ασφάλιση: Ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο της διαδοχικής 

ασφάλισης, πέραν του συνυπολογισµού των χρόνων ασφάλισης που διανύθηκαν σε 

διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, είναι η δυνατότητα του ασφαλισµένου να 

αιτηθεί τη σύνταξή του από ένα µόνο ασφαλιστικό φορέα, τον τελευταίο στον οποίο 

ασφαλίστηκε. Επίσης, σηµαντικό είναι ότι για την κρίση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος και την απονοµή της σύνταξης κάθε διαδοχικά ασφαλισµένου 

εργαζόµενου, αρµόδιος είναι ένας µόνον εκ των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους 

έχει διανύσει ασφαλιστικό βίο. Ο φορέας αυτός καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 14 του ν.1902/90 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.∆. 4202/61349 και 

ονοµάζεται απονέµων τη σύνταξη ασφαλιστικός φορέας ή απλά απονέµων φορέας.350 

                                            
347 Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ (A5-0171/2001) 16 -17/6/2001 για την αειφόρο ανάπτυξη 
348 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή,  Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για 
τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 2007–2013 (2006/C 319/ΕΚ): 
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/PROGRAMMA_FILES/c_319_2006.pdf  
349 Άρθρο 6 του Ν.∆. 4202/61 και ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών και 
άλλων συναφών θεµάτων»,   όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 §1, ν.3863/10 (ΦΕΚ.115Α) «Νέο 
ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.», Άρθρο 5, Ρύθµιση 
θεµάτων διαδοχικής ασφάλισης 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.∆. 4202/1961 
(ΦΕΚ 175 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 9 του ν.1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄) και το άρθρο 14 
του ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Τα πρόσωπα τα οποία 
ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς, δικαιούνται 
σύνταξη από τον τελευταίο οργανισµό, στον οποίο ήταν ασφαλισµένα κατά την τελευταία χρονική 
περίοδο της απασχόλησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του οργανισµού αυτού, 
εφόσον πραγµατοποίησαν την ασφάλισή του: α) Πέντε (5) ολόκληρα έτη ή 1.500 ηµέρες ασφάλισης εκ 
των οποίων όµως είκοσι (20) µήνες ή 500 ηµέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της 
απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σύνταξης λόγω 
γήρατος. β) Σαράντα (40) µήνες ή 1.000 ηµέρες εκ των οποίων όµως δώδεκα (12) µήνες ή 300 ηµέρες 
αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της 
αίτησης για την κρίση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Ως νοµοθεσία του 
Οργανισµού για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, καθώς και των επόµενων παραγράφων 2 και 3, 
νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούµενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την 
αναπηρία και το θάνατο. Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσµού, 
στη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε το χρόνο διακοπής της 
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Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρµογών της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ),351 υλοποιεί έργα στο ΕΠ «Κοινωνία 

της Πληροφορίας 2000-2006» για την καθιέρωση ενοποιηµένου µηχανογραφικού 

αρχείου των ασφαλισµένων, που θα συνδέει τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και θα 

πληροφορεί αυτόµατα και σε κάθε περίπτωση για την ασφαλιστική εικόνα του 

δικαιούχου σύνταξης. Με την ολοκλήρωση των ως άνω έργων αναµένεται ότι θα 

απαντώνται θετικά και σε ελαχιστοποιηµένους χρόνους όλα τα τεχνικά, διοικητικά 

και γραφειοκρατικά προβλήµατα σε σχέση µε την απονοµή σύνταξης που ταλαιπωρεί 

µέχρι σήµερα του Έλληνες ασφαλισµένους. Επειδή, όµως, η µηχανογράφηση του 

συστήµατος της ∆ιαδοχικής Ασφάλισης έχει ως στόχο – σε συνδυασµό και µε το 

∆ελτίο ∆ιαδοχικής Ασφάλισης – την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη 

έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

σε θέµατα διαδικαστικής απλούστευσης και λειτουργίας του συστήµατος διαδοχικής 

                                                                                                                             
απασχόλησης, την παραγραφή κ.λ.π., δε λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου.»: http://www.taxnews.info/news/nomos-3863-2010/ 
350 Τήνιος Π. (2007), «Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση: “ Μεταρρύθµιση µε δόσεις” – µια φραγµένη 
διαδροµή;», Πολιτική στην Ελλάδα: η πρόκληση του εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Οχτώ, Αθήνα, σελ. 
275 – 299  
351 «Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε το Π.∆. 213/1992 (ΦΕΚ 102 , Α) και το 

ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), είναι κατά Τµήµα οι εξής:  Α. Τµήµα Ανάλυσης και 
Προγραµµατισµού: Η πλήρης κάλυψη της Γενικής Γραµµατείας και των Ασφαλιστικών Οργανισµών, 
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας, από πλευράς υλοποίησης εφαρµογών 
Πληροφορικής/Πληροφοριακών Συστηµάτων και σύνταξης ειδικών τεχνικών µελετών και µελετών 
σκοπιµότητας, µε σκοπό την εισαγωγή, υποστήριξη και επέκταση της Πληροφορικής στο χώρο των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. H παροχή τεχνικής βοήθειας και τεχνικών συµβουλών προς τη Γ.Γ.Κ.Α. και 

τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Λειτουργία µηχανογραφικών εφαρµογών.  B. Τµήµα 
Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης Εξοπλισµού και Υποστήριξης Συστηµάτων: Η καλή λειτουργία, 
εκµετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισµού Πληροφορικής της Γ.Γ.Κ.Α. και η ασφάλεια του όλου 
συστήµατος. Η προετοιµασία, ο έλεγχος και η εισαγωγή των δεδοµένων. Η τήρηση στατιστικών 
στοιχείων. Η εποπτεία και ο έλεγχος του ΚΗΥΚΥ και των Ασφαλιστικών Οργανισµών, αρµοδιότητας 
της Γενικής Γραµµατείας σε θέµατα Πληροφορικής. Η παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών 
σε εξειδικευµένους τοµείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, Επικοινωνίες, Υλικό 
(HARDWARE), Λογισµικό (SOFTWARE) καθώς και η διαρκής ενηµέρωση του προσωπικού πάνω 
στις εξελίξεις των τοµέων αυτών. H παροχή τεχνικής βοήθειας και τεχνικών συµβουλών προς τη 

Γ.Γ.Κ.Α. και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Λειτουργία µηχανογραφικών εφαρµογών.  Γ. 
Τµήµα Υποστήριξης Εθνικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ιαδικτύου: Η διοίκηση του 
έργου των Εθνικών Γενικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου  64 του ν. 2084/1992. Η 
εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισµός όλων των εµπλεκοµένων στο έργο φορέων ως προς την τήρηση 
και λειτουργία των µητρώων του ανωτέρω άρθρου. Η υποστήριξη των διαδικασιών και η λήψη 
αναγκαίων µέτρων για τη συνεχή και αποδοτικότερη λειτουργία του όλου συστήµατος των ως άνω 
Εθνικών Γενικών Μητρώων. Η παροχή στοιχείων Κοινωνικής Ασφάλισης από τα Εθνικά Γενικά 
Μητρώα σε φορείς του ελληνικού ∆ηµοσίου και των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η 
ευθύνη για τη διαχείριση, ενηµέρωση και βελτιστοποίηση του διαδικτυακού τόπου της Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  ∆. Γραφείο Γραµµατείας: Παρέχει γραµµατειακή 
υποστήριξη στη ∆ιεύθυνση, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του αρχείου.»: 
http://www.ggka.gr/gr_dief3.htm 
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ασφάλισης, διότι τούτο θα ανακουφίσει µεγάλο αριθµό πολιτών και θα έχει µεγάλη 

κοινωνική αντανάκλαση, µε το δεδοµένο ότι οι συνταξιοδοτούµενοι µέσω διαδοχικής 

ασφάλισης αυξάνονται κάθε µέρα µε την κινητικότητα που παρουσιάζεται στην 

αγορά εργασίας. 

Την ευθύνη τήρησης των Εθνικών Μητρώων Ασφαλισµένων, Εργοδοτών και 

Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ)352 έχει, επίσης, η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το οποίο είναι και το σηµαντικότερο έργο της και έχει ενταχθεί στο ΕΠ 

«Κλεισθένης»,353 που χρηµατοδοτήθηκε από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι 

                                            
352  http://www.ggka.gr/er_amka.htm  
353 ΕΠ «Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Κλεισθένης», Απολογιστική Έκθεση 
Αξιολόγησης, Ιούλιος 1999: Ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής κοινωνίας και η επίτευξη του 
στρατηγικού στόχου των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων να µειώσουν την  απόσταση που 
χωρίζει την  Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περνάει υποχρεωτικά µέσα από τον εκσυγχρονισµό 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η ένταξη εποµένως ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπως ο 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στο Β' ΚΠΣ ήταν και είναι επιβεβληµένη. Το Β’ ΚΠΣ έδωσε την ευκαιρία να 
εισρεύσουν σηµαντικοί πόροι σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα  όµως το Ε.Π. αντιµετώπιζε εκ 
προοιµίου µια σηµαντική δυσκολία. Σε αντίθεση µε άλλους τοµείς, ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης δεν έχει αποτελέσει πεδίο στο οποίο να έχει διαµορφωθεί µια συνολική ενιαία πολιτική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε υπήρχε µια παγιωµένη εµπειρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
σύγκλιση πολιτικών και προσανατολισµών στον τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι περισσότερο 
αποτέλεσµα των έµµεσων επιδράσεων που ασκούν οι οικονοµικές, νοµικές και άλλες διαδικασίες 
σύγκλισης, καθώς και οι εφαρµοζόµενες πρακτικές ελέγχου και παρακολούθησης των 
χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. προγραµµάτων. Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. ήταν ορθοί και 
γενικής αποδοχής. Οι αδυναµίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι γνωστές και δεδοµένες: 
αναποτελεσµατικότητα, αδυναµία µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, χαµηλός βαθµός νοµιµοποίησης, 
απόκλιση τυπικών και άτυπων πρακτικών, εσωστρεφείς διαδικασίες, κ.ά. Οι αδυναµίες αυτές 
προσδιόρισαν και τους γενικούς στόχους του Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. 1. εκσυγχρονισµός και 
εξορθολογισµός βασικών τοµέων της ∆∆, 2. αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση, 3. αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναµικού, 4. συστηµατική και εκτεταµένη εισαγωγή 
των νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Οι στόχοι αυτοί είναι µακρόχρονα ζητούµενα της ελληνικής 
κοινωνίας. Οι γενικοί στόχοι συγκεκριµενοποιήθηκαν σε ειδικούς οι οποίοι ανταποκρίνονταν στις 
ανάγκες και στη λογική των επιδιωκόµενων µεταρρυθµίσεων: 1. Συνεχιζόµενη και προεισαγωγική 
κατάρτιση, 2. Εξειδικευµένη κατάρτιση για στελέχη υψηλών προδιαγραφών. 3. Σχεδιασµός και 
µελέτες αναδιοργάνωσης δηµόσιων Υπηρεσιών και Φορέων. 4. Ειδικές τράπεζες πληροφοριών και 
δικτυακές υποδοµές. 5. Εκσυγχρονισµός Περιφερειακής ∆ιοίκησης, καθώς και της Νοµαρχιακής και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 6. Πληροφοριακή οργάνωση σηµαντικών δηµοσιονοµικών συστηµάτων, 
λειτουργιών και διοικητικών µονάδων. 7. Υποστηρικτικές υποδοµές (κτίρια, κ.ά.) 

Ορθώς η στρατηγική και η διαδικασία αναδιαµόρφωσης του Ε.Π. κινήθηκε σε δύο επίπεδα: 1. 
Το πρώτο επίπεδο ήταν η από τα πάνω ένταξη µεγάλων έργων και µέτρων. ∆ηλαδή, η επιλογή 
συγκεκριµένων µεγάλων τοµέων του ∆ηµοσίου ο εκσυγχρονισµός των οποίων είναι καθοριστικής 
σηµασίας για την άσκηση δηµόσιων πολιτικών και οι επιπτώσεις τους εθνικής εµβέλειας. Σ' αυτή την 
κατηγορία υπάγονταν κυρίως τα µεγάλα δηµοσιονοµικά και κοινωνικά συστήµατα του 
Υποπρογράµµατος 3, ορισµένα από τα οποία βρισκόντουσαν ήδη σε εξέλιξη από το προηγούµενο 
ΚΠΣ - πληροφοριακά συστήµατα Υπουργείου Οικονοµικών. 2. Το  δεύτερο επίπεδο ήταν η από τα 
κάτω ένταξη µικρότερων έργων µε πρωτοβουλία και δραστηριοποίηση των ενδιαφερόµενων φορέων. 
Σ' αυτή την κατηγορία εντάχθηκαν µελέτες εκσυγχρονισµού και πληροφοριακής οργάνωσης 
µικρότερων διοικητικών µονάδων ή ακόµα οι δράσεις κατάρτισης οι οποίες χρηµατοδότησαν 
υπάρχοντες ή νέους φορείς επιµόρφωσης. 

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ από την άποψη του timing στάθηκε άτυχος, γιατί σχεδιάστηκε σε µια 
περίοδο χαµηλής µεταρρυθµιστικής διάθεσης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Όταν έφτανε στην τελευταία 
φάση του η διάθεση αυτή άλλαξε και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις ιδίως στο επίπεδο της 
αυτοδιοίκησης, άρχισαν να πραγµατοποιούνται, χωρίς όµως ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ να έχει τον χρονικό 
ορίζοντα να τις υπηρετήσει.»: www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/E1179631-3FE3.../ex_ante_tel.doc 
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δε ασφαλιστικοί φορείς της χώρας έχουν την υποχρέωση να τροφοδοτούν αυτό µε τα 

απαραίτητα στοιχεία. Σε καθένα ασφαλισµένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη που 

εντάσσεται στο ΕΜΑΕΣ αποδίδεται ένας µοναδικός Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).354 Επίσης κάθε εντασσόµενος στο ΕΜΑΕΣ εφοδιάζεται µε 

παραστατικό του ΑΜΚΑ του, το οποίο είναι Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης.   

Οι στόχοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 

τίθενται προς εκπλήρωση µέσω της δηµιουργίας του Εθνικού Μητρώου είναι οι εξής: 

1. Η ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης σε 

όλους τους πολίτες και η ταχύτερη εξυπηρέτησή τους στις κάθε είδους συναλλαγές 

τους µε τους ασφαλιστικούς φορείς. 2. Η ευχέρεια επικοινωνίας και ανταλλαγής 

στοιχείων µεταξύ των φορέων. 3. Η εξάλειψη του φαινοµένου της µη νόµιµης 

πολλαπλής ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του ίδιου ατόµου σε/από διαφορετικούς 

φορείς. 4. Η παροχή έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων (Πολιτική Ηγεσία, ΓΓΚΑ, ∆ιοικήσεις Φορέων). 5. Η παροχή 

πληροφοριών στους κοινοτικούς µας εταίρους για τους εργαζόµενους που 

διακινούνται στις χώρες της ΕΕ, στα πλαίσια του προγράµµατος TESS (Telematics 

for Social Security).355 6. Η αντικατάσταση των υπαρχόντων Αριθµών Μητρώων 

                                                                                                                             
 
354 Ο ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και 
ασφάλισης κάθε εργαζόµενου, συνταξιούχου και προστατευόµενου µέλους της οικογένειάς τους στη 
χώρα µας. Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετήστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες σας τις συναλλαγές που 
αφορούν την εργασία και την ασφάλιση όπως: να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και 
ασφάλισης, να καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές, να εκδώσετε ή να ανανεώσετε το βιβλιάριο 
ασθένειας, να πάρετε τη σύνταξή σας ή τις οποιεσδήποτε παροχές, επιδόµατα και βοηθήµατα και όλα 
αυτά µε πολύ λιγότερες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο ΑΜΚΑ αντικαθιστά τον 
Αριθµό Μητρώου (ΑΜ) που µέχρι σήµερα χορηγούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς στους ασφαλιζόµενους 
και στους συνταξιούχους, κάνοντας τη ζωή σας ακόµα πιο εύκολη. Είναι απαραίτητος από τον 
Οκτώβριο του 2009. Η απόδοσή του γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν 
σε Ασφαλιστικά Ταµεία. 
Γιατί είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ; 
Με τον ΑΜΚΑ και τους 13 νέους φορείς κοινωνικής ασφάλισης µπαίνουν οι βάσεις µιας νέας, 
λειτουργικής δοµής του ασφαλιστικού συστήµατος, προωθώντας και ισχυροποιώντας την ασφαλιστική 
µεταρρύθµιση. Έτσι:  *  Μπαίνουν τα θεµέλια για σύγχρονες, απλοποιηµένες παροχές σε βασικούς 
τοµείς της καθηµερινότητας του πολίτη, όπως: ♠ Στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
δρώντας άµεσα ενάντια στην κατασπατάληση των πόρων των Ταµείων, ώστε να µπορούν να 
βελτιώνονται οι παροχές. ♠ Στον τοµέα της εργασίας και της ασφάλισης του εργαζόµενου, αφού 
εξασφαλίζονται τα δικαιώµατά του, καταπολεµώντας την εισφοροδιαφυγή. ♠ Στον συνταξιοδοτικό 
τοµέα, µειώνοντας αισθητά το χρόνο έκδοσης και απονοµής της σύνταξης.  *   Εκσυγχρονίζονται οι 
αρµόδιοι φορείς και βελτιώνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τις συναλλαγές όλων µας.  
*   Μειώνεται ο χρόνος απονοµής της σύνταξης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περίπτωση διαδοχικής 
ασφάλισης.  *   Τέλος, υποστηρίζοντας τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνεται η 
ασφάλιση, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η συνταξιοδότηση των πολιτών που εργάζονται σε 
κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»: http://www.amka.gr/tieinai.html 
355 «Το πρόγραµµα IDA (ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων διοικήσεων – Interchange of Data 
between Administrations): το πρόγραµµα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και λειτουργίας των 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 147

(ΑΜ) των ασφαλιστικών φορέων από τον ΑΜΚΑ σε όλες τις δραστηριότητες και 

λειτουργίες αυτών (εισφορές, περίθαλψη κ.λ.π.). 7. Η γενίκευση της χρήσης της 

Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των 

δικαιούχων µε άλλους φορείς, οργανισµούς, τράπεζες κ.ά. 

Η επίτευξη των σκοπών και στόχων του έργου θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως 

και σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο τον ίδιο τον πολίτη, όσο και τους αρµόδιους φορείς. 

Μερικά βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα θα είναι: 1. Τήρηση 

αξιόπιστων στοιχείων. 2. Πληροφόρηση για τον ακριβή αριθµό ασφαλισµένων και 

συνταξιούχων ανά φορέα/κλάδο ασφάλισης. 3. Έκδοση στατιστικών στοιχείων. 4. 

Παροχή στοιχείων σχετικών µε την ασφάλιση Ελλήνων σε χώρες εκτός της ΕΕ, για 

τη λήψη αποφάσεων σύναψης διµερών συµβάσεων µε αυτές. 5. Ταχύτερη λήψη 

έγκυρων στοιχείων. 6. Ταχύτερη έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. 7. Μείωση 

της ταλαιπωρίας του ασφαλισµένου – συνταξιούχου στις συναλλαγές του µε τους 

διάφορους φορείς ασφάλισης. 8. Χρησιµοποίηση του ΑΜΚΑ σε διάφορους τοµείς 

των ασφαλιστικών φορέων, όπως στους τοµείς Εσόδων και Παροχών. 9. Εξάλειψη 

του φαινοµένου των µη νόµιµων πολλαπλών ασφαλίσεων ή συνταξιοδοτήσεων. 10. 

Εξάλειψη του φαινοµένου διπλοεγγραφής ασφαλισµένου στο µητρώο του ίδιου 

φορέα, µε διαφορετικό ΑΜ. 11. Καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών των 

ασφαλιστικών οργανισµών. 12. ∆ιεξαγωγή αναλογιστικών µελετών µε στόχο τη 

βελτίωση της ασφαλιστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και η λήψη αποφάσεων για 

σύναψη διµερών συµβάσεων µε χώρες εκτός ΕΕ, στις οποίες εργάζονται και 

ασφαλίζονται Έλληνες υπήκοοι. 

                                                                                                                             
διευρωπαϊκών τηλεµατικών δικτύων για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των διοικήσεων των κρατών 
µελών ή/και των κοινοτικών θεσµικών οργάνων. Μετά από το πρώτο πρόγραµµα IDA, η δεύτερη φάση 
του (IDA II) ξεκίνησε το 1999, µε την υιοθέτηση των δύο σηµερινών αποφάσεων. Το πρόγραµµα έχει 
επαναπροσανατολιστεί προς την αγορά και διαλειτουργικότητα, µε σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας, την παροχή on line υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το πρόγραµµα IDABC θα διαδεχθεί το πρόγραµµα IDA II, όταν λήγει 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Τον Ιανουάριο του 2002, το πρόγραµµα IDA, επίσης, έγινε το µέσο για την 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κεφάλαιο του σχεδίου δράσης eEurope 2005 σχεδίου 
δράσης. Το πρόγραµµα IDA υποστηρίζει την ανάπτυξη των υπηρεσιών µε στόχο την ασφαλή και 
αποτελεσµατική ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των διαφόρων επιπέδων της 
διοίκησης. Αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή σύγχρονων επιγραµµικών δηµόσιων υπηρεσιών, 
όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης eEurope 2005. Στο πλαίσιο του προγράµµατος IDA, η Επιτροπή 
δηµιούργησε και χρηµατοδότησε τα τελευταία δύο χρόνια ασφαλή υποδοµή δικτύων επικοινωνιών για 
ανταλλαγή δεδοµένων (TESTA – ∆ιευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεµατικής µεταξύ ∆ιοικήσεων) µεταξύ 
σχεδόν όλων των διοικήσεων των κρατών µελών – και σύντοµα και των υποψηφίων προς ένταξη 
χωρών – καθώς και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Με την ανάπτυξη των έργων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, το δίκτυο TESTA θα είναι σε θέση να υποστηρίξει πανευρωπαϊκών υπηρεσιών για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. IDA χρηµατοδοτεί επίσης το TESS (Τηλεµατική για την Κοινωνική 
Ασφάλιση) του προγράµµατος.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24147a_en.htm 
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Η αναδιοργάνωση και ενοποίηση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)356 αποτελεί µία πρόκληση για τα δεδοµένα της ελληνικής 

διοίκησης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την εφαρµογή σειράς διοικητικών εργαλείων, 

προτύπων και µεθόδων, προκειµένου ο ΟΑΕΕ να ανταποκριθεί προσηκόντως στις 

άµεσες ανάγκες των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του και για τη µείωση του 

χρόνου απονοµής διαδοχικής σύνταξης. Ο ΟΑΕΕ είναι ο φορέας κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών, βιοτεχνών, 

εµπόρων και αυτοκινητιστών. ∆ηµιουργήθηκε το 2007 από την ενοποίηση των 

καταργηθέντων ταµείων: Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), 

Ασφάλισης Εµπόρων (ΤΑΕ) και Συντάξεως Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ). Από 

το 2008 στον οργανισµό εντάχθηκαν οι κλάδοι των ταµείων Ναυτικών Πρακτόρων 

και Υπαλλήλων, Ξενοδόχων και Προσωπικού Ιπποδροµιών. Η επικουρική ασφάλιση 

παρέχεται προαιρετικά σε ορισµένους τοµείς επαγγελµάτων.357 

Μεταναστευτική πολιτική: Η µετανάστευση αποτελεί, ένα από τα 

σηµαντικότερα και δυναµικότερα φαινόµενα παγκοσµίως, εµφανίζεται δε µε 

ιδιαίτερη ένταση στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος δέχεται σήµερα, εξαιρετικές 

µεταναστευτικές πιέσεις, αφενός εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων σε 

διεθνές επίπεδο και αφετέρου επειδή το όλο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα εµφανίζεται ως 

ευκαιρία βελτίωσης των όρων διαβίωσης για πληθυσµούς χωρών που βιώνουν 

πολύχρονη οικονοµική ύφεση. Η κοινή ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική πρέπει 

να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο, που λαµβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε χώρα της ΕΕ και τίθεται σε εφαρµογή µε συνεργασία µεταξύ των 

χωρών της ΕΕ και των θεσµικών της οργάνων.358 Προβλέπονται 10 αρχές πάνω στις 

                                            
356  «Με τις διατάξεις του ν.2676/99 συστάθηκε ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
(ΟΑΕΕ) που προήλθε από την ενοποίηση των Ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και έχει ως σκοπό την 
ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που ασκούν ασφαλιστέο επάγγελµα σε περίπτωση γήρατος, 
αναπηρίας, θανάτου, ατυχήµατος, ασθένειας και µητρότητας, καθώς και των µελών της οικογένειάς 
τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους. Πόροι του Οργανισµού προκειµένου να ανταπεξέλθει 
στο έργο του, εκτός των άλλων είναι και τα έσοδα από µηνιαίες ατοµικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 
και Υγείας καθώς και τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για τη µη έγκαιρη εξόφλησή τους.»: 
http://www.oaee.gr/eisfores.asp?cateis_id=227&cat_id=0&banner_pgc=5 
357 Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στους ασφαλισµένες του ΟΑΕΕ σήµερα παρέχεται από τον  
Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ένα νέο Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου το οποίο συνεστήθη µε τον νόµο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2456/2011, µε σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού είναι 
η 1η Ιανουαρίου 2012.»: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Εθνικός_Οργανισµός_Παροχής_Υπηρεσιών_Υγείας 
358 Οι κυριότερες πτυχές του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την µετανάστευση 
είναι: 1. Συνθήκη Άµστερνταµ (1999): Τέθηκε σε ισχύ το 1999 και εφαρµόστηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα πολιτικές που αφορούν το έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο, τα δικαιώµατα 
υπηκόων τρίτων χωρών και την διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. 2. Συµβούλιο 
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οποίες πρέπει να στηριχτεί η κοινή πολιτική, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για 

την εφαρµογή αυτών των αρχών και εντάσσονται σε τρεις βασικούς άξονες της 

πολιτικής της ΕΕ, δηλαδή ευηµερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια.359 Στόχος τους είναι 

να διασφαλίσουν ότι η νόµιµη µετανάστευση συµβάλλει στην κοινωνικοοικονοµική 

ανάπτυξη της ΕΕ, οι ενέργειες των χωρών της ΕΕ είναι συντονισµένες, η συνεργασία 

µε χώρες εκτός ΕΕ αναπτύσσεται περαιτέρω και η λαθροµετανάστευση και η εµπορία 

ανθρώπων αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.  

Στον άξονα της ευηµερίας, που στηρίζεται στη συµβολή της νόµιµης 

µετανάστευσης στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ, εντάσσονται οι εξής 

αρχές: Σαφείς κανόνες και ισότιµοι όροι, δηλαδή η κοινή µεταναστευτική πολιτική θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη, και να στοχεύει 

προς την προώθηση της νόµιµης µετανάστευσης. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί η 

διάδοση των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στη νόµιµη είσοδο και 

παραµονή στην ΕΕ προς τους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να 

κατοχυρωθεί η δίκαιη µεταχείριση των υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ που διαµένουν 

νόµιµα στην ΕΕ. Επίσης αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των αναγκών, πράγµα που 

                                                                                                                             
Τάµπερε (1999): Αποφασίστηκε η συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών, κοινό 
ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, δίκαιη µεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών και πλαίσιο νόµιµης 
µετανάστευσης αλλά και λήψη µέτρων κατά της παράνοµης. 3. Συµβούλιο Λάακεν (2001): 
∆ιαπιστώθηκε ότι οι στόχοι του Τάµπερε δεν υλοποιήθηκαν  και συµφωνήθηκε να ενισχυθεί η 
συνεργασία των χωρών για το µεταναστευτικό ζήτηµα. 4. Συµβούλιο Σεβίλλης (2002): Συζητήθηκε 
τα προγράµµατα επαναπατρισµού / επανεισδοχής παράνοµων µεταναστών αλλά και η φύλαξη των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Συµβούλιο Θεσσαλονίκης (2003): Πρότασης δηµιουργίας της 
Ευρωπαϊκής δύναµης FRONTEX (ειδική δύναµη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 6. Συµβούλιο Βρυξελλών (2003): Πρόγραµµα Χάγης 2005-2010 µε τις εξής 
προτεραιότητες: α) διευκόλυνση νόµιµης µετανάστευσης, καταπολέµησης της "µαύρης εργασίας" και 
έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης, β) η µεταναστευτική πολιτική γίνεται ατζέντα των εξωτερικών 
υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) ενσωµάτωση µεταναστών και δ) κοινό σύστηµα απόδοσης 
ασύλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7. Συµβούλιο Βρυξελλών (2005): Σφαιρική αντιµετώπιση 
µετανάστευσης µε συνεργασία χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισµού. 8. Συµβούλιο 
Βρυξελλών (2007): Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 
2007-2013. 9. Συµβούλιο Βρυξελλών (2008): Έγκριση του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την 
Μετανάστευση και το Άσυλο: α) οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης βάση δυνατοτήτων κάθε 
κράτους-µέλους (σε επίπεδο αγοράς εργασίας, στέγασης και κοινωνικών υπηρεσιών κ.α.) και την 
ενθάρρυνση ενσωµάτωσης, β) καταπολέµηση παράνοµης µετανάστευσης - επαναπατρισµός, γ) 
ενίσχυση φύλαξης συνόρων και δ) η Ευρώπη συγκροτείται ως χώρα ασύλου. 10. Συµβούλιο 
Βρυξελλών (2009): Ψήφιση του Πρόγραµµα της Στοκχόλµης (2010-2014): α) µηχανισµός αξιολόγησης 
συµφωνιών επανεισδοχής, β) συµφωνίες επανεισδοχής µε χώρες όπως Αφγανιστάν ή Ιράκ, γ) 
χρηµατοδότηση για υποδοµές σε τρίτες χώρες για διαχείριση της παράνοµης µετανάστευσης και δ) 
διάλογος µε τρίτες χώρες για αποφυγής των ανθρωπιστικών τραγωδιών της παράνοµης µετανάστευσης 
(λόγω επικινδυνότητας µεθόδων µετανάστευσης).»: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεταναστευτικό_ζήτηµα_στην_Ελλάδα   
359 Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 17ης Ιουνίου 2008 – Μία 
κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και µέσα COM(2008) 359 τελικό: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_
immigration/jl0001_el.htm  
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σηµαίνει ότι η προώθηση της οικονοµικής µετανάστευσης θα πρέπει να εδράζεται σε 

αξιολόγηση των αγορών εργασίας της ΕΕ µε βάση τις ανάγκες. Η πρόοδος σε όλα τα 

επίπεδα δεξιοτήτων και σε όλους τους τοµείς θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση µε 

την οικονοµία της γνώσης και την οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη η αρχή της ευρωπαϊκής προτίµησης, το δικαίωµα των χωρών της 

ΕΕ να ορίσουν τον όγκο των εισερχόµενων µεταναστών, καθώς και τα δικαιώµατα 

των µεταναστών. Τέλος, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η ένταξη αποτελεί το κλειδί 

της επιτυχηµένης µετανάστευσης, οπότε θα πρέπει να προωθείται ως «αµφίδροµη 

διαδικασία», σύµφωνα µε τις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη. Η συµµετοχή των 

µεταναστών θα πρέπει να ενισχυθεί ενώ θα πρέπει να αναπτυχθούν η κοινωνική 

συνοχή και οι προσεγγίσεις για την πολυµορφία στις κοινωνίες υποδοχής.360 

Στον άξονα της αλληλεγγύης, που σηµαίνει  συντονισµό µεταξύ των χωρών 

της ΕΕ και συνεργασία µε χώρες εκτός ΕΕ, εντάσσονται οι εξής αρχές:  ∆ιαφάνεια, 

εµπιστοσύνη και συνεργασία, πράγµα που σηµαίνει ότι στη βάση της κοινής 

µεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να βρίσκονται οι αρχές της αλληλεγγύης, 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης, διαφάνειας, ευθύνης και κοινής προσπάθειας µεταξύ της ΕΕ 

και των χωρών της. Επιπλέον, αποδοτική και συνεκτική χρήση των διαθέσιµων 

µέσων, δηλαδή στο όνοµα της αλληλεγγύης, οι ειδικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

τα εξωτερικά σύνορα ορισµένων χωρών της ΕΕ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 

οικονοµικό πλαίσιο και, τέλος, συνεργασία µε χώρες εκτός ΕΕ, δηλαδή η 

µετανάστευση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ, οπότε η συνεργασία για όλες τις πλευρές των θεµάτων µετανάστευσης θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται στις εταιρικές σχέσεις µε χώρες εκτός ΕΕ. 

Τέλος, στον άξονα της ασφάλειας, που σηµαίνει αποτελεσµατικό αγώνα κατά 

της λαθροµετανάστευσης, εντάσσονται οι παρακάτω αρχές: Μια πολιτική θεωρήσεων 

εισόδου που εξυπηρετεί τα συµφέροντα της Ευρώπης και των εταίρων της, καθώς µε 

µια κοινή πολιτική θεωρήσεων, η είσοδος νόµιµων επισκεπτών στην επικράτεια της 

ΕΕ θα πρέπει να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια. Αυτή η 

πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην 

ευρεία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ακόµα ολοκληρωµένη 

                                            
360 Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 17ης Ιουνίου 2008 – Μία 
κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και µέσα COM(2008) 359 τελικό: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_
immigration/jl0001_el.htm 
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διαχείριση των συνόρων, αφού η προστασία της ακεραιότητας του χώρου 

Σένγκεν361 είναι απαραίτητη. Συνεπώς, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων θα 

πρέπει να βελτιωθεί και η ανάπτυξη πολιτικών σχετικών µε τους συνοριακούς 

ελέγχους θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη µε αυτές των τελωνειακών ελέγχων 

και την πρόληψη απειλών. Επιπλέον εντατικοποίηση της καταπολέµησης της 

λαθροµετανάστευσης και µηδενική ανοχή όσον αφορά στην εµπορία ανθρώπων, κατά 

συνέπεια, θα πρέπει να αναπτυχθεί µια συνεκτική πολιτική για την αντιµετώπιση της 

λαθροµετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων, να προβλεφθούν µέτρα κατά της 

αδήλωτης εργασίας και της παράνοµης απασχόλησης, καθώς και για την προστασία 

των θυµάτων εµπορίας. Και, τέλος, αποτελεσµατικές και βιώσιµες πολιτικές 

επιστροφής, από τη στιγµή που οι πολιτικές επιστροφής αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα των πολιτικών µετανάστευσης. Η µαζική νοµιµοποίηση των λαθροµεταναστών 

δεν πρέπει να ενθαρρύνεται· ωστόσο, η δυνατότητα νοµιµοποίησης ατόµων δεν 

πρέπει να παρεµποδίζεται.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα,362 τόσο ως µέλος της Ε.Ε., όσο και ως 

εθνικό κράτος - που κατά τα τελευταία χρόνια µετατράπηκε από µία χώρα, 

                                            
361 «Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν του 1985. Ο χώρος 
Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες που 
έχουν υπογράψει τη συµφωνία κατήργησαν τα εσωτερικά σύνορα, αντικαθιστώντας τα µε ενιαία 
εξωτερικά σύνορα. Εντός του χώρου αυτού εφαρµόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά 
τις θεωρήσεις για διαµονές σύντοµης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους στα σύνορα. 
Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν, ενισχύθηκαν η συνεργασία 
και ο συντονισµός µεταξύ των αστυνοµικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών. Η συνεργασία 
Σένγκεν ενσωµατώθηκε στο δίκαιο της ΕΕ µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, το 1997. Ωστόσο, δεν 
είναι όλες οι χώρες που συµµετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν µέλη του χώρου Σένγκεν, είτε γιατί δεν 
επιθυµούν την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα µε τις υπόλοιπες χώρες του χώρου αυτού, είτε 
γιατί δεν πληρούν ακόµα τους απαιτούµενους όρους για την εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_
immigration/l33020_el.htm, βλ. επίσης Consilium, “Σένγκεν: η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία 
στην Ευρώπη”  (Ιούνιος 2011): Κράτη µέλη της ΕΕ που συµµετέχουν στο χώρο Σένγκεν:1995 
Βέλγιο – Γαλλία – Γερµανία – Ισπανία – Κάτω ώρες – Λουξεµβούργο – Πορτογαλία, 1997: Αυστρία – 
Ιταλία, 2000: Ελλάδα, 2001: ∆ανία – Σουηδία – Φιλανδία, 2007: Εσθονία – Λετονία – Λιθουανία – 
Μάλτα – Ουγγαρία – Πολωνία – Σλοβακία – Σλοβενία – Τσεχική ∆ηµοκρατία. Κράτη εκτός της ΕΕ 
που συµµετέχουν στο χώρο Σένγκεν: 2001: Ισλανδία – Νορβηγία, 2008: Ελβετία. Κράτη-µέλη της 
ΕΕ που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στο χώρο Σένγκεν: Βουλγαρία – Ρουµανία. 
Κράτη εκτός της ΕΕ που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στο χώρο Σένγκεν: 
Λιχτενστάιν. Κράτη-µέλη της ΕΕ που δε συµµετέχουν στο χώρο Σένγκεν: Ηνωµένο Βασίλειο – 
Ιρλανδία – Κύπρος.: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3011151ELC.pdf 
362 «Η Ελλάδα λόγω της κακής οικονοµικής κατάστασης δεν προσέλκυε οικονοµικούς µετανάστες 
αλλά αντίθετα ωθούσε Έλληνες στην µετανάστευση. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής µεταναστών έγινε 
τη δεκαετία του 1990 και τότε ξεκίνησε η διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής. 1. Νόµος 
1975/1991 µε τίτλο "Είσοδος, έξοδος, παραµονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία 
αναγνώρισης προσφύγων και άλλες διατάξεις". Μέχρι τότε υπήρχε µόνο ο Νόµος 4310/1929 ήταν 
ανεπαρκής αφού αφορούσε ζητήµατα των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Ο νέος νόµος 1975/1991 
καθορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και παραµονής µεταναστών στην Ελλάδα αλλά και απέλαση όσων 
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ήταν χωρίς νοµικές διατυπώσεις. Η ποινή φυλάκισης έως πέντε χρόνια προβλέπεται µε τον νόµο αυτό 
σε όποιον εισέρχεται παράνοµα στην Ελλάδα. 2. Νόµος 2910/2001 µε τίτλο "Είσοδος και παραµονή 
αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις". 
Παρόλο που ο νόµος 1975/1991 ήταν αυστηρός κατά την µετανάστευση οι παράνοµες 
µεταναστευτικές ροές αυξάνονται και δηµιουργείται η ανάγκη για αντιµετώπιση του ζητήµατος, 
αναγνωρίζοντας ότι οι µετανάστες συµβάλουν στην οικονοµία και κοινωνία. Ο νέος νόµος µεταφέρει 
την µεταναστευτική πολιτική από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Παράλληλα µειώνεται από 15 σε 2 έτη ο απαιτούµενος 
χρόνος διαµονής του µετανάστη για το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση. Οι ανήλικοι 
µετανάστες αποκτούν το δικαίωµα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης κατοχυρώνεται η πρόσβαση 
των µεταναστών στο σύστηµα δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας και ρυθµίζεται η 
πολιτογράφηση. 3. Νόµος 3386/2005 µε τίτλο "Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια" ο οποίος θεωρείται βασικό νοµοθέτηµα της Ελληνικής 
µεταναστευτικής πολιτικής. Με τον νέο νόµο µειώνεται η γραφειοκρατία ενοποιώντας την άδεια 
εργασίας και διαµονής µεταναστών σε ένα έγγραφο. Γίνεται καµπάνια νοµιµοποίησης παράτυπων 
µεταναστών και ενσωµατώνεται η κοινοτική οδηγία 2003/86 για την οικογενειακή επανένωση των 
µεταναστών. Επίσης ενσωµατώνεται η κοινοτική οδηγία 2003/109 για το καθεστώς του επί µακρός 
διαµένοντος αλλοδαπού µε συµπλήρωση πενταετούς διαµονής στην Ελλάδα και την γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας, πολιτισµού και ιστορίας. Παράλληλα προβλέπονται ποινικές, οικονοµικές και 
διοικητικές κυρώσεις σε όσους παρέχουν υπηρεσίες σε παράνοµους µετανάστες/υπηκόους τρίτων 
χωρών. 4. Νόµος 3386/2007 µε τίτλο "Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης". 
Με τον νόµο αυτό διευκολύνονται οι µετανάστες στην εξαγορά του 20% των ενσήµων που 
απαιτούνται να συµπληρώσουν για να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους. Επίσης οι γονείς 
µεταναστών µπορούν να νοµιµοποιούνται όταν τα παιδιά τους φοιτούν στην πρωτοβάθµια ή 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 5. Νόµος 3838/2010 µε τις προϋποθέσεις απόκτησης Ελληνικής 
ιθαγένειας. Τροποποιείται ο κώδικας Ελληνικής ιθαγένειας ο οποίος βασιζόταν στην αρχή του δίκαιου 
του αίµατος. Με τον νέο νόµο τα παιδιά µεταναστών αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια µε την 
γέννησή τους στην Ελλάδα µε προϋπόθεση ότι οι δύο γονείς διαµένουν στην Ελλάδα µόνιµα και 
νόµιµα για 5 συνεχόµενα έτη. Επίσης παιδιά µεταναστών τα οποία έχουν παρακολουθήσει 
τουλάχιστον 6 έτη ελληνικού σχολείου, κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στην χώρα, δικαιούνται την 
Ελληνική ιθαγένεια. Οι αλλοδαποί οι οποίοι επιθυµούν την πολιτογράφηση ως Έλληνες θα πρέπει να 
διανέµουν νόµιµα για επτά συνεχόµενα έτη, να έχουν λευκό ποινικό µητρώο, γνώση ελληνικών, οµαλή 
ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή αλλά και εξοικείωση µε τους θεσµούς του πολιτεύµατος.»: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεταναστευτικό_ζήτηµα_στην_Ελλάδα    
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παραδοσιακά, αποστολής µεταναστών, σε χώρα υποδοχής - η συνολική και 

συνεκτική αντιµετώπιση του φαινοµένου σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, 

καθώς και στο πλαίσιο που τίθεται από το διεθνές σκηνικό, είναι ουσιαστικής 

σηµασίας.  

Μέχρι το 2004 ο αλλοδαπός πληθυσµός (µε συντηρητικούς υπολογισµούς των 

παράνοµων µεταναστών) ανέρχεται στις 900.000 άτοµα που δεν ανήκουν σε χώρες 

της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ363 ή έχουν την ιδιότητα του οµογενή. Αν συµπεριληφθούν οι 

πολίτες της ΕΕ ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών ανέρχεται στις 950.000. Αυτός ο 

αριθµός ξεπερνά κατά 200.000 των αριθµό των αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί στην 

Απογραφή του 2001 και ανεβάζει το ποσοστό των αλλοδαπών επί του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας στο 8,5%. Αν όµως προσθέσουµε και των αριθµό των 

µεταναστών που έχουν κάρτα οµογενή τότε ο αριθµός ανέρχεται σε 1,15 εκατοµµύριο 

ανθρώπους, δηλαδή περίπου στο 10,3% του συνολικού πληθυσµού. Ωστόσο, χωρίς 

αξιοποιήσιµα στοιχεία για όλους τους νόµιµους µετανάστες στην Ελλάδα και χωρίς 

αξιόπιστα στοιχεία για τις παροχές υπηκοότητας αυτά τα νούµερα δεν είναι 

αξιόπιστα.364 

Όσον αφορά στην κατανοµή των αλλοδαπών ανά εθνικότητα οι Αλβανοί 

αποτελούν το 56% του συνόλου των µεταναστών. Ακολουθούν οι Βούλγαροι (5%), οι 

Γεωργιανοί (3%) και οι Ρουµάνοι (3%). Οι Αµερικανοί, Κύπριοι, Βρετανοί, και 

Γερµανοί παρουσιάζονται ως σηµαντικές κοινότητες και η καθεµία αποτελεί περίπου 

το 2% του συνόλου του αλλοδαπού πληθυσµού. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι η µοναδική 

χώρα της ΕΕ η οποία έχει µια εθνικότητα µεταναστών τα οποία ξεπερνά το 50% του 

συνόλου των αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα. 

Ο κυριότερος λόγος για τη χορήγηση αδειών παραµονής εξαρτάται από την 

εξαρτώµενη εργασία, τουλάχιστον κατά 68% του συνόλου. Συνεπακόλουθα, περίπου 

                                            
363 «Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Αγγλικά: European Free Trade 
Association -EFTA , ) είναι οργανισµός που ιδρύθηκε το 1960 από ευρωπαϊκά κράτη που δίσταζαν να 
ενταχθούν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Σκοπός του οργανισµού είναι η 
προώθηση του ελεύθερου εµπορίου και της οικονοµικής ολοκλήρωσης προς όφελος των µελών του. 
Σήµερα µέλη της ΕΖΕΣ είναι τέσσερις χώρες: η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. 
Οι τρεις από αυτές (εκτός της Ελβετίας) είναι και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).» 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκή_Ζώνη_Ελεύθερων_Συναλλαγών                
364 Βλ. σχετ. Μελέτη για λογαριασµό του ΙΜΕΠΟ που εκπονήθηκε το 2004 από το Μεσογειακό 
Παρατηρητήριο Μετανάστευσης και το ΙΑΠΑ∆ – Πάντειο Πανεπιστήµιο, Στατιστικά δεδοµένα για 
τους µετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική µελέτη για τα διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη 
συµµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
http://diversity.commedia.net.gr/files/statistics/statistika_dedomena_gia_metanastes_sthn_ellada.pdf 
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µε 12% αποτελεί η επανένωση οικογενειών και οι αυτοαπασχολούµενοι. Οι σύζυγοι 

υπηκόων της ΕΕ (υποθετικά, κυρίως Ελλήνων) ακολουθούν µε 3%, µαζί µε 

εποχιακούς εργάτες (από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Αίγυπτο) στο 2%. Οι 

κατηγορίες που αποµένουν είναι σε µικρούς αριθµούς, εκτός από µία µικτή 

κατηγορία των ‘Λοιποί’, η οποία περιλαµβάνει περισσότερους από 10 ανοµοιογενείς 

και εξειδικευµένους τύπους. Θα πρέπει δε να σηµειωθεί ότι µολονότι στην ελληνική 

νοµοθεσία κατοχυρώνεται η ίση µεταχείριση των πολιτών ανεξάρτητα από φυλετική 

ή εθνοτική καταγωγή (µε το ν.3304/2005365 που ενσωµατώνει τις οδηγίες 2000/43 

περί ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και 

2000/78 περί διαµόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην 

απασχόληση και την εργασία), στην πράξη διαµορφώνονται συνθήκες διακρίσεων 

που σε µεγάλο βαθµό συνδέονται µε την κατάσταση της αδήλωτης εργασίας και 

κυρίως αφορούν είτε το µέγεθος της ανασφάλιστης εργασίας των µεταναστών, είτε το 

επίπεδο των αποδοχών τους. 

Όσον αφορά στη διάρκεια παραµονής, φαίνεται ότι περίπου το 50% των 

µεταναστών διαµένουν στη χώρα πάνω από 8 χρόνια, ενώ περίπου το 80% διαµένει 

στη χώρα πάνω από 5 χρόνια. Η σύνθεση του µεταναστευτικού πληθυσµού ανάλογα 

µε το φύλο συναντά µεγάλες διαφοροποιήσεις ανά εθνικότητα. Έτσι, στις εθνικές 

οµάδες των Ασιατικών χωρών αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά οι άνδρες µε 

ποσοστά που αγγίζουν το 100% (Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία), στους Αραβικούς 

πληθυσµούς κυριαρχούν σηµαντικά οι άνδρες µε ποσοστά της τάξης του 90%, στις 

εθνικές οµάδες των Αιγυπτίων και των Σύριων η ανδρική συµµετοχή είναι της τάξης 

του 80%, ενώ αντίθετα, στις εθνικές οµάδες από την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τις 

Φιλιππίνες, η συµµετοχή του γυναικείου φύλου υπερέχει και είναι της τάξης του 70%. 

Μεταξύ των εθνικοτήτων από την Αλβανία και τη Ρουµανία, ο ανδρικός πληθυσµός 

υπερέχει και είναι της τάξης του 60%. 

Η ηλικιακή διάρθρωση των µεταναστών δείχνει τη συγκέντρωσή τους στις 

οµάδες εργάσιµης ηλικίας (15-64), όπου καταγράφεται ποσοστό 80%, εν αντιθέσει µε 

το ποσοστό των Ελλήνων στην ίδια ηλικιακή οµάδα (68%). Επίσης, στην ηλιακή 

οµάδα των παιδιών (ως 15 ετών) για τους µετανάστες το ποσοστό είναι 17% ενώ για 

τους Έλληνες 15%. Η γεωγραφική τους διασπορά εκφράζεται µε ένα σαφή πρότυπο. 

                                            
365 Ν.3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισµού: http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf 
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Στη Βόρεια Ελλάδα, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου απαντάται µεγάλος αριθµός 

µεταναστών, η συµµετοχή τους στο σύνολο του πληθυσµού είναι σχετικά χαµηλή και 

πάντως αρκετά κάτω από τον εθνικό µέσο όρο (π.χ. 1-3% στις Σέρρες, τη ∆ράµα, την 

Κοµοτηνή και την Αλεξανδρούπολη). Σχετική εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλονίκη, 

όπου το ποσοστό συµµετοχής των µεταναστών στο συνολικό πληθυσµό ανέρχεται σε 

7% αγγίζοντας τον εθνικό µέσο όρο. Αντίθετα, στην Αττική και σε ορισµένες 

νησιωτικές περιοχές, οι µετανάστες αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του 

πληθυσµού, ενώ ειδικά στην πόλη της Αθήνας αντιπροσωπεύουν το 17% του 

αντίστοιχου συνολικού πληθυσµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική συγκέντρωση των µεταναστών στα 

µεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, έχει οδηγήσει στη µη αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των ζητηµάτων τους και κατ’ επέκταση στην εµφάνιση εγγενών 

δυσλειτουργιών τόσο σε επίπεδο εισόδου και διαµονής αλλοδαπών, όσο και σε 

επίπεδο προώθησης της διαδικασίας ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. 

Γενικότερα παρατηρείται έντονα σε όλες τις Περιφέρειες και συγκεκριµένα στις 

∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών των Περιφερειών σε επίπεδο Νοµών, η έλλειψη τόσο σε 

υλικοτεχνικές υποδοµές (έλλειψη χώρων – στέγασης και τεχνολογικών υποδοµών), 

όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. 

Η Απογραφή του 2001 κατέγραψε 762.191 άτοµα που κατοικούν στη χώρα 

χωρίς ελληνική υπηκοότητα και που αποτελούν το 7% του συνολικού πληθυσµού της 

χώρας. Από αυτόν τον αριθµό οι 48.560 αλλοδαποί είναι πολίτες της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ, 

υπάρχουν ακόµη 17.426 Κύπριοι που απολαµβάνουν κάποια προνόµια λόγω της 

υπηκοότητας τους. Οι υπόλοιποι 690.000 είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι όµως 

οµογενείς) και για όσους από αυτούς είναι ενήλικες(άνω των 18 ετών) απαιτείται από 

το νόµο να έχουν κανονική άδεια παραµονής στη χώρα. 

Από το σύνολο των σχετικών ερευνών, συµπεριλαµβανοµένων και των 

στοιχείων της Απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) του 

2001, προκύπτει αναµφισβήτητα ότι ο κύριος όγκος των µεταναστών εισήλθε στη 

χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και κυρίως µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 

αυτής. Ο ρυθµός αύξησης του µεταναστευτικού πληθυσµού της χώρας παρουσιάζει 

σταδιακή µείωση από τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας µέχρι σήµερα. Σύµφωνα 

µε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat: • κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 η 

κατά µέσο όρο ετήσια καθαρή µεταναστευτική εισροή ήταν 6,2 µετανάστες ανά 
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χίλιους κατοίκους, • η µέση ετήσια τιµή για το 2005 είναι περίπου 3,3 µετανάστες 

ανά χίλιους κατοίκους, εµφανίζεται δηλαδή µειωµένη κατά 47%.366 

∆ιαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών: Η παγκόσµια κοινή 

γνώµη ασχολείται µε τις φυσικές καταστροφές και τα τεχνολογικά ατυχήµατα µε 

αυξανόµενη συχνότητα και ανησυχία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Συχνές 

καταστροφικές πληµµύρες, φονικοί σεισµοί, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά 

φαινόµενα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνάµεις, δίνουν την εντύπωση µιας 

επιταχυνόµενης διαδικασίας αλλαγών στη γήινη επιφάνεια, ιδιαίτερα σε 

γεωτεκτονικά ενεργές και κλιµατολογικά ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη. 

Παράλληλα, αυξάνεται µε ραγδαίο ρυθµό η συχνότητα εκδήλωσης τεχνολογικών 

καταστροφών, οι οποίες είναι αποτέλεσµα της ατυχούς διαχείρισης σε διάφορους 

τοµείς. Σ’ αυτά έρχονται να προστεθούν «αργές» καταστροφές όπως τα φαινόµενα 

ερηµοποίησης και οι κλιµατικές αλλαγές. 

Με δεδοµένο ότι στο µέλλον τέτοια προβλήµατα θα εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας, µεγάλος αριθµός 

επιστηµόνων, σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει προσανατολιστεί στη συστηµατική έρευνα 

των καταστροφικών φαινοµένων, ενώ φορείς όπως η ΕΕ και ο ΟΗΕ 

δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα εντατικά σε θεσµικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται συσσώρευση τεχνογνωσίας σε ερευνητικά κέντρα, η 

οποία όµως δεν διοχετεύεται µε γρήγορους ρυθµούς στους φορείς αλλά και στα 

ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα, µε αποτέλεσµα η απόκριση να µην είναι η 

ενδεικνυόµενη, παρόλο που τα γνωστικά πεδία της ∆ιαχείρισης Καταστροφών και 

Εκτάκτων Καταστάσεων γνωρίζουν αλµατώδη ανάπτυξη.367 

Στις 7 Σεπτεµβρίου του 1999, στις 14:57, εκδηλώθηκε σεισµός µεγέθους 5,9 

Ρίχτερ στην Αθήνα. Το ρεύµα κόπηκε και δεκάδες πολυκατοικίες έπεσαν «σαν 

τραπουλόχαρτα». Ο απολογισµός τραγικός: 143 νεκροί, 700 τραυµατίες, χιλιάδες 

                                            
366 Μετανάστες και ένταξη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα, Νοέµβριος 2006, σελ. 8: 
http://www.inegsee.gr/equal/equal2/TelikoFylladioGseve_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%C
E%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%95%CE%9A%20%CE%
93%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95%CE%95%202.pdf  
367 Λέκκας Ε. – Ανδρεαδάκης Ε. – Καπουράνη Ε. – Μίνου Μινοπούλου ∆., Πρόληψη και διαχείριση 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών – Πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης εξ 
αποστάσεως (e-learning) του ΕΚΠΑ: http://www.elekkas.gr/attachments/206_194.pdf  
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οικογένειες έµειναν άστεγες. Μεταξύ των κτιρίων που κατέρρευσαν ήταν και το 

εργοστάσιο της Ρικοµέξ, όπου σκοτώθηκαν 39 εργαζόµενοι.368 

Το καλοκαίρι του 2007, συνέβη µία από τις µεγαλύτερες φυσικές και 

οικολογικές καταστροφές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.369 Εκτεταµένες  

πυρκαγιές σε πολλά µέρη της χώρας, κυρίως το µήνα Αύγουστο, έκαψαν περισσότερα 

από 268.834 εκτάρια (≈2.700km2) γης, µε αποτέλεσµα το θάνατο τουλάχιστον 63 

ανθρώπων. Μέχρι τις 30 Αυγούστου κάηκαν 1.500 σπίτια και έµειναν 6.000 άστεγοι. 

Το ύψος των καταστροφών φθάνει τα πέντε δισεκατοµµύρια Ευρώ. Η φωτιά έκαψε 

4,5 εκατοµµύρια ελαιόδεντρα καθώς και 60.000 ζωντανά (πρόβατα και κατσίκες). Οι 

περιοχές οι οποίες πλήγησαν, αφορούσαν στους νοµούς Ηλείας, Μεσσηνίας, 

Αρκαδίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Κορινθίας, Αττικής, Εύβοιας και Φθιώτιδος, µε το 

νοµό Ηλείας να δέχεται το πιο εκτεταµένο και φονικό πλήγµα. Οι φωτιές της 

περιόδου του Αυγούστου, αποτέλεσαν συνέχεια πλειάδας πυρκαγιών οι οποίες 

έπληξαν την Ελλάδα, από τα τέλη Μαΐου και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Ο συνδυασµός του θερµότερου χειµώνα των συγχρόνων 

µετεωρολογικών καταγραφών, µε λίγες βροχοπτώσεις και ενός ιδιαίτερα θερµού 

καλοκαιριού, µε σηµαντική ενίσχυση των ανέµων αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα 

της έξαρσης των πυρκαγιών.370 

                                            
368 

 
http://1dimnikaias.blogspot.gr/2012/03/blog-post_9888.html 

369 http://el.wikipedia.org/wiki/∆ασικές_πυρκαγιές_στην_Ελλάδα_το_2007  
370 Βλ. σχετ. άρθρο του Κιούση Γ. στην Ελευθεροτυπία στις 11-9-2007, “Σχέδιο 10 σηµείων για τα 
δάση”: «Εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία των εθνικών 
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Πυρκαγιές σαν αυτές που έπληξαν τον ελλαδικό χώρο, δεν είναι σπάνιες για 

τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η µορφή αυτή των 

πυρκαγιών, που χαρακτηρίζεται διεθνώς µε τον όρο Megafire (µεγα-πυρκαγιά),371 

                                                                                                                             
πόρων, που να βασίζεται σε επιστηµονική τεκµηρίωση και όχι σε αυθαίρετες πολιτικές επιλογές και να 
αξιοποιεί όλο το υπάρχον δυναµικό υπηρεσιών, οργανισµών, φορέων και προσώπων που µπορούν να 
συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των δασικών πυρκαγιών, ζητούν µε παρέµβασή 
τους 21 ειδικοί επιστήµονες-ερευνητές σχετικοί µε τις δασικές πυρκαγιές. Οι επιστήµονες 
χαρακτηρίζουν τις πυρκαγιές του 2007 ως τη µεγαλύτερη κοινωνική, οικολογική και οικονοµική 
καταστροφή που έχει υποστεί η Ελλάδα µετά τη λήξη του τελευταίου παγκοσµίου πολέµου, µε 
σηµαντικές συνέπειες στην υγεία του πληθυσµού και δεκάδες θυµάτων. Τα προβλήµατα που 
δηµιούργησαν οι πυρκαγιές αυτές και οι συνέπειές τους, σε συνδυασµό µε τις αντιλήψεις που 
επικρατούν και το δυναµικό που υπάρχει για την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων, είναι πολύ 
πιθανόν να επηρεάσουν µελλοντικά τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας µας µε πολύ αρνητικό τρόπο.»: 
http://www.aua.gr/gr/synd/eedip/Nea/2007/Dasi_eleyth_07-09-11_Kiousis.pdf  
371 Κιούσης Γ., όπ.,: Μέτρα που προτείνονται για την πρόληψη των µεγα-πυρκαγιών είναι: «1. Η 
εκδήλωση πυρκαγιών πολύ µεγάλου µεγέθους δεν αποτελεί συµπτωµατικό χαρακτηριστικό του 
φετινού καλοκαιριού αλλά θα συνεχίζεται µε ολέθρια κοινωνικά, οικολογικά και οικονοµικά 
αποτελέσµατα όσο δεν εφαρµόζονται δασοκοµικές και διαχειριστικές πρακτικές που περιορίζουν την 
πιθανότητα αναβάθµισης µιας πυρκαγιάς σε µεγα-πυρκαγιά. 2. Η διαχείριση των πυρκαγιών και η 
προστασία των πολιτών θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο χωροταξικό σχεδιασµό της ελληνικής 
επικράτειας µε τη δηµιουργία σύγχρονων υπηρεσιακών δοµών και υποδοµών. Η πρόληψη της 
διόγκωσης του µεγέθους και της έκτασης των δασικών πυρκαγιών προϋποθέτει την άµεση 
επανεξέταση και αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασµού και της πολιτικής της δασοπροστασίας 
στην Ελλάδα. 3. Η αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών απαιτεί επανασχεδιασµό της πολιτικής 
δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία διαχείριση του κύκλου πρόληψης, 
καταστολής και διαχείρισης των καµένων περιοχών. Η ολοκληρωµένη αυτή διαχείριση του 
προβλήµατος θα πρέπει να βασίζεται στο συντονισµό της συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων σύµφωνα µε αρµοδιότητες και συµπληρωµατικούς ρόλους που θα προσδιορίζονται µε 
σαφήνεια στο πλαίσιο ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου. 4. Η πολιτεία πρέπει να εξετάσει, µετά και τον 
φετινό απολογισµό, τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του Νόµου 2612 του 1998 και να επαναφέρει σε 
συζήτηση την προσέγγιση του οµόφωνου πορίσµατος της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής του 
1993 για τη δηµιουργία Ενιαίου ∆ιεπιστηµονικού Φορέα Πυροπροστασίας (µε ενοποίηση της 
πρόληψης, καταστολής και αποτελεσµάτων πυρκαγιών). 5. Η αποτύπωση και χαρτογράφηση των 
τύπων δασικής καύσιµης ύλης και η παρακολούθηση της συγκέντρωσης του φορτίου των καυσίµων σε 
εθνικό επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση της ορθολογικής και αποτελεσµατικής 
αντιµετώπισης του προβλήµατος. Η διαχείριση της δασικής καύσιµης ύλης µε προγράµµατα µείωσης 
και ελέγχου της συσσώρευσης βιοµάζας θα πρέπει να προωθηθεί άµεσα σε συνεργασία της ∆ασικής 
Υπηρεσίας µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους ΟΤΑ. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί ο 
συνδυασµός µείωσης της βιοµάζας και παραγωγής βιοκαυσίµων ή βιοενέργειας. 6. Οι δυνατότητες της 
σύγχρονης τεχνολογίας και η υπάρχουσα τεχνογνωσία για την οργάνωση και το σχεδιασµό της 
προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές µε τη µορφή συστηµάτων έγκαιρου εντοπισµού, εφαρµογών 
πληροφορικής για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και τεχνολογιών πυρόσβεσης θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, µε την ένταξη τέτοιων δράσεων 
πανελλαδικά, τόσο στα τοµεακά όσο και στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα για την 
περίοδο 2007-2013. 7. Είναι αναγκαία η αποτύπωση και χαρτογράφηση των καµένων εκτάσεων σε 
ετήσια βάση καθώς και η διαχρονική παρακολούθησή τους, έτσι ώστε αφενός να προστατευτούν από 
την παράνοµη οικιστική επέκταση και αφετέρου να διευκολυνθεί η σύνταξη σχεδίων επαναφοράς των 
οικοσυστηµάτων στην πρότερη κατάστασή τους. 8. Η ανασυγκρότηση των καµένων περιοχών 
προϋποθέτει την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, την εκτίµηση και την ιεράρχηση των 
προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη βάση και την 
εκπόνηση ολοκληρωµένων σχεδίων µε ορίζοντα πενταετίας και εικοσαετίας αντίστοιχα. 9. Ο 
ευρύτερος σχεδιασµός θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ευάλωτο των καµένων οικοσυστηµάτων και 
να εξασφαλίσει την προστασία τους από οικιστικές και κτηνοτροφικές πιέσεις αλλά και από 
διαβρωτικά και πληµµυρικά φαινόµενα. Οι αναδασώσεις και η επανεγκατάσταση του δάσους στις 
καµένες εκτάσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που θα αφορά τις ευρύτερες 
περιοχές που κάηκαν και η ανθρώπινη παρέµβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου το 
φυσικό οικοσύστηµα δεν µπορεί να επανέλθει από µόνο του. 10. Τέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί και να 
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έχει γίνει αιτία για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, υποδοµών και οικισµών σε 

πολλές χώρες (π.χ. Αυστραλία, ΗΠΑ, Πορτογαλία, Ισπανία, νότια Γαλλία, Ρωσία 

κ.α.), που παρόλο που δεν µπόρεσαν να αποφύγουν καταστροφές µεγάλης έκτασης, 

κατάφεραν ωστόσο να µην έχουν τις ως άνω απώλειες. Λόγοι εµφάνισης µεγα-

πυρκαγιών είναι οι παρατεταµένες ξηρασίες µε επανειληµµένους καύσωνες, το 

έλλειµµα διαχείρισης των εύφλεκτων δασών µεσογειακού τύπου, και, η αντίληψη ότι 

η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές ταυτίζεται µε τη δασοπυρόσβεση.372 

Στις τεχνολογικές καταστροφές εντάσσονται τα τεχνολογικά ατυχήµατα, η 

ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτων, των θαλασσών και ακτών, τα 

φράγµατα και, τέλος τα χηµικά, βιολογικά και ραδιολογικά περιστατικά (ΧΒΡΠ 

συµβάντα).373 Παράδειγµα τεχνολογικής καταστροφής από τον ελλαδικό χώρο είναι η 

πυρκαγιά σε δεξαµενές πετρελαιοειδών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στις 24/2/1986, 

όπου η φωτιά έκαιγε για επτά ηµέρες και πέραν των τεραστίων ζηµιών που 

προκάλεσε στις εγκαταστάσεις, µεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων 

καταστράφηκαν λόγω της διασποράς και της επικάθισης τοξικών ουσιών.374 

Ο ν.3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002)375 καθορίζει το σκοπό της Πολιτικής Προστασίας, 

προσδιορίζει τα Κεντρικά και Αποκεντρωµένα όργανα και ορίζει το ∆υναµικό και τα 

µέσα της. Με το νόµο αυτό ιδρύεται η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας η 

οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, πρώην ΥΠΕΣ∆∆Α, και της αναθέτει ως 

αποστολή τη µελέτη, σχεδιασµό, οργάνωση και συντονισµό δράσης για την πρόληψη, 

την ετοιµότητα, την ενηµέρωση και αντιµετώπιση όλων των ειδών των καταστροφών. 

Ο Νόµος αυτός εξειδικεύτηκε αργότερα το έτος 2003 µε την έκδοση της Υ.Α. 

1291/2003 (ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003)376 για την Επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής Προστασίας µε την κωδική ονοµασία «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο 

ουσιαστικά έθετε ένα πλαίσιο σχεδιασµού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Ως αδυναµίες του ισχύοντος πλαισίου και της εφαρµογής του, έχουν 

διαγνωσθεί τα εξής: - Ταύτιση της προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές µε τη 

                                                                                                                             
προωθηθεί η ιδέα και η συµβολή του εθελοντισµού για την πρόληψη και προστασία των δασών από τις 
πυρκαγιές, καθώς και η ενηµέρωση της κοινωνίας για ουσιαστική ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής 
συνειδητοποίησης και ηθικής των Ελλήνων, όπως συµβαίνει στις περισσότερες από τις άλλες χώρες 
της Ε.Ε.»: http://www.aua.gr/gr/synd/eedip/Nea/2007/Dasi_eleyth_07-09-11_Kiousis.pdf  
372 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 53 
373 http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/technologikes.csp 
374 http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/technologikes/atichimata.csp 
375 http://www.chania.eu/docs/attachments/180_nomos3013_politikis_prostasias.pdf 
376 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/423b_03.1179146900327.pdf 
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δασοπυρόσβεση. - Υστέρηση σε µηχανισµούς και σχέδια καθώς και ελλείψεις σε 

υποδοµές Πολιτικής Προστασίας (ιδιαίτερα αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής και 

αντισεισµικής). - Προβλήµατα από ασύµβατες χρήσεις γης δηµιουργούνται σε σχέση 

µε την πρόληψη και αντιµετώπιση βιοµηχανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης. - 

Περιορισµένη εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και αποφυγής ατυχηµατικών 

περιστατικών. - Μη ύπαρξη ολοκληρωµένων σχεδίων πρόληψης, διαχείρισης και 

αποκατάστασης πληγεισών περιοχών. - Το δίκτυο όµβριων υδάτων πολλών περιοχών 

της χώρας είναι ανεπαρκές και προβληµατικό µε αποτέλεσµα τη συχνή εµφάνιση 

πληµµυρικών φαινοµένων στα αστικά κέντρα.377 

 

∆. Σύγκριση της Ελλάδας µε το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 

 

Η θέση της Ελλάδας είναι πολύ χαµηλή σε όλους τους τοµείς, τόσο στο 

ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές περιβάλλον, όπως φανερώνουν οι διαρθρωτικοί 

δείκτες µέτρησης. Οι δείκτες αυτοί αφορούν στην ποιότητα της διακυβέρνησης µε 

βάση τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, την έκταση της διαφθοράς µε βάση τα 

στοιχεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που 

προέρχεται από τι διαδικασίες συµµόρφωσης τους προς το κανονιστικό πλαίσιο µε 

βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ378 και της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η ποιότητα της διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

από το 2003 ως το 2006, σύµφωνα µε έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας που 

                                            
377 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 56 - 57  
378 

 
«Αποστολή: ☻ Η υποστήριξη της Πολιτείας, των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και συναφών 
οργανισµών στο σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και µέτρων στήριξης που 
αφορούν τις ΜΜΕ, ☻ Η υποβοήθηση του επιχειρηµατικού κόσµου, των φορέων και των ενώσεών 
τους µε αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση, µέσω της συστηµατικής συλλογής, επεξεργασίας, 
ανάλυσης και διάχυσης στοιχείων επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ΜΜΕ.»: 
https://www.eommex.gr  
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διεξήχθη σε 212 χώρες,379 ενώ το ίδιο συµβαίνει για µία σειρά ακόµη από δείκτες που 

συνθέτουν το «παζλ» της σωστής διακυβέρνησης: την ποιότητα του ρυθµιστικού 

περιβάλλοντος, την επιβολή του νόµου και τη λογοδοσία. Στο 71,1% του συνόλου 

των χωρών κατά το 2006 η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας στον τοµέα της 

κυβερνητικής αποτελεσµατικότητας, η οποία αφορά στην ικανότητα των 

γραφειοκρατικών µηχανισµών και την ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών, είναι πολύ 

χειρότερη από το 76,8% του 2004 ή το 79,6% του 2002. Επιπλέον, είναι πολύ 

χαµηλότερη από το 90% που είναι κατά µέσον όρο η κατάταξη των χωρών της 

Ευρώπης. Σύµφωνα µε τους δείκτες της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα έχασε 

συγκριτικό έδαφος και ως προς την εφαρµογή του νόµου, την οποία ο διεθνής 

οργανισµός ορίζει ως την ποιότητα της επιβολής των συµβολαίων, την 

εγκληµατικότητα και την ανεξαρτησία της αστυνοµίας, των δικαστηρίων και του 

δικαστικού σώµατος. Από το 72,6% το 2004 η κατάταξη της χώρας υποχώρησε στο 

67,6% το 2005. Υποχώρηση παρουσιάζει η χώρα και ως προς τη «λογοδοσία και του 

δικαιώµατος στην ελεύθερη γνώµη», δείκτη που αξιολογεί τις πολιτικές ελευθερίες 

και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο σχετικός δείκτης έχει υποχωρήσει στο 81,3% του 

                                            
379 Βλ. άρθρο στην Εφηµερίδα Το Βήµα στις 12-9-2007, µε τίτλο “Επιδεινώθηκε η ποιότητα 
διακυβέρνησης στην Ελλάδα: απογοητεύουν οι δείκτες έρευνας της Παγκόσµιας Τράπεζας”, διαθέσιµο 
στην ιστοσελίδα: http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=213012 
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συνόλου από 84,6% το 2004, την ώρα µάλιστα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

διαµορφώνεται στο 90,6%. Ως προς το ρυθµιστικό περιβάλλον, το οποίο µετρά τη 

συχνότητα πολιτικών οι οποίες δεν είναι φιλικές προς τον ελεύθερο ανταγωνισµό και 

την αγορά, η ποιότητά του υποχωρεί συνεχώς και πλέον κατατάσσεται στο 73,2% του 

συνόλου, όταν το 2003 το ρυθµιστικό περιβάλλον της χώρας κατατασσόταν στο 

καλύτερο 20% του κόσµου, µε ποσοστό 80,5%.  

Παρά τη µικρή βελτίωση το 2005, πολύ χαµηλά βρίσκεται η κατάταξη της 

Ελλάδας και ως προς τον έλεγχο της διαφθοράς: αυτή ανήλθε στο 68,9% το 2006 από 

67% το 2005, όταν το 2002 ήταν πολύ υψηλότερα, στο 72,5% του συνόλου. Όπως 

τονίζει η Παγκόσµια Τράπεζα, η διαφθορά συνιστά «κατάχρηση της δηµόσιας 

εξουσίας για ιδιωτικά - µικρά ή µεγάλα - οφέλη», συµπεριλαµβανοµένης της 

«αιχµαλωσίας του κράτους από τις ελίτ και τα ιδιωτικά συµφέροντα.»380 Η πολύ 

χαµηλή θέση της Ελλάδας σ’ αυτόν τον τοµέα τεκµηριώνει και τον ενδηµικό 

χαρακτήρα της διαφθοράς, η οποία χαρακτηρίζει ένα µεγάλο εύρος τοµέων δηµόσιας 

δράσης όπως είναι οι τοµείς της αδειοδότησης, της εκπαίδευσης, της δηµόσιας τάξης, 

των τελωνείων, των υπηρεσιών υγείας, της δικαιοσύνης, και της φορολογίας.381 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ για το 2001382 παρέχει 

συγκριτικά στοιχεία για 19 χώρες της ΕΕ, που αφορούν στη διοικητική επιβάρυνση 

των επιχειρήσεων, η οποία προέρχεται από τις υποχρεώσεις συµµόρφωσής τους προς 

το κανονιστικό πλαίσιο και τις ρυθµίσεις που τις αφορούν, ως εµπόδιο 

επιχειρηµατικότητας. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στην 5η καλύτερη 

θέση - µετά την Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία - σε ό,τι αφορά στην 

αντίληψη των επιχειρήσεων για το κανονιστικό πλαίσιο, ως ένα από τα 

σηµαντικότερα εµπόδια για την επιχειρηµατικότητα συγκριτικά µε άλλα εµπόδια (6% 

έναντι 10% µέσου Ευρωπαϊκού όρου), µε πιθανότερη πάντως εξήγηση για τη θέση 

αυτή ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, άλλα εµπόδια, όπως η χρηµατοδότηση, 

θεωρούνται ως σοβαρότερα, εµπόδια και στη δυσµενέστερη θέση σε ό,τι αφορά στην 

αντίληψη των επιχειρήσεων για τη διοικητική επιβάρυνση, που συναρτάται µε τη 

γραφειοκρατία των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού (52 % έναντι 31 % µέσου 

                                            
380 Βλ. άρθρο στην Εφηµερίδα Το Βήµα, όπ. 
381 Καρατσώλης Κ., όπ., σελ. 1, Ελευθεριάδης Π. (2007), «Συνταγµατική µεταρρύθµιση και κράτος 
δικαίου στην Ελλάδα», Πολιτική στην Ελλάδα: η πρόκληση του εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Οχτώ, 
Αθήνα, σελ. 164 - 165 
382 European Commission, Observatory of European SMEs 2002 / No 7 / Recruitment of employees: 
Administrative burdens on SMEs in Europe: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/analysis/doc/smes_observatory_2002_report3_en.pdf 
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Ευρωπαϊκού όρου), την αύξηση της αντίστοιχης διοικητικής επιβάρυνσης µεταξύ 

1997-2001 (78% έναντι 64% µέσου Ευρωπαϊκού όρου), στη δυσµενέστερη θέση σε 

ό,τι αφορά στην ανάγκη προσφυγής στη χρησιµοποίηση προσωρινής απασχόλησης 

για την αποφυγή του διοικητικού βάρους που συναρτάται µε την πρόσληψη 

προσωπικού (22% έναντι 8% µέσου Ευρωπαϊκού όρου), και στην δεύτερη 

δυσµενέστερη θέση σε ό,τι αφορά στην ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικές υπηρεσίες 

– outsourcing (31%, έναντι 15% µέσου Ευρωπαϊκού όρου). 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής383 για τις 

οικονοµικές επιπτώσεις της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων στις εθνικές 

οικονοµίες – παρόλο που  συγκριτικά στοιχεία για το κόστος της διοικητικής 

επιβάρυνσης για τις ίδιες τις επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιµα - η Ελλάδα 

κατατάσσεται στη δυσµενέστερη θέση µεταξύ 17 χωρών της Ένωσης σε ό,τι αφορά 

στο κόστος της διοικητικής επιβάρυνσης ως ποσοστό του ΑΕΠ (4,4 % ΑΕΠ ή 10,6 

δισ. $). Αντίστοιχα, κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις, σε ό,τι αφορά στην 

αναµενόµενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3%, εφόσον µειωθεί το κόστος της 

διοικητικής επιβάρυνσης κατά 25%, στόχος που έχει ήδη τεθεί από τρεις χώρες της 

Ένωσης (Βέλγιο, ∆ανία, Ολλανδία).384 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007 – 2013 

 

Α. Στρατηγικοί, γενικοί στόχοι και άξονες προτεραιότητας 

 

Σύµφωνα µε το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», η διατύπωση 

των στρατηγικών, γενικών και ειδικών στόχων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της 

χώρας, διαµορφώνεται µε βάση την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, την 

ανάλυση των περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών, 

την ανάλυση µε έµφαση στα αποτελέσµατα, τη συνολική αποτίµηση των 

                                            
383 European Commission - DG Enterprise and Industry, Gelau G. - Lejour A,, The new Lisbon 
Strategy: An estimation of the impact of reaching 5 Lisbon targets, January 2006: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/16168/1/MPRA_paper_16168.pdf 
384 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 63 – 64, 
Ελευθεριάδης Π. (2007), όπ., σελ. 160 - 164 
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επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ (Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων) 

του ΚΠΣ 2000-2006, καθώς και των άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Επίσης 

έχουν ληφθεί υπόψη οι διαρθρωτικοί δείκτες σύγκρισης της χώρας µε το ευρωπαϊκό 

και διεθνές περιβάλλον, καθώς και οι δείκτες αποτύπωσης των κύριων 

χαρακτηριστικών της δηµόσιας διοίκησης της χώρας, το Εθνικό Πρόγραµµα 

Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς, οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική Συνοχής και οι 

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, οι 

προτεραιότητες και οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και, τέλος, 

η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής στις 19-6-2007 για το ΕΠ «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση» και την εστίασή του σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής.385 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), η 

ενδυνάµωση του κρατικού µηχανισµού σε ό,τι αφορά στο σχεδιασµό και την 

εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών αποτελεί την κύρια συνιστώσα της αναπτυξιακής 

στρατηγικής της χώρας.386 Καθοριστικής σηµασίας παράγοντα, για την επιτυχία της 

                                            
385 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 83 
386 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013, 
Αθήνα, Ιανουάριος 2007, σελ. 40: «Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 
χώρας, η διατήρηση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε 
επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της 
πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς. 
Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή χώρα µε 
ισχυρή διεθνή παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία. Μία Ελλάδα µε έµφαση στην 
εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την καινοτοµία, στο σεβασµό του 
περιβάλλοντος.»: http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf 
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αναπτυξιακής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί µια σύγχρονη και 

αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση .387  

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την περίοδο 2007- 2013, η 

αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και ο 

εξορθολογισµός των υφιστάµενων διοικητικών δοµών, µε γνώµονα την 

καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,388 την απλούστευση και επιτάχυνση των 

διοικητικών διαδικασιών389 και τη συνολική και εκ βάθρων αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα,390 της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αποτελούν τους τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται η στρατηγική 

των µεταρρυθµίσεων. Επιδιωκόµενος στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη391 και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύεται η 

συµβολή του κρατικού µηχανισµού στην ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας, 

αλλά και στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευηµερίας της χώρας.392 

                                            
387 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπ., σελ. 42: «Η προσαρµογή των αγορών εργασίας και 
προϊόντων και η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της δηµόσιας διοίκησης θα 
συνεισφέρουν στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας των Περιφερειών της χώρας. 
Ειδικότερα, η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, που 
ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά ή διαθέτουν βάσιµες µελλοντικές προοπτικές, συντελεί στην 
ισχυροποίηση της βάσης ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας µε πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο 
παραγόµενο προϊόν, το εισόδηµα και την απασχόληση.» 
388 Μιχαλόπουλος Ν. (2001), «Γραφειοκρατική κουλτούρα και διοικητική εκπαίδευση: επέκεινα του 
πρακτικού ορθολογισµού των διοικητικών σπουδών», Το κράτος στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Ειδική 
Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 33 – 54  
389 Αποστολάκης Ι. (2001), «Νέες τεχνολογίες στην ελληνική δηµόσια διοίκηση: διαδικασίες 
ενσωµάτωσης της πληροφορικής και σύγχρονων µορφών επικοινωνίας», Το κράτος στον 21ο αιώνα, 
Εκδόσεις Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 71 – 86  
390 Αλεξιάδης Α. – Περιστέρας Β. (2001), «Η αποδοτικότητα – αποτελεσµατικότητα στη δηµόσια 
διοίκηση», Το κράτος στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 55 – 70   
391 Παπαδηµητρόπουλος ∆. (2001), «Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών», Το κράτος στον 
21ο αιώνα, Εκδόσεις Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 19 – 32  
392 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπ., σελ. 41: «Η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται 
…….στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος, µε την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου 
(µείωση της γραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης για τη µετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσµατικό εργαλείο σχεδιασµού και 
εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών. Η ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων 
υπηρεσιών θα συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας, την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία απασχόλησης. 
Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του θεσµικού περιβάλλοντος, κυρίαρχο ρόλο έχει η αναµόρφωση του 
νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών.»  
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Το αναπτυξιακό όραµα του ΕΠ393 συνοψίζεται στη "δηµιουργία µιας πολιτο-

κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης", µε στόχο "την 

παροχή των πλέον κρίσιµων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.  Πρόθεσή µας 

είναι οι συγχρηµατοδοτούµενοι πόροι να επενδυθούν στοχευµένα στις αντίστοιχες 

δοµές και διοικητικούς µηχανισµούς, έτσι ώστε να επιτύχουµε ολοκληρωµένα και 

απτά αποτελέσµατα σε καίριους τοµείς της καθηµερινότητας του πολίτη" και τη 

µετάβαση "από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στην διοίκηση 

πολιτικών, αποτελεσµάτων και υπηρεσιών".394  

                                            
393 
 

ΟΡΑΜΑ 
Η αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος της ∆∆, αλλά και ο εξορθολογισµός των 

υφιστάµενων διοικητικών δοµών, µε γνώµονα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, την 
απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα της Περιφερειακής ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στρατηγικός στόχος του ΕΠ είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των δηµόσιων οργανώσεων, καθώς και 

την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής, µέσω της διεύρυνσης της 
κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων. 

Γενικός Στόχος Ι 
Αναβάθµιση των 

δηµόσιων πολιτικών, 
εκσυγχρονισµός του 
ρυθµιστικού πλαισίου 
και των δοµών της ∆∆ 

Γενικός Στόχος II  
Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 

δυναµικού της ∆∆ 

Γενικός Στόχος III  
Ενδυνάµωση των 

πολιτικών ισότητας σε 
όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης 

Γενικός Στόχος ΙV 
Τεχνική υποστήριξη της 

εφαρµογής 

Ειδικός Στόχος 1 
Ενδυνάµωση των 

µηχανισµών σχεδιασµού 
και εφαρµογής των 
δηµόσιων πολιτικών 

Ειδικός Στόχος 2 
Προώθηση των αρχών 
της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας 

 

Ειδικός Στόχος 3 
Βελτίωση της ποιότητας 
των νοµοθετικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων 

Ειδικός Στόχος 4 
Βελτίωση της ποιότητας της 

εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων 
µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και 

επιχειρήσεων 

Ειδικός Στόχος 1 
Ενίσχυση της πολιτικής 

ανάπτυξης των 
ανθρώπινων πόρων, 

µέσω διαρθρωτικών και 
θεσµικών αλλαγών 

 

Ειδικός στόχος 2 
Βελτίωση της ποιότητας 

και της 
αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εκπαίδευσης 
και κατάρτισης για την 
υποστήριξη θεσµικών και 
διαρθρωτικών αλλαγών 

της ∆∆ 

Ειδικός Στόχος 1 
Η βελτίωση της 
ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητας και 
των µηχανισµών και 
δοµών εφαρµογής, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για θέµατα 

ισότητας φύλων 

Ειδικός Στόχος 2 
Η ενθάρρυνση της 
θέσης των γυναικών 
στο δηµόσιο και 
κοινωνικό τοµέα 

Ειδικός Στόχος 1 
∆ηµιουργία 
µηχανισµών 

υποστήριξης της 
διοικητικής 
αλλαγής 

Ειδικός Στόχος 2 
Υποστήριξη του 
προγράµµατος µε 
δράσεις τεχνικής 
υποστήριξης 

 
∆ιάγραµµα στόχων του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

394 Βλ. σηµεία της οµιλίας του  Υπουργού Εσωτερικών, καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου, όπ. και 
Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 -2013», Ετήσια έκθεση 2007, σελ. 
4: www.epdm.gr/Uploads/Files/files/ETHSIA_EKTHESI_2007.doc  
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Πυρήνα του αναπτυξιακού οράµατος του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», 

συνεπώς, αποτελεί, καταρχήν, η επιδίωξη για περιορισµό των αδυναµιών της 

διοικητικής δράσης και την άρση των εµποδίων που δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα στη 

δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

προκλήσεις και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και, κατά δεύτερο, η εισαγωγή, 

µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, µιας σειράς αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στο 

ανθρώπινο δυναµικό, στο θεσµικό πλαίσιο και στην οργάνωση και λειτουργία των 

δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών της περιφερειακής διοίκησης, αλλά και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στη διαδικασία παραγωγής πολιτικών και 

ανάληψης πρωτοβουλιών, µε γνώµονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις.395 Αυτή η συνολική στρατηγική προσέγγιση, αξιοποιεί 

τον προσανατολισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την ενίσχυση της 

διοικητικής αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε τις επιταγές της Αναθεωρηµένης 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΕΠ στοχεύουν στο να καλύψουν όλο το 

εύρος της δηµόσιας δράσης - είτε αφορά στη διαµόρφωση πολιτικών, διοικητική 

δράση, δράση παροχής υπηρεσιών, δικαιοδοτική δράση - αλλά και να ενισχύσουν, 

άµεσα ή έµµεσα, το σύνολο των δηµόσιων αρχών της χώρας, στα επίπεδα της 

κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Τελικός προς 

επίτευξη στόχος είναι µία ολοκληρωµένη στρατηγική προσέγγιση και η διαρθρωτική 

αντιµετώπιση χρόνιων ενδηµικών δυσλειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης µε 

επιλεγµένες παρεµβάσεις θεσµικής, οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, 

στρατηγικού και παραδειγµατικού χαρακτήρα, οι οποίες αναµένεται ότι θα έχουν 

πολλαπλασιαστική αξία, καθώς προσδοκάται ότι θα αποτελέσουν ουσιαστικές 

                                            
395 Βλ. σηµεία της οµιλίας του  Υπουργού Εσωτερικών, καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στις 7-
12-2007 στην ηµερίδα του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα “Η διοικητική µεταρρύθµιση στην πράξη – 
Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013”: «Αυτή η στρατηγική προσέγγιση εφαρµόζεται στην πράξη, 
ιδίως µε την εκπόνηση ενός αυτοτελούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τον τίτλο «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση», µε το οποίο επιδιώκουµε ιδίως: · Nα περιορίσουµε τις αδυναµίες της διοικητικής 
δράσης και να άρουµε τα εµπόδια που δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ν’ ανταποκριθεί όσο θα θέλαµε και όσο θα έπρεπε στις σύγχρονες προκλήσεις 
και τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. · Να εισαγάγουµε, µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, 
µια σειρά αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, στο θεσµικό πλαίσιο και στην 
οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών της περιφερειακής ∆ιοίκησης, 
αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη διαδικασία παραγωγής πολιτικών και ανάληψης 
πρωτοβουλιών, µε γνώµονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.»: 
http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=101&cm_prdid=4384 
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καινοτοµίες στο ελληνικό περιβάλλον της δηµόσιας διοίκησης και θα  στηρίξουν τη 

δηµιουργία µίας µη αναστρέψιµης δυναµικής για τη µεταρρύθµιση του κράτους.396 

Με την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 

δηµοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της 

επαγγελµατικής ηθικής µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και 

συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, θεωρείται πως θα επιτευχθεί ο στρατηγικός 

στόχος του ΕΠ, η βελτίωση, δηλαδή, της ποιότητας της διακυβέρνησης.397 

Οι κύριες παρεµβάσεις του ΕΠ αναπτύσσονται, κατά προτεραιότητα, σε 

συγκεκριµένους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής, ιδίως σε εκείνους που επιτελούν 

καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ 

επίσης συνδέονται µε την παροχή των πλέον κρίσιµων υπηρεσιών προς το κοινωνικό 

σύνολο, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στοχεύουν, δε, µε µία ολοκληρωµένη 

προσέγγιση, στην διαρθρωτική αντιµετώπιση χρόνιων ενδηµικών δυσλειτουργιών της 

δηµόσιας διοίκησης. 

Οι τοµείς398 αυτοί είναι οι εξής: 1. Επιχειρηµατικότητα, δηλαδή δηµιουργία 

ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µέσω αδειοδότησης µεταποιητικών 

επιχειρήσεων, δηµιουργίας κεντρικού Μητρώου για τις επιχειρήσεις και υπογραφής 

δηµοσίων συµβάσεων. 2. Ενίσχυση ελεγκτικών µηχανισµών, µέσω συστήµατος 

εποπτείας της αγοράς τροφίµων και ενίσχυσης της λειτουργίας του Γενικού 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 3. Κοινωνική Ασφάλιση, µέσω µείωσης του 

χρόνου απονοµής κύριας και διαδοχής σύνταξης του ΙΚΑ και αναδιοργάνωσης του 

Ταµείου ΟΑΕΕ, το οποίο προέκυψε από την ενοποίηση των ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και 

Ταµείο Εµπόρων. 4. Αγροτική πολιτική, µέσω προσαρµογής των δοµών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε τις ανάγκες 

εφαρµογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 5. Υγεία και Κοινωνική 

Αλληλεγγύη, µέσω αναδιοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών νοσοκοµείων, 

οργάνωσης και υποστήριξης του νέου συστήµατος προµηθειών των νοσοκοµείων και 

υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας.399 6. Μεταναστευτική πολιτική, µέσω αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
                                            
396 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 85 
397 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 85  
398 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 86 - 87 
399 Μόσιαλος Η. – Allin S. (2007), «Οµάδες συµφερόντων και η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας 
στην Ελλάδα», Πολιτική στην Ελλάδα: η πρόκληση του εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Οχτώ, Αθήνα, σελ. 
301 – 335  



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 169

και Αποκέντρωσης, αλλά και των Περιφερειών, µε γνώµονα την ταχύτερη και 

απλούστερη έκδοση των αδειών διαµονής, επιτάχυνσης της διαδικασίας των 

µετακλήσεων, µέσω της καταπολέµησης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και 

ενίσχυσης των δοµών που συνδέονται µε την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 

µεταναστών. 7. ∆ικαιοσύνη, µέσω αναβάθµισης της διοικητικής ικανότητας του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών, µέσω και 

της αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και της αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Ως την όγδοη θεµατική προτεραιότητα τέθηκε µετά τις καταστροφικές 

πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 από τις Ελληνικές Αρχές η «Ενδυνάµωση της 

Πολιτικής Προστασίας» στη βάση κοινής συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι Ελληνικές Αρχές, ανέλαβαν την υποχρέωση, εντός διαστήµατος έξι µηνών από 

την έγκριση του ΕΠ, να παρουσιάσουν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα λεπτοµερές 

σχέδιο δράσης για την Πολιτική Προστασία, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χρηµατοδότηση της εν λόγω κατηγορίας δράσεων από το παρόν ΕΠ. 

Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις που προβλέπονται είναι η αναµόρφωση και 

απλούστευση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, µε παράλληλη 

ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών, η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ανά πεδίο 

πολιτικής, η µείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις ο οργανωτικός και 

λειτουργικός ανασχεδιασµός για την ενδυνάµωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής 

των δηµόσιων πολιτικών, οι ενιαίες υπηρεσίες µιας στάσης (one-stop-shop) για 

πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, µε δυνατότητα 

ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Οι ως άνω κύριες ενδεικτικές παρεµβάσεις έχουν ως στόχο την ενίσχυση των 

αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στη διοικητική δράση, την 

καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης µέσω 

ενός νέου συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους δηµοσίους υπαλλήλους, 

την περιφερειακή διάσταση, µε έµφαση στο νησιωτικό χώρο, την έµφαση στην 

ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών παράλληλα µε τις θεσµικές 

αλλαγές, την ενσωµάτωση των πορισµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη και των 

Ελεγκτικών Σωµάτων, καθώς και των αποτελεσµάτων της κοινωνικής διαβούλευσης 

στον ανασχεδιασµό του ρυθµιστικού πλαισίου και, τέλος, την εισαγωγή των ΤΠΕ στη 

δηµόσια διοίκηση, ως εργαλείο για την υποστήριξη των διοικητικών και 

οργανωτικών αλλαγών. 
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Συνεπώς, µέσω αυτών των συστηµικών παρεµβάσεων στους παραπάνω τοµείς 

πολιτικής και σε συνδυασµό µε κατάλληλες δράσεις διάδοσης και µεταφοράς των 

καινοτοµιών στο ευρύτερο πεδίο της δηµόσιας δράσης, σκοπεύεται η διαµόρφωση 

συνθηκών που θα ευνοούν τη µη αναστρέψιµη δυναµική για την µεταρρύθµιση του 

κράτους, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και τις αναπτυξιακές 

ανάγκες της χώρας. 

Οι τέσσερις γενικοί στόχοι στους οποίους εξειδικεύεται ο στρατηγικός αυτός 

στόχος και µε βάση τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 

άξονες, είναι οι εξής: ♦ Γενικός στόχος Ι: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, 

εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της δηµόσιας διοίκησης, 

µε περαιτέρω ειδικούς στόχους την ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και 

εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών, την προώθηση των αρχών της διαφάνειας και 

της λογοδοσίας, τη βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων και, τέλος, τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των 

συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. ♦ Γενικός 

στόχος ΙΙ: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς 

στόχους την ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δηµόσια 

διοίκηση µέσω διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών και τη βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και την υποστήριξη των διαρθρωτικών και 

θεσµικών αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση. ♦ Γενικός στόχος ΙΙΙ: Ενδυνάµωση των 

πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς 

στόχους τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 

ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων και την ενδυνάµωση της θέσης των 

γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. ♦ Γενικός στόχος ΙV: Τεχνική 

υποστήριξη της εφαρµογής, µε ειδικούς στόχους τη δηµιουργία µηχανισµών 

υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής και την υποστήριξη του προγράµµατος µε 

δράσεις τεχνικής υποστήριξης.  
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Β. Πόλοι ανάπτυξης: η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας 

 

Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής 

κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των 

πόλεων, των αστικών κέντρων, στην ανάπτυξη και την απασχόληση.400 Η µεγάλη 

σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου τους ως 

κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή τους, 

της υπαίθρου που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που 

βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών 

κέντρων µπορεί να λειτουργήσει και ως προωθητικός µηχανισµός της πραγµατικής 

σύγκλισης.401 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ορισµένα µέτρα σε µια σειρά από τοµείς, 

καταδεικνύοντας τις δυνατότητες παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Τα εν 

λόγω µέτρα χωρίζονται στα εξής έξι κεφάλαια: ♦ η αύξηση της ελκυστικότητας των 

πόλεων· ♦ η υποστήριξη της καινοτοµίας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της 

οικονοµίας της γνώσης· ♦ η δηµιουργία περισσότερων και υψηλότερης ποιότητας 

θέσεων εργασίας· ♦ η διευθέτηση των ενδοαστικών ανισοτήτων· ♦ η διακυβέρνηση· ♦ 

η χρηµατοδότηση της πολεοδοµικής ανάπλασης. 

Προκειµένου να µπορέσουν οι πόλεις να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και 

να γίνουν ελκυστικότερες, θα πρέπει να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις και 

να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτόν το σκοπό, υπάρχουν τέσσερα 

βασικά σηµεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κι αυτά είναι, καταρχήν η 

κινητικότητα και η προσβασιµότητα των µέσων µαζικής µεταφοράς, επίσης η 

πρόσβαση σε υποδοµές καθώς και σε σύγχρονες, αποτελεσµατικές και προσιτές 

                                            
400 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13ης Ιουλίου 
2006, «Πολιτική συνοχής και πόλεις: Η συµβολή των πόλεων και των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες» COM(2006) 385:  «Οι κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθύνσεις της Κοινότητας 2007-2013 για τη συνοχή αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης. Οι εν λόγω κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις ορίζουν τους σηµαντικότερους 
τοµείς παρέµβασης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-2013, µε έµφαση τόσο στις 
ιδιαίτερες ανάγκες ορισµένων περιοχών, όπως οι αστικές, όσο και στους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/review_and_future/g24239_el.htm 
401 Καρβούνης Α. (2009), «Η ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση µέσω της διπλωµατίας των πολιτών: 
αδελφοποιήσεις πόλεων και  δίκτυα πόλεων ως φορείς διάδοσης καινοτόµων διοικητικών πρακτικών», 
Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Επιµέλεια Μακρυδηµήτρης Α., 
Μαρούδας Λ., Πραβίτα Μ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 920 - 940 
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υπηρεσίες, κατά τρίτο λόγο το φυσικό περιβάλλον και τέλος ένας πολιτιστικός τοµέας 

που θα βασίζεται στην προσφορά υποδοµής.  

Οι πόλεις µπορούν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την ενίσχυση της 

καινοτοµίας,402 του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της οικονοµίας της γνώσης. 

Πρόκειται κυρίως για µέτρα υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς 

και για µέτρα που στόχο έχουν να θέσουν την καινοτοµία και την οικονοµία στην 

υπηρεσία της ανάπτυξης. Αυτό γίνεται, για παράδειγµα, µε τους παρακάτω τρόπους: 

τη βελτίωση των οικονοµικών υποδοµών και την υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης 

του περιβάλλοντος· την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων· τη 

συνεργασία µεταξύ των τοπικών εταίρων και την πρόσβαση σε πηγές 

χρηµατοδότησης· τον καταρτισµό µιας στρατηγικής καινοτοµίας για το σύνολο της 

περιφέρειας· την ενεργό συµµετοχή των πόλεων σε προγράµµατα έρευνας και 

                                            
402 «Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (Corallia clusters) στηρίζει 
συνεργατικούς σχηµατισµούς προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµίας σε εξαγωγικά 
προσανατολισµένους τοµείς της βιοµηχανίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων. Πρόκειται για το 
πρώτο έργο στο είδος του που υλοποιείται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση και 
διεύρυνση των καινοτοµικών δραστηριοτήτων των συνεργατικών σχηµατισµών παρέχοντάς τους 
υποστήριξη και κίνητρα. Επίσης, το έργο συµβάλλει στην προσέλκυση τοπικών και ξένων επενδύσεων 
στους συνεργατικούς σχηµατισµούς και τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτοµία 
µέσω της ανάπτυξης πολιτικών των συνεργατικών σχηµατισµών. Το πρώτο cluster καινοτοµίας που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Corallia και αποτελεί πλέον σηµείο αναφοράς για περισσότερους από 
100 οργανισµούς (βιοµηχανίες, ακαδηµαϊκά εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα) αφορά την 
µικροηλεκτρονική και τα ενσωµατωµένα συστήµατα. Οι συνέργειες µεταξύ βιοµηχανιών και οι 
συνεργασίες στον τοµέα της έρευνας κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο σηµερινό ανταγωνιστικό κλίµα 
και επιτρέπουν στα µέλη των αποκαλουµένων ‘clusters’ να πρωτοστατήσουν στους αντίστοιχους 
τοµείς τους και να προσελκύσουν άµεσες ξένες επενδύσεις. Το Corallia δηµιουργήθηκε επισήµως το 
Μάιο 2006 µε χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της ΕΕ µέσω του Ελληνικού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα’. Στεγάζεται στο 
Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του Corallia εφαρµόστηκαν 
στρατηγικά και καλά δοµηµένα µέτρα: ٭ µια µονοαπευθυντική διαδικασία για µοναδικές 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, ٭ υποστήριξη για τη δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων, ٭ κίνητρα σε επιχειρηµατικούς αγγέλους για να επενδύσουν εγκαίρως µε σκοπό τη 
δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών, ٭ ανάπτυξη δικτύων µε σκοπό την ενίσχυση της µεταφοράς 
τεχνολογίας, ٭ προγράµµατα κατάρτισης για τη διεύρυνση του ορίζοντα καινοτοµίας και γνώσης, ٭ 
προώθηση µε σήµα ‘καινοτοµία made in Greece’. Οι δραστηριότητες του Corallia στον τοµέα της 
µικροηλεκτρονικής και των ενσωµατωµένων συστηµάτων οδήγησαν σε απτά αποτελέσµατα όπως η 
σηµαντική αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών, των εξαγωγών, των υποβολών ευρεσιτεχνιών και 
των θέσεων εργασίας. Το γεγονός ότι τα cluster µέλη µοιράζονται τις ίδιες εγκαταστάσεις αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα επωφελές για αυτά. Ενίσχυσε τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και ενδυνάµωσε τις 
ερευνητικές προσπάθειες. Το cluster έχαιρε θετικής δηµοσιότητας καθώς πάνω από 200 άρθρα και 
ειδικά αφιερώµατα δηµοσιεύτηκαν στον τοπικό και το διεθνή Τύπο. Συνεργάστηκε µε άλλα κέντρα 
αριστείας και πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία cluster στην Ευρώπη και πέραν από αυτή. Ως 
αποτέλεσµα, το πρόγραµµα δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνιών του Corallia έλαβε το Ευρωπαϊκό 
Βραβείο Αριστείας στο Βερολίνο, το ∆εκέµβριο του 2007.»: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=EL&the=49&sto=1904&region
=ALL&lan=6&obj=ALL&per=ALL&defL=EN  
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ανάπτυξης (Ε&Α) µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο,403 καθώς και στον τοµέα της 

κοινωνίας των πληροφοριών µε την πρωτοβουλία i2010.404 

∆εδοµένου του σηµαντικού αριθµού ατόµων µε υψηλά προσόντα, αλλά και µε 

χαµηλό επίπεδο προσόντων στις πόλεις, γίνεται λόγος τόσο για ανάγκες όσο και για 

δυνατότητες. Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µπορούν 

να στηρίξουν τις ενέργειες που αναλαµβάνονται για τη βελτίωση της θεσµικής 

ικανότητας και της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, τις πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

την καταπολέµηση της ανεργίας και τη δηµιουργία συµπράξεων για την απασχόληση 

και την καινοτοµία, καθώς και την απασχολησιµότητα µέσω της αναβάθµισης των 

συστηµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

Αναφορικά µε τις υποβαθµισµένες περιοχές των πόλεων, εκεί δηλαδή όπου η 

υψηλή ανεργία συνοδεύεται και από άλλες δυσµενείς συνθήκες, πρέπει να ληφθούν 

ορισµένα µέτρα προκειµένου να προωθηθεί η κοινωνική ενσωµάτωση και η ισότητα 

των ευκαιριών και να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών µέσω, λόγου χάρη, της 

εκπόνησης πολιτικής κατά της τοπικής εγκληµατικότητας και υπέρ της δηµιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας συναφών µε την ασφάλεια. 

Προκειµένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να υπάρξει µια ορθή 

διαχείριση της αστικής ανάπτυξης, απαιτείται η θετική συνεργασία των συλλογικών 

φορέων σε διάφορα επίπεδα, µέσω, για παράδειγµα, της σύµπραξης πόλεων, 
                                            
403 Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 
∆εκεµβρίου 2006 για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) COM(2006) 364, Απόφαση 
αριθ. 969/2006/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 
(Ευρατόµ) (2007-2011): «Η έρευνα αποτελεί µια από τις κορυφές του “τριγώνου της γνώσης”, το 
οποίο αναµένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ σε µια παγκοσµιοποιηµένη 
οικονοµία. Το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007 – 2013, δίνει 
την ευκαιρία στην ΕΕ να προσαρµόσει την ερευνητική της πολιτική στις οικονοµικές και κοινωνικές 
φιλοδοξίες της, εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ). Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
επιδιώκει την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισµού έρευνας της ΕΕ και κατ’ ακολουθία, την αύξηση 
των εθνικών δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα. Το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο θα 
πρέπει επίσης, κατά την εφαρµογή του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες έρευνας και γνώσης της 
βιοµηχανίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών γενικότερα. Το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο διαρθρώνεται 
γύρω από τέσσερα κύρια προγράµµατα και έχει απλοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, ώστε να είναι πιο 
προσιτό στους ερευνητές και πιο αποτελεσµατικό.»: 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm 
404 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: 
«i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» COM(2005) 
229 τελικό: i2010: η κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα ενηµέρωσης στην υπηρεσία της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/c11328
_el.htm 
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περιφέρειας και κράτους ή µέσω του καλύτερου συντονισµού των αστικών µε τις 

αγροτικές και τις περιφερειακές αρχές και η παγίωση µιας συνολικής προσέγγισης 

της βιώσιµης ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εκπόνηση ενός 

µακροπρόθεσµου σχεδίου µε θέµα τους διάφορους παράγοντες απασχόλησης και 

βιώσιµης ανάπτυξης. Επίσης η αύξηση της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών και, 

τέλος, η υλοποίηση δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών. 

Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας 

στη συγκρότηση µιας συνολικής, αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής 

µε ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση των πόλεων και τη συµβολή τους στην 

προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής 

της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της ανάπτυξης στις ευρύτερες περιοχές 

όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων, συµβάλλοντας µε τον τρόπο 

αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη 

ανάπτυξη γενικότερα. 

Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα 

της χώρας, µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις 

επιδράσεις και επιρροές που ασκούν στη χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή 

ηµερήσια αστικά τους συστήµατα, αναµένεται να συµβάλλουν στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας, µε έµφαση στη δηµιουργία δυναµικού επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτοµίας, και περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ, κατά την 

επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές 

δράσεις µέσα από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα, 

συγχρηµατοδοτούµενες από τα ∆ιαθρωτικά Ταµεία. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις 

στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα θεµατικά πεδία, αλληλένδετα 

µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του Εαρινού Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου 2006405 και συγκεκριµένα: την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, την 

                                            
405 Βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2006) “Ώρα να 
ανεβάσουµε ταχύτητα: Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση”: «Ένα ακόµη 
βήµα: τέσσερις δράσεις για την αύξηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης: 1. Ενίσχυση 
των επενδύσεων που προορίζονται για τη γνώση και την καινοτοµία. 2. Απελευθέρωση του δυναµικού 
των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. 3. Αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης και της γήρανσης του 
πληθυσµού. 4. ∆ιαµόρφωση αποτελεσµατικής και ολοκληρωµένης πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα της 
ενέργειας.»: http://www.okeobservatory.gr/projpdf/pdf_texenid_1.pdf  



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 175

Καινοτοµία, την Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα. Τα πεδία αυτά 

είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα 

στοχεύουν στη: • ∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας. • Προώθηση της Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική διαδικασία. • 

Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες 

δραστηριότητες. • Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. • ∆ηµιουργία και την ανάπτυξη 

Κέντρων Αριστείας406 για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.  

Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα 

Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, 

Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση, ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ). Ο 

καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 

του 2008. Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον 

καθορισµό και τη διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής των πόλων ανάπτυξης. 

 

                                            
406 «Ο όρος «Κέντρα Αριστείας» χρησιµοποιείται για τους οργανισµούς εκείνους οι οποίοι, 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους, κατέχουν ηγετική θέση στον τοµέα της ψηφιοποίησης 
πολιτιστικού περιεχοµένου, διαθέτουν διεθνή ακτινοβολία και ουσιαστικά αποτελούν πρότυπα για τους 
υπόλοιπους. Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν «επίσηµα» κέντρα αριστείας αναγνωρισµένα από 
το κράτος, αλλά δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς µε τις προαναφερόµενες ιδιότητες. Αρκετά 
Πανεπιστήµια έχουν τµήµατα και εργαστήρια, πρωτοπόρους στην ψηφιοποίηση, τα οποία µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως κέντρα αριστείας και διαθέτουν διεθνή αναγνώριση. Τον ίδιο ρόλο σε άλλα 
Πανεπιστήµια παίζουν οι βιβλιοθήκες τους, ως άµεση συνέπεια των µεγάλων έργων ψηφιοποίησης που 
έχουν υλοποιήσει. Σε κάποιες χώρες ως κέντρα αριστείας θεωρούνται οι µεγαλύτεροι πολιτιστικοί 
οργανισµοί, όπως µουσεία, εθνικές βιβλιοθήκες και αρχεία, εφόσον ασχολούνται ενεργά µε την 
ψηφιοποίηση. Επίσης, ως κέντρα αριστείας µπορούν να θεωρηθούν οι επαγγελµατικές ενώσεις, 
συµβούλια και οµοσπονδίες που έχουν δηµιουργηθεί για τις διαφορετικές κατηγορίες πολιτιστικής 
δραστηριότητας (π.χ. µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, συλλογές τεκµηρίων ήχου και κινούµενης 
εικόνας). Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των παραπάνω φορέων είναι η ενίσχυση της 
ψηφιοποίησης µέσα από την βελτίωση των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών, την προβολή των νέων 
εξελίξεων και την ενδυνάµωση της αντίστοιχης εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό έχουν δηµιουργήσει 
επιτροπές ή οµάδες εργασίας οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά µε τα πρότυπα και τα τεχνικά 
ζητήµατα της ψηφιοποίησης. Τέλος, υπάρχουν οργανισµοί και έργα τα οποία ασχολούνται 
αποκλειστικά µε τις καλές πρακτικές και τα πρότυπα στην ψηφιοποίηση, τη µακροπρόθεσµη 
διατήρηση κλπ. Αυτά χαρακτηρίζονται, επίσης, ως κέντρα αριστείας.»: 
http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=kentra_aristeias 
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Γ. Συνάφεια – συµβολή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΕΠ 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» µε τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές 

προτεραιότητες 

 

Η στρατηγική και οι προτεραιότητες του ΕΠ ανταποκρίνονται πλήρως προς 

τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά στις εθνικές 

προτεραιότητες, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση των αξόνων προτεραιότητας µε το 

Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, και το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Συγκεκριµένα καταβάλλονται σηµαντικές 

προσπάθειες για την αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση 

της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, την αύξηση της 

παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη 

λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση 

της Κοινωνίας της Γνώσης, τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 

ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εσωστρέφειας και 

αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών 

δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στη ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και, τέλος, την αύξηση της απασχόλησης, µείωση της 

ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα 

τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ υπάρχει σαφής ανταπόκριση των προτεραιοτήτων 

του ΕΠ προς τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ. Συγκεκριµένα παρατηρείται η 

αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων, η ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας, η διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας, η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 

επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος, η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση 

της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της 

ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης, η ψηφιακή 

σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής 

δραστηριοποίησης, η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 

επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, η προώθηση της 
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κοινωνικής ενσωµάτωσης, η θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 

συστήµατος Υγείας που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες 

στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και 

φροντίδας, η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα 

των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες 

εθνικές πολιτικές  προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή), η 

βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή 

τους για την διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών 

υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας, ο 

ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία, η αειφόρος 

διαχείριση του Περιβάλλοντος, η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 

πολιτικής και, τέλος, η ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 

Επιπρόσθετα, το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 συνεισφέρει στους 

κάτωθι δείκτες του ΕΣΠΑ που αποτελούν και δείκτες του ΕΠ. 1. Ποσοστιαία αύξηση 

ετήσιου µέσου όρου συµµετοχών δηµοσίων υπαλλήλων σε προγράµµατα 

συνεχιζόµενης επιµόρφωσης. 2. Ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων µε πιστοποιηµένη 

κατοχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. 3. Αριθµός δηµοσίων φορέων και οριζόντιων 

λειτουργιών όπου εφαρµόζεται οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασµός και 

διοικητική ανασυγκρότηση. 4. Ποσοστό ενσωµάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο 

Εθνικό ∆ίκαιο. 5. Ποσοστό γυναικών που καταλαµβάνουν υψηλές θέσεις 

(∆ιευθυντής, Γενικός ∆ιευθυντής) στο δηµόσιο. 6. Ποσοστό µείωσης του διοικητικού 

κόστους επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που προέρχεται από την υποχρέωση 

συµµόρφωσής τους µε το θεσµικό πλαίσιο.407 

Σε ό,τι αφορά στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση 

των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την 

πολιτική Συνοχής και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση, καθώς και µε τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου. Συγκεκριµένα καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους  και για βελτίωση της πρόσβασης στη 

χρηµατοδότηση, την  αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της 

                                            
407 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 97 - 101 
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βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση της διάδοσης και 

της πραγµατικής χρήσης των ΤΠΕ για την οικοδόµηση µιας Κοινωνίας της 

Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, την ενθάρρυνση της βιώσιµης χρήσης των πόρων 

και ενίσχυση των συνεργειών µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης, την ανάπτυξη σε έκταση και σε βάθος της εσωτερικής αγοράς, την 

εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και 

προσκόµιση οφελών από την παγκοσµιοποίηση, τη δηµιουργία ελκυστικότερου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω 

της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων, την προώθηση µιας περισσότερο 

επιχειρηµατικής νοοτροπίας και δηµιουργία περιβάλλοντος που να στηρίζει τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο και, καταλήγοντας, την προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες.408 

 

  

Η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα – Συµπεράσµατα 

 

Η κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα παρουσιάζει θετική 

πορεία προόδου, αλλά δεν παρακολουθεί επαρκώς τις προκλήσεις των σύγχρονων 

εξελίξεων, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί, και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 

από σοβαρές δυσλειτουργίες και προβλήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν. 

Οπότε στο ερώτηµα αν έχει αλλάξει η συνολική εικόνα του κράτους ως αποτέλεσµα 

αυτών των µεταρρυθµίσεων, η απάντηση είναι µικτή. Σε συγκεκριµένα πεδία, όπως η 

µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα ή ο ρόλος του κράτους στην οικονοµία, η αλλαγή 

είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που θα µπορούσε να φανταστεί κάποιος 30 χρόνια 

πριν. Συνέπεια, ωστόσο, των αλλαγών αυτών ήταν να προκύψει πρόβληµα 

συντονισµού, ο οποίος ποτέ δεν ήταν ισχυρό σηµείο του ελληνικού πολιτικο-

διοικητικού συστήµατος.409 

Περιορισµένη είναι η ουσιαστική αλλαγή στα πεδία της δηµοσιοϋπαλληλίας 

και της δηµόσιας απασχόλησης, καθώς σε θέµατα προσωπικού και προσλήψεων στη 

δηµόσια διοίκηση η πολιτική θεωρείται υπέρ του δέοντος παρούσα. Ωστόσο έχει 

συντελεστεί σηµαντικότατη πρόοδος στο πεδίο των σχέσεων κράτους – πολίτη, 

                                            
408 Βλ. Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007, σελ. 102 - 103 
409 Σπανού Κ. (2009), «Ναπολεόντεια παράδοση και διοικητικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα», 
Εφαρµογές ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τ.2, Εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ.489 
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χωρίς, παρόλα αυτά, να επέλθει “ανατροπή” της πρότερης κατάστασης. Ο πολίτης 

παραµένει “διοικούµενος”, ενώ παραµένουν ορατά η γραφειοκρατία, ο νοµικισµός, η 

ακαµψία και η έλλειψη υπηρεσιών που να θέτουν στο επίκεντρο τον πολίτη, παρόλη  

την κατοχύρωση διαδικαστικών δικαιωµάτων του και την ανάδειξη ανεξάρτητων 

αρχών που να εποπτεύουν το σεβασµό τους. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η Ελλάδα «αν και αντικείµενο των ίδιων 

οικονοµικών και διεθνών πιέσεων για µεταρρυθµίσεις, έχει “ενστικτωδώς” 

ακολουθήσει τη δική της πορεία».410 Γιατί µε εξαίρεση τη µεταρρύθµιση του 

δηµόσιου τοµέα, η οποία έγινε κάτω από ισχυρή ευρωπαϊκή και διεθνή πίεση, η 

συνέχεια των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών διακοπτόταν αρκετές φορές, όχι µόνο 

εξαιτίας της εναλλαγής των κυβερνήσεων, αλλά και εξαιτίας µετασχηµατισµών. Το 

ίδιο αποτέλεσµα είχαν και τα πελατειακά συµφέροντα, όπως και οι βραχυπρόθεσµοι 

εκλογικοί στόχοι, που οδηγούσαν σε αποτυχία ή καθυστέρηση των αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων. Συνέπεια αυτού του πλαισίου είναι τα “χάσµατα υλοποίησης” των 

µεταρρυθµίσεων, καθώς και συχνή απόκλιση λόγων και έργων. Οι µεταρρυθµίσεις, 

σε γενικότερους όρους, εκφράζουν πολιτικό βολονταρισµό, κινούµενες “εκ των άνω” 

και φανερώνοντας τον κεντρικό ρόλο του κράτους στην ελληνική κοινωνία, ενώ ο 

νοµικισµός και ο φορµαλισµός διατήρησαν την κυριαρχία τους και µικρή σηµασία 

δόθηκε στη φάση της υλοποίησης και στις συνθήκες που θα επέτρεπαν την ευδόκιµη 

πορεία των µεταρρυθµίσεων. 

Σε πολλά πεδία η Ελλάδα έχει ακολουθήσει – έστω και διστακτικά – το 

πνεύµα των καιρών, ιδιαίτερα σε πεδία όπου η εξωτερική πίεση, όπως 

προαναφέρθηκε, ήταν ισχυρότερη. Σηµαντικά βήµατα γίνονται στις µέρες µας προς 

την ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση της αγοράς, µε παράλληλη συρρίκνωση του 

“µεγάλου δηµόσιου τοµέα”,411 ένα µεγαλεπήβολο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα 

                                            
410 Σπανού Κ. (2009), «Ναπολεόντεια παράδοση..», όπ., σελ. 490 
411 Βλ. σχετ. Σχέδιο Νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012 – 2015», που αφορά σε φόρους, µισθούς τεκµήρια, ακίνητα, ιδιωτικοποιήσεις και 
απολύσεις στο δηµόσιο, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://www.scribd.com/doc/58674276/Εκτελεστικός-νόµος-για-φόρους-τεκµήρια-ακίνητα-
ιδιωτικοποιήσεις-και-απολύσεις-στο-∆ηµόσιο-2011, Άρθρο Νικολακόπουλου ∆. στο Βήµα στις 13-7-
2012, µε τίτλο “Προβλέπεται συρρίκνωση του κράτους κατά 30%: στόχος είναι, σε πρώτη φάση, να 
υπάρξει µείωση των λειτουργικών δαπανών”: «Στόχος είναι, σε πρώτη φάση, να υπάρξει µείωση των 
λειτουργικών δαπανών του κράτους κατά 30%, που θα επιτευχθεί από την αναδιάρθρωση όλων 
ανεξαιρέτως των υπουργείων που προωθείται µέσω και της αξιολόγησης των δοµών τους, τις µαζικές 
καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισµών του ∆ηµοσίου, την κατάργηση όλων των αµειβόµενων 
επιτροπών και την εξοικονόµηση πόρων από τις δαπάνες στέγασης των υπηρεσιών.»: 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=466716, Παγουλάτος Γ. (2007), «Η πολιτική των 
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συρρίκνωσης του κράτους ώστε να αποφευχθούν οι µαζικές απολύσεις προσωπικού στο 

δηµόσιο, όπως ζητά επιτακτικά η Τρόικα. Ένας τοµέας που επίσης πάσχει είναι αυτός 

της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στο δηµόσιο τοµέα, καθώς οι σχέσεις εργασίας 

στο δηµόσιο αποτελούν πρόκληση από πολλές πλευρές: καταρχήν, εκφράζουν την 

ιδιαιτερότητα του καθεστώτος των δηµοσίων υπαλλήλων στην κοινωνία, οπότε και το 

βαθµό διαφοροποίησης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε µια εποχή που ο ιδιωτικός 

τοµέας και η αγορά ισχυρίζονται πως µπορούν να προσφέρουν οικουµενικές λύσεις 

και, κατά δεύτερον, συσχετίζονται άµεσα µε το επίπεδο των δηµοσίων δαπανών, µε 

την αναζήτηση ευελιξίας στην αγορά εργασίας, όπως και µε τη διαχειριστική 

ικανότητα και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού.  

Λύση προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί η εφαρµογή του 

ν.4024/2011412 µε τον οποίο εισάγεται το ενιαίο µισθολόγιο στο ανθρώπινο δυναµικό 

της δηµόσιας διοίκησης, ενώ θεσµοθετείται η εργασιακή εφεδρεία και παγώνουν οι 

προσλήψεις, µε στόχο τη µείωση του ολοένα και πιο διογκούµενου αριθµού των 

δηµοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον βήµα προς τη διοικητική µεταρρύθµιση και τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας αποτελούν «οι αναγκαίες αναδιαρθρώσεις, 

συγχωνεύσεις, ανακατατάξεις και καταργήσεις δηµοσίων υπηρεσιών ή διοικητικών 

µονάδων, καθώς και δηµόσιων οργανισµών, όχι µόνο εντός κάθε υπουργείου αλλά 

                                                                                                                             
ιδιωτικοποιήσεων: επαναχαράσσοντας τα όρια δηµόσιου – ιδιωτικού», Πολιτική στην Ελλάδα: η 
πρόκληση του εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Οχτώ, Αθήνα, σελ. 212 – 242  
412 ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011 (ν.4024/2011), Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015: «Άρθρο 4 – Πεδίο εφαρµογής 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 
υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ): α) του ∆ηµοσίου, β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δεύτερου βαθµού, γ) των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), 
συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Επίσης υπάγονται: α) οι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας 
των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών 
Γραφείων της χώρας, γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι στρατιωτικοί ιατροί, δ) οι 
υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της, και της Προεδρίας 
της ∆ηµοκρατίας, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο π.δ. 351/1991 (Α΄ 121), όπως ισχύει, ε) οι 
διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων 
(Π.Ε.∆.), της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 
(ΕΝ.Π.Ε.), ζ) οι υπάλληλοι και, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, οι θρησκευτικοί 
λειτουργοί των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των 
εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α΄ 163) των 
λοιπόν εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που 
επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 2. Υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εµπίπτουν ευθέως 
στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
καθώς και οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων 
του  Μέρους  Β΄ του ν.3205/2003 (Α΄ 297) εξαιρούνται  από  το  πεδίο  εφαρµογής  των  διατάξεων 
του παρόντος Κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17.»: 
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf  
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και ανάµεσα σε υπουργεία και σε οργανισµούς», οι οποίες «µπορούν να 

διαπιστωθούν και να πραγµατοποιηθούν µε ορθολογικά κριτήρια και επιστηµονική 

επάρκεια, άµεσα, εντός ολίγων µηνών, µε αποτέλεσµα να απαλειφθούν επικαλύψεις, 

συναρµοδιότητες, παράλληλες αρµοδιότητες, συγκρούσεις αρµοδιοτήτων και 

δηµόσιων λειτουργιών. Οι εξοικονοµήσεις που επέρχονται από τις συγχωνεύσεις και 

καταργήσεις ή αναδιατάξεις περιττών ή παράλληλων ή απαρχαιωµένων διοικητικών 

µονάδων και λειτουργιών είναι εν δυνάµει σηµαντικότατες. Πρέπει τώρα να 

οριστικοποιήσουµε τους σχετικούς στόχους ανά υπουργείο - µε τη συµµετοχή των 

συναρµόδιων υπουργών - προκειµένου να µιλήσουµε µε όρους ακρίβειας και 

αξιοπιστίας για το συνολικό δηµοσιονοµικό όφελος της διοικητικής µεταρρύθµισης. 

Πέραν όµως αυτού, σοβαρή θα είναι και η µείωση των διοικητικών βαρών και 

καθυστερήσεων στη λήψη των διοικητικών αποφάσεων, αν ληφθεί υπόψη ότι η 

απόδοση της διοίκησης θα αυξηθεί σηµαντικά από την ορθολογικότερη χρήση της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας.»413 Η εργασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει µε την υπογραφή 

της διεθνούς συµφωνίας µε την «Οµάδα ∆ράσης για την Ελλάδα»414 και µε τα κράτη-

µέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία, που παρέχουν, δωρεάν µέχρι τώρα, τεχνική βοήθεια ή 

τεχνογνωσία στη χώρα µας.  

Στην Ελλάδα το ευρύτερο σύστηµα διακυβέρνησης παίζει πραγµατικό ρόλο 

εάν θέλουµε να βρούµε τις κύριες αιτίες της ελληνικής κρίσης. Πρώτα απ’ όλα αυτό 

το σύστηµα που περιλαµβάνει τόσο επίσηµους, όσο και µη επίσηµους θεσµούς,  είναι 

πολύ διαφορετικό από το ευρωπαϊκό. Σχεδόν όλες οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις 

απέτυχαν και αυτή η ‘θεσµική ακαταστασία’ ήταν ο κύριος λόγος γιατί οι 

                                            
413 Σηµεία άρθρου του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. 
Αντώνη Μανιτάκη στην Καθηµερινή στις 22-7-2012 «∆ιοικητική µεταρρύθµιση, ο αµετάθετος στόχος 
µας»:  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_22/07/2012_489887 
∆εν υπάρχει εξειδικευµένο θεσµικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, ωστόσο 
αναµένεται να προκύψει ως αποτέλεσµα των κρίσιµων έργων που σχεδιάζονται. Σχετ. µε τα κυριότερα 
νοµικά κείµενα αναφορικά µε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, βλ. Παρατηρητήριο για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας «Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», Απρίλιος 2010, 
σελ. 19 - 21: http://www.scribd.com/doc/50863975/eGovernment-in-GR-april-2010-Local-Edition-2-0 
414 Σχετ. µε την Οµάδα ∆ράσης βλ. δηλώσεις Στέφαν Σούλµαϊστερ «Η Οµάδα ∆ράσης -λέει- µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως είδος «µεταφραστή» απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα είναι πολύ 
διαφορετικό, αν οι επιθυµίες των Ελλήνων εκφράζονται µέσω αυτής στις Βρυξέλλες, προς τις οποίες 
µπορεί, µε τον τρόπο αυτό, να αυξηθεί η επιρροή. Κατά την άποψή του, αν από τις ελληνικές 
υπηρεσίες µαζί µε την Οµάδα ∆ράσης, η οποία προέρχεται από την ΕΕ, καταρτιστεί ένα ειδικό 
πρόγραµµα ανασυγκρότησης, ανάλογο µε εκείνο που υπήρξε για την Ευρώπη µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, τότε θα είναι δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει «όχι», καθώς εµπλέκονται δικά της 
στελέχη. Επίσης, να καταβληθεί προσπάθεια, να υπάρξει µια «σφήνα» ανάµεσα στην «τρόικα», 
δηλαδή στους «αυστηρούς σκληροπυρηνικούς» και στην Οµάδα ∆ράσης, στην οποία βρίσκονται 
ειδικοί, οικονοµολόγοι, που διάκεινται θετικά απέναντι στην Ελλάδα, έχουν καλά κίνητρα, πολλοί από 
αυτούς ζουν στη χώρα, αρκετοί µάλιστα, έχουν συγγενική ή άλλη προσωπική σχέση µε Έλληνες.»: 
http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/388066/ofeli-gia-tin-ellada-apo-sunergasia-me-tin-task-force/  
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πιθανότητες για πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις περιορίστηκαν τα 

τελευταία χρόνια, ενώ δηµιουργούν αµφιβολίες για τη δυνατότητα ελληνικής 

σύγκλισης στην ΕΕ.415 

∆εύτερον η ικανότητα αποτελεσµατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα - η 

οποία αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις για την ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών, τον 

βαθµό αλληλεξάρτησης τους από τις πολιτικές πιέσεις, την ποιότητα για τον 

σχηµατισµό της πολιτικής και την εφαρµογή της, και την αξιοπιστία της 

κυβερνητικής δέσµευσης σε τέτοιες πολιτικές – περιορίζεται, αφού είναι µια από τις 

τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες µαζί µε την Ιταλία στον τοµέα αυτό. Επίσης, σύµφωνα 

µε τους Sustainable Governance Indicators416 το 2011 η Ελλάδα είχε την χειρότερη 

αποτελεσµατικότητα στην ικανότητα µεταρρυθµίσεων417 - και πάντοτε σε σχέση µε 

                                            
415 Βλ. σχετ. άρθρο του Μαρή Γ., στις 19-5-2012, µε τίτλο «Τα βαθύτερα αίτια της ελληνικής 
οικονοµικής κρίσης», διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.topolitiko.blogspot.gr/ 
416 «The Sustainable Governance Indicators (SGI) first published in spring 2009 and updated in 
2011, analyze and compare the need for reform in Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) member countries, as well as each country's ability to respond to current 
social and political challenges. The project is designed to create a comprehensive data pool 
on government-related activities in the countries considered the world's most developed free-
market democracies. In addition, it uses international comparisons to provide evidence-based input for 
reform-related public discourse taking place in these countries. The SGI are updated every two or three 
years.»: http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Governance_Indicators#Management_Index_2011 

 
☻ Founder States (1961) 
☻Other Member States 

417  «Management Index 2011 (the capacity for reform within a country) 
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Management Index results 2011; results displayed on a scale from 1 (worst) to 10 (best) 

  Score < 4 

  Score > 4 

  Score > 5 

  Score > 6 

  Score > 7 

  Score > 8 
At the highest level of aggregation in the Management Index, the overview provides important initial 
indications of which countries exhibit the best performance of governance overall and which countries 
show deficiencies. Background information in greater depth on the performance of a given country can 
be found in the country reports on the SGI website. These include substantiated, qualitative information 
right down to the level of individual indicators. The SGI Management Indicators are clearly led by 
Sweden and Norway, each with average scores exceeded 8 points. Next come Denmark, Finland, New 
Zealand and Australia. While the overall ranking of northern European countries is again outstanding, 
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την ανάγκη µεταρρυθµίσεων418 - και στο δείκτη διαχείρισης και την δεύτερη 

χειρότερη επίδοση στην λειτουργία της δηµοκρατίας και της πολιτικής σε σχέση µε 

                                                                                                                             
as observed in the Status Index, this sequence also underscores the fact that no particular system type is 
favored in the Management Index. This top group is followed by a broad mid-range in which the 
changes in index scores are incremental, leaving no discernable clusters. Clearly bringing up the rear of 
the survey are Greece and Slovakia. Both countries trail Italy, which is 29th in the ranking, by nearly 
an entire point. The new OECD member Chile stands out positively, already scoring higher than some 
established, longstanding OECD states.»: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Governance_Indicators#Management_Index_2011 
418 «Status Index 2011 (The need for reform within a country) 

Status Index results 2011; results displayed on a scale from 1 (worst) to 10 (best) 
  Score < 4 
  Score > 4 
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τις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για µεταρρυθµίσεις είναι 

αδιαµφισβήτητη, καθώς, συνολικά, οι απόλυτες τιµές των δεικτών για τη χώρα δεν 

παρουσιάζουν βελτίωση, µε εξαίρεση το δείκτη για τη συµµετοχή και λογοδοσία. Τα 

στοιχεία αυτά τεκµηριώνουν την κρατούσα άποψη για τις σοβαρές δυσλειτουργίες 

που χαρακτηρίζουν τη διοικητική ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης στη Ελλάδα και 

τη χαµηλή ποιότητα διακυβέρνησης. 

Η δηµόσια κατακραυγή κατά της διαφθοράς, της ατιµωρησίας και της 

οικονοµικής αστάθειας συντάραξε όλο τον κόσµο το 2011. Οι διαµαρτυρίες σε 

πολλές χώρες εξαπλώθηκαν γρήγορα για να ενώσουν τους ανθρώπους από όλα τα 

µέρη της κοινωνίας. Οι καταβολές τους µπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά το 

µήνυµά τους είναι το ίδιο: περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία απαιτείται από την 

κυβέρνηση. 

Το 2011 ο δείκτης διαφθοράς δείχνει ότι η δηµόσια απογοήτευση είναι 

βάσιµη. Καµιά περιοχή ή χώρα στον κόσµο δεν έχει αποφύγει τη διαφθορά, η 

συντριπτική πλειοψηφία των 183 χωρών και περιοχών που αξιολογούνται 

σηµειώνουν βαθµολογία  κάτω από το πέντε σε κλίµακα από 0 (άκρως διεφθαρµένες) 

έως 10 (πολύ καθαρές). Ο ∆είκτης Αντίληψης της ∆ιαφθοράς419 κατατάσσει τις 

                                                                                                                             
  Score > 5 
  Score > 6 
  Score > 7 
  Score > 8 
The top rankings of the Status Index are dominated by northern European countries. At the same time, 
the leading group also includes New Zealand, with its Anglo-saxon heritage, and continental 
European Switzerland, two nations with different political and state welfare traditions. The group of 
mid-range scorers (Canada, Australia, Germany, Iceland, Luxemburg, Netherlands, USA, Ireland, 
United Kingdom, Belgium, Austria, Czech Republic, France, Portugal, Japan, Chile, Spain and Poland) 
and the lowest-ranking group (South Korea, Italy, Slovakia, Mexico, Greece and Turkey) are 
geographically and culturally just as heterogeneous as the top group. Standard typologies 
in comparative political science are insufficient to explain the Status Index ranking of the OECD 
nations. For example, majoritarian democracies do not systematically score better or worse than 
consensus democracies. Classifying the countries as federalist and centralist states also fails to help 
explain the differences in reform capacity. The top group includes, above all, social democratic welfare 
states such as the Scandinavian countries. However, liberal welfare states also achieve high scores, 
with New Zealand, Switzerland and Canada in the upper mid-range. In general, the findings of the 
Status Index reveal higher scores among long-term, established OECD members – although there are 
exceptions: Chile, a new member, places in the lower midrange, while Italy and Greece rank 
significantly lower than some Eastern European countries. This suggests that the smaller, more open 
national economies tend to pursue especially sustainable policies.»: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Governance_Indicators#Management_Index_2011 
419 «∆είκτης Αντίληψης της ∆ιαφθοράς (Corruption Perception Index -C.P.I.): Η ετήσια αυτή έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1995. Αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιµο εργαλείο της «∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας» στον αγώνα της κατά της διαφθοράς. Βασίζεται σε σειρά από έγκυρες και διεθνώς 
αναγνωρισµένες έρευνες γνώµης στις οποίες µετέχουν εµπειρογνώµονες, επιχειρηµατίες, ακαδηµαϊκοί, 
οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι και γενικότερα άτοµα που διαµορφώνουν την κοινή γνώµη. Η έρευνα 
αυτή βαθµολογεί και κατατάσσει σε σειρά (βάσει της µεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί από το 
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χώρες και τις περιοχές, σύµφωνα µε τον τρόπο που γίνονται αντιληπτά τα επίπεδα της 

διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό δείκτη που 

συνδυάζει διαφορετικές πηγές πληροφοριών για τη διαφθορά, καθιστώντας δυνατή τη 

σύγκριση των χωρών. Αν και ο δείκτης αυτός δεν είναι αποτέλεσµα αντικειµενικής 

ποσοτικής µέτρησης της διαφθοράς, έχει µεγάλη σηµασία γιατί αποκαλύπτει πώς το  

φαινόµενο γίνεται αντιληπτό.420 Η Νέα Ζηλανδία, η ∆ανία και η Φινλανδία 

βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ενώ η Βόρεια Κορέα και η Σοµαλία είναι στο 

κάτω µέρος.421 Η Ελλάδα κατατασσόταν το 2009 στην 71η θέση καθαρότητας του 

δηµόσιου τοµέα (δηµόσιας διοίκησης, πολιτικών και γενικότερα του δηµόσιου 

χώρου) παγκοσµίως, ενώ το 2010 στην 78η. Το 2011 η θέση της Ελλάδας 

επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο σε ό,τι αφορά στη διαφθορά, αφού σύµφωνα µε τα 

                                                                                                                             
Πανεπιστήµιο του Passau της Γερµανίας) περισσότερες από 180 χώρες ανάλογα µε την αντίληψη της 
συνολικής διαφθοράς που υπάρχει για την κάθε χώρα.»: 
http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=43 
420 Βαβούρας Ι. – Μανωλάς Γ. – Συρµαλή Μ. Ε., ∆ιακυβέρνηση, δηµοκρατία και διαφθορά: οι σχέσεις 
– επιπτώσεις τους στην οικονοµική ανάπτυξη, σελ. 10: 
http://www.panteion.gr/kediva/governancedemocr&corruptionfinal.pdf  
421  

 
http://cpi.transparency.org/cpi2011/press/ 
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συγκριτικά στοιχεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, κατατάσσεται στην 80η θέση, µε 

βαθµολογία µόλις 3,4.422 

Ο δείκτης βασίζεται σε εκτιµήσεις και δηµοσκοπήσεις που 

πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητους και αξιόπιστους θεσµούς. Οι έρευνες και οι 

αξιολογήσεις περιλαµβάνουν ερωτήσεις που σχετίζονται µε τη δωροδοκία των 

δηµοσίων υπαλλήλων, µίζες στις δηµόσιες συµβάσεις, κατάχρηση του δηµοσίου 

χρήµατος και την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών καταπολέµησης της 

διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα. Ιδιαίτερη σηµασία για τη διερεύνηση και την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της διαφθοράς σε µια χώρα έχει η γενικότερη 

                                            
422 

 
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ 



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 188

αντίληψη που έχει διαµορφωθεί όσον αφορά στο ποιοι θεσµοί θεωρούνται 

περισσότερο διεφθαρµένοι στη συγκεκριµένη χώρα. Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια µε έρευνες 

κοινής γνώµης, τα αποτελέσµατα των οποίων δηµοσιεύονται στο Global Corruption 

Barometer,423 αναλύει τις απόψεις του κοινού όσον αφορά στη διαφθορά και τις 

εµπειρίες του στη δωροδοκία. Τα στοιχεία αυτά τεκµηριώνουν και τον ενδηµικό 

χαρακτήρα της διαφθοράς, η οποία χαρακτηρίζει ένα µεγάλο εύρος τοµέων της 

δηµόσιας δράσης όπως είναι οι τοµείς της αδειοδότησης, της εκπαίδευσης, της 

δηµόσιας τάξης, των τελωνείων, των υπηρεσιών υγείας, της δικαιοσύνης και της 

φορολογίας. 

 Η θέση αυτή της χώρας, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία έρευνας της 

∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας στην Ελλάδα424 το 2012, η οποία καταλήγει στο βασικό 

συµπέρασµα ότι η διαφθορά στην Ελλάδα πηγάζει πρωτίστως από µία κρίση αξιών, η 

οποία έχει εµποτίσει τη νοοτροπία και τους θεσµούς της χώρας. Η καλλιεργηθείσα 

νοοτροπία της ανοχής στη διαφθορά και της µοιρολατρίας αναφορικά µε την 

πρόληψη και καταπολέµησή της, συντηρεί τη µικροδιαφθορά και διαιωνίζει τις 

αγκυλώσεις σε θεσµούς, οι οποίοι ανθίστανται σθεναρά στις µεταρρυθµίσεις. Οι 

Έλληνες εµφανίζονται ελλειµµατικοί αναφορικά µε ζητήµατα κοινωνικού κεφαλαίου 

και εµπιστοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις τους. Οι πελατειακές σχέσεις 
                                            
423 «The Global Corruption Barometer is a global public opinion survey commissioned by 
Transparency International, which looks at the corruption-related perceptions and experiences of 
ordinary people. It asks people which institutions most frequently extort bribes, which institutions are 
perceived to be most compromised by corruption, and asks a whole host of questions about the 
effectiveness of government efforts to fight corruption and the shape and form bribe demands take in 
their daily lives. What is special about the Barometer is that it highlights the human dimension of 
corruption by capturing the experiences and feelings of ordinary people, not just experts.»: 
http://blog.transparency.org/2009/05/13/global-corruption-barometer-the-human-dimension/  
424 Βλ. ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς, Αξιολόγηση εθνικού συστήµατος ακεραιότητας: Ελλάδα, Α΄ 
έκδοση, Φεβρουάριος 2012: http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11  

  
Πυλώνες της διαφθοράς και της «διαπλοκής» στην Ελλάδα 
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συµβαδίζουν µε την αδιαφορία για το δηµόσιο συµφέρον, τη φορµαλιστική ερµηνεία 

του νόµου και, πολύ συχνά, την παράκαµψη αυτού.  

Βασική αιτία συντήρησης της διαφθοράς ανά τον κόσµο είναι το γεγονός ότι 

συγκαταλέγεται µεταξύ των «εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου» (white-collar 

crimes), που σηµαίνει τη µειωµένη κοινωνική απαξία που περιβάλλει τη διαφθορά. 

Παρά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, την εκπόνηση προγραµµάτων και την ίδρυση 

φορέων καταπολέµησης, η διαφθορά παραµένει ένα συχνό έγκληµα γιατί δεν 

επιφέρει επαρκή ανυποληψία, αποδοκιµασία και βαριές κυρώσεις στον παραβάτη, 

καθότι δεν θεωρείται ότι προσβάλλει τις θεµελιώδεις αξίες της κοινωνίας. Η 

διαφθορά αποτελεί ένα έγκληµα χωρίς άµεσα ορατό θύµα. Το κοινωνικό σύνολο, το 

οποίο βλάπτεται από τη διαφθορά, αποτελεί µία αφηρηµένη και ανοργάνωτη έννοια. 

Καθώς λοιπόν δεν υπάρχει ένα ορατό θύµα που θα ζητήσει την πάταξη του 

εγκλήµατος και την αποκατάσταση της ζηµίας, εναπόκειται, κατά κύριο λόγο, στο 

κράτος να αναλάβει το έργο αυτό. 

 «Οι Έλληνες βιώνουν µία κατάσταση “διεφθαρµένης νοµιµότητας”, υπό την 

έννοια ότι ο νόµος συχνά παραβλέπει ή και υποθάλπει διεφθαρµένες πρακτικές. Η 

διαφθορά δεν αποτελεί προνόµιο κανενός κόµµατος, καµιάς κοινωνικής τάξης, ούτε 

καν προνόµιο του δηµοσίου. Οι θεσµοί στην Ελλάδα λειτουργούν, αφενός, εντός ενός 

δηµοκρατικού συστήµατος σταθερού κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια περίπου, 

αφετέρου, µέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσµιο γίγνεσθαι 

ως αταλάντευτου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισµών. 

Μολαταύτα, η χώρα εξακολουθεί να δίνει τον αγώνα της για την πληρέστερη 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία µεσούσης της οικονοµικής 

κρίσης απειλούνται έτι περαιτέρω.»425 

                                            
425 ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς, όπ., σελ. 4: http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11, βλ. 
επίσης δηµοσίευµα που επιµελήθηκε ο Μαράκης Α. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΪ στις 
6-6-2012 µε τίτλο “∆ιεθνής ∆ιαφάνεια: Η κρίση στον ευρωπαϊκό νότο συνδέεται µε τη «βαθιά 
ριζωµένη» διαφθορά”: «Το µέγεθος του προβλήµατος της διαφθοράς στην Ευρώπη φανερώνει έκθεση 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας που δηµοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, µε την 
Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου να παραµένουν ανάµεσα στους µεγαλύτερους 
θύτες. Η έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας βασίζεται σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε 25 Ευρωπαϊκά 
κράτη κατά τη διάρκεια του 2011 και αποτελεί µέρος των προσπαθειών για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον οι συντάκτες της έρευνας 
εστίασαν σε έξι θεσµικά ζητήµατα, τον έλεγχο της χρηµατοδότησης πολιτικών κοµµάτων, τη 
λειτουργία των µηχανισµών πίεσης (λόµπι), τον έλεγχο στις δραστηριότητες βουλευτών, την ελεύθερη 
πρόσβαση σε πληροφορίες, την ανάθεση έργων και προµηθειών και την προστασία για 
πληροφοριοδότες. Σύµφωνα µε την έκθεση, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, τέσσερις 
χώρες που αποτελούν «ασθενείς» της ευρωζώνης, συγκαταλέγονται στις πλέον αδύναµες χώρες στην 
αντιµετώπιση της διαφθοράς, µε τον δηµόσιο τοµέα να επιδεικνύει εντυπωσιακά προβλήµατα στην 
ανάληψη και τον καταλογισµό ευθυνών και να πάσχει από «βαθιά ριζωµένα προβλήµατα 
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Βασικό πόρισµα της έρευνας αποτελεί η παραδοχή ότι στους περισσότερους 

από τους εξετασθέντες πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας το ισχύον νοµικό πλαίσιο 

είναι σε µεγάλο βαθµό επαρκές. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει πληθώρα νοµοθετηµάτων 

για κάθε περίσταση, ενώ έχει επίσης υπογράψει και επικυρώσει πολυάριθµες διεθνείς 

συνθήκες µε αντικείµενο την εξάλειψη της διαφθοράς. Ωστόσο, η χώρα είναι σε δεινή 

θέση αναφορικά µε τη διαφθορά, γιατί, µεταξύ άλλων, η κρατική εξουσία στις 

διάφορες µορφές της δηµιουργεί συνθήκες ανοχής προς τη µη συµµόρφωση στο νόµο 

και, κατ’ επέκταση, συνθήκες ανοχής προς τη διαφθορά. Επιπλέον, το κράτος σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις νοµιµοποιεί την παρανοµία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

την ενθαρρύνει ευθέως. Το κράτος στερείται, τέλος, κουλτούρας χρηστής 

διαχείρισης, λογοδοσίας και καταµερισµού ευθυνών. 

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά συγκροτούν, τελικά, µία σχέση κράτους-πολίτη 

που στερείται εµπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές. Η επικοινωνία θεσµών-πολιτών 

στην Ελλάδα βασίζεται στη σύγκρουση, την αβεβαιότητα, τη συναλλαγή, την 

καχυποψία και τη συνενοχή. Οι κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες προσπαθούν να 

διαφθείρουν την κοινωνία, προκειµένου η τελευταία να αποκτήσει στάση ανοχής 

απέναντι στις παρανοµίες και τα σκάνδαλα. Το κόστος της διαφθοράς είναι τεράστιο. 

Η οικονοµική στασιµότητα και η οπισθοδρόµηση που συνεπάγεται η διαφθορά, 

επιφέρουν σοβαρό πλήγµα και στην κοινωνική δικαιοσύνη, δεδοµένου ότι είναι οι 

άνθρωποι µε χαµηλά εισοδήµατα που πλήττονται περισσότερο σε αυτό το 

                                                                                                                             
αναποτελεσµατικότητας και αµέλειας». Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι ότι στην Ελλάδα, παρά τις 
πολλές αναφορές περιστατικών διαφθοράς, «µονάχα το 2% των δηµοσίων υπαλλήλων έχουν 
υποβληθεί σε πειθαρχικές διαδικασίες. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία, µόλις το 5% των καταγγελιών 
περί διαφθοράς καταλήγουν σε καταδίκη. Επιπλέον, το πρόβληµα της διαφθοράς δεν συνιστά ένα 
ανεξάρτητο αγκάθι για τις δοκιµαζόµενες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου. «Οι σύνδεσµοι µεταξύ της 
διαφθοράς και των συνεχιζόµενων οικονοµικών και δηµοσιονοµικών κρίσεων δεν µπορεί πλέον να 
αγνοηθεί», συνεχίζει χαρακτηριστικά η έκθεση. «Εδώ, η διαφθορά συχνά συνιστά νόµιµη αλλά 
ανήθικη πράξη, που απορρέει από αδιαφανείς κανόνες [στη δραστηριότητα] των λόµπι, εµπόριο 
επιρροής και περιστρεφόµενες πόρτες µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα». Παράλληλα, 
στη Ελλάδα παρατηρήθηκε ότι το ∆ικαστήριο Ελέγχων είναι υπόλογο στην κυβέρνηση αντί για το 
κοινοβούλιο, όπως ισχύει στις υπόλοιπες χώρες, γεγονός που εγείρει ερωτηµατικά για την 
ουδετερότητα του οργάνου δεδοµένου ότι ο επικεφαλής του διορίζεται από το υπουργικό συµβούλιο. 
Γενικά, η χώρα µας έλαβε µέτρια βαθµολογία για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στην πολιτική και 
την κοινωνία, ενώ οι βαθµοί είναι κάκιστοι στους χώρους του πολιτισµού και της οικονοµίας, µε την 
κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να εµφανίζουν τις µεγαλύτερες 
παθογένειες. Στον αντίποδα, οι χώρες που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ανοσία κατά της διαφθοράς είναι 
η ∆ανία, η Νορβηγία και η Σουηδία, ενώ ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσµατα για τη Γερµανία, τη 
Φινλανδία, την Ελβετία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Παρά ταύτα, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, όλα τα κράτη της Γηραιάς Ηπείρου ταλανίζονται από κρούσµατα διαφθοράς.»: 
http://www.skai.gr/news/politics/article/204785/diethnis-diafaneia-i-krisi-ston-europaiko-noto-
sundeetai-me-ti-vathia-rizomeni-diafthora/ 
Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα: http://www.transparency.org/enis/report, ενώ ο 
«χάρτης» της διαφθοράς: http://www.transparency.org/enis/national_results 
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περιβάλλον. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι το πρόβληµα της διαφθοράς στην 

Ελλάδα πηγάζει πρωτίστως από κρίση αξιών.426 

«Μεγάλος ασθενής» παραµένει η Ελλάδα και στον τοµέα της 

επιχειρηµατικότητας, καθώς το IMD (Institute for Management Development)427 

κατατάσσει την Ελλάδα προτελευταία στη συνολική κατάταξη µεταξύ 59 χωρών,428 

όπως δηµοσιεύει στα αποτελέσµατα της Παγκόσµιας Επετηρίδας 

Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY),429  έχοντας 

προσπεράσει µόνο τη Βενεζουέλα. Η Ελλάδα, που πέρυσι είχε απολέσει 10 θέσεις 

(σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη πτώση µεταξύ όλων των κρατών), έχασε φέτος άλλες 

δύο, σύµφωνα τουλάχιστον µε την κατάταξη του IMD, που βασίστηκε σε 

µακροοικονοµικά στοιχεία του 2011.430 Τη θέση της χώρας το 2012 επιδείνωσαν 

περαιτέρω τόσο τα άσχηµα µακροοικονοµικά µεγέθη, όσο, και, το κυριότερο, οι 

προβλέψεις για την – αρνητική – εξέλιξή τους κατά το 2012. Σύµφωνα µε το IMD, οι 

πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας είναι: 1. Ταχεία προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για τη µείωση 

των δαπανών του δηµόσιου τοµέα, µε παράλληλα µέτρα ανάπτυξης προς την 
                                            
426 Βλ. ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς, όπ. σελ. 209: http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11  
427 «IMD - International Institute for Management Development is a business school located in 
Lausanne, Switzerland. It is widely considered one of the world's pioneers in business education and 
consistently ranked as top and very elite business school worldwide. Its MBA program has been ranked 
among the top tier programs in the world. IMD has a strong focus on training and developing general 
management and leadership skills. IMD selects therefore experienced candidates for both the Master of 
Business Administration (MBA) (average age 31) and the Executive MBA (average age 39). Its other 
focus is to have a broad international group of participants attending the courses to ensure that no 
nationality dominates. It intentionally doesn't set up branches in other countries but brings the 
participants together in Lausanne to stimulate cross-cultural interaction. Every year, some 8,000 
executives, representing over 98 nationalities attend one of the programs.»: 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_for_Management_Development 
428 Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος παρουσίασε στις 30-5-2012 την κατάταξη, στο 
πλαίσιο της ενδεκαετούς συνεργασίας του µε το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ), που παρέχει στο IMD τα ελληνικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ, η πτώση κατά δύο θέσεις 
της χώρας µας στην Παγκόσµια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας «αποτελεί φυσιολογική συνέπεια 
καταρχήν της αβεβαιότητας και ανασφάλειας που κυριαρχεί αναφορικά µε την έξοδο ή όχι της χώρας 
µας από την Ευρωζώνη και, αφετέρου, της βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, η οποία 
δεν συνοδεύτηκε από κανένα ουσιαστικό µέτρο για την ανάπτυξη.»: 
http://www.capital.gr/news.asp?id=1514496 
429 «The IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) is the world’s most renowned and 
comprehensive annual report on the competitiveness of nations, ranking and analyzing how a nation’s 
environment creates and sustains the competitiveness of enterprises.»: 
http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm 
430 «Σε ό,τι αφορά τους επιµέρους δείκτες, στον τοµέα της «οικονοµικής αποδοτικότητας», η Ελλάδα 
διατήρησε φέτος τη θέση του 2011 (58η), η οποία είναι η χειρότερη που είχε ποτέ. Στην «κυβερνητική 
αποτελεσµατικότητα», κατατάσσεται 58η (56η το 2011), ενώ µεγαλύτερη επιδείνωση κατεγράφη στην 
«επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα», όπου βρέθηκε 56η (53η το 2011). Στις «υποδοµές», που 
πέρυσι ήταν ο µόνος τοµέας, ο οποίος διαφοροποιήθηκε από την πτώση (η Ελλάδα είχε κερδίσει µία 
θέση αναρριχόµενη στην 32η), η θετική πορεία δεν διατηρήθηκε φέτος και η χώρα βρέθηκε φέτος δύο 
σκαλοπάτια χαµηλότερα (στην 34η θέση).»: http://www.capital.gr/news.asp?id=1514496 
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πραγµατική οικονοµία, 2. Ενίσχυση της ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων, 3. Εξορθολογισµός του φορολογικού συστήµατος, µε στόχο τη µείωση 

της φοροδιαφυγής, 4. Μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά στην 

επιχειρηµατικότητα, και, 5. Πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα. 

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσµιας 

Τράπεζας για το 2012, η Ελλάδα βρέθηκε στην 100η θέση στη λίστα 

ανταγωνιστικότητας από τις 183 χώρες.431 Η κατάταξη προκύπτει από τη βαθµολογία 

                                            
431 «Στους επιµέρους δείκτες η Ελλάδα εµφανίζεται να έχει κερδίσει 14 θέσεις στο δείκτη ευκολίας 
σύστασης επιχείρησης, φτάνοντας για το 2012 στη θέση 135 από την 149 που βρισκόταν τον 
προηγούµενο χρόνο, παραµένοντας, όµως, πολύ χαµηλά στην παγκόσµια κατάταξη. Η χαµηλή 
κατάταξη της Ελλάδας οφείλεται καταρχήν στο γεγονός ότι σε µέσα επίπεδα στις χώρες-µέλη του 
ΟΟΣΑ η σύσταση µιας επιχείρησης χρειάζεται 5 διαδικασίες, ενώ στην Ελλάδα χρειάζεται 10. Η 
άνοδος της βαθµολογίας για την Ελλάδα προήλθε, κυρίως, από τη µείωση του αριθµού των ηµερών 
που χρειάζονται για τη σύσταση επιχείρησης, οι οποίες φτάνουν τις 10 έναντι 12 του µέσου όρου του 
ΟΟΣΑ. Μια άλλη παράµετρος είναι το εταιρικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί πριν από τη 
σύσταση της επιχείρησης και για διάστηµα 3 µηνών, είτε µε µετρητά, είτε µε εγγυητική επιστολή. Στην 
περίπτωση αυτή η Ελλάδα απαιτεί την κατάθεση ποσού ίσου µε το 20,1 του µέσου κατά κεφαλή 
εισοδήµατος (περίπου 5.500 ευρώ), ενώ στο µέσο όρο των κρατών-µελών του ΟΟΣΑ µόνο 4,7%. 
Αρκετά υψηλότερα στη γενική κατάταξη, αλλά µε πρόοδο µόνο µια θέση στην 41η θέση από την 42η 
πέρσι, κατατάσσεται η Ελλάδα στην ευκολία έκδοσης άδειας για οικιστική ή εµπορική χρήση. Η 
υψηλή θέση της Ελλάδας οφείλεται, κυρίως στο κόστος για την έκδοση νέας οικοδοµικής άδειας, που 
δεν υπερβαίνει το 3,4% του µέσου κατά κεφαλήν εισοδήµατος, έναντι 45,7% στο µέσο όρο των 
κρατών-µελών του ΟΟΣΑ. Επίσης σε ό,τι αφορά τις ηµέρες που χρειάζεται να εκδοθεί µια άδεια στην 
Ελλάδα, φτάνουν τις 169, ενώ το µέσο όρο του ΟΟΣΑ τις 159. Μια θέση, επίσης, (έφτασε την 71η από 
την 72η θέση πέρσι) κέρδισε στην ευκολία σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, κυρίως λόγω 
του κόστους της νέας σύνδεσης, το οποίο δεν περνά το 59,2% του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, έναντι 
92,8% που είναι στο µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Σε ό,τι αφορά το χρόνο για την απόκτηση νέας σύνδεσης 
στην Ελλάδα, δεν ξεπερνά τις 77 ηµέρες, ενώ στο µέσο όρο του ΟΟΣΑ είναι 103. Μια θέση κέρδισε 
και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, φτάνοντας στην 150η θέση από την 151η θέση. Η χαµηλή 
κατάταξη της Ελλάδας οφείλεται, κυρίως, στο κόστος συµβολαίων, που φτάνουν στην Ελλάδα το 12% 
της µεταβιβαζόµενης ακίνητης περιουσίας, έναντι 4,4% στο µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Στην ευκολία 
διασυνοριακού εµπορίου η παγκόσµια τράπεζα ανέβασε την Ελλάδα κατά 2 θέσεις, φτάνοντας το 2012 
στην 84η θέση από την 86η. Παραµένει, όµως, σηµαντικά χαµηλότερα από το µέσο όρο των κρατών-
µελών του ΟΟΣΑ, τόσο στο χρόνο που χρειάζεται να προχωρήσει σε µια εξαγωγή (20 ηµέρες έναντι 
10 του Οργανισµού), όσο και στο κόστος. Συγκεκριµένα, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας, το κόστος 
µεταφοράς ανά κοντέινερ στην Ελλάδα είναι 1.153 δολάρια, ενώ στο µέσο όρο των κρατών του ΟΟΣΑ 
1.032 δολάρια. Τεράστια είναι και η διαφορά χρόνου για µια εισαγωγή, η οποία στην Ελλάδα 
χρειάζεται 25 ηµέρες, ενώ στο µέσο όρο του Οργανισµού 11 ηµέρες. Μια θέση κέρδισε η Ελλάδα και 
στην ευκολία αγωγής και απαιτήσεων κάθε είδους µέσω της νοµικής οδού, φτάνοντας την 90η θέση 
από την 91η θέση. Η άνοδος οφείλεται, κυρίως, στη µείωση του κόστους, η οποία αφορά στην Ελλάδα 
το 14,4% του συνόλου της απαίτησης ενός συµβολαίου, έναντι 19,7% στο µέσο όρο των κρατών 
µελών του ΟΟΣΑ. Η χαµηλή θέση της Ελλάδας και στη µεγάλη διάρκεια σύναψης ενός συµβολαίου. 
Η Ελλάδα, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας των τραπεζών και της κακής δηµοσιονοµικής 
κατάστασης, καταγράφει πτώση τριών θέσεων, φτάνοντας στην 78η από την 75η στην ευκολία λήψης 
δανείου για τη δηµιουργία επιχείρησης. Η χαµηλή θέση οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι η 
νοµοθετική ισχύς των µέτρων προστασίας των καταθέσεων και των δανείων βαθµολογείται µε 4 (µε 
άριστα το 10), ενώ στο µέσο όρο των κρατών µελών του ΟΟΣΑ βαθµολογείται µε 7. Τη χειρότερη και 
µάλιστα σταθερά επιδεινούµενη σε όλους τους επιµέρους δείκτες, πετυχαίνει στην προστασία των 
επενδυτών. Στο δείκτη αυτό η Ελλάδα χάνει δυο θέσεις το 2012, φτάνοντας στη θέση 155 από τη θέση 
153 το 2011 και η βασική αιτία είναι το PSI. Βασική αιτία είναι ότι η νοµοθεσία η οποία προστατεύει 
τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, βαθµολογείται στην Ελλάδα µε 3,3, ενώ στο µέσο όρο των 
κρατών µελών του ΟΟΣΑ η µέση βαθµολογία είναι 6. Άλλες τρεις θέσεις έχασε η Ελλάδα για το 
φορολογικό της σύστηµα, το οποίο κατατάχθηκε στην 83η θέση από την 80η το 2011. Η χαµηλή αυτή 
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σε µια σειρά από επιµέρους δείκτες που παρακολουθεί η κυλιόµενη ετήσια έρευνα 

ανταγωνιστικότητας µε τίτλο "Επιχειρώντας" (Doing Buisness) η οποία βαθµολογεί 

συνολικά 183 χώρες από όλες τις ηπείρους.  Πρώτη στην κατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας - γεγονός που υποδηλώνει και την ελκυστικότητα της χώρας για 

επενδύσεις - είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Σιγκαπούρη, δεύτερο το Χόνγκ 

Κόνγκ, τρίτη η Νέα Ζηλανδία και τέταρτες οι Ηνωµένες Πολιτείες. 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Αναφορά Ανταγωνιστικότητας 2011 – 2012432 

που πραγµατοποιήθηκε από το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ,433 η Ελλάδα 

                                                                                                                             
κατάταξη οφείλεται στις εργατοώρες που χρειάζεται κάποιος για να διεκπεραιώσει τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις, οι οποίες φτάνουν τις 224 (περίπου 10 ηµέρες), έναντι 184 στο µέσο όρο των κρατών 
µελών του ΟΟΣΑ. Μεγάλη είναι, επίσης, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα στο ποσοστό που 
αφορά στη φορολογία της εργασίας και το κόστος των κοινωνικών παροχών, το οποίο φτάνει για την 
Ελλάδα το 31,7% επί του εισοδήµατος µιας επιχείρησης, έναντι 24% στο µέσο όρο των κρατών µελών 
του ΟΟΣΑ. Κατά τα λοιπά, οι ετήσιες πληρωµές φόρων φτάνουν τις 10 έναντι 13, ενώ ο µέσος 
φορολογικός συντελεστής διαµορφώνεται για την Ελλάδα στο 46,4% έναντι 42,7% στο µέσο όρο των 
κρατών µελών του ΟΟΣΑ. Μεγάλη πτώση σηµειώθηκε και στο δείκτη της αποτελεσµατικότητας της 
εκκαθάρισης της επιχείρησης για τους δανειστές, όπου η Ελλάδα κατρακύλησε στην 57η θέση από την 
50η που βρισκόταν το 2011. Ο µέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης επιχείρησης στην 
Ελλάδα φτάνει τα 2 χρόνια από 1,7 χρόνια στο µέσο όρο του ΟΟΣΑ.»: 
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/oikonomika/h_ellada_sthn_100h_thesh_antagwnistikothtas.1745
864.htm 
432 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011 - 2012 «This year Greece falls 
another seven places in the rankings to 90th, remaining the lowest-ranked country of the European 
Union. In the context of the ongoing sovereign debt crisis, Greece continues to fall precipitously in the 
macroeconomic environment pillar, dropping to 140th position this year. Similarly, Greece’s financial 
markets are assessed more poorly than in the past, at 110th this year, showing particularly low 
confidence on the part of investors. The evaluation of public institutions (e.g., government efficiency, 
corruption, undue influence) continues to suffer and is ranked a low 89th overall. Another major area 
of concern is the country’s inefficient labor market (126th), which continues to constrain Greece’s 
ability to emerge from the crisis, demonstrating the importance of recent efforts to increase the 
retirement age and increase labor market flexibility. In working to overcome the present difficulties, 
Greece has a number of strengths to build upon, including a reasonably well educated workforce that is 
adept at adopting new technologies for productivity enhancements.»: 

 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
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τοποθετείται στην 90η θέση στη λίστα ανταγωνιστικότητας, επτά θέσεις χαµηλότερα 

σε σχέση µε την προηγούµενη µέτρηση, παραµένοντας στη χαµηλότερη σειρά 

κατάταξης συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Τοµείς όπως η 

µακροοικονοµία, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές, η κυβερνητική αποτελεσµατικότητα 

και η διαφθορά, η ανεπαρκής αγορά εργασίας, φανερώνουν την αδυναµία της χώρας 

να ξεπεράσει την οικονοµική κρίση, παρόλο που έχει µια σειρά από πλεονεκτήµατα, 

όπως ένα αρκετά καλά εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, πρόθυµο να υιοθετήσει τις 

σύγχρονες ΤΠΕ για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Η θέση της Ελλάδας στην Παγκόσµια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας, είναι 

ένα “µήνυµα”, ότι «αποτελεί επείγουσα, αλλά κυρίως αδήριτη ανάγκη  για 

διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία, που θα ανασύρουν τη 

χώρα από το “βυθό” της παγκόσµιας αφάνειας, και θα την τοποθετήσουν και πάλι 

µεταξύ των ανεπτυγµένων οικονοµιών διεθνώς».434 Οι προσπάθειες για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας,435 πρέπει να αναπτυχθούν σε δύο 

                                                                                                                             
433 «Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισµός δεσµεύεται να 
βελτιώσει την κατάσταση του κόσµου µε τη συµµετοχή των επιχειρήσεων, πολιτικούς, ακαδηµαϊκούς 
και άλλους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών στη διαµόρφωση ενός παγκόσµιου, περιφερειακού και 
τη βιοµηχανία ατζέντες.»: http://www.weforum.org/ 
434 Βλ. Σηµεία δηλώσεων του Προέδρου του ΣΕΒΕ κ. Νικόλαου Πέντζου στη φετινή Παγκόσµια 
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του  IMD: http://www.capital.gr/news.asp?id=1514496 
435 Σχετ. µε την οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας, βλ. έρευνα του ΟΟΣΑ το Μάιο του 2012: «The 
economy contracted sharply in 2011 due to strong fiscal retrenchment, severe economic dislocation and 
weak exports. Unemployment has risen rapidly, especially among the young. Output is set to decline 
further until the second half of 2013 when the pace of fiscal consolidation is expected to ease 
somewhat, wide-ranging structural reforms to boost competitiveness and promote investment start to 
bear fruit, and international demand strengthens. These projections assume that the EU/IMF 
programme of fiscal consolidation and structural reform is fully implemented. 
The economic adjustment programme approved in March 2012 gives Greece time to proceed with the 
fundamental reforms it needs. It should be implemented rigorously to restore growth and stabilise the 
public finances.»: http://www.oecd.org/greece/greece-economicforecastsummarymay2012.htm 
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άξονες: την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων. Όσον αφορά στη ρευστότητα, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την άµεση 

πληρωµή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τον συµψηφισµό των 

οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος µε τις οφειλές του δηµοσίου προς τις 

επιχειρήσεις, την άµεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων και, 

τέλος, την άµεση κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού, ούτως ώστε να 

βεβαιωθούν οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Στον άξονα της 

ανταγωνιστικότητας βασικές προτεραιότητες είναι, καταρχήν η επιδότηση της 

εργασίας και όχι της ανεργίας, µε την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, έτσι 

ώστε να διασωθούν οι υφιστάµενες θέσεις εργασίας, να διατηρήσει ο εργαζόµενος το 

εισόδηµά του, αλλά και να βελτιωθεί το κόστος των επιχειρήσεων ή, τουλάχιστον, να 

αντισταθµιστεί µε τις συνεχόµενες αυξήσεις που δέχεται η βιοµηχανία και κατά 

δεύτερον, η εξαίρεση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ από τον κανόνα de minimis,436 

ώστε να µπορέσει η πολιτεία να προχωρήσει στην κατά 100% επιδότηση των 

εργοδοτικών εισφορών και σε µεσαίες και σε µεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, τρίτη 

βασική προτεραιότητα είναι η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, ενώ, τέταρτη 

και τελευταία, η άρση των τριάντα εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα,437 που έχει 

υποσχεθεί η Ελλάδα στην Τρόικα από το 2010.438 

                                            
436 «Ο κανόνας De Μinimis (Ε.K.) ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που µπορεί να λάβει µια 
επιχείρηση σε µια τριετία δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ. Ένα 
ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρµόζεται ειδικά για τον τοµέα των οδικών µεταφορών. Ο 
κανόνας de minimis διέπει µεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραµµα ΕΣΠΑ της Ελλάδας. 
Ο de minimis εφαρµόζεται µόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που όπως λέγεται είναι 
‘διαφανείς’.  Μια ενίσχυση χαρακτηρίζεται ως διαφανής όταν είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των 
προτέρων µε ακρίβεια το ακριβές ποσό της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία η ανάλυση εκτίµησης 
κινδύνου. Ως διαφανείς ενισχύσεις για την Ε.K. θεωρούνται: 1) ενισχύσεις υπό µορφή δανείων, 
εφόσον το ποσό τους έχει υπολογιστεί µε βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά το χρόνο 
χορήγησης της ενίσχυσης, 2) ενισχύσεις σε εισφορές κεφαλαίου (επιχορηγήσεις), εφόσον το συνολικό 
ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας, 3) οι ενισχύσεις σε παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου εάν το οικείο καθεστώς παροχής 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου παρέχει κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση µόνο µέχρι το 
ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, 4) οι ενισχύσεις υπό µορφή εγγυήσεων 
δανείων, εφόσον το καλυπτόµενο από την εγγύηση µέρος του δανείου δεν υπερβαίνει το 1,5 εκατ. 
ευρώ (ή 750.000 ευρώ για τον τοµέα των οδικών µεταφορών). Σηµειώνεται ότι από το πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού de minimis αποκλείεται ο τοµέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η 
πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται µε τις εξαγωγές, οι 
ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τοµέας του άνθρακα, οι 
ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών µεταφορών και οι ενισχύσεις στις προβληµατικές 
επιχειρήσεις. Ο κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των 
άλλων τοµέων και περιλαµβάνει τον τοµέα των µεταφορών και, υπό ορισµένους όρους, τη µεταποίηση 
και την εµπορία γεωργικών προϊόντων.»: 
http://www.capitalinvest.gr/info.php?category_id=42&product_id=321 
437 Ο ΣΕΒ έχει ετοιµάσει ένα ξεχωριστό κατάλογο όπου δίνεται η προτεραιότητα σε 30 εµπόδια για τα 
οποία επιζητείται η άµεση λύση τους.  Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη µεγάλη πλειοψηφία των 
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Συγκριτικά στοιχεία για τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που 

προέρχεται από τις υποχρεώσεις συµµόρφωσής τους προς το κανονιστικό πλαίσιο και 

τις ρυθµίσεις που τις αφορούν, ως εµπόδιο επιχειρηµατικότητας προέρχονται για τις 

χώρες της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ για το 2010/2011. Η 

σύνθεση της ελληνικής και ευρωπαϊκής επιχειρηµατικότητας  καταγράφεται µε τον 

πλέον αποκαλυπτικό τρόπο σε ενηµερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Ελλάδα 2010/11), που αφορά στην εφαρµογή της Πράξης για τις Μικρές 

επιχειρήσεις (Small Business Act).439 Η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό 

ΜΜΕ, ιδιαίτερα πολύ µικρών επιχειρήσεων (έως 9 άτοµα προσωπικό), σε σύγκριση 

µε το µέσο όρο της ΕΕ. Η σηµασία των πολύ µικρών επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται 

και στο µερίδιο που αντιπροσωπεύουν όσον αφορά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας 

και προστιθέµενης αξίας, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο Έλληνες που 

εργάζεται στον µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα απασχολείται σε πολύ µικρή επιχείρηση. 

Ο τοµέας των ΜΜΕ στο σύνολό του απασχολεί περισσότερο από το 85 %, ποσοστό 

πολύ µεγαλύτερο από το µέσο όρο της ΕΕ. Η συµβολή των ελληνικών ΜΜΕ στην 

                                                                                                                             
περιπτώσεων για την εξάλειψη των εµποδίων αυτών απαιτείται υπουργική απόφαση ή απλή 
τροποποίηση νόµου. Η καταγραφή των εµποδίων έγινε µε σκοπό να δηµιουργήσει τη βάση µιας 
δυναµικής προσπάθειας να λυθούν τα δεσµά της σύγχρονης επιχείρησης, να απελευθερωθεί το 
παραγωγικό  δυναµικό  της  χώρας,  να  δηµιουργηθούν  νέες ευκαιρίες  για επενδύσεις  και  θέσεις 
εργασίας.  Βλ.  σχετ.  Επιχειρηµατικότητα  χωρίς  εµπόδια:  τα  30  σηµαντικότερα  καθηµερινά 
εµπόδια  για την απελευθέρωση της επιχειρηµατικότητας:  
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/30_small_empodia_1_12_2010.pdf 
438 Βλ. Σηµεία δηλώσεων του Προέδρου του ΣΕΒΕ κ. Νικόλαου Πέντζου στη φετινή Παγκόσµια 
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του  IMD: http://www.capital.gr/news.asp?id=1514496  

 439 Βλ. σχετ. Βασικά αριθµητικά στοιχεία, εµπορική µη χρηµατοοικονοµική οικονοµία, εκτιµήσεις 2010: 

 
Εκτιµήσεις για το 2010, µε βάση τα στοιχεία της περιόδου 2002-2007 από τη βάση δεδοµένων των 

στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Eurostat). Οι εκτιµήσεις εκπονήθηκαν από την Cambridge 
Econometrics. Τα στοιχεία καλύπτουν την «οικονοµία των επιχειρήσεων» που περιλαµβάνει τη µεταποίηση, 

τις κατασκευές, το εµπόριο και τις υπηρεσίες 
http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=364:2011-10-27-11-30-

05&catid=90:2010-09-09-12-39-43&Itemid=312  



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 197

προστιθέµενη αξία υπερβαίνει, επίσης, κατά πολύ τον µέσο όρο της ΕΕ (35,3 % σε 

σχέση µε 21,8 %).440 

Συγκριτικά στοιχεία για το κόστος της διοικητικής επιβάρυνσης για τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις δεν είναι διαθέσιµα, αλλά καθώς τα 23 εκατοµµύρια ευρωπαϊκών 

ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµικής επιτυχίας και 

σηµαντικό δηµιουργό απασχόλησης,441 υπάρχουν υπολογισµοί της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τις οικονοµικές επιπτώσεις της διοικητικής επιβάρυνσης των 

επιχειρήσεων στις εθνικές οικονοµίες. Καθώς η ενιαία αγορά αποτελεί σηµαντικό 

µοχλό για την οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης και είναι τοµέας στον οποίο η 

δράση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να συνεισφέρει πολλά στην τόνωση της απασχόλησης 

και της ανάπτυξης, η Πράξη για την Ενιαία Αγορά,442 η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά443 

                                            
440 Βλ. σχετ. http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=364:2011-
10-27-11-30-05&catid=90:2010-09-09-12-39-43&Itemid=312 
441 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ∆ήλωση των µελών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε στόχο µια εξυγίανση 
ευνοϊκή για την ανάπτυξη και µια ανάπτυξη πιο ευνοϊκή για την απασχόληση, Βρυξέλλες, 30-1-2012, 
σελ. 6 : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/el/ec/127622.pdf 
442 «Μετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη οφείλει να λάβει επειγόντως µέτρα για να 
βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, δηλαδή µια σειρά µέτρων που 
στοχεύουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας και τη δηµιουργία απασχόλησης. Από το 1992, η 
ενιαία αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη και έχει δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες. Όµως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων δεν λειτουργεί πάντα οµαλά. Σε 
ορισµένους τοµείς δεν υπάρχει µια πραγµατικά ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν 
νοµοθετικά κενά, ενώ, εξαιτίας διοικητικών εµποδίων και ελλιπών κανόνων εφαρµογής, δεν έχει 
πλήρως αξιοποιηθεί το δυναµικό της ενιαίας αγοράς. Η εµπιστοσύνη στην ενιαία αγορά χρειάζεται να 
ενισχυθεί σηµαντικά, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη. Η Ευρώπη πρέπει να 
δράσει µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πειθώ για να δείξει ότι η ενιαία αγορά συντελεί στην 
κοινωνική πρόοδο και είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τους εργαζοµένους και τις επιχειρήσεις. 
Πρόθεση του επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να 
παραµείνει η Πράξη για την Ενιαία Αγορά ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Στόχος τους είναι επίσης να 
εργαστούν από κοινού µε τις εθνικές κυβερνήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε οι σχετικές ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012, 
εικοστή επέτειο του προγράµµατος του 1992 για την Ενιαία Αγορά.»: 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_el.htm 
443 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πράσινο Βιβλίο για τη διαδικτυακή διανοµή οπτικοαουστικών έργων στην 
ευρωπαϊκή Ένωση: ευκαιρίες και προβλήµατα στην πορεία προς την ενιαία ψηφιακή αγορά”, 
Βρυξέλλες, 13-7-2011 COM(2011) 427 τελικό: «Σκοπός και πεδίο εφαρµογής της πράσινης βίβλου: 
Το παρόν έγγραφο εστιάζει στις τεχνολογικές εξελίξεις στη διανοµή και στην πρόσβαση σε 
οπτικοαουστικά και κινηµατογραφικά έργα και επιδιώκει την έναρξη µιας δηµόσιας συζήτησης 
σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής για την ανάπτυξη ενός πλαισίου εντός του οποίου η ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία και οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα µπορούν να επωφεληθούν από τις οικονοµίες κλίµακας 
που παρέχει η ενιαία ψηφιακή αγορά. Βασίζεται στην άποψη ότι απαιτείται µια εις βάθος ανάλυση 
προκειµένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη και το εύρος των εµποδίων για την ανάπτυξη ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς. Στην περίπτωση του οπτικοαουστικού περιεχοµένου, έχουν αναφερθεί διάφοροι λόγοι 
για τον κατακερµατισµό της επιγραµµικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών 
εµποδίων, της πολυπλοκότητας των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δικαιώµατα δηµιουργού, των 
κανονιστικών και συµβατικών διατάξεων σχετικά µε τις περιόδους προβολής, της έλλειψης ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών, των τρόπων πληρωµής, της εµπιστοσύνης του καταναλωτή και 
της ύπαρξης εδραιωµένων πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών. Στην πράξη για την ενιαία αγορά 
έχει ήδη τονιστεί ότι, στην εποχή του διαδικτύου, η συλλογική διαχείριση πρέπει να µπορεί να 
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και η συνεχιζόµενη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ και των 

µικροεπιχειρήσεων αποτελούν σαφείς προτεραιότητες.444 

Στον τοµέα της δικαιοσύνης, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων προχωρά, κατά προτεραιότητα, στην κίνηση των 

διαδικασιών  µε στόχο την ταχεία και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 

την αντιµετώπιση των αδυναµιών αυτών  στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης και 

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και αξιοποιώντας τη διαχειριστική του 

επάρκεια και τις δυνατότητες που παρέχει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007-2013. Ως βασικές επιλογές του είναι η µείωση της γραφειοκρατίας και 

η διαµόρφωση συνθηκών διαφάνειας στην εξέλιξη των διοικητικών δράσεων και εν 

τέλει τη λογοδοσία στον πολίτη. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Υ∆∆Α∆, έχει εντάξει στα ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» και «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» τα παρακάτω Έργα: 1) Εθνικό Ποινικό 

Μητρώο, 2) Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου – On line 

εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών, 3) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Καταστηµάτων Κράτησης, 4) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την διασύνδεση των 

αποφυλακιζοµένων µε την κοινωνία, 5) Αναβάθµιση Ψηφιακών Υπηρεσιών 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και 6) Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και ∆ιάθεση 

Πρακτικών Συνεδριάσεων στο πρώτο, ενώ στο δεύτερο: 1. Πρόληψη και 

                                                                                                                             
οδηγήσει σε ευρωπαϊκά µοντέλα που διευκολύνουν τις άδειες οι οποίες καλύπτουν διάφορες περιοχές. 
Ακόµη, και όπως ορίζεται στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, η Επιτροπή θα υποβάλει έως το 
2012 έκθεση σχετικά µε την ανάγκη πρόσθετων µέτρων πέραν της συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωµάτων που να επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ, σε παρόχους υπηρεσιών επιγραµµικού 
περιεχοµένου και σε κατόχους δικαιωµάτων να επωφελούνται από το πλήρες δυναµικό της ψηφιακής 
εσωτερικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την προώθηση διασυνοριακών και 
πανευρωπαϊκών αδειών. Το πρώτο µέρος της παρούσας πράσινης βίβλου (ενότητες 2 και 3) εστιάζει 
στην εκκαθάριση δικαιωµάτων για την επιγραµµική µετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων. 
Απαιτείται εκτίµηση του βαθµού στον οποίο υπάρχουν προβλήµατα στον τοµέα και της ακριβούς 
φύσης των προβληµάτων αυτών. Ακόµη, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση των πιθανών επιλογών σε 
επίπεδο ΕΕ, καθώς επίσης του κατά πόσο και σε ποιο βαθµό απαιτείται εκσυγχρονισµός του νοµικού 
και κανονιστικού πλαισίου προκειµένου να δοθούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα κίνητρα για την 
ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων και για την παροχή περιεχοµένου σε καταναλωτές σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Το δεύτερο µέρος (ενότητα 4) επικεντρώνεται στην αµοιβή των κατόχων 
δικαιωµάτων για την επιγραµµική χρήση των έργων τους και, κυρίως, στο αν πρέπει να ληφθούν 
πρόσθετα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκής αµοιβή των δηµιουργών και 
των ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών ως προς τις επιγραµµικές χρήσεις των έργων και των 
ερµηνειών ή εκτελέσεών τους των οποίων κατέχουν τα δικαιώµατα. Το τρίτο µέρος (ενότητα 5) αφορά 
ορισµένες ειδικές χρήσεις των οπτικοακουστικών έργων και των δικαιούχων των εξαιρέσεων. Αφενός, 
εξετάζεται το αν οι νοµοθετικές αλλαγές είναι αναγκαίες για την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τα 
ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς και από την άλλη, τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε την 
πρόσβαση στα πολιτιστικά υλικά από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.»: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_
el.pdf 
444 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, όπ., σελ. 4 
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αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων,  2. 

Ταξινόµηση αξιόποινων πράξεων, ποινών και µέτρων και, τέλος, το Υ∆∆Α∆ 

πρόκειται να καταθέσει Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης για το παρακάτω 

Έργο: Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της ροής Πολιτικής και Ποινικής 

διαδικασίας.445 Παράλληλα, στα πλαίσια της συµµετοχής του Υ∆∆Α∆ στην 

εκπόνηση νοµικών πράξεων για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον 

κυβερνοχώρο µε διεθνείς οργανισµούς, υπεγράφη η Σύµβαση για το έγκληµα στο 

κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης το Μάρτιο του 2012.446 

Όσον αφορά στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, και στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) σχεδιάζει και υλοποιεί µια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, που θα 

διευκολύνουν και θα απλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες συναλλαγής του κοινού 

µε το Υπουργείο και τις περιφερειακές υπηρεσίες του, θα αναβαθµίσουν την ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, θα µειώσουν το κόστος τους και θα διασφαλίσουν τη 

διαφάνεια των συναλλαγών.: 1. Ελληνικά τρόφιµα: το ΥπΑΑΤ δηµιούργησε στο 

διαδίκτυο τις απαραίτητες ψηφιακές υποδοµές, µε σκοπό να προσφέρει δίαυλο 

επικοινωνίας µεταξύ των συντελεστών παραγωγής, εµπορίας, διακίνησης και 

προβολής των «Ελληνικών Τροφίµων», 2. Αναγγελία ∆ιακίνησης Οπωροκηπευτικών: 

Η ψηφιακή υπηρεσία των αναγγελιών διακίνησης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες-

εµπόρους νωπών οπωροκηπευτικών να δηλώνουν τις αναγγελίες διακίνησης των 

προϊόντων τους µέσω internet, εξοικονοµώντας κυρίως χρόνο και κόστος, έχοντας 

άµεσα την πληροφόρηση των ελέγχων και των πορισµάτων αυτών, 3. Μητρώο 

Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων ή Μητρώο ΣΑΟ, που συστάθηκε µε το 

ν.4015/2011,447 και εγκαινιάζει µια νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της Πολιτείας 

και των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, 4. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

                                            
445 Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ένταξη της Πράξης 
"Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας" µε κωδικό MIS 374036 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013", Αθήνα, 11/05/2012: 
static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΗΧ-ΥΤΨ 
446 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Αντιµετώπιση του εγκλήµατος στην ψηφιακή µας εποχή: ίδρυση του ευρωπαϊκού 
κέντρου για εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο, Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 140 final: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0140_/com_com
(2012)0140_el.pdf, σχετ. µε τη συνεργασία της ΕΕ και του Υ∆∆Α∆ βλ.: 
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΕΥΡΩΠΑΙΚΗbr∆ΙΕΘΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΕυρωπαϊκήΈνωσηκα
ιΥπουργείο∆ικαιοσύνης∆ιαφανε.aspx 
447 Ν.4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011):  «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις 
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου – οργάνωση της εποπτείας 
του κράτους»: http://www.fle.gr/forj/index.php/nomoi-pd/175---2011/7592--401511- 
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Εκµεταλλεύσεων: ψηφιακή υπηρεσία για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 5. Γεωπεριβαλλοντικά Μέτρα: µια νέα 

υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης και ο γεωπόνος σύµβουλός του έχουν τη 

δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης της κατάστασης της αίτησης πληρωµής, 6. 

∆ιαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ και Βεβαίωσης Κατά Κύριο 

Επάγγελµα Αγρότη: η βεβαίωση του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη και η βεβαίωση 

εγγραφής δεν απαιτεί επικύρωση, καθώς παράγεται αποκλειστικά από τα ήδη 

επικυρωµένα από το ΥπΑΑΤ σχετικά στοιχεία του ΜΑΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµ. 14685/8-3-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥπΑΑΤ. Η διαδικασία 

χορήγησης της βεβαίωσης είναι τεχνολογικά ασφαλής και απόλυτα εναρµονισµένη µε 

τις αρχές της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των αναγραφόµενων 

στοιχείων. Η βεβαίωση εκδίδεται για κάθε νόµιµη χρήση και ισχύει από 1/1/2012 έως 

31/12/2013, 7. 1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών:448 Ο τηλεφωνικός αριθµός 

1540 αποτελεί σύστηµα αυτόµατης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. ∆ιασυνδέεται µε τα 

πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες 

αυτοµατοποιηµένης  απάντησης χωρίς τη µεσολάβηση υπαλλήλου, 8. Αιτήσεις 

Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασµάτων: ψηφιακή υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής 

αιτήσεων έκδοσης αδειών εµπορίας νέων τύπων λιπασµάτων και ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης της πορείας αυτών από τις εταιρίες. Προβλέπεται η τήρηση του 

εµπορικού απορρήτου. Η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά την υποβολή της έγγραφης 

αίτησης µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, 9. Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών 

Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών: ψηφιακή υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής 

αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων 

και Εισροών µε βάση το ν.3955/20-4-2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011).449 Κύριος σκοπός του 

είναι η εµπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών µε τα αγροτικά 

                                            

448 «  Ο τηλεφωνικός αριθµός “1540” αποτελεί σύστηµα αυτόµατης τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης. ∆ιασυνδέεται µε τα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου και προσφέρει 
υπηρεσίες αυτοµατοποιηµένης απάντησης. Οι µέχρι σήµερα διαθέσιµες “1540” υπηρεσίες είναι: 1. 
Απάντηση εκπροσώπου του Υπουργείου, 2. Η ενηµέρωση για τις πρόσφατες πληρωµές ενιαίας 
ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του δικαιούχου µε Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία 
της Αστ. Ταυτότητας), 3. Καταγγελίες που αφορούν την προέλευση κρέατος, 4. Η ενηµέρωση για τα 
Ελληνικά Τρόφιµα, 5. Η ενηµέρωση για τις διαθέσιµες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ.»: 
http://internet.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/88/604-1540tf.html  
449 Ν.3955/20-4-2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011) «Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 
Εισροών και άλλες διατάξεις»: http://www.hellastax.com/HTML/2011-n/n3955-11.htm  
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προϊόντα συναλλαγών, 10. Έλεγχος ∆ιακίνησης Ζώων και Κρέατος: στόχος της 

εφαρµογής είναι µε απλές και γρήγορες διαδικασίες να γίνονται οι απαιτούµενοι 

διασταυρωτικοί έλεγχοι των στοιχείων που καταχωρούν στην εφαρµογή οι 

εισαγωγικές επιχειρήσεις ζώων και κρεάτων.450  

Η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία των πολιτών και το ίδιο το 

οικονοµικό συµφέρον της Ευρώπης επιβάλλουν τη µετάβαση σε µια πιο πράσινη 

αγροτική παραγωγή και, συνεπώς, µια πιο πράσινη Κοινή Αγροτική Πολιτική 

(ΚΑΠ).451 Ίσως ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι µε οικονοµικά κίνητρα 

για τους παραγωγούς και αυτό, µε τη σειρά του, είναι κάτι "που δεν µπορεί να 

περιµένει", όπως τόνισε σε ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όψει της 

αναθεώρησης της ΚΑΠ, ο καθηγητής Alan Mathews, του Trinity College του 

∆ουβλίνου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν όψει της αναθεώρησης της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2013 προβλέπει ότι κατά το ένα τρίτο, η καταβολή 

των απευθείας πληρωµών (επιδοτήσεις αποσυνδεδεµένες από το είδος και το ύψος 

της παραγωγής) θα εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών 

κριτηρίων από τους  παραγωγούς, όπως είναι η βιολογική καλλιέργεια, η δηµιουργία 

Περιοχών Οικολογικής Προτεραιότητας (Ecological Focus Areas - EFA) και η 

αύξηση της ποικιλίας των καλλιεργούµενων ειδών. Είναι σηµαντικό ότι δεν 

προϋποθέτει καµία αύξηση του κόστους για τα κράτη µέλη, µε ό,τι συνέπειες θα 

µπορούσε να έχει κάτι τέτοιο και θέτει, µε τον τρόπο αυτό, υποχρεωτικά "πράσινα" 

κριτήρια για όλη την ΕΕ, χρηµατοδοτεί την επίτευξή τους και µέσω των EFA βοηθά 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας των υδάτων. Από την άλλη 

πλευρά, η πρόταση περιλαµβάνει ακόµα πολλές ασάφειες, όπως το κατά πόσο θα 

είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των παραγωγών και κατά πόσο οι απευθείας 

πληρωµές θα χωριστούν πλήρως σε "πράσινες" και άλλες. Επιπλέον, οι πόροι που 

διατίθενται θα πρέπει να αυξηθούν για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του 

µέτρου, ενώ υπάρχουν ερωτηµατικά και για το κατά πόσο θα είναι δίκαιο για τους 

παραγωγούς που έχουν υιοθετήσει ολοκληρωτικά τη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα πρέπει να επεξεργαστεί και να 

εγκρίνει την πρόταση πριν αυτή τεθεί σε ισχύ, την παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή 

                                            
450 http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/129/127.html  
451 Η µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - Μια πιο "πράσινη" αγροτική πολιτική: 
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/content/20110526FCS20313/1/html/Μια-πιο-
πράσινη-αγροτική-πολιτική 
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Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2011. Τα σχέδια των εκθέσεων και ψηφισµάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα καταγράφονται λεπτοµερώς οι παρεµβάσεις του, 

αναµένεται να κατατεθούν σύντοµα, αλλά πολλοί ευρωβουλευτές έχουν τονίσει ότι 

δεν έχει νόηµα κάποια τελική ψηφοφορία πριν οριστικοποιηθεί το κρισιµότερο: οι 

χρηµατικοί πόροι που θα είναι διαθέσιµοι, κάτι που θα γίνει το 2013 µε την έγκριση 

του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2014-

2020. 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της µεταναστευτικής πολιτικής, η Ελλάδα το 

διάστηµα 2005 - 2010 χαρακτηρίστηκε ως "η πύλη της Ευρώπης για παράνοµη 

µετανάστευση" και παρότι επιχειρείται µείωση της έλευσης από τις διόδους µέσω 

µεταναστευτικών φρακτών (Ισπανία), στην Ελλάδα παραµένει το µείζον 

ζήτηµα. Η Ελληνική κρίση χρέους 2010-2012 δεν έχει µειώσει τον αριθµό των 

µεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το κύριο δρόµο εισόδου 

στην Ευρώπη . Το 2010 σύµφωνα µε την Frontex452 - Ευρωπαϊκή δύναµη φύλαξης 

των συνόρων - 9 στους 10 µετανάστες που εισήλθαν παράνοµα στην Ευρώπη, 

εισήλθαν µέσω της Ελλάδας. Πολλοί µετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα, 

ξαναφεύγουν µετά από λίγο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις 

στην Λιβύη και την Τυνησία το 2011, επανέφεραν τη µετανάστευση προς την 

Ευρώπη µέσω της Ιταλίας. Η Ιταλία το 2011, µετά τις πολιτικές εξελίξεις στην βόρεια 

Αφρική, θεωρείται επίσης µια από τις κύριες πύλες εισόδου µεταναστών προς την 

Ευρώπη.  Το 2011 αυξήθηκε περαιτέρω η µετανάστευση. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε 

την Frontex, τους πρώτους 9 µήνες του 2011 πέρασαν τα σύνορα 112.844 µετανάστες 

έναντι 76.697 την αντίστοιχη περίοδο του 2010.453 Πάντως, µεταξύ των νόµιµων 

µεταναστών η πιο πολυπληθής εθνική οµάδα είναι οι Αλβανοί (60%) και ακολουθούν 

οι Βούλγαροι (8%), οι Ρουµάνοι (4,5%), οι Ουκρανοί (4,3%), οι Γεωργιανοί (2,7%), 

οι Πακιστανοί (2,5%), οι Ρώσοι (2,4%) και οι Μολδαβοί (2,1%). Είναι 

χαρακτηριστικό πως η εισροή µεταναστών στην Ελλάδα πενταπλασιάστηκε από το 

                                            
452 «Frontex (from French: Frontières extérieures for "external borders", legally: European Agency for 
the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the 
European Union) is the European Union agency for external border security. It is responsible for co-
ordinating the activities of the national border guards in ensuring the security of the EU's borders with 
non-member states. Frontex is headquartered in Warsaw, Poland. Frontex was established by Council 
Regulation (EC) 2007/2004. The agency started to be operational on October 3, 2005 and was the first 
EU agency to be based in one of the new EU states—from 2004.»: http://en.wikipedia.org/wiki/Frontex 
453 http://el.wikipedia.org/wiki/Μεταναστευτικό_ζήτηµα_στην_Ελλάδα   



~Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση: η διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών~ 

         @νν@ Περρ@κη 203

1988 ως το 2004, ενώ ταυτόχρονα η µέση διάρκεια παραµονής του µισού πληθυσµού 

εξ αυτών υπερβαίνει τα 8 χρόνια.454  

                                            
454 http://www.i-diadromi.com/2012/06/blog-post_6130.html, βλ. σχετ. και International migration 
policies and data – International Migration Outlook 2012, Country Notes - Greece «Data on 
immigration in Greece are not consistently available, but the principal sources available suggest a 
decline in the stock of immigrants in 2010, and an even sharper decrease in 2011. According to LFS 
data, in the fourth quarter of 2010 there were 810 000 foreigners living in Greece, a 4% decrease over 
the corresponding figures for 2009. According to the Ministry of Citizen Protection (former Ministry of 
Interior) permit data, the stock of non-EU permit holders (non-seasonal) at the end of 2010 stood at 567 
000, a decrease by 20 000 compared with the previous year. Preliminary figures for the end of 2011 
suggest that the total number of permit holders was down by 100 000. In 2010, the largest groups of 
non-EU citizens with permits were from Albania (491 000), Ukraine (20 500), Georgia (16 500), and 
Pakistan (16 300). The largest groups of EU nationals in Greece come from Bulgaria and Romania. 
The fall in the stock of registered immigrants is related to the severe economic crisis in Greece: the 
average unemployment rate stood at 18.2% in July 2011, up 6% higher over one year, and since 2009, 
the unemployment level of non-EU immigrants has been higher than that of Greek nationals. While the 
crisis has hit all sectors of the Greek economy hard in the last two years, sectors employing many 
immigrants, such as construction, have seen employment loss since 2008. Fewer permit holders may 
not mean that immigrants left Greece, since some, unable to meet employment and welfare payment 
requirements for permit renewal, may have lost their legal status and remained in the country. In 2010, 
according to official figures, about 133 000 migrants were apprehended illegally crossing into Greece 
(by land and sea), a slight increase compared with 2010. The number fell in 2011 (81 000 
apprehensions in the first ten months). Since 2010, most apprehensions have occurred at the land 
border with Turkey. According to UNHCR, the number of asylum seekers in Greece fell from 15 900 
in 2009 to 10 300 in 2010. This was partly due to an increased backlog after the 2009 reforms of the 
asylum procedure – abolition of the appeal system and transfer of the responsibility for status 
determination to local police – and UNHCR’s subsequent withdrawal from assistance in the process. In 
addition, a number of other European countries halted the return of asylum seekers to Greece under the 
Dublin Convention, citing inadequate reception facilities and access to asylum. The main origin 
countries of asylum seekers in 2010 were Pakistan, Georgia and Bangladesh. In January 2011, the 
Greek parliament approved a new law reforming the asylum system. The law transfers refugee status 
determination from the police to a new civilian body, re-establishes an appeals system, and creates a 
first reception system and new decentralised asylum offices. The latter two measures have yet to be 
funded. The new law also transposed the EU “Return” directive, creating, among other changes, two 
separate agencies, one for asylum and one for First Reception of irregular migrants. A new stay permit 
for exceptional reasons may now be granted to irregular migrants who have lived in Greece for 12 
years, and at least 10 years preceding the application, and can demonstrate special ties with the country 
– such as having studied in a Greek school, being a family member of a Greek citizen, speaking the 
Greek language, or past legal stay. Acquisition of the EU long term resident status, a prerequisite for 
naturalisation under the March 2010 citizenship law, became easier in 2011: immigrants may now 
prove knowledge of Greek language and history by passing a test, without having to attend a special 
state-run course as under previous legislation. The 2011 law also granted local voting rights to 
foreigners with at least five years residence and a long-term permit. About 12 000 non-EU nationals 
participated in November 2010 local elections. In the context of the reorganisation of local and regional 
government in 2010, Councils for Migrant Integration were introduced at the municipal level, as 
consultative bodies on issues of concern to the local migrant population. These councils are composed 
of members of the municipal councils and social stakeholders, including migrants.»: 
http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/IMO%202012_Country%20note%20Gr
eece.pdf 

Migrants help to maintain the size of the labour force 

Contribution of international migration to growth in the labour force, 2000-10 
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Είναι δεδοµένη η ανυπαρξία επίσηµης µεταναστευτικής πολιτικής στην 

Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύουν και οι προσπάθειες αντιµετώπισης του φαινοµένου µε 

µαζικές νοµιµοποιήσεις µεταναστών (1997, 2001, 2005 , 2007 και 2010 µε τον 

περίφηµο νόµο Ραγκούση). Ας σηµειωθεί ότι µόνο για τις ανάγκες της Ολυµπιάδας 

2004, που χρέωσε την Ελλάδα µε ποσό άνω των 40 δις ευρώ, εισήχθησαν µε την 

ανοχή της κυβέρνησης Σηµίτη 219.598 µετανάστες, εκ των οποίων 173,597 από 

Αλβανία. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο από το 2001 και εντεύθεν έχει προχωρήσει σε 

µαζικές συνεχείς νοµιµοποιήσεις λαθροµεταναστών, χωρίς να έχει σταθερό κριτήριο 

νόµιµης διαµονής, χωρίς γνώση του χρονικού σηµείου εισόδου των αλλοδαπών που 

νοµιµοποιεί στη συνέχεια και χωρίς καν γνώση του αριθµού τους. 

                                                                                                                             

 
Over the past decade, new immigrants accounted for 70% of the increase in the labour force in Europe, 
and 47% in the United States. This role of migration in maintaining the size of the labour force in many 
countries is expected to become more important as more baby-boomers retire. 

Young migrants particularly hit by the crisis 

Unemployment rates by place of birth and age, 2011 

 
In the short-term, integration of immigrants remains one of the main challenges in OECD countries, 
mainly in Europe. The poor employment situation in a number of OECD countries has placed a number 
of migrant groups at risk of marginalisation. Young migrants were particularly hit by the crisis. 
Between 2008 and 2011, the number of youth not in employment, education or training, so-called 
NEETs, rose sharply among migrants: 
http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/internationalmigrationoutlook2012.htm 
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Με τα άρθρα 1 και 24 του ν. 3838/2010455 τροποποιήθηκε ο Κώδικας 

Ελληνικής Ιθαγένειας και έγινε εισαγωγή νέων προϋποθέσεων για την ευχερέστερη 

                                            
455 Ν. 3838/2010, (ΦΕΚ Α 49/24.3.2010): “Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις”:  «Άρθρο 
1, 1. Το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε µε το ν. 3284/2004 και 
ισχύει (ΦΕΚ 217 Α), αντικαθίσταται ως εξής: "Ι. Αυτοδίκαια, µε τη γέννηση Άρθρο 1, 1. Το τέκνο 
Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννηση του την Ελληνική Ιθαγένεια. 2. Την Ελληνική Ιθαγένεια 
αποκτά από τη γέννηση του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον: α. ένας από τους γονείς του 
έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα στη Χώρα από τη γέννηση του ή β. δεν αποκτά 
αλλοδαπή ιθαγένεια µε τη γέννηση του ούτε µπορεί να αποκτήσει τέτοια µε σχετική δήλωση των 
γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές, αν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την 
υποβολή παρόµοιας δήλωσης, ή γ. είναι άγνωστης ιθαγένειας, εφόσον η αδυναµία διαπίστωσης της 
τυχόν αποκτώµενης µε τη γέννηση αλλοδαπής ιθαγένειας δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας γονέα. 
2. Μετά το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής: "Ια. Με 
δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα Άρθρο 1Α, 1. Τέκνο 
αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν µόνιµα και 
νόµιµα και οι δυο στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννηση του την 
Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του 
τέκνου στο δηµοτολόγιο του δήµου της µόνιµης κατοικίας του, µέσα σε τρία έτη από τη γέννηση. Σε 
περίπτωση µεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης, η ιθαγένεια αποκτάται από την 
υποβολή τους. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συµπλήρωση της πενταετούς νόµιµης διαµονής και από 
τους δύο γονείς στη Χώρα, η κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται µε την παρέλευση της 
πενταετούς συνεχούς νόµιµης διαµονής και του δεύτερου γονέα, το δε τέκνο αποκτά την Ελληνική 
Ιθαγένεια από την υποβολή τους. 2. Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα και 
νόµιµα στη Χώρα αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από τη συµπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης 
µε κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου µόνιµης κατοικίας του που 
υποβάλλουν οι γονείς του µέσα σε τρία έτη από τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού. Σε περίπτωση 
µεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης και µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, η ιθαγένεια 
αποκτάται από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και αίτησης. 3. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται 
από τέκνα αλλοδαπών µε δήλωση των γονέων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, µόνον εφόσον και οι δύο γονείς τους διαµένουν νοµίµως στην 
Ελλάδα δυνάµει σχετικού νόµιµου τίτλου σε ισχύ. 4. Τη δήλωση και αίτηση των προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου µπορεί να υποβάλει στην περίπτωση τέκνου µονογονεϊκής 
οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµένου πρόσφυγα, προσώπου που 
έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο τυχόν εναποµείνας γονέας ή 
αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική µέριµνα του ανηλίκου ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγµασι κατ' 
αποκλειστικότητα, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε 
περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας τη 
δήλωση και αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει ορισθεί σύµφωνα 
µε την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 906/2008 (ΦΕΚ 152 Α). 5. Πριν τη διενέργεια της εγγραφής στο 
δηµοτολόγιο ο δήµος αποστέλλει αµέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν για 
διασταύρωση µε τα στοιχεία που τηρούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική 
επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήµος, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, 
αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας 
Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή του 
φακέλου, µε πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντέλλεται τον 
οικείο δήµο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δηµοτολόγιο του. Η εγγραφή στο δηµοτολόγιο 
διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης. 6. Εφόσον η δήλωση και 
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κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς. Με τα άρθρα 14 και 21 του ίδιου 

νόµου456 προβλέφθηκε η υπό όρους συµµετοχή και αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων 

                                                                                                                             
αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 
δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς µέχρι την ενηλικίωση του, το τέκνο αποκτά την Ελληνική 
Ιθαγένεια µε δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο, που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στον 
δήµο όπου κατοικεί νόµιµα και µόνιµα δυνάµει σχετικού νόµιµου τίτλου σε ισχύ, µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών ετών από την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Η αίτηση 
απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυµα, κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή 
λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας, κατά το άρθρο 5Β. Η διερεύνηση της συνδροµής των αρνητικών 
προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή της προβλεπόµενης 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και εντός προθεσµίας έξι µηνών. Η σχετική διαδικασία 
και προθεσµίες αναστέλλονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31. Η απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας εκδίδεται εντός έτους από την υποβολή της δήλωσης και 
αίτησης. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται στην περίπτωση αυτή από την υποβολή της δήλωσης και 
αίτησης. 7. ∆εν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος νόµου τίτλο νόµιµης διαµονής δελτία, 
βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαµονή του 
κατόχου τους µέχρι την κρίση αιτήµατος του από την αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την 
ολοκλήρωση εκκρεµούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά. Την κατοχή οριστικού τίτλου 
νόµιµης διαµονής σε ισχύ κατά την υποβολή της δήλωσης και αίτησης εγγραφής εκ µέρους των 
γονέων ή του ίδιου του τέκνου, µετά την ενηλικίωση του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, ελέγχει η αρµόδια αρχή. 8. Για την υποβολή των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων 
και αιτήσεων εγγραφής σε δηµοτολόγιο καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ, που εισπράττεται 
από τον οικείο δήµο και διατίθεται αποκλειστικά για την λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες 
για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών."» 
«Άρθρο 24: 1. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ικανοποιούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη 
ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσµία τριών ετών για να υποβάλουν την αίτηση και δήλωση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή της δήλωσης και 
αίτησης µε βάση τους εκεί προβλεπόµενους όρους και διαδικασία. 2. Την Ελληνική Ιθαγένεια 
αποκτούν επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1 α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και όσα τέκνα 
αλλοδαπών έχουν γεννηθεί και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν νόµιµα και 
οι δύο στη Χώρα εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η νόµιµη διαµονή ενός 
τουλάχιστον εξ αυτών υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη.»: 
http://www.nomikosodigos.info/guide/legislation/427-n-3838-2010-syghrones-diataxeis-gia-tin-
elliniki-ithageneia-kai-tin-politiki-symmetohi-omogenon-kai-nomimos-diamenonton-metanaston-kai-
alles-diataxeis.html 
456 «Άρθρο 14: ∆ικαίωµα του εκλέγειν: Οµογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών 
µπορούν να συµµετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης µε δικαίωµα ψήφου 
εφόσον: 1. Έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2. ∆εν έχουν καταδικαστεί 
τελεσίδικα για έγκληµα ή καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι Έλληνες πολίτες, την 
αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα. 3. 
Εντάσσονται σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες νοµίµως διαµενόντων στη Χώρα αλλοδαπών: α. 
είναι κάτοχοι Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς ή τίτλου διαµονής ως µέλη οικογένειας κατόχου 
τέτοιου ∆ελτίου και έχουν συµπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του ∆ελτίου 
ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα, β. είναι κάτοχοι άδειας διαµονής 
αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α) 
και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, γ. έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς 
των επί µακρόν διαµενόντων, κατ' εφαρµογή, των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α) ή στο 
προβλεπόµενο µε την ειδική ρύθµιση της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/ 2008 (ΦΕΚ 263 
Α), δ. είναι κάτοχοι "δελτίων µόνιµης διαµονής", ως µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη 
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 
3386/2005 και του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α) καθώς και δελτίων ή αδειών παραµονής 
ως µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας 
διανύσει πέντε συνεχή έτη νόµιµης διαµονής στη Χώρα, ε. είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, 
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κρατών, στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της πρωτοβάθµιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Όλες οι ανωτέρω διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγµατικές µε την 

350/2011 απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας457 και 

συνεπώς το ζήτηµα παραπέµφθηκε στην ολοµέλεια του ανώτατου διοικητικού 

δικαστηρίου, προκειµένου να επιλυθεί σύµφωνα µε το άρθρο 100 § 5 Σ.458 

                                                                                                                             
σύµφωνα µε το άρθρο 94 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, και έχουν συµπληρώσει πενταετή συνεχή και 
νόµιµη διαµονή στη Χώρα, στ. έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των µελών της 
οικογένειας τους συµπεριλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος προεδρικού 
διατάγµατος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και των προεδρικών διαταγµάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α), 
96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί, 
εφόσον έχουν συµπληρώσει συνεχή πενταετή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος, ζ. είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί 
από ηµεδαπή αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης, περί του 
καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν.139/1975 (ΦΕΚ 176 Α) και έχουν 
συµπληρώσει πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα από την αίτησης χορήγησης των 
παραπάνω τίτλων, η. έχουν τίτλο παραµονής ως οµογενείς και έχουν συµπληρώσει από τη χορήγηση 
του πενταετή συνεχή και νόµιµη παραµονή στη Χώρα, η οποία πιστοποιείται κατόπιν σχετικής 
βεβαίωσης της αρχής που τον εξέδωσε. 
Άρθρο 21: 1. Κατά την πρώτη εφαρµογή των άρθρων 14 έως και 20 του παρόντος, η προθεσµία 
εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 17 λήγει την 30ή Ιουνίου 2010. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
προσδιορίζονται οι λοιπές προδιαγραφές για τη σύνταξη των καταλόγων, την επικοινωνία µεταξύ 
υπηρεσιών ή για την εγκατάσταση των απαραίτητων τεχνικών εφαρµογών, καθώς και κάθε άλλο θέµα 
που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των εν λόγω άρθρων. 2. Με όµοια απόφαση µπορεί να χορηγηθεί 
παράταση της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου για χρονικό διάστηµα που δεν θα 
υπερβαίνει τους δύο µήνες.»: http://www.nomikosodigos.info/guide/legislation/427-n-3838-2010-
syghrones-diataxeis-gia-tin-elliniki-ithageneia-kai-tin-politiki-symmetohi-omogenon-kai-nomimos-
diamenonton-metanaston-kai-alles-diataxeis.html  
457 Με την 350/2011 απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι ο νόµος 
3838/2010 «Σύγχρονες ∆ιατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών 
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις», µε την υιοθέτηση για πρώτη φορά από 
συστάσεως του ελληνικού κράτους της αυτόµατης απόδοσης ιθαγένειας µε πενταετή νόµιµη παραµονή 
των αλλοδαπών γονέων ή φοίτησης αλλοδαπών επί έξι τάξεις σε ελληνικό σχολείο και το δικαίωµα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών είναι ο πλέον αντισυνταγµατικός νόµος που 
ψηφίστηκε ποτέ, καθώς αντιβαίνει σε 9 άρθρα του Συντάγµατος: 1. Παραβιάζει την ίδια τη µορφή του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος που είναι µη αναθεωρητέα, διότι αντίκειται στο άρθρο 1 παρ. 2 (λαϊκή 
κυριαρχία) και 3 (εξουσίες υπέρ του λαού και του έθνους). 2. Παραβιάζει τα ατοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα των ελλήνων πολιτών, διότι αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 3 (καταστρατήγηση των 
προσόντων του έλληνα πολίτη), 16 παρ. 2 (ελληνική παιδεία), 21 παρ. 1 (προαγωγή του έθνους) και 25 
παρ. 4 (εθνική αλληλεγγύη). 3. Παραβιάζει την ανάδειξη των εκπροσώπων του ελληνικού λαού, διότι 
αντίκειται στα άρθρα 51 παρ. 2 (αντιπροσώπευση του έθνους) και 52 (ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής 
θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας). 4. Παραβιάζει τη διοίκηση των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), διότι αντίκειται στο άρθρο 102 παρ. 2 (εκλογή αρχών ΟΤΑ), 5. Παραβιάζει, 
τέλος, και τις ειδικές διατάξεις του Συντάγµατος, διότι αντίκειται στο άρθρο 108 (µέριµνα για όλες τις 
δυνάµεις του απανταχού ελληνισµού).»:  
http://www.eanda.gr/nomikos-logos/i-apofasi-stathmos-3502011-toy-d%E2%80%99-tmimatos-ste  
458 Άρθρο 100 § 5 Σ: «Όταν τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόµου αντισυνταγµατική, παραπέµπει υποχρεωτικά το 
ζήτηµα στην οικεία ολοµέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της ολοµέλειας ή 
του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου του άρθρου αυτού. Η ολοµέλεια συγκροτείται σε δικαστικό 
σχηµατισµό και αποφαίνεται οριστικά, όπως νόµος ορίζει. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και 
κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγµάτων από το συµβούλιο της Επικρατείας.»: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-
bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
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Εσχάτως, η επίσηµη νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε την θέσπιση αυστηρότερων 

όρων απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς που διαµένουν µόνιµα 

και νόµιµα στη χώρα µας, µέσω του υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη.459 

Προτεραιότητα είναι ακόµη η αλλαγή του µεταναστευτικού νόµου, ώστε να 

εναρµονισθεί µε το αυστηρότερο πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ, καθώς και αλλαγές 

στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό σηµαίνει ότι τα επτά χρόνια µόνιµης και 

νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα, που απαιτούνται σήµερα προκειµένου κάποιος 

αλλοδαπός να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης, θα αυξηθούν στα δέκα χρόνια. Θα 

ισχύσει, δηλαδή, το καθεστώς που ίσχυε στον Κώδικα Ιθαγένειας, πριν την 

αναθεώρησή του από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Οι 

υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως, 

µεταξύ άλλων, είναι οι υποψήφιοι να µην έχουν καταδικαστεί, δεν αναµένεται να 

τροποποιηθούν σηµαντικά.  

Για τρεις – τέσσερις διατάξεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, που έχουν 

δηµιουργήσει δυσλειτουργίες σε επίπεδο διαδικασιών αλλά και σε επίπεδο ουσίας, 

έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χαράλαµπος Αθανασίου. «Θα 

τροποποιήσουµε µερικές διατάξεις και ό,τι σωστό υπάρχει, θα παραµείνει», 

σηµείωσε, προαναγγέλλοντας πως µακροπρόθεσµα θα τεθεί στο στόχαστρο ειδικής 

επιτροπής η συνολική επανεξέταση του Κώδικα Ιθαγένειας.460 

Εκτός από αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα να χορηγείται αυτοµάτως η 

ελληνική ιθαγένεια σε παιδιά των αλλοδαπών οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα µετά 

την εγγραφή τους στα ελληνικά πανεπιστήµια, µε το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο 

αποδεικνύει ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό. 

Επιπλέον, για τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, προκειµένου 

να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα απαιτείται: πρώτον, οι γονείς τους, από 

πέντε χρόνια που είναι σήµερα, να διαµένουν οκτώ χρόνια στην Ελλάδα και, 

δεύτερον, το ίδιο το παιδί να έχει την ευχέρεια να επιλέγει αν θέλει την ελληνική 

ιθαγένεια ή όχι όταν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Μεγαλύτερο χρονικό διάστηµα εξετάζεται να καθιερωθεί για την 

πολιτογράφηση ενήλικων µεταναστών, οι οποίοι διαθέτουν νόµιµη άδεια παραµονής. 

Ειδικότερα, για να υποβάλουν αίτηση οι µετανάστες αυτοί, αναµένεται να πρέπει να 

                                            
459 Βλ. σηµεία οµιλίας του υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη στις 12-7-2012, διαθέσιµα 
στην ιστοσελίδα: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=68636 
460 Βλ. σηµεία οµιλίας του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Χαράλαµπου Αθανασίου στις 12-7-
2012, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=68636 
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έχουν συµπληρώσει δέκα έτη νόµιµης παραµονής, αντί των επτά που απαιτούνται 

σήµερα.461  

Παρά την οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα µας σήµερα, κατάφερε να 

βελτιώσει τη θέση της στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ΟΗΕ στην 

έκδοση της έκθεσής του για το 2012,462 εξετάζει το θεσµικό πλαίσιο για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θεωρεί ότι η παρουσία µιας εθνικής συντονιστικής 

αρχής µπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν εσωτερικά εµπόδια και να εστιάσει σε 

ολοκληρωµένες απαντήσεις στους προβληµατισµούς των πολιτών. Η έρευνα 

υποστηρίζει επίσης, ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει στη δηµόσια διοίκηση 

ισχυρά εργαλεία για να αντιµετωπίσει προβλήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης και 

ψηφιακού χάσµατος. Ο περιορισµός είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βρουν 

αποτελεσµατικά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία να ταιριάζουν µε τις εθνικές 

συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνουν µέτρα για να αυξηθεί η χρήση των online και 

κινητών υπηρεσιών, προκειµένου να υλοποιηθούν πλήρως τα οφέλη τους για τους 

πολίτες. 

                                            
461 Αρβανίτης Ν. Λαθρο-µετανάστευση στην Ελλάδα και τα ∆υτικά Βαλκάνια: Πραγµατική ή 
φαντασιακή απειλή; (18-7-2012): 
http://freelancers.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=437:2012-07-18-08-12-
18 
462 Βλ. Σχετ. την πλήρη έκθεση: “The United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for 
the People” 

Country E-Government 2012 
Rank 
2012 

Rank 
2010 

Rank 
Change 

   Hungary 0.7201 31 27 -4  

   Italy 0.7190 32 38 +6  

   Portugal 0.7165 33 39 +6  

   Ireland 0.7149 34 21 -13  

   Malta 0.7131 35 30 -5  

   Bahrain 0.6946 36 13 -23  

   Greece 0.6872 37 41 +4  

   Kazakhstan 0.6844 38 46 +8  

   Chile 0.6769 39 34 -5  

   Malaysia 0.6703 40 32 -8  

http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx 
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 Σύµφωνα µε την κατάταξη της παρούσας έρευνας, η ∆ηµοκρατία της Κορέας 

είναι ο παγκόσµιος ηγέτης (0,9283), ακολουθούµενη από τις Κάτω Χώρες (0,9125), 

το Ηνωµένο Βασίλειο (0,8960) και ∆ανία (0,8889), µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον 

Καναδά, τη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Σιγκαπούρη, τη Σουηδία να ακολουθούν σε 

µικρή απόσταση. Η σταθερή βελτίωση όλων των µετρήσεων του δείκτη ανάπτυξης 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει ως αποτέλεσµα ο παγκόσµιος µέσος όρος να 

φτάσει το 0,4877, σε σύγκριση µε το 0,4406 του 2010. Αυτό αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι οι χώρες γενικά έχουν βελτιωθεί στην παροχή online υπηρεσιών για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ευρώπη 

(0,7188) και η Ανατολική Ασία (0,6344) είναι επικεφαλής, ακολουθούµενες από την 

Βόρεια Αµερική (0,5559), την Νότια Ασία (0,3464) και την Αφρική (0,2762). Παρά 

την οικονοµική κρίση, η Ελλάδα βελτίωσε την θέση της, και το 2012 ανήλθε στην 37η 

θέση µε βαθµολογία 0,6872, ενώ το 2011 ήταν στην 41η θέση µε βαθµολογία 0,5798. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

«Όταν οι εποχές τελειώνουν, οι άνθρωποι µελαγχολούν», λένε οι Γάλλοι.463 

Και πραγµατικά, είναι πολλοί οι λόγοι που µπορεί να προκαλέσουν µελαγχολία σε 

κάποιον σήµερα, αν αναλογιστεί τη δηµόσια διοίκηση και τη γραφειοκρατία στην 

Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα. Μια εποχή µεταίχµιο ανάµεσα σε έναν αιώνα που 

µόλις τέλειωσε και στο κατώφλι ενός άλλου, που µόλις άρχισε. Και σε µια µικρή, 

αλλά ιστορική χώρα, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης, σε ένα 

γεωγραφικό και πολιτισµικό σταυροδρόµι. Με λίγα λόγια, σε µια κρίσιµη – και για 

κάποιους επικίνδυνη – γεωπολιτική θέση. 

Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της παγκοσµιοποίησης και της 

κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, το διοικητικό φαινόµενο µεταπλάθεται, 

προσαρµοζόµενο στα νέα, σύγχρονα δεδοµένα, εισάγοντας στο χώρο της διοικητικής 

επιστήµης τη νεότευκτη έννοια της «ηλεκτρονικής διοίκησης». Η παρούσα µελέτη, 

που ολοκληρώνεται εδώ, επιχείρησε αφενός µεν να προσεγγίσει µε σφαιρικό τρόπο 

το νέο ψηφιοποιηµένο διοικητικό περιβάλλον της δηµόσιας διοίκησης, 

αναδεικνύοντας νέες πτυχές που απασχολούν τη νοµική σκέψη, αφετέρου δε 

αποπειράθηκε να καταγράψει τις προσπάθειες διοικητικής µεταρρύθµισης που 

καταβάλλονται από την Ελλάδα και τις προσπάθειες αντιµετώπισης των 

προβληµάτων από τα οποία το ελληνικό κράτος υποφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας του και επηρεάζουν τις θεσµικές του δυνατότητες – πελατειακές σχέσεις, 

γραφειοκρατική αναποτελεσµατικότητα – κάτω από την πίεση, από τη µία πλευρά, 

των εσωτερικών αιτηµάτων για εκσυγχρονισµό, αλλά και των αυξηµένων 

                                            
463 Μακρυδηµήτρης Α. (1999), ∆ιοίκηση και κοινωνία, όπ., σελ. 513  
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επιδράσεων, από την άλλη, που προήλθαν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Η σύγκρουση µεταξύ των µεταρρυθµιστικών πιέσεων και των 

διαρθρωτικών περιορισµών συνιστά ένα σοβαρότατο εµπόδιο για το κράτος, θέτοντας 

παράλληλα στρατηγικά διλήµµατα για τον τρόπο αντιµετώπισής τους. 

Η νέα φιλοσοφία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προέκυψε ως αναγκαία 

συνθήκη στην κοινωνία της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό, παγκόσµιο. Οδηγεί στο µετασχηµατισµό των εσωτερικών και εξωτερικών 

σχέσεων του δηµόσιου τοµέα µέσω της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας, µε σκοπό την παραγωγή της υπευθυνότητας της δηµόσιας 

διοίκησης, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της σχέσης κόστους – 

αποτελεσµατικότητας, καθώς και την ενίσχυση της θεσµοθετηµένης συµµετοχής των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι εφαρµογές της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας στο δηµόσιο τοµέα, όπως προαναφέρθηκε, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και 

συγχρόνως ως απάντηση στις τρέχουσες προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης. 

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας στο κατώφλι του 21ου αιώνα, 

προβάλλει επιτακτική η ανάγκη και τάση για θέσπιση κοινά αποδεκτών κανόνων, που 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζεται ως «σύγκλιση» και διαπνέει όλο το κοινοτικό 

δίκαιο, διαµορφώνοντας το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του «ευρωπαϊκού 

διοικητικού χώρου» και δυναµικότερο εκφραστή την ευρωπαϊκή στρατηγική e-

Europe, που σηµατοδότησε και δροµολόγησε τη µετάβαση της Ευρώπης στην 

ψηφιακή εποχή. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαµβάνει τους κανόνες ρύθµισης και 

λειτουργίας του νέου ψηφιακού µοντέλου διοίκησης, που διευκολύνει τα ανόµοια 

διοικητικά συστήµατα των κρατών-µελών να εκσυγχρονιστούν, ξεπερνώντας τις 

όποιες κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτισµικές ιδιαιτερότητές τους, µέσω των 

πανευρωπαϊκών προγραµµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Για την «πάσχουσα» ελληνική δηµόσια διοίκηση, η ψηφιοποίηση αποτελεί 

την τελευταία µεταρρυθµιστική προσπάθεια θεραπείας και διάσωσής της. Ωστόσο, 

όπως – δυστυχώς – προαναφέρθηκε, η ελληνική νοοτροπία και πρακτική είναι άτακτη 

και χωρίς σύστηµα, καθώς υπάρχει ένα πλήθος αποσπασµατικών ρυθµίσεων και 

διάσπαρτων νοµοθετηµάτων, πολλαπλές αρµοδιότητες φορέων που 

αλληλεπικαλύπτονται και δηµιουργούν σύγχυση, όπως και πολιτικές εξαγγελίες χωρίς 

αντίκρισµα. Ως εκ τούτου, επιστρατεύονται οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, 
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ως ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαφύλαξη του διοικητικού status του πολίτη, αλλά 

και τον επαναπροσδιορισµό του σύγχρονου δηµοσίου συµφέροντος. 

Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας ανάγεται σε ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό δικαίωµα, που διαφυλάσσει τη θέση του πολίτη στο 

ψηφιοποιηµένο διοικητικό – και όχι µόνο – περιβάλλον, κατοχυρωµένο και 

συνταγµατικά µε το άρθρο 5Α § 2 Σ. Με τον τρόπο αυτό απορρέει και µια ιδιαίτερη 

ευθύνη για την Πολιτεία, εκείνη της διαµόρφωσης όλων των αναγκαίων συνθηκών 

και προϋποθέσεων που θα καταστήσουν υλοποιήσιµη τη συνταγµατική επιταγή. 

Εξίσου το Σύνταγµα προστατεύει την ηλεκτρονική επικοινωνία και τα προϊόντα της, 

τα οποία αποτελούν δηµόσια αγαθά, εντασσόµενα στο περιεχόµενο της αρχής της 

προσβασιµότητας, ώστε να µπορούν να αντισταθµίσουν την – εκ των πραγµάτων 

αναγκαία – εµπορευµατοποίησή τους, εφόσον χαρακτηριστούν ως “κοινής 

ωφελείας”. 

Υπό όρους ηλεκτρονικής διοίκησης, η κοινή ωφέλεια θεωρείται ότι 

εξυπηρετείται, όταν καθίσταται δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, οι οποίες διευκολύνουν τη διοικητική διάδραση, ισχυροποιώντας τη µέγιστη 

δηµοκρατική σχέση διοίκησης – πολίτη, αναβαθµίζουν ποιοτικά και ποσοτικά το 

διοικητικό µηχανισµό, συµβάλλοντας στους µετρήσιµούς δείκτες αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας του κράτους, απλοποιούν τη διοικητική διαδικασία εσωτερικά 

και εξωτερικά, µε την ενιαιοποίηση και την τυποποίηση των λειτουργιών, 

πυκνώνοντας το διαθέσιµο χρόνο και, τέλος, ελαχιστοποιούν τα φαινόµενα διαπλοκής 

και διαφθοράς, αποπροσωποποιώντας τις σχέσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την 

αξιοκρατία και τον έλεγχο, υποβοηθώντας, έτσι, στη δηµοσιονοµική ανάκαµψη. 

Στο ψηφιοποιηµένο διοικητικό περιβάλλον, το δηµόσιο συµφέρον 

µεταλλάσσεται προσαρµοζόµενο στα δεδοµένα της εποχής και το περιεχόµενο που 

αποκτά αφορά, κυρίως, στην οµαλή αναδόµηση και µεταποίηση του διοικητικού 

µηχανισµού σύµφωνα µε τις αρχές της νοµιµότητας, στην ενιαιοποίηση των 

µηχανισµών παραγωγής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην τυποποίηση της 

διοικητικής διαδικασίας βάσει ενός κεντρικού σχεδιασµού και µεταρρυθµιστικού 

σχεδίου, στην αναγνώριση του περιεχοµένου των επιχειρήσεων που παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως δηµόσιου αγαθού, ώστε να ενδυναµωθεί η κρατική 

εποπτεία, να διασφαλιστεί ένα θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού και 

να αυστηροποιηθούν οι προδιαγραφές επιλογής και λειτουργίας τους, στην τυπική και 

ουσιαστική αναδόµηση του διοικητικού µηχανισµού, τόσο από άποψη προσαρµογής 
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στα τεχνολογικά δεδοµένα, όσο – και κυρίως – µε την αλλαγή επαγγελµατικής 

στάσης και κουλτούρας των δηµόσιων λειτουργών, στη δηµιουργία ενός ασφαλούς 

δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας και στη διευκόλυνση της απρόσκοπτης 

πρόσβασης των επιθυµούντων πολιτών σ’ αυτό, για την απόλαυση ολοκληρωµένων 

διοικητικών υπηρεσιών και, τέλος, στην καλλιέργεια κλίµατος ασφάλειας, τόσο για 

το ίδιο το άτοµο ως υποκείµενο της πληροφορικής τεχνολογίας, όσο και για τα 

δικαιώµατά του για µια ελεύθερη ηλεκτρονική διοικητική επικοινωνία και για 

σύννοµη χρήση των διοικητικών πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα 

που το αφορούν. 

Η επένδυση που γίνεται στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη 

δηµόσια διοίκηση αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια της διοικητικής 

µεταρρύθµισης και του εκσυγχρονισµού, µε την εκπαίδευση και κατάρτιση του 

στελεχιακού δυναµικού γύρω από θέµατα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, που 

διευκολύνει και καθιστά εφικτή την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων. Τα 

οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σηµαντικότατα, αφού συµβάλλει στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης, 

προωθεί την ενίσχυση της δηµοκρατίας και διευρύνει τον έλεγχο των φορέων 

διακυβέρνησης, παρέχοντας µεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές, ενώ στο κέντρο 

αυτής της πολιτικής τοποθετείται ο πολίτης. 

Η υιοθέτηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην 

Ελλάδα, θεωρείται πως θα συνδράµει στην άρση των περιορισµών που επιβάλλονται 

στη θεσµική δυνατότητα του κράτους να διεκπεραιώνει µεταρρυθµίσεις και της 

παρακώλυσης των µεταρρυθµίσεων που προέρχεται από ένα µάλλον παράδοξο 

σύστηµα διαµεσολάβησης οργανωµένων συµφερόντων και συνεννόησης µεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων – στην εσωτερική πολιτική – και θα έχει ως αποτέλεσµα την 

προαγωγή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη και 

αξιόπιστη πληροφόρηση των πολιτών, την ενεργή συµµετοχή και την 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας 

επιτυγχάνεται η ενίσχυση του δηµοκρατικού συστήµατος και προωθείται µια νέα 

φιλοσοφία, που συµβάλλει σταδιακά στη δηµιουργία ενεργών πολιτών, ξεπερνώντας 

τα εµπόδια στις µεταρρυθµίσεις και το πολιτικό περιβάλλον αδιεξόδου που 

δηµιουργείται µεταξύ αντιπαρατιθέµενων και αδιάλλακτων πλευρών, ώστε να 

επιτευχθεί η ευρωπαϊκή σύγκλιση. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και επικοινωνίας, σε συνδυασµό µε το µετασχηµατισµό των διοικητικών 
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διαδικασιών, µπορεί, κατά συνέπεια, να οδηγήσει σε µια νέα µορφή διακυβέρνησης 

και σε αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. 

Στα πλαίσια αυτά, το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

υιοθετήθηκε από την Ελλάδα, σε µια προσπάθεια σύγκλισης µε τα ευρωπαϊκά 

διοικητικά συστήµατα και υπερκερασµού των όποιων ιδιαιτεροτήτων και 

αποκλίσεων. Είναι, όµως, παραδεκτό, ότι τα πάγια παθολογικά ή ανασταλτικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού διοικητικού συστήµατος, στο µέτρο που οφείλονται 

σε βαθιά ριζωµένες ενδογενείς τάσεις και νοοτροπίες, δε θα υποσταλούν εύκολα, 

παρά µόνο κάτω από ένα συνδυασµό εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων και 

αναπροσανατολισµών. 

Η συνειδητοποίηση του οργανωτικού ελλείµµατος και της υστέρησης – από 

τη σκοπιά της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας – της ελληνικής διοίκησης, 

έναντι περισσότερο εξελιγµένων ευρωπαϊκών προτύπων, λειτουργεί, στην προκειµένη 

περίπτωση, ως εκσυγχρονιστικός µοχλός. Η πρόκληση του εκσυγχρονισµού και της 

ανάκαµψης της κρίσης ικανότητας και καταλληλότητας που µαστίζει την ελληνική 

διοίκηση, µπορεί να απαντηθεί ουσιαστικά µόνο από τους ίδιους τους µετόχους του 

προβλήµατος: στην ίδια τη διοίκηση και στην πολιτική, που έχει τη γενική ευθύνη για 

την καθοδήγησή της, εναπόκειται η πρωτοβουλία και η συστηµατική προσπάθεια για 

τον εκσυγχρονισµό – και, εν τέλει, για µεταρρύθµιση – µεθόδων και διαδικασιών, 

στάσεων και νοοτροπίας που χαρακτηρίζουν το ελληνικό διοικητικό σύστηµα. 
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του δηµόσιου τοµέα», Εφηµ∆∆: http://www.efimdd.gr/E799A9A8.el.aspx  

▓ Χρηστάκης Μ., Βασικές αρχές σύγχρονης δηµοτικής διοίκησης: 
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του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα “Η διοικητική µεταρρύθµιση στην πράξη – Προγραµµατική 
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Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

στις 20-3-2012: http://www.ydmed.gov.gr/?p=1693  

 

 

Ανακοινώσεις – Αποφάσεις – Γνωµοδοτήσεις – Μελέτες - Νόµοι - Οδηγίες: 

 

 ,Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόµου για την ενίσχυση της διαφάνειας ּס

Ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»: www.greeklaws.com/pubs/uploads/2772.pdf 

 .Αναθεωρηµένη έκδοση ΕΠ «ΚτΠ» εγκεκριµένη από την ΕΕ, µε την υπ’ αριθµ ּס

Ε(2008)8832/19-12-2008 Απόφαση: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την ּס

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

της 21ης Σεπτεµβρίου 2010 - Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και 

ανδρών 2010-2015  COM (2010) 491 τελικό: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betw

een_men_and_women/em0037_en.htm 

 ,Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ּס

την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών 

της 17ης Ιουνίου 2008 – Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, 

ενέργειες και µέσα COM(2008) 359 τελικό: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_

persons_asylum_immigration/jl0001_el.htm 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την ּס

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

της 18ης Ιουλίου 2007 µε τίτλο «Καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο 

φύλων» COM(2007) 424 τελικό: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betw

een_men_and_women/c10161_el.htm 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την ּס

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

της 18ης Ιουλίου 2007 µε τίτλο «Καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο 

φύλων» COM(2007) 424 τελικό:  
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http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betw

een_men_and_women/c10161_el.htm 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ּס

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 

Περιφερειών της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 µε τίτλο «Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες 

υλοποιούν τη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

µέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013» COM(2007) 798 τελικό: 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/review_and_future/g24246_el

.htm 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2006) “Ώρα να ּס

ανεβάσουµε ταχύτητα: Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση”: http://www.okeobservatory.gr/projpdf/pdf_texenid_1.pdf 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ּס

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Σχέδιο δράσης 

για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: 

Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων, 

Βρυξέλλες, 25-4-2006, COM(2006) 173 τελικό: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:EL:PDF 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό ּס

Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο: «i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 

για την ανάπτυξη και την απασχόληση» COM(2005) 229 τελικό: i2010: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_

measures/c11328_el.htm 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ּס

13ης Ιουλίου 2006, «Πολιτική συνοχής και πόλεις: Η συµβολή των πόλεων και των 

πολεοδοµικών συγκροτηµάτων στην ανάπτυξη και την απασχόληση στις 

περιφέρειες» COM(2006) 385: 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/review_and_future/g24239_el

.htm 

 :Απόφαση 350/2011 του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας ּס

http://www.eanda.gr/nomikos-logos/i-apofasi-stathmos-3502011-toy-d%E2%80%99-

tmimatos-ste 
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 Απόφαση αριθ. 969/2006/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για το ּס

έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) (2007-2011): 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.ht

m 

 Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ּס

της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-

2013) COM(2006) 364: 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.ht

m 

-Άρθρο 5Α Σ/2001 : http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb ּס

48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 

  ”Consilium, “Σένγκεν: η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ּס

(Ιούνιος 2011): 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3011151ELC.pdf 

 ,Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ּס

Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

“Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης 2007 – 2013”, 

Μάρτιος 2007: www.epdm.gr/Uploads/Files/Ex_ante_EP_Final.doc 

 Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ּס

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

— Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης στην 

Ευρώπη προς όφελος όλων» COM(2006) 173 τελικό: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:325:0078:0081:EL:PDF 

 ελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 31-12-2003∆ ּס

«Χρηµατοδότηση 15 εκατ. € από το Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών»: 

www.ebusinessforum.gr/old/content/downloads/promh8eies.doc 

 ήλωση των Περιφερειών του στόχου “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και∆ ּס

απασχόληση” για το µέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ µετά το 2013: 
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http://regioeuropa.net/files/FINAL%20DECLARATION%20EN%204-5-

2010_EL%20FROM%20REGIOEUROPA.pdf 

 :ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆)∆ ּס

http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf  

 :ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς, Αξιολόγηση εθνικού συστήµατος ακεραιότητας∆ ּס

Ελλάδα, Α΄ έκδοση, Φεβρουάριος 2012: 

http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11 

 :e-Europe 2005 Action Plan ּס

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en

.htm 

 e-Europe, Κοινωνία των πληροφοριών για όλους. Ανακοίνωση σχετικά µε την ּס

πρωτοβουλία της Επιτροπής για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, 

23 – 24 Μαρτίου 2000: 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/2002/greek.pdf 

 :EC, 2005, Growth and jobs - Working together for Europe's future ּס

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?sitelang=en&mgid=20 

 European Commission - DG Enterprise and Industry, Gelau G. - Lejour A,, The new ּס

Lisbon Strategy: An estimation of the impact of reaching 5 Lisbon targets, January 

2006: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16168/1/MPRA_paper_16168.pdf 

 European Commission, Observatory of European SMEs 2002 / No 7 / Recruitment ּס

of employees: Administrative burdens on SMEs in Europe: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/analysis/doc/smes_observatory_2002

_report3_en.pdf 

 :Eurostat (2007), The entrepreneurial gap between men and women ּס

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-030/EN/KS-SF-07-

030-EN.PDF 

 Εγκύκλιος µε θέµα την καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους ּס

(ν.3230/2004) - Μεθοδολογία Στοχοθεσίας, 27/12/2005: 

http://www.ypes.gr/ypes_po/detail.asp?docid=879 

 Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 -2013», Ετήσια ּס

έκθεση 2007: www.epdm.gr/Uploads/Files/files/ETHSIA_EKTHESI_2007.doc 

 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο αναφορικά ּס

µε τη λειτουργία της οδηγίας 1999/93/ΕΚ σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 
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ηλεκτρονικές υπογραφές, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, 

15.3.2006, COM(2006) 120 τελικό:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0120:FIN:EL:HTML 

 :Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση – Επιτελική Σύνοψη, Αθήνα, Νοέµβριος 2007 ּס

http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146 

 ΕΠ «Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Κλεισθένης», Απολογιστική ּס

Έκθεση Αξιολόγησης, Ιούλιος 1999: www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/E1179631-

3FE3.../ex_ante_tel.doc 

 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή,  Κοινοτικές ּס

Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και 

της δασοκοµίας 2007–2013 (2006/C 319/ΕΚ): 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/PROGRAMMA_FILES/c_319_2006.pd

f 

 :Επίσηµη υποβολή ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Αθήνα Οκτώβριος 2007 ּס

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Anaptyxi_Anthrop_Dynamikou.p

df  

 ,«Επίσηµη υποβολή ΕΠ «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας δηµόσιας διοίκησης ּס

Αθήνα, Μάιος 2007: 

http://docs.uoa.gr/D_KPS/2_%D4%EF%EC%E5%E1%EA%DC/7_%C5%D0_%C2

%C5%CB%D4%C9%D9%D3%C7_%C4%C9%CF%C9%CA%C7%D4%C9%CA%

C7%D3_%C9%CA%C1%CD%CF%D4%C7%D4%C1%D3_%C4%C7%CC%CF%

D3%C9%C1%D3_%C4%C9%CF%C9%CA%C7%D3%C7%D3/%C2%C5%CB%D 

 :Επίσηµη υποβολή ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, Αθήνα Οκτώβριος 2007 ּס

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Dioik_Metarrithmisi.pdf   

 :.∆.∆.Ετήσια Έκθεση 2011 Γ.Ε     ּס

http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/94/2011EktheshTelikh.pdf 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το ּס

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αντιµετώπιση του εγκλήµατος στην ψηφιακή µας εποχή: 

ίδρυση του ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο, Βρυξέλλες, 

28.3.2012 COM(2012) 140 final: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012

)0140_/com(2012)0140_el.pdf 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πράσινο Βιβλίο για τη διαδικτυακή διανοµή ּס

οπτικοαουστικών έργων στην ευρωπαϊκή Ένωση: ευκαιρίες και προβλήµατα στην 

πορεία προς την ενιαία ψηφιακή αγορά”, Βρυξέλλες, 13-7-2011 COM(2011) 427 

τελικό: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_

COM2011_427_el.pdf 

 :Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) ּס

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-

1ECCACABB045/0/GRE_CONV.pdf  

 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ∆ήλωση των µελών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε στόχο ּס

µια εξυγίανση ευνοϊκή για την ανάπτυξη και µια ανάπτυξη πιο ευνοϊκή για την 

απασχόληση, Βρυξέλλες, 30-1-2012: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/el/ec/127622.pdf 

 ,International migration policies and data – International Migration Outlook 2012 ּס

Country Notes – Greece: 

http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/IMO%202012_Countr

y%20note%20Greece.pdf 

 Μελέτη για λογαριασµό του ΙΜΕΠΟ που εκπονήθηκε το 2004 από το Μεσογειακό ּס

Παρατηρητήριο Μετανάστευσης και το ΙΑΠΑ∆ – Πάντειο Πανεπιστήµιο, Στατιστικά 

δεδοµένα για τους µετανάστες στην Ελλάδα: 

http://diversity.commedia.net.gr/files/statistics/statistika_dedomena_gia_metanastes_s

thn_ellada.pdf 

  :«Μελέτη του ΥΠΕΣ∆∆Α µε τίτλο «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα ּס

http://www.gspa.gr/%287207755716569257%29/documents/erg%20411_08.pdf 

 Μετανάστες και ένταξη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα, Νοέµβριος ּס

2006: 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/TelikoFylladioGseve_%CE%B4%CE%B9%CE

%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE

%9A%CE%95%CE%9A%20%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95%CE

%95%202.pdf 

 Ν.1405/1983 (ΦΕΚ 180/Α/13-12-1983) Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους ּס

εργαζοµένους που µετακινούνται από τον ιδιωτικό τοµέα στο δηµόσιο, τα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις: 
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www.upatras.gr/index/page/id/93/file/N_1405_1983.pdf  

 Ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/17-10-1990) Ρύθµιση συνταξιοδοτικών και άλλων ּס

συναφών θεµάτων: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/138a_90.1249027464421.pdf 

 ,Ν.1975/1991 (ΦΕΚ 184/Α/4-12-1991) Είσοδος - έξοδος, παραµονή, εργασία ּס

απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες 

διατάξεις: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/184a_91.1150378740941.pdf 

 Ν.2068/1992 (ΦΕΚ 118/Α/9-7-1992) Κύρωση των Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την ּס

προστασία του ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών 

προσωπικού χαρακτήρα: 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Nh-

i7eUlbMc%3d&tabid=132 

 Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/28-2-1996) Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της ּס

αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις: http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-

law/getFile/%CE%9D+2372+1996.pdf?bodyId=907695 

 Ν.2462/1997 (ΦΕΚ 25/Α/26-2-1997) ∆ιεθνές Σύµφωνα για τα ατοµικά και πολιτικά ּס

δικαιώµατα (ΟΗΕ): http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf 

 Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10-4-1997) Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία ּס

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα: 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/22-n_2472_97.htm  

 Ν.2672/1998 (ΦΕΚ290/Α/28-12-1998) Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής ּס

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις: 

http://www.hellenicnavy.gr/index.php/el/nomika-eggrafa/doc_view/22-%CE%9D-

2672-98.html  

 Ν.2671/1999 (ΦΕΚ 1/Α/ 5-1-1999) Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση ּס

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις: 

http://www.oaee.gr/client_files/NOMOI/2676_1999.pdf 

 Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ּס

και άλλες διατάξεις: 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/16_n2690-1999_kef_c.htm  

 Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/3-3-2000) Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ּס

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις: 

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-

law/getFile/%CE%9D+2801+2000.pdf?bodyId=902767 
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 Ν.2860/2000: (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) ∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ּס

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις: 

http://www.uoi.gr/services/epeaek/KPS_Dimosiotita/PDF/TOMOS1/KEF10.pdf 

 Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2-5-2001) Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην ּס

Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες 

διατάξεις: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a91_2001.1127997924357.pdf 

 N.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και ּס

λοιπές διατάξεις: 

http://www.acharnes.gr/ContentFiles/59/Documents/Anavathmisi_tis_politikis_prosta

sias.pdf 

 .Ν.3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/4-12-2002): Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ּס

Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του 

Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. : 

http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/26/N3074FEK296-2002.pdf 

 Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α/27-2-2003) Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των ּס

επικοινωνιών: http://www.adae.gr/portal/fileadmin/docs/nomoi/N.3115-2003.pdf 

 Ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/9-12-2003) Τροποποιήσεις του Ν.1388/1983 «Ίδρυση ּס

Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις: 

http://www.scribd.com/doc/13696999/N32002003 

 Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004) Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε ּס

στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις: 

http://ee.uth.gr/NOMOI/N3230%202004.pdf 

 Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24-5-2004) Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία ּס

της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.: 

www.docman.gr/Download/2817.aspx 

 Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6-8-2004): Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και ּס

θεµάτων δηµοσίας διοίκησης: 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3260_04.htm 

 Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/19-10-2004) Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών ּס

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού: 

http://www.espa.gr/elibrary/N3274_191004_fek195.pdf  
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 Ν.3304/2005 (ΦΕΚ 16/Α/27-1-2005) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ּס

ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού: 

http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf 

 Ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/23-2-05): Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ּס

∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους 

Ο.Τ.Α.: http://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/31/N3320FEK48-2005.pdf 

 – Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών ּס

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις: 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang

=el 

 Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής ּס

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις: 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=5548&cat_id=686 

 Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2005): Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών ּס

Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων.: 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3345_05.htm 

 Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005) Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη ּס

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/212a_05.1149574763509.pdf 

 Ν.3386/2007 Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ּס

ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE

%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C

_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%

CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 

 Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες ּס

διατάξεις: 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Com

munications/Monitoring/N3431_2006.html  
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 Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του ּס

δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης: 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang

=el, 

 Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28-6-2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού ּס

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSO

PIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%

203471_06_0.PDF  

 Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006) Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου ּס

Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) και 

ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/272a_06.1167816255261.pdf 

 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων ּס

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.:   : 

http://www.gspa.gr/%285815582351446291%29/eCPortal.asp?id=4497&nt=60&lang

=1&pID=255&lang=1  

 Ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/23-2-2007) Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του ּס

διαθέσιµου χρόνου στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες διατάξεις: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/40a_07.1173777783468.pdf 

 Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το ּס

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις: 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3580_07.htm 

 Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ּס

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013: 

http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/5370F320-4754-4CEF-8798-

1427C6882148/4321/%CE%9D36142007.pdf 

 Ν.3625/2007(ΦΕΚ 290/Α/24-12-2007) Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού ּס

Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού σχετικά µε την εµπορία 

παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις:   

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=cUmkCRDNX9A%3D

&tabid=132 
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 Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α 49/24.3.2010) Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική ּס

Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων 

µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις:  

http://www.nomikosodigos.info/guide/legislation/427-n-3838-2010-syghrones-

diataxeis-gia-tin-elliniki-ithageneia-kai-tin-politiki-symmetohi-omogenon-kai-

nomimos-diamenonton-metanaston-kai-alles-diataxeis.html 

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ּס

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης:  

http://www.constitutionalism.gr/html/ent/689/ent.1689.asp 

 Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς ּס

διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις: http://www.taxnews.info/news/nomos-

3863-2010/  

 Ν.3917/2011 (ΦΕΚ 22/Α/21-2-2011) ∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή ּס

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 

συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους 

χώρους και συναφείς διατάξεις: 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6539&cat_id=179 

 ,Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α/20-4-2011) Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων  ּס

Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις: http://www.hellastax.com/HTML/2011-

n/n3955-11.htm  

 N.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) «Νόµος υπ’ αριθ. 3979 για την ηλεκτρονική ּס

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»: http://www.egovplan.gr/?page_id=14 

 Ν.4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/21-9-2011):  Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς  ּס

συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του 

αγροτικού κόσµου – οργάνωση της εποπτείας του κράτους: 

http://www.fle.gr/forj/index.php/nomoi-pd/175---2011/7592--401511- 

 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο ּס

µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»: 

http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf 

 Ν.∆.4202 της 19.9.1961 (ΦΕΚ Α 175) Περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ּס

ασφαλίσεως δικαιωµάτων εις περιπτώσεις µεταβολής ασφαλιστικού φορέως: 

www.docman.gr/Download/5404.aspx 
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 :OECD, 2006, National Accounts database, October 2006 ּס

http://www.oecd.org/dataoecd/4/22/37574961.pdf 

 Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ּס

Μαρτίου 2006 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται 

σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0024:el:HTML 

 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του. Συµβουλίου της 12ης ּס

∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:el:PDF  

 Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης ּס

Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς 

του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0017:20080101:EL:

PDF 

 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης ּס

Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: 

http://www.epdm.gr/Uploads/Files/files_for_content/kn2004_18.pdf 

 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης ּס

Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm 

 Π.∆. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α/25-6-2001) Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του ּס

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές:  

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-

law/getFile/%CE%A0%CE%94+150+2001.pdf?bodyId=481283 

 Π.∆. 342/ 2002 (ΦΕΚ 284/Α/22-11-2002) ∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ּס

ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ ή µεταξύ αυτών και 

των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών 

προσώπων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 
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ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 1998 για τη 

νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή 

πρόσβασης υπό όρους [συνδροµητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998, σ.54): 

http://afroditi.uom.gr/rc/chapter2/20020100284.pdf 

 Π.∆. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/31-12-2002) Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής ּס

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος 

επιλογής προϊσταµένων και συναφείς διατάξεις: 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Com

munications/Monitoring/PD387_2002.html 

 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆ιεξαγωγή έρευνας για τις ּס

δεξιότητες των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, Αθήνα, 2007:  

http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov-%CE%A03-

%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-eSkills.pdf 

 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Έκθεση αναφοράς για τις ּס

εφαρµογές και τα συστήµατα οργανωτικής υποστήριξης (Back-office) των Φορέων 

του ∆ηµοσίου, Αθήνα, 2007: http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov-

%CE%A03-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-eSkills.pdf 

 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας «Ενηµερωτικό ∆ελτίο ּס

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», Απρίλιος 2010: 

http://www.scribd.com/doc/50863975/eGovernment-in-GR-april-2010-Local-Edition-

2-0 

 :ΣτΕ Ολ 3665/2005 ּס
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/steo3665_05.htm 

 Σχέδιο Νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου ּס

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015»:  

http://www.scribd.com/doc/58674276/Εκτελεστικός-νόµος-για-φόρους-τεκµήρια-

ακίνητα-ιδιωτικοποιήσεις-και-απολύσεις-στο-∆ηµόσιο-2011 

 :The United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People ּס

http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx 

 :World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011 – 2012 ּס

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 ,Υγειονοµικός Χάρτης (2004), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ּס

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, ∆΄ Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013, Αθήνα, 

Ιανουάριος 2007: 
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http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Building_Healthy_Communities__BHC_/outputs_

media/Stratigiki_tomeaYKA07-13_VERSIONB_31.1.07_FINAL.pdf 

 Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ένταξη ּס

της Πράξης "Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας" µε κωδικό MIS 374036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013", Αθήνα, 11/05/2012: static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΗΧ-

ΥΤΨ 

 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ּס

2007 – 2013, Αθήνα, Ιανουάριος 2007: 

http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf 

 ΦΕΚ 58/Β/24-1-2006, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 44840/ΣΤ5 Απλούστευση διοικητικών ּס

διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.): 

http://www.seepeaa.gr/LH2Uploads/ItemsContent/499/ΚΟΙΝΗ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-

ΑΠΟΦΑΣΗ-2006-ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ---

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ-

ΥΠ.Ε.Π.Θ..pdf 

 ΦΕΚ 263/Α/23-11-2007 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού ּס

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.»: 

http://www.espa.gr/elibrary/N3613_231107_fek263.pdf 

 ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011 «Κανονισµός παροχών ΕΟΠΥΥ και καθορισµός αµοιβών ּס

ιατρών ΕΟΠΥΥ: http://www.ispatras.gr/vasikesanakoinwseis/37-anakoinwseis-

isp/1045----------24563-11-2011--.html 
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