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Πεξίιεςε 

   Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηεχεηαη ζην ζχλνιν ηεο, ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηφζν σο έλλνηα 

φζν θαη σο έλα δσηηθήο ζεκαζίαο φξγαλν γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θάζε θξάηνπο. 

   Ξεθηλψληαο κε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή φζνλ αθνξά ζην δηνηθεηηθφ ζψκα ηεο Διιάδαο, 

επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηνχλ ηφζν νη νκνηφηεηεο φζν θαη νη δηαθνξέο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο απφ ηα εθάζηνηε πνιηηεχκαηα θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. Σα 

πιαίζηα κέζα ζηα νπνία δηελεξγνχλην νη πξνζιήςεηο θαη ε παξνπζία ησλ «πξνηεξαηνηήησλ» 

πνπ αθνξνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. 

   Φηάλνληαο ζην ζήκεξα – θαη ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο- παξνπζηάδνληαη νη 

λένη φξνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ δηνηθεηηθφ ρψξν ηφζν ζε ηνπηθφ/εζληθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε Δπξσπατθφ, πσο απηφο ιεηηνπξγεί θαη πσο έρνπλ αιιάμεη νη ηξφπνη, ηα 

κέζα, νη ηδέεο θαη νη λέεο πξαθηηθέο, κε ζθνπφ λα πξνζαλαηνιηζηεί ν δεκφζηνο ηνκέαο πξνο 

ηηο ζσζηφηεξεο θαηεπζχλζεηο. 

   ην ηξίην θεθάιαην, ην ίδην ην δεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα, παίξλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

εθφζνλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ, νη ζπλζήθεο πξφζιεςεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ, απνηεινχλ θαη ηνλ 

θχξην άμνλα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πνηα είλαη ηα λέα κνληέια δηνίθεζεο πνπ αθνινπζνχλ νη 

ππνδεηγκαηηθνί δηνηθεηηθνί κεραληζκνί θαη πσο απηνί εθαξκφδνληαη. 

   ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηρεηξείηαη λα δηαηππσζνχλ 

θάπνηεο πξνηάζεηο θαη ηδέεο, πξνο βειηίσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Πξνηάζεηο νη νπνίεο 

εθκαηεχηεθαλ θαηφπηλ κειέηεο θαη έξεπλαο επί ηνπ ζέκαηνο.   

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη, Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, πιαίζην 

ηθαλνηήησλ, εθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε, ζπλεξγαζία  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Μέζα ζηα πιαίζηα κηαο νινέλα θαη δηεξεπλψκελεο θαη αληαγσληζηηθφηεξεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ηέηνηεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ επηηάζζνπλ νη επνρέο. Ο δηεζλνπνηεκέλνο 

αληαγσληζκφο, ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ε απαίηεζε πξνζαξκνγήο ζε λέα 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζήκεξα 

ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θξαηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο Αθξνγσληαίνο 

ιίζνο ησλ θξαηψλ, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, είλαη απηή πνπ κπαίλεη ζην ζηφραζηξν κειεηεηψλ 

θαη εξεπλεηψλ εδψ θαη δεθαεηίεο.Σξφπνη, κέζνδνη, πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

απνηειέζκαηα θαη ζηφρνη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπαίλνπλ ζην κηθξνζθφπην ησλ 

δηνηθεηηθψλ επηζηεκφλσλ κε έλα θαη κφλν ζηφρν: ηε βειηίσζε ηεο ζε φια ηα Δπξσπατθά- θαη 

κε- θξάηε. Φπζηθά, έλα εχθνιν θαηλνκεληθά επίηεπγκα, απηφ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ θξαηψλ- 

κειψλ ζηνπο δηεζλήο θαλφλεο, ζηε πξάμε απνδεηθλχεηαη ππεξβνιηθά πεξίπινθν. Σα εζληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο, ε δηνηθεηηθή ηεο θνπιηνχξα, ε γξαθεηνθξαηία, ν 

λνκηθηζκφο θαη ε δπζθακςία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη κεξηθνί κφλν απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζθξνχεη ε ζέιεζε θαη ε επηηαγή γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. 

 Σα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ινηπφλ, είλαη, αθελφο, ην θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηε παζνινγία ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο ππφ ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο θαη αθεηέξνπ, εάλ ν ζπληνληζκφο ησλ εθάζηνηε εζληθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο, απνδεηθλχεηαη ζηε πξάμε εχθνινο. Δξσηεκαηηθά γελλά επίζεο, ε 

δπλαηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

Γεθάδεο Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ηνπηθνί θαη δηεζλήο νξγαληζκνί, νξγαλσκέλα θαη 

κεηθηά θιηκάθηα επηζηεκφλσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα απαληήζνπλ ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα. Λέμεηο – θιεηδηά ησλ παξαπάλσ, είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ε επειημία, ε δηαθάλεηα θαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

πνιηηψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ. Δίλαη επίζεο κία πξνζπάζεηα λα ζεζπηζηεί θαη λα θαηαξηηζηεί 

έλα πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλείηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζε Δπξσπατθή 

ηξνρηά. Μηα ηξνρηά εθζπγρξνληζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα.  

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ έγθεηηαη φκσο εδψ, είλαη πσο ηα λέα απηά δεδνκέλα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ελέρνπλ ζήκεξα θαη ην ζηνηρείν ηεο θξίζεο. Μηαο παγθφζκηαο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ 
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πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ. Ή κήπσο ε θξίζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα αλάπηπμε; Έρνπλ ινηπφλ νδεγεζεί ηα θξάηε αλά ηνλ θφζκν, ζε έλαλ θαχιν 

θχθιν αλάπηπμεο θαη ηζνξξνπίαο ηαπηφρξνλα ή ην δήηεκα είλαη πην απιφ ηειηθά;  

ηε παξνχζα κειέηε ινηπφλ, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ 

θξαηψλ ζηελ αληαπφθξηζε θαη πινπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ 

δεκφζησλ ηνκέσλ ηνπο. Θα παξνπζηαζηνχλ επίζεο νη πξνζπάζεηεο ηεο Διιεληθήο πιεπξάο, ε 

πνξεία ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα ζε πιαίζην επξσπατθφ θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο. 

Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελψο ηα πξφηππα πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ζήκεξα ε 

παγθφζκηα Γεκφζηα Γηνίθεζε, ην πιαίζην ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ, ν ξφινο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαζψο επίζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεψλ ηνπο, κε ζθνπφ κηα ιεηηνπξγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

(θαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο) Γεκφζηα Γηνίθεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 

Η ηζηνξία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα 

Ζ παζνγέλεηα θαη ηα δεηλά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα μεθηλνχλ απφ ηελ ίδηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο Διιάδαο σο θξάηνο. Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, Βαζηιηθέο Κπβεξλήζεηο, 

Παγθφζκηνη Πφιεκνη, Μεηεκθπιηαθνί Πφιεκνη, Γηθηαηνξηθά Καζεζηψηα, απνηεινχλ κεξηθέο 

κφλν απφ ηηο αηηίεο ηεο δπζθνιίαο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Οθείιεη βεβαίσο λα επηζεκαλζεί πσο δηελεξγήζεθαλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο, απφ 

ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο (θαη δεδνκέλεο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ησλ 

επνρψλ), πξνο εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε αλεπαξθή σζηφζν 

απνηειέζκαηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

 

1.1 Απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο ηε δεκηνπξγία ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο ην 1833 

   Έσο  ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 φιεο νη θαηαθηεκέλεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ, καδί 

θαη ε Διιάδα, εληάζζνληαλ ζε κία εληαία δηνηθεηηθή νξγάλσζε, ην Δγηαιέηη ηεο 

Ρνχκειεο. χκθσλα κε ηνλ θ. Η. Παπαδεκφπνπιν, ε ηεξαξρία απηήο ηεο δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο είρε σο εμήο: ην Δγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο «είρε δηαηξεζεί ζε Σαληδάθηα, ηα 

νπνία αξγφηεξα  ελψζεθαλ ζε Βηιαέηηα (ή Παζαιίθηα). Τα Βηιαέηηα κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηαηξνχληαλ ζε Καδάδεο, πνπ δηνηθνχληαλ απφ ηνπο Βαιήδεο, ηνπο Παζάδεο, ηνπο 

Σνπκπάζεδεο θαη ηα Σπκβνχιηά ηνπο. Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ηνλ έιεγρν ησλ Πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλαζθνχζαλ νη πξφθξηηνη
1
». Ο 

«ζεζκφο ηεο απηνδηάζεζεο» ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο νδήγεζε ζε θνηλνηηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε, κε βαζηθφ γλψξηζκα ηε δπλαηφηεηα ηεο απηνδηνίθεζεο ζε θάζε 

Υσξηφ. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα νξγάλσζεο ινηπφλ, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίεο άξρηζαλ πηα λα αλαπηχζζνληαη αξθεηά, έρνληαο σο 

βάζε ην θνξνινγηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Τπφ 

απηή ηε κνξθή πηα, νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο απνηέιεζαλ έλα βαζηθφ ηκήκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ σο ζηφρν είρε ηε «πξνζηαζία» 

                                                           
1
Ραπαδθμόπουλοσ Ι. για Αςπρίδθσ Μ.-Γ., «Ειςαγωγι ςτθν πολιτικι και διοικθτικι οργάνωςθ του 

ΕλλθνικοφΚράτουσ», Ρειραιάσ- Λάριςα, Εκδόςεισ Ρροπομπόσ, 2012, ςελ. 17. 
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ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν απνηειεί θχξην γλψξηζκα ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ εθείλα ηα ρξφληα, εληζρχζεθε θαη κεηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ σο λενζχζηαην θξάηνο «ιφγσ ηεοέιιεηςεο κηαο παγησκέλεο άξρνπζαο δηνηθεηηθήο 

ηάμεο
2
» θαη δπζηπρψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαηεξείηαη έσο θαη ζήκεξα. 

   ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο Δπαλάζηαζεο, παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ ηνπηθψλ αξρψλ κε ζηφρν ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αγψλα. Μεξηθέο απφ 

απηέο ηηο αξρέο ήηαλ ν Οξγαληζκφο ηεο Γεξνπζίαοηεο Γπηηθήο Φέξζνπ Διιάδνο 

(ςεθίζηεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ ηνπ 1821), ε Ννκηθή Γηάηαμε ηεο Αλαηνιηθήο Φέξζνπ 

Διιάδνο (ςεθίζηεθε ζηελ Άκθηζζα ζηηο 15/11/1821) θαζψο επίζεο θαη ν Οξγαληζκφο 

ηεο ΠεινπνλλεζηαθήοΓεξνπζίαο (ςεθίζηεθε ζηελ Πεινπφλλεζν ζηηο 27/12/1821). 

Αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζπγθξφηεζεο ηεο δηνίθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ελψ ην Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα ηεο Δπηδαχξνπ, απνηέιεζε ηε πξψηε 

θαζνιηθή πξνζπάζεηα (ςεθίζηεθε ζηηο 20/12/1821). Με ην Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα ηεο 

Δπηδαχξνπ ηέζεθε ην δήηεκα «πεξί ζρεκαηηζκνχ Γηνηθήζεσο» θαη νπζηαζηηθά έζεζε ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ δχν ζσκάησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε Γηνίθεζε˙ ηνπ Βνπιεπηηθνχ θαη 

ηνπ Δθηειεζηηθνχ. ε απηφ ην ζεκείν άξρηζε λα δηαθαίλεηαη έληνλα ε αλάγθε γηα 

απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαζψο ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ δηνξηδφηαλ απφ 

ην Δθηειεζηηθφ ζψκα.  

Σν 1822 θαη κε ηνλ λ. 12/30-4-1822 κε ηε ςήθηζε ηνπ «Οξγαληζκνχ ησλειιεληθψλ 

επαξρηψλ», ε ρψξα νπζηαζηηθά δηαηξείηαη ζε επαξρίεο θαη αληεπαξρίεο  πξψηεο θαη 

δεχηεξεο ηάμεο θαη ν Έπαξρνο νξίδεηαη σο επηθεθαιήο απηψλ. Οη Δπαξρίεο δηαηξέζεθαλ 

ζε Κσκνπφιεηο θαη Υσξηά. 

   ηε ζπλέρεηα, ην Πνιίηεπκα ηνπ Άζηξνπο, θαηά ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε (29/3/1823) 

αλαζεσξεί ην Πνιίηεπκα ηεο Δπηδαχξνπ, θαηαξγεί ηνπο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο θαη δεκηνπξγεί ηνλ ζεζκφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ησλ 

Υπνπξγψλ πνπ ζα είλαη ζην εμήο αξκφδηνη ηνπ έζλνπο. Παξάιιεια αλαζεψξεζε θαη ηνλ 

«Οξγαληζκφ ησλ ΔιιεληθψλΔπαξρηψλ» θάλνληαο αλαθαηαλνκή ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη 

ζηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

   Σν 1827, θαηά ηελ Γ΄ Δζληθή πλέιεπζε ηεο Σξνηδήλνο, ςεθίζηεθε  ην «Σχληαγκα ηεο 

Τξνηδήλνο» αλαζεσξψληαο  κε ηε ζεηξά ηνπ ην «Πνιίηεπκαηνπ Άζηξνπο». Με ην λέν 

χληαγκα κεηαβάιιεηαη ην ηζρχνλ νξγαλσηηθφ ζρήκα, ηηο ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο 

αλαιακβάλεη έλα λέν φξγαλν, ε «Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή», ελψ ηαπηφρξνλα θαηαξγνχληαη 

                                                           
2
Βλ. όπ. υποςθμ. 1, ςελ. 17 
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νη έσο ηφηε δηνηθεηηθέο αξρέο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα άξζξα ηνπ «Σπληάγκαηνο 

ηεοΤξνηδήλνο» (άξζξν 2) νξίδεη φηη «ε ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη κία θαη αδηαίξεηνο
3
». 

ηε ζπλέρεηα ςεθίδεηαη ην «Πνιηηηθφ Σχληαγκα ηεο Διιάδνο» ην 1827 ην νπνίν θξίζεθε 

σο «μέλν» γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο θαη σο εθ ηνχηνπ αθαηφξζσην 

λα εθαξκνζζεί γηα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθέο εβδνκάδεο. 

   Δίλαη σζηφζν πξνθαλέο πσο φιεο νη πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, σο ζηφρν είραλ ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε ζηήξημε ηνπ αγψλα θαηά ηεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ελψ ειάρηζηα δηαθαίλεηαη σο ζηφρνο ε αλάπηπμε θαη ε 

θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο ίδηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

Δλδερνκέλσο νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο  δε ιεηηνχξγεζαλ φπσο ηα φξγαλα επηζπκνχζαλ ελψ 

επηπξνζζέησο ελίζρπαλ θαη ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο. 

   Ζ επφκελε πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γίλεηαη κε ηελ άθημε 

ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα ην 1828. Ο Καπνδίζηξηαο δηαηξεί ηε ρψξα ζε 13 ηκήκαηα θαη 

δεκηνπξγεί ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ην Παλειιήλην πκβνχιην (ν ξφινο ηνπ νπνίνπ 

είλαη θαζαξά γλσκνδνηηθφο). Σαπηφρξνλα εθδίδεη ηνλ «Γηνηθεηηθφ Οξγαληζκφ ησλ 

Τκεκάησλ» πξνο ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζεζπίδεη ην 

«Γηνξγαληζκφ ηνπ Υ.Σ.
4
». Σέινο θαζηεξψλεη ην «Λνγηζηηθφλ θαη ΔιεγθηηθφλΣπλέδξηνλ» 

πξνο έλαλ γεληθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. 

   Οη απφςεηο πεξί δηαθπβέξλεζεο Καπνδίζηξηα ππήξμαλ αληηθαηηθέο. Αξθεηνί ηζηνξηθνί 

ραξαθηήξηζαλ απηαξρηθή θαη ζπγθεληξσηηθή ηε πνιηηηθή ηνπ ελψ ζηνλ αληίπνδα 

ππήξμαλ θαη απηνί πνπ ζεψξεζαλ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Καπνδίζηξηα σο ηε πξψηε 

ζνβαξή πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (ππφ ηηο ηφηε ηζρχνπζεο 

ζπλζήθεο αθνχ πνιιέο πεξηνρέο ήηαλ αθφκε ππφ ηε θαηνρή ησλ Σνχξθσλ). 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Βλ. όπ. υποςθμ. 1, ςελ.19 

4
Ο «Διοργανιςμόσ του Υ.Σ.» αποτελοφνταν από τα εξισ Υπουργεία: Υπουργείο Εςωτερικϊν, Εξωτερικϊν και 

Εμπορικοφ Ναυτικοφ, Οικονομίασ και Εμπορίου, Δικαιοςφνθσ, Δθμόςιασ Ραιδείασ και Εκκλθςιαςτικϊν 
Ρραγμάτων κακϊσ επίςθσ και τθ Γραμματεία των Στρατιωτικϊν και των Ναυτικϊν. 



 
10 

 

1.2 Η έιεπζε ηνπ Όζσλα θαη ε δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο (1833-

1909) 

Με ηελ άθημε ηνπ ζσλα ζην Ναχπιην, ην 1833, μεθηλάεη έλαο λένο θχθινο δηεξγαζηψλ 

θαη πξνζπαζεηψλ πεξί αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ο ζσλαο, κε ην Γηάηαγκα 

ηεο3
εο

/15
εο

 Απξηιίνπ 1833, δηνξίδεη ην πξψην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ επηά Γξακκαηείεο
5
. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ «ε 

ππνβνιή θαη ζπδήηεζε φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ησλ ζεκάησλ πνπ αλάγνληαλ 

ζηελ νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ηεο δηαηξέζεσο ηεο Δπηθξάηεηαο, ηεο ζρέζεο 

Δθθιεζίαο- Κξάηνπο, θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ επηκέξνπο Δθθιεζηψλ κεηαμχ ηνπο, ε 

ζχλαςε ζπλζεθψλ κε άιια θξάηε, νη ακθηζβεηήζεηο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Γξακκαηεηψλ, ε έθδνζε εθηειεζηηθψλ δηαηαγκάησλ, ε έθδνζε εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ λφκνπ 

θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ηελ νπνία αλέζεηε ν Βαζηιέαο θαη νη εηδηθφηεξνη Νφκνη
6
». Με 

ηε ζεηξά ηνπο, θάζε Γξακκαηέαο ηεο Δπηθξαηείαο φθεηιε λα είλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα 

θαη ππνζέζεηο πνπ ππαγφηαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ (Γξακκαηεία), λα 

ππνδεηθλχεη λφκνπο, λα θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαζψο επίζεο θαη λα 

ελεκεξψλνπλ πιήξσο ηνλ Βαζηιέα, κε κία ιεπηνκεξή αλαθνξά, ζην ηέινο θάζε έηνπο.  

   Γηα πξψηε θνξά ην 1833 θαη κε ην αληίζηνηρν Γηάηαγκα ηεο 30
εο

 Απγνχζηνπ 1833 «πεξί 

εηζαγσγήο ησλ βηβιίσλ πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλππεξεηψλ», ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Θεσξνχκελε σο κία απφ ηηο 

θπξηφηεξεο πξνζπάζεηεο  νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο Διιάδαο, ε Κπβέξλεζε 

ηνπ Βαπαξνχ Πξίγθηπα ζσλα, σο βαζηθφ ζθνπφ είρε λα νξγαλψζεη «ηα Οηθνλνκηθά ηνπ 

ηφπνπ, ηελ Γηνίθεζε, ηε Γηθαηνζχλε, ηελ Δθθιεζία, ηελ Δθπαίδεπζε, ην Σηξαηφ, ην 

Ναπηηθφ
7
» θαη λα ζέζεη «ζεκέιηα γεξά» ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ θαζεγεηή θαη 

κέινο ηεο Αληηβαζηιείαο (ή Σξηκεινχο Δπηηξνπήο), Μάνπξεξ. Σαπηφρξνλα θαη ζχκθσλα 

κε ην Β. Γ. ηεο 3
εο

 Απξηιίνπ 1833, «νξηδφηαλ φηη ν δηνξηζκφο θαη ε παχζε ησλ ππαιιήισλ 

ζα γίλεηαη απφ ηνλ Βαζηιέα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, ν νπνίνο έπξεπε 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ηθαλόηεηα, ηελ επηζηεκνληθή παηδεία, ην άκεκπην ηεο 

                                                           
5
«Οι Γραμματείεσ που κεςμοκετικθκαν ιταν: α)θ, επί του Βαςιλικοφ Οίκου και επί των Εξωτερικϊν, β)θ, επί 

τθσ Δικαιοςφνθσ, γ)θ, επί των Εςωτερικϊν, δ)θ, επί των Εκκλθςιαςτικϊν και τθσ Δθμοςίου Εκπαιδεφςεωσ, ε)θ, 
επί των Οικονομικϊν, ςτ)θ, επί των Στρατιωτικϊν και η)θ, επί των Ναυτικϊν» βλ. Μπαμπαλιοφτασ Λ. Ρ., «Το 
ςφγχρονο κεςμικό πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», Τόμοσ Αϋ, Ακινα- Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ 
Σάκκουλα Α.Ε., 2007, ςελ. 64. 
6
Βλ. βλ. όπ. υποςθμ. 5, ςελ. 65 

7
Βλ. βλ. όπ. υποςθμ. 5, ςελ. 63 
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δηαγσγήο θαη ηηο ζεκαληηθέο εθδνπιεύζεηο ηνπ ππνςεθίνπ»
8
. Ζ Κπβέξλεζε ινηπφλ, 

φθεηιε λα γλσξίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη ην έξγν ηνπο. Σν πξφβιεκα σζηφζν πνπ δελ 

άξγεζε λα εκθαληζηεί, ήηαλ ε ηνπνζέηεζε (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά) πιήζνπο Βαπαξψλ ζε 

ζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δεδνκέλνπ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ 

ειιεληθφ ιαφ. Απηφ εμέγεηξε κία ζεηξά αληηδξάζεσλ απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ν νπνίνο 

απαίηεζε λέν χληαγκα ην 1843, ην νπνίν θαη επηθπξψζεθε απφ ηνλ ζσλα ζηηο 

18/3/1844. Τν Σχληαγκα ηνπ 1844 φξηδε (άξζξν 3) ηνπο έιιελεο σο ηνπο κφλνπο 

δηθαηνχρνπο ζέζεσλ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν παξαπάλσ ςήθηζκα σζηφζν, αληηκεηψπηζε ηε 

δπζαξέζθεηα θάπνησλ πνιηηηθψλ ηεο επνρήο, ππνζηεξηθηέο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, θαζψο 

έηζη απνβιήζεθαλ απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε φζνη δελ ζεσξνχληαλ απηφρζνλεο. Έλαο απφ 

ηνπο θπξηφηεξνπο πνιέκηνπο ηνπ ελ ιφγσ ςεθίζκαηνο, ππήξμε ν Ησάλλεο Κσιέηηεο. 

   Μεηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζσλα, νη πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ζπλερίζηεθαλ. Σν 1869, ε Κπβέξλεζε Εαΐκε, επαλαθέξεη κε λνκνζρέδην ην 

δήηεκα ηεο πξφζιεςεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πξνζφληα αιιά θαη ησλ ακνηβψλ ηνπο. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα πξφζιεςεο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Φινγατηε, 

νξίδνληαλ ε ειιεληθή ππεθνόηεηα, ε ζπκπιήξσζε ηνπ 18
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, ε κε 

θαηαδίθε γηα νξηζκέλα αδηθήκαηα θαη ην απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ζρνιαξρείνπ
9
. 

Γπζηπρψο γηα αθφκα κία θνξά, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπλερίδνληαη, ε αμηνιφγεζε 

βάζεη ησλ επηδφζεσλ ησλ ππαιιήισλ, δελ ζηεξίδεηαη ζε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, ελψ ε 

«λνκηκνθξνζχλε» ησλ ππαιιήισλ πξνο  ην θπβεξλψλ θφκκα, ζεσξείηαη πξνζφλ. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα κία ζεηξά άδηθσλ απνιχζεσλ πνιιψλ ππαιιήισλ θαη ηελ αληίδξαζε 

ηνπ Υ. Σξηθνχπε ην 1882. Με ςήθηζε ινηπφλ ησλ λ. ΦΝΕ΄/1877
10

 θαη ΦΝΣΤ΄/1877
11

  

νξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη κε ηνλ λ. 

ΥΞΥΣ΄/1877 νξίδνληαη ηα πξνζφληα ηνπο. Με κηθξά θάζε θνξά, αιιά ζηαζεξά βήκαηα, 

νη ηφηε θπβεξλήζεηο, πξνζπαζνχλ λα επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά (πνιιέο θνξέο θαη 

ζπκθέξνληα) απνηειέζκαηα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Έηζη, κε ηνλ λφκν ηεο 14
εο

 Μαΐνπ 

1884, νξίδεηαη ε «αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ πξντζηάκελνπ» (θαη ε απφδεημε απηήο) σο ν 

κφλνο ηξφπνο απφιπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Παξάιιεια, κε ηνλ Ν. ΑΡͶΓ΄/ 14 

                                                           
8
Βλ. Φλογαϊτθσ Σ. Ι., «Το Ελλθνικό Διοικθτικό Σφςτθμα», Ακινα – Κομοτθνι, Εκδόςεισ Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, 

ςελ. 210 
9
Βλ. όπ. υποςθμ. 8, ςελ. 212 

10
Νόμοσ 657/1877 (ΦΕΚ 98-27.12.1877) «Ρερί οργανιςμοφ και προςόντων του προςωπικοφ του επί των 

Εξωτερικϊν Υπουργείου» 
11

Νόμοσ 656/1877 (ΦΕΚ 98-27.12.1877) «Ρερί οργανιςμοφ των Ρροξενικϊν αρχϊν, δικαιοδοςίασ αυτϊν 
κ.λ.π.» 
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Ματνπ 1884
12

, σο «πξνυπφζεζε εηζφδνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο» νξίδνληαη 

«ε θαηνρή επηζηεκνληθνύ δηπιώκαηνο θαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό»
13

. 

   Ζ αλάγθε γηα ζηειέρσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ηθαλφ πξνζσπηθφ, ήηαλ πηα 

επηηαθηηθή. Αλαγθαίν θξίζεθε σζηφζν θαη ην ηέινο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Ο 

Σξηθνχπεο, αλαιακβάλνληαο απηφ ην ξφιν, εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε θαη κε ςεθίζκαηα έσο ην 1909, πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.  

   Σα πξνζφληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο θαίλεηαη λα 

απαζρνινχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηφηε θπβεξλήζεηο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

δψζνπλ κία ζχγρξνλε κνξθή ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Αλ θαη δπλακηθέο, νη 

πξνζπάζεηεο απηέο ζηακάηεζαλ φηαλ ε Διιάδα έιαβε πηα κέξνο ζηηο πνιεκηθέο 

ζπξξάμεηο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

 

 

 

1.3Απφ ην Κίλεκα ζην Γνπδί έσο ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (1909-1949). 

   Σν 1909,κε ηελ έιεπζε ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, μεθηλάεη έλαο λένο θχθινο 

δηεξγαζηψλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα. Ο Βεληδέινο ηνλίδεη
14

 πσο φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, έρνπλ σο φθεινο ηνλ ίδην ηνλ ιαφ θαη φρη κφλν 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.εκαληηθή πξνζπάζεηα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ππήξμε 

θαη ην Γηάηαγκα ηεο 14
εο

Μαΐνπ 1911 «πεξί ηεο θαηά ην άξζξνλ 17 ηνπ ΓΧΒ΄ λφκνπ ηνπ 

1910 απνζηνιήο εηο ηελ αιινδαπή ππαιιήισλ ηνπ Υπνπξγείνπ ησλ Δζσηεξηθψλ ή ησλ 

Ννκαξρηψλ πξνο ζεσξεηηθήλ θαη πξαθηηθήλ άζθεζηλ» κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ 

θαη εκπεηξηψλ απφ ην εμσηεξηθφ
15

.  Ωζηφζν, ζεκαληηθφηεξν φισλ ζεσξείηαη ην γεγνλφο 

φηη ην 1911 νξηζηηθνπνηείηαη ε κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελψ ε εηζαγσγή 

ηνπο ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζα γηλφηαλ ζην εμήο θαηφπηλ δηαγσληζκνχ θαη κε 

αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. Ζ κνληκφηεηα, ε πεηζαξρεία θαη ηα πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ 

ζπλερίδνπλ λα πξνζδηνξίδνληαη κε λφκνπο θαη επηηξνπέο έσο θαη ην χληαγκα ηνπ 1927. 
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Νόμοσ 1193/1884 (ΦΕΚ 217-26.05.1884) «Ρερί προςόντων και πεικαρχικισ τιμωρίασ των δθμοςίων 
λειτουργϊν» 
13

Βλ. όπ. υποςθμ. 8, ςελ. 213 
14

Σε ομιλία του ςτθ Βουλι για τθ ςχετικι διάταξθ τόνιςε ότι «όλθ θ προςπάκεια θ οποία καταβάλλεται δία 
του άρκρου τοφτου, δεν αφορά το ςυμφζρον των υπαλλιλων, αλλϋ αφορά το ςυμφζρον του λαοφ» βλ. 
Αςπρίδθσ Γ., «Ειςαγωγι ςτθν πολιτικι και διοικθτικι οργάνωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ» ,Ρειραιάσ- Λάριςα, 
Εκδόςεισ Ρροπομπόσ,2013, ςελ.25. 
15

Βλ. όπ. υποςθμ. 8, ςελ. 214 
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Δίλαη πξνθαλέο πσο ηα δεηλά πνπ είραλ πξνθιεζεί ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε ηε πάξνδν 

ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ πειαηεηαθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, φθεηιε λα 

ζηακαηήζεη. Ζ απζαηξεζία θαη ηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε ζηελ 

εμέιημε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν Γηθαζηηθφ ψκα αιιά θαη νη 

ππάιιεινη ησλ Τπνπξγείσλ θαίλεηαη λα έγηλαλ ην πξψην κέιεκα ησλ Κπβεξλήζεσλ έηζη 

ψζηε λα κελ δηαηαξάζζνληαη απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ. 

   Ωζηφζν, παξαηεξείηαη πσο ην 1929 γίλεηαη έλα βήκα πξνο ηα πίζσ. Ο λ.4229/1929, ην 

ιεγφκελν «Ηδηψλπκν», θαίλεηαη λα είλαη ην «αληίπαινλ δένο» ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

1927. Δπί ππνπξγίαο Κ. Εαβηηζηάλνπ, ςεθίδεηαη ν λ.4229/1929
16

 «πεξί κέηξσλ 

αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζέξσλ πνιηηψλ» ν νπνίνο 

θαζψο θαίλεηαη απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Κάηη ην νπνίν, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Η. Παπαδεκφπνπινο «εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηα άξζξα 13 

θαη 14 γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ «ζπλέξρεζαη» θαη «ζπλεηαηξίδεζζε» ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 

1927». χκθσλα ινηπφλ κε ην «Ηδηψλπκν», θάζε δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ ζα θξηλφηαλ 

έλνρνο(ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ λφκνπ), ζα «έπξεπε απηφκαηα λα ηεζνχλ εθηφο 

ππεξεζίαο γηα πεξίνδν πέληε ρξφλσλ ην πνιχ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί, ζηξαηησηηθνί θαη ηα 

φξγαλα ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζα κπνξνχζαλ λα απνιπζνχλ νξηζηηθά, αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε θαηαδίθε, αλ ζπιιακβάλνληαλ
17

» λα πξνπαγαλδίδνπλ ππέξ ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ αξρψλ ή λα πξνζβάιινπλ ηελ ηδέα ηεο παηξίδαο θαη ηα Δζληθά ηεο 

χκβνια. Υαξαθηεξηζηηθά δειαδή πνπ είραλ πξνζπαζήζεη, κε ηε ςήθηζε ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1927, λα «απνηηλάμνπλ» απφ ηε κνξθνινγία ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ. Απηφ έθεξε κία ζεηξά αληηδξάζεσλ απφ πνιηηηθνχο ηεο επνρήο νη νπνίνη 

παξαηεξνχζαλ αβάζηκεο θαη άδηθεο απνιχζεηο ππαιιήισλ. 

   Έηζη μεθίλεζε ε εθθαζάξηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αθνχ ν λφκνο εθαξκφζηεθε κε 

ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα έσο ην 1936. Καλέλαο ινηπφλ δεκφζηνο νξγαληζκφο αιιά θαη 

νπνηνζδήπνηε ρξεκαηνδνηνχκελνο απφ ην θξάηνο νξγαληζκφο, δελ έκεηλε άζηθηνο. Έηζη 
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Ζνα από τα αντιπροςωπευτικότερα άρκρα κεωρείται το αρ.6 κατά το οποίο απομακρφνονται 

υπάλλθλοι με κομμουνιςτικά φρονιματα. Ἄξζξν 6. 1. Ἐθπαηδεπηηθνὶ ιεηηνπξγνί, θαίηνη κὴ ὑπνπεζφληεο εἰο 

ἀμηφπνηλνλ πξᾶμηλ ηνῦ παξφληνο λφκνπ, πξνπαγαλδίδνληεο ἐλ ηνχηνηο θνκκνπληζηηθὰο ἀξρὰο, ἢ πξνζβάιινληεο 

ηὴλ ἰδέαλ ηῆο παηξίδνο ἢ ηὰ ἐζληθὰ ζχκβνια, ἀπνιχνληαη ὁξηζηηθῶο ηῆο ὑπεξεζίαο κεη' ἀπφθαζηλ ηνῦ νἰθείνπ 

πκβνπιίνπ. 

2. ηξαηησηηθνὶ παληὸο βαζκνῦ θαὶ ὑπάιιεινη ηῆο Ἀζηπλνκίαο Πφιεσλ, θαίηνη κὴ ὑπνπεζφληεο εἰο 

ἀμηφπνηλνλ πξᾶμηλ ηνῦ παξφληνο λφκνπ, δηαδίδνληεο ἐλ ηνχηνηο ἀξρὰο ἀλαηξεπηηθὰο ηνῦ θξαηνῦληνο θνηλσληθνῦ 

θαζεζηῶηνο ἢ πξνζβάιινληεο ηὴλ ἰδἐαλ ηῆο παηξίδνο ἢ ηὰ Ἐζληθὰ ζχκβνια ἀπνιχνληαη ὁξηζηηθὼο ηῆο 

ὑπεξεζίαο κεη' ἀπφθαζηλ ηνῦ νἱθείνπ πκβνπιίνπ. Οἱ δὲ ἔθεδξνη άμησκαηηθνὶ θαὶ ὑπαμησκαηηθνὶ 

παξαπέκπνληαη εἰο αλαθξηηηθὸλ ζπκβνχιηνλ πξνο ἔθπησζηλ ἀπὸ ηνῦ βαζκνῦ. Βι. ζρεηηθά el.wikisource.org 
17

Βλ.Αλιβιηάτοσ Ν., «Οι πολιτικοί κεςμοί ςε κρίςθ 1922-1974: όψεισ τθσ Ελλθνικισ εμπειρίασ», , γϋζκδοςθ 
Ακινα, Εκδόςεισ Θεμζλιο, 1995, ςελ. 356 
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έλαο κεγάινο αξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ
18

, απνκαθξχλζεθε απφ ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ιφγσ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ. 

   Ζ αλάγθε γηα κία αμηνθξαηηθφηεξε δεκφζηα δηνίθεζε ήηαλ πηα μεθάζαξε. Σα 

πξνβιήκαηα φκσο πνπ ηαιάληδαλ ην ειιεληθφ έζλνο δπζρέξαηλαλ ηελ ήδε δχζθνιε 

θαηάζηαζε. Γπζηπρψο ηα δεηλά ζα ζπλερηδφηαλε θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, θάλνληαο ην 

έξγν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνφδνπ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, αθφκα πην δχζθνιν. 

 

 

1.4 Η αξρή ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Δκθχιηνπ Πνιέκνπ 

(1939-1949). 

Οη πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο αλαηαξάμεηο ζηελ Διιάδα ζπλερίδνληαη θαη ηα δεηλά πνπ 

πξνθαινχληαη ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο, είλαη ιίγα κφλν απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ θαιείηαη ε Διιάδα λα αληηκεησπίζεη. Σν 1941, κε ηελ έλαξμε ηεο Γεξκαληθήο 

θαηνρήο, νη πνιίηεο ηεο ρψξαο ζηεξνχληαη παληφο ηχπνπ δηθαησκάησλ. Απηφ θπζηθά 

ζπκπαξαζχξεη θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη 

αθπξψλεη θάζε πξνζπάζεηα, πνπ έγηλε ζην παξειζφλ, γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Με ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1945), μεθηλάεη έλαο λένο θχθινο 

αλαηαξάμεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, κε πξψην κέιεκα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ζπλεξγαηψλ ησλ Γεξκαλψλ απφ ηηο δεκφζηεο ζέζεηο. Έηζη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1946 θαη 

κε ηνλ λ.342/1946
19

, ζπγθξνηείηαη επηηξνπή ε νπνία θαηαπηάλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα ν νπνίνο νπζηαζηηθά θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα απνκάθξπλζεο θαη 

παξακνλήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ε απηφ ην ζεκείν, εχθνια κπνξεί θαλείο λα 

παξαηεξήζεη ηελ νκνηφηεηα ζηε ινγηθή ηεο «εθθαζάξηζεο» φπσο θαη ην 1929 κε ην 

«Ηδηψλπκν». Ωο βαζηθά ινηπφλ θξηηήξηα ηνπ λ.342/1946 γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Παπαδεκφπνπιν, 

νξίδνληαη «ε αζπκβίβαζηε δηαγσγή ζε ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ...(…)..., ε αληθαλφηεηα εθπιήξσζεο θαζεθφλησλ ιφγσ ζσκαηηθψλ ή 

δηαλνεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη ηέινο ε νπνηαδήπνηε 

ζπκκεηνρή ή ζπλέξγεηα απφ ηε κάρε ηεο Αζήλαο έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο ηεο 

Βάξθηδαο». 
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Σφμφωνα με τον κ. Αλιβιηάτο «μόνο ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, επί ςυνόλου 63.277 δθμοςίων υπαλλιλων, τον 
Απρίλιο του 1947, απολφκθκαν ι εξαναγκάςτθκαν ςε παραίτθςθ 7.972, κυρίωσ για πολιτικοφσ λόγουσ, 
δθλαδι περιςςότεροι από το 12% του δυναμικοφ, κι αυτό μόνο μζςα ςτο 1947»,βλ. όπ. υποςθμ.17, ςελ. 
19

Νόμοσ 342/1946 (ΦΕΚ 123-25.6.1947) «Ρερί ςυςτάςεωσ επιτροπισ καταρτιςμοφ κϊδικοσ περί τθσ 
καταςτάςεωσ εν γζνει των δθμοςίων πολιτικϊν υπαλλιλων», βλ. ςχετ. www.et.gr 
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   Λνγηθφ επαθφινπζν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο αιιά θαη ηεο πξντζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο
20

, ην 1948 νξίδεηαη ε «λνκηκνθξνζχλε» σο βαζηθφ θξηηήξην πξφζιεςεο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Έηζη κε ηνλ αλαζεσξεκέλν λ.516/1948«πεξί ειέγρνπ 

λνκηκνθξνζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεηψλ» νξίδεηαη γηα αθφκε θνξά ε 

ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηπξνζζέησο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα 

αληίζηνηρα ζπκβνχιηα λνκηκνθξνζχλεο ηα νπνία αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

έιεγρν απηήο. 

   Ωζηφζν, ν ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο, δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην ην 

δηεζλέο παγθφζκην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Οη δχν αληίπαιεο δπλάκεηο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ 

(1946-1949), δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα αλεζπρίαο ζηελ Ακεξηθή, θπξίαξρε δχλακε ηεο 

επνρήο, νδεγψληαο ηελ ζε άκεζε παξέκβαζε πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Διιάδαο. Σν 1947 ινηπφλ, ν ηφηε Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Υάξη Σξνχκαλ, θνβνχκελνο έλα 

«πεξηθεξεηαθφ ληφκηλν» ζηελ επηθξάηεζε ηνπ Κνκκνπληζκνχ ζηε Δπξψπε, ηάζζεηαη 

θαηά απηνχ θαη ζηέιλεη ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα 

(ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ήηηα ζηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο). Έηζη, ην Γφγκα 

Σξνχκαλ, επηβάιεη ηελ εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε νπνία βξηζθφηαλ 

ζε ρακειά νξγαλσηηθά επίπεδα ελψ ηαπηφρξνλα κε ηελ Κπαλή Βίβιν, ην 1948, 

εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξσζππνπξγφ κε ην δηθαίσκα ηεο απνκάθξπλζεο θάζε δεκφζηνπ 

ππαιιήινπ ν νπνίνο ζεσξείηαη επηθίλδπλνο γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

ρψξαο. Ωο θξηηήξηα απνκάθξπλζεο, ζεσξνχληαλ «ε δνιηνθζνξά, ε θαηαζθνπεία, ε 

εζράηε πξνδνζία, ε πξνζρψξεζε ή ε ζπλέξγεηα κε θίλεκα πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί σο 

θαζηζηηθφ ή/θαη θνκκνπληζηηθφ». 

   Δμπγίαλζε ινηπφλ ή αλαγθαζηηθή παξαίηεζε; Δάλ αλαινγηζηεί θαλείο ην πιήζνο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ην 1947 (63.277) θαη ην γεγνλφο πσο ην θξάηνο παξέκελε έλαο 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εξγνδφηεο, κία κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζεη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, εμαλαγθάζηεθε ζε άξλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

«πηζηεχσ». 

                                                           
20

Θ ςυνεχισ εναλλαγι πολιτευμάτων και τα κατάλοιπα αυτϊν, κακϊσ επίςθσ και ο ανταγωνιςμόσ των 
υποςτθρικτϊν τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ οδθγοφςε ςε ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ με 
αποτζλεςμα τθν απομάκρυνςθ των «κατάλοιπων» από δθμόςιεσ κζςεισ, καίριασ ςθμαςίασ. Συνοπτικά ασ 
αναφερκοφν τα εξισ:1) Ελλθνικι Ρολιτεία (1826-1832) και Βαςίλειον τθσ Ελλάδοσ (1832-1843):Απόλυτθ 
μοναρχία,2) Βαςίλειον τθσ Ελλάδοσ 1843-1862: Συνταγματικι μοναρχία,3) Βαςίλειον τθσ Ελλάδοσ, Αϋ 
Βαςιλευόμενθ Δθμοκρατία(1862-1913),4) Βαςίλειον τθσ Ελλάδοσ, Βϋ Βαςιλευόμενθ Δθμοκρατία (1913-1924), 
5)Δεφτερθ Ελλθνικι Δθμοκρατία (1924-1936), 6)Βαςίλειον τθσ Ελλάδοσ (1936-1944) και Ελλθνικι Ρολιτεία 
(1941-1944), 7) Βαςίλειον τθσ Ελλάδοσ (1944-1967), 8) Στρατιωτικι Δικτατορία (1967-1974) και 9)Τρίτθ 
Ελλθνικι Δθμοκρατία (1974 και εξισ). 
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   Ωζηφζν ζα ήηαλ ζεκαληηθή παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε θαη ζε δχν ζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη παξά ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο ηηο επνρήο, δεκηνπξγείηαη ε Αλψηαηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ.) ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έσο θαη ζήκεξα, δηεθδηθψληαο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, ιίγνπο κήλεο πξηλ ην ηέινο ηεο θαηνρήο, 

ζηηο 10 Μαξηίνπ 1944, ηδξχεηαη ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο 

(Π.Δ.Δ.Α.) πνπ σο ζηφρν είρε ηελ νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο «Διεχζεξεο Διιάδαο» 

θαη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ «νξγαλσκέλε ιατθή εμνπζία». Ζ Π.Δ.Δ.Α. απηνδηαιχζεθε 

ζηηο 5 Ννεκβξίνπ ηνπ 1944. 

 

 

1.5 Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηνλ Δκθχιην Πφιεκν έσο ηε «Γηθηαηνξία ησλ 

πληαγκαηαξρψλ» (1950-1974). 

 Μεηά ηνλ Δκθχιην Πφιεκν, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη βειηίσζε ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ζπλερίζηεθαλ. Σα πξνβιήκαηα σζηφζν ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε θαη 

ηα θξηηήξηα απηήο, παξέκελαλ ζην πξνζθήλην. Γηα αθφκε κία θνξά ηα θνκκαηηθά 

θξηηήξηα ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη ελψ νη Τπαιιειηθνί Κψδηθεο δελ εθαξκφδνληαη. 

   Σν 1951, ζπζηήλεηαη ε 3
ε
 Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο ΟξγαλψζεσοηνπΥπνπξγείνπ 

Σπληνληζκνχ θαη κάιηζηα κε ππαιιήινπο νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. ηφρνο ηεο 3
εο

 Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο 

Οξγαλψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ πληνληζκνχ ήηαλ νπζηαζηηθά ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηθαλφηεξσλ ππαιιήισλ, άξηηα εθπαηδεπκέλσλ ζηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηφηε κεραληθψλ εμαξηεκάησλ αιιά θαη θαιχηεξα εθπαηδεπκέλσλ ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν 1951, ςεθίδεηαη επίζεο ν λ. 1811/1951 «πεξί 

θψδηθνοθαηαζηάζεσο ησλ δεκνζίσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ». Ωο ζθνπφο ινηπφλ ηνπ ελ 

ιφγσ λφκνπ νξίδεηαη «ε θαζηέξσζηο εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ δηεπφλησλ ηελ 

θαηάζηαζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ, επί βάζεσλ ηζφηεηνο θαη 

δηθαηνζχλεο, ε εμαζθάιηζεο ηεο νξζήοεπηινγήο ηνπ πξνζσπηθνύ απηώλ, ηεο νκαιήο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο κεγίζηεο δπλαηήο απνδφζεσο ηεο εξγαζίαο απηνχ
21

». Παξαηεξείηαη 

δειαδή, γηα αθφκε κία θνξά, ε πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο γηα αμηνθξαηία ζηηο πξνζιήςεηο 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

                                                           
21

Βλ. ςχετ. ΦΕΚ 141-16.05.1951 διακζςιμο ςτον δικτυακό τόπο www.et.gr 
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   Έλα αθφκε ζνβαξφ εγρείξεκα, ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεσξείηαη ην Ν.Γ. 3983/1959 «πεξί κέηξσλ ηηλψλ πξνο βειηίσζηλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ». χκθσλα ινηπφλ κε ην Ν.Γ. 3983/1959 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 1 «παξ΄ εθάζησ Υπνπξγείσ ζπληζηψληαη δη΄ απνθάζεσο ηνπ 

νηθείνπ Υπνπξγνχ, δεκνζηεπνκέλεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κία ή πιείνλεο 

Υπεξεζίαη Δξεχλεο Παξαπφλσλ έξγνλ ησλ νπνίσλ είλαη ε δηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηνπ Υπνπξγνχ εμέηαζηο θαη ζεξαπεία παξαπόλσλ ησλπνιηηώλ
22

». Γηαθαίλεηαη 

ινηπφλ κε απηφ ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα, πσο ην θξάηνο αξρίδεη λα επηζπκεί ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο ζέηεη σο βαζηθφ θξηηή, ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πνιίηεο. Σα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ αλαιάκβαλαλ νη Τπεξεζίεο Δξεχλεο 

Παξαπφλσλ, ηα Γξαθεία Πιεξνθνξηψλ θαη Παξαπφλσλ θαζψο επίζεο θαη νη Έλνξθεο 

Γηνηθεηηθέο Αλαθξίζεηο. 

   Σν 1965, επί πξσζππνπξγίαο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, ν δεκφζηνο ηνκέαο πήξε 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο αθνχ αλαθεξχρζεθε σο «έηνο δεκφζηαο δηνίθεζεο».  

   Σν 1967, θαηαιακβάλνληαο πξαμηθνπεκαηηθά ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ε 

δηθηαηνξία ησλ πληαγκαηαξρψλ επηρεηξεί αλαδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο. 

Έηζη, ςεθίδεηαη ην «Σχληαγκα ηνπ 1968 κε ην νπνίν απαγνξεχεηαη ξεηά 

νπνηαδήπνηεπξνζθπγή ζην Σ.η.Δ.
23

». Καζηεξψλεη επίζεο ην Ν.Γ. 2/1968 «Πεξί 

Δπηηξφπσλ Γηνηθήζεσο» θαη ην Ν.Γ. 215/1969. χκθσλα ινηπφλ κε ην Ν.Γ. 2/1968 νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο νξίδνληαη: ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηεο νξζήο δηνίθεζεο, ε έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ην ήζνο θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ηα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ (άξζξν 2
24

). πκθψλα κε ηνλ Η. 

Παπαδεκφπνπιν «ν ζεζκφο απηφο αθελφο πξνζπάζεζε λα απνηειέζεη έλα είδνο 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη αθεηέξνπ λα ειέγμεη απφιπηα ηνπο πνιίηεο» ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν. Αιηβηδάην «κία απφ ηηο πξσηαξρηθέο επηδηψμεηο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ 

ήηαλ λα σξαηνπνηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζε κία ζπγθπξία πνπ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο φζν θαη ζην δηεζλέο πεδίν...[…]…, νη πξαθηηθέο ηνπο θαιχθζεθαλ , ζπρλά, θάησ 

απφ κία επίθαζε λνκηκφηεηαο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα θξχςεη ηε κεζαησληθή νπζία 

πνπ ηηο ραξαθηήξηδε. […]…εθκεηαιιεχηεθαλ ζην έπαθξν ην πιενλέθηεκα πνπ ηνπο παξείρε 

                                                           
22

Βλ. ςχετικά ό.π. αρ. φφλλου 197 
23

Βλ. όπ. υποςθμ. 1, ςελ. 30 
24

Βλ. Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ του Βαςιλείου τθσ Ελλάδοσ, φφλλο 274. 
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εχπαξμε κηαο λνκνζεζίαο «έθηαηεοαλάγθεο
25

». Σν πξφβιεκα νπζηαζηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, φζνλ αθνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ήηαλ ε ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο θξνλεκάησλ θαη φρη βάζεη ησλ ηππηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. Ζ ελ ιφγσ θπβέξλεζε θαηάθεξλε έηζη λα ειέγρεη εθ ησλ 

έζσ ηε δηνίθεζε ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο. Γηα αθφκε φκσο κία θνξά ηα 

πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ ππαιιήισλ απαμηψλνληαη θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ηα 

«θνκκαηηθά» θξηηήξηα. 

 Παξά ινηπφλ, ηηο ππνδείμεηο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα GeorgesLangrod, ν νπνίνο απεζηάιεη, 

ην 1963 απφ ηνλ ΟΟΑ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειιείςεσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, νη πξνβιεκαηηθέο φςεηο ηεο ηειεπηαίαο ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχλ ην θξάηνο 

θαη ηηο νπνίεο έρεη ζπλνςίζεη ν θ. Φινγατηεο σο εμήο: πξφβιεκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

λνκνζεζίαο, ε κεηαξξχζκηζε ηεο δηνίθεζεο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο 

δηνίθεζεο ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ
26

. 

 

 

1.6 Η δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

(1974 έσο ζήκεξα). 

Οη αλαηαξάμεηο πνπ πξνθάιεζε ε δηθηαηνξηθή πεξίνδνο ζηελ Διιάδα, ιακβάλνπλ 

(ηππηθά) ηέινο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα εγθαζηδξχεηαη ζηελ 

Διιάδα ε Γ΄ Διιεληθή Γεκνθξαηία κέζα απφ ηελ νπνία πξνζπαζεί λα επέιζεη ε 

ζηαζεξφηεηα, ε αλάπηπμε θαη ε ζεζκηθή λνκηκφηεηα ζηε ρψξα κε ηελ επαλαθνξά ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. αθψο ρξεηάζηεθε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο, ε νπνία δηήξθεζε 

πέληε ρξφληα (1975-1980) γηα λα εθθαζαξηζηεί ε έλλνκε ηάμε απφ ηεο 

αληηζπληαγκαηηθέο απζαηξεζίεο ηεο δηθηαηνξίαο. Με ηε ςήθηζε ινηπφλ ηνπ Σπληάγκαηνο 

ηνπ 1975, ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα εγθαζηδξχεηαη ζηε ρψξα θαη ε ειπίδα γηα 

αλάπηπμε, ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο απηή ηε θνξά, «εγθαηαζηάζεθε» ζηελ Διιάδα
27

. 

   Μεηά απφ ηελ επηαεηή δηαθνπή ησλ δηαβνπιεχζεσλ
28

, ε Διιάδα θαηαθέξλεη λα 

πξνζρσξήζεη νξηζηηθά ζηελ ΔΟΚ ηε πεξίνδν 1979-1981. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ λ. 

445/76 «θαζνξίζηεθε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε Κνηλφηεηα. Σην πνιηηηθφ, θπβεξλεηηθφ, επίπεδν ν λφκνο 

                                                           
25

Βλ. όπ. υποςθμ. 17, ςελ. 602 
26

Βλ. όπ. υποςθμ. 8, ςελ. 254 
27

Τθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, ανζλαβε το 1975 ο Κων/νοσ Καραμανλισ με τθν Κυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ 
28

Θ ςυνεργαςία με τθν ΕΟΚ υπιρξε βαςικι επιδίωξθ τθσ Ελλάδασ κατά τθν περίοδο 1955-1961, θ οποία όμωσ 
ανεςτάλθ λόγω τθσ δικτατορίασ των Συνταγματαρχϊν. 
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ξεηψο πξνέβιεπε φηη ηα «αλαθεξφκελα εηο ηαο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κεηά ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζέκαηα ππάγνληαη γεληθψο εηο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπΥπνπξγείνπ 

Σπληνληζκνχ
29

». Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο απηφ ήηαλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα βήκαηα εμέιημεο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ Διιάδα ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν 

θαη ζε βηνηηθφ επίπεδν
30

. Ζ είζνδνο ινηπφλ ηεο ρψξαο ζηε παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, 

έθεξε κία αηζηνδνμία θαη σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ηεο εθζπγρξνληζκφ. 

   Με ηε Νέα Γεκνθξαηία  ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, μεθηλνχλ θαη νη λέεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

απνδνηηθφηεξε πιένλ ιεηηνπξγία ηεο κέζα ζηα δηεπξπκέλα πιαίζηα ηεο ΔΟΚ. Ζ 

απνκάθξπλζε ινηπφλ ησλ ππαιιήισλ πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηε δηθηαηνξία, 

απνηέιεζε ην θχξην κέιεκα ηεο ηφηε θπβέξλεζεο. Βαζηθή επηδίσμε ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηαπηφρξνλα ε απινχζηεπζε ηεο γιψζζαο ησλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ γηα λα είλαη πην πξνζηηή πξνο φια ηα θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά 

ζηξψκαηα
31

.  

   Σν 1977, ηξνπνπνηψληαο λφκνπο ηνπ 1975 θαη ηνπ 1976
32

, ςεθίδεηαη ην Π.Γ. 611/1977 

«πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ, ππφ ηίηινλ «Υπαιιειηθφο Κψδημ», ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηελ θαηάζηαζηλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ.
33

». πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

«ζθνπφο ηνπ παξφληνο θψδηθνο είλαη ε θαζηέξσζηο εληαίσλ θαη νκνηόκνξθσλ 

θαλόλσλδηεπόλησλ ηελ θαηάζηαζηλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο δεκνζίαο δηνηθήζεσο, επί 

βάζεσλ ηζφηεηνο θαη δηθαηνζχλεο, ε εμαζθάιηζεο ηεο νξζήο επηινγήο ηνππξνζσπηθνύ 

απηήο, ηεο νκαιήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο κεγίζηεο δπλαηήοαπνδόζεσο ηεο εξγαζίαο 

απηνχ». 

                                                           
29

Βλ. Μακρυδθμιτρθσ Α.- Ραςςάσ Α., «Η ελλθνικι διοίκθςθ και ο ςυντονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Πολιτικισ», , 
Ακινα-Κομοτθνι, Εκδόςεισ Σάκκουλα, 1994, ςελ. 37 
30

Θ ΕΟΚ ζδινε ζμφαςθ ςτο ηιτθμα των αγροτικϊν προϊόντων, κάτι που ιταν ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 
Ελλάδα. Επιπροςκζτωσ, προβλεπόταν χρθματοδοτικι βοικεια με ςκοπό τθν επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ και τθν ταχφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ του βιοτικοφ επιπζδου του ελλθνικοφ λαοφ. 
http://el.wikipedia.org 
31

 Επίςθσκακιερϊκθκε θ δθμοτικι γλϊςςα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και θ νεοελλθνικι γλϊςςα 
ςτον δθμόςιο βίο με τθν «Εγκφκλιο άλλθ», βλ.ςχετ. όπ. υποςθμ 1., ςελ. 30  
32

Οι τροποποιιςεισ ζγιναν ςτουσ εξισ νόμουσ: α) του άρκρου 47 του ν. 22/1975 «περί ρυκμίςεωσ κεμάτων 
καταςτάςεωσ των δθμοςίων διοικθτικϊν υπαλλιλων και υπαλλιλων ν.π.δ.δ.» και β) του άρκρου 29 του ν. 
417/1976 «περί επαναφοράσ εν ιςχφι των πεικαρχικϊν διατάξεων του Υπαλλθλικοφ Κϊδικοσ και περί 
τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ αυτϊν». Βλ. ςχετ. Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ, τεφχοσ πρϊτον, αρικμόσ φφλλου 198 
33

Βλ. ςχετ. ωσ άνωκεν 



 
20 

 

   Ωο δχν απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο λνκνζεηήζεηο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ζεσξνχληαη ν Ν. 

232/9 Γεθεκβξίνπ 1975 «πεξί επηκνξθψζεσο Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ», θαη ιίγν έπεηηα, ν 

Ν. 1388/29 Απγνχζηνπ 1983 «ίδξπζε Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Νφκνη νη 

νπνίνη θαζηζηνχλ νινθάλεξε πιένλ ηελ αλάγθε γηα έλα ηθαλφηεξν θαη εθπαηδεπκέλν 

δεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα. 

   Δίλαη πξνθαλήο ινηπφλ, ε πξνζπάζεηα απνηίλαμεο ηεο παιαηφηεξεο δηνηθεηηθήο 

θνπιηνχξαο θαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πξνθίι ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Σα ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά θαηάινηπα ηεο επνρήο, είραλ δπζηπρψο επεξεάζεη  ηφζν ηελ 

εηθφλα φζν θαη ηε λννηξνπία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Παπαδεκφπνπιν, ε πνιηηηθή ησλ πξνζιήςεσλ γηα 

πειαηεηαθνχο ιφγνπο, ζπλερηδφηαλ αθφκα (παξά ηεο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα 

αλαδηακφξθσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα). 

   Γπζηπρψο νη πξνζιήςεηο ππαιιήισλ ζην δεκφζην γηα πειαηεηαθνχο ιφγνπο, δε 

ζηακαηά εδψ. Σν 1981, θαη κε ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, 

ςεθίδεηαη ν λ. 1320/1983 ν νπνίνο αλ θαη σο ζηφρν είρε ηελ «ελζσκάησζε 

ζηνποδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ», θαηάθεξε 

σζηφζν«λα παξαγθσλίζεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά θξηηήξηα
34

». Απηφ θπζηθά είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ φρη φκσο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

   Παξ‟ φια απηά, ζε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ ηνληζηεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα βήκαηα πνπ έγηλαλ πξνο φθεινο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. πσο ήδε 

πξναλαθέξζεθε, ην 1983 θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, Μέληνπ Κνπηζφγησξγα
35

, ηδξχεηαη ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(ΔΓΓ). Ζ ΔΓΓ σο θχξην ζηφρν είρε ηελ παξαγσγή (κε έλα είδνο εθπαίδεπζεο πνπ 

δηέθεξε απφ ηα ππφινηπα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα) ηθαλψλ 

ζηειερψλ, θαηαιιήισλ θαη εηδηθά θαηαξηηζκέλσλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηα νπνία ζα 

ηνπνζεηνχληαλ απεπζείαο ζε ζέζεηο δεκνζίνπ. 

   Παξά ηηο φπνηεο δεηιέο πξνζπάζεηεο, ε ηερλνγλσζία, ηα κέζα αιιά θαη ε λννηξνπία ηεο 

επνρήο, δπζηπρψο απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν ρακειφ επίπεδν ππεξεζηψλ, ε γξαθεηνθξαηία θαη νη πειαηεηαθέο 

                                                           
34

 Ωσ ενδεικτικό άρκρο του νόμου κα μποροφςε να αναφερκεί το άρκρο 1, παρ. 1 και παρ. 2 , ςφμφωνα με τα 
οποία καταργοφνται οι εξετάςεισ και ιςχφουν «πίνακεσ διοριςτζων» για κάκε νομό. Βλ. Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τεφχοσ πρϊτο, αρκμ φφλλου 6. 
35

http://el.wikipedia.org 
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ζρέζεηο ζπλερίζηεθαλ κε απνηέιεζκα λα είλαη αθφκα πξνθαλήο ε νπηζζνδξφκεζε ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Γπζηπρψο φκσο, απηή ηε θνξά ε δπζθακςία θαη ε 

δπζιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ πξνθαλήο θαη ζε ζρέζε κε 

ηηοάιιεο ρψξεο ηεο ΔΟΚ. Απηφ θπζηθά είρε σο επαθφινπζν ηελ αλάγθε γηα 

«ζπκπφξεπζε» ηεο Διιάδαο κε έλα Δπξσπατθφ δηνηθεηηθφ πιαίζην˙ κε άιια ιφγηα έλαλ 

Δπξσπατθφ πληνληζκφ. 

   Απφ ην 1990 θαη έπεηηα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Διιεληθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο εληάζεθαλ. Πέξαλ ηεο απαξαίηεηεο 

πξνυπφζεζεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ κε ηα επξσπατθά πξφηππα δηνίθεζεο
36

, ππάξρεη θαη ε 

ηνπηθή αλάγθε γηα έλαλ δηθαηφηεξν θαη ιεηηνπξγηθφηεξν δεκφζην ηνκέα. πσο πνιιέο 

θνξέο έσο ηψξα έρεη ηνληζηεί (θαζψο απνηειεί θαη ην θχξην δήηεκα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο), έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο παζνγέλεηαο ηεο 

ρψξαο, απνηεινχζαλ ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Κνκκαηηθά 

θξηηήξηα, θνηλσληθά θξνλήκαηα, ήζνο θαη «νηθνγελεηαθέο θαηαβνιέο» ππήξμαλ κεξηθά 

κφλν απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πξφζιεςεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, έσο ηψξα. Σα ηππηθά 

πξνζφληα, νη ηθαλφηεηεο, νη δεμηφηεηεο θαη ε ηερλνγλσζία, ειάρηζηα επεξέαδαλ ηηο έσο 

ηψξα πξνζιήςεηο.  

   Απηφ ην δήηεκα, ήξζε λα αληηκεησπίζεη, ην 1994, ν λφκνο Πεπνλή. Με ηνλ λ. 

2190/1994
37

 ηδξχεηαη ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ(ΑΔΠ). Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΑΔΠ είλαη πσο δελ επνπηεχεηαη απφ ηελ εθάζηνηε Διιεληθή 

Κπβέξλεζε αιιά απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ελψ ππφθεηηαη θαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν. 

Σν ΑΔΠ, σο Αλεμάξηεηε Ρπζκηζηηθή Αξρή ππφθεηηαη ζε «θνηλνβνπιεπηηθή επνπηεία» 

θαη ν έιεγρφο ηνπ γίλεηαη κέζσ ππνβνιήο Δηήζηαο Έθζεζεοπεπξαγκέλσλ (άξζξν 138
Α
) πνπ 

«ζπδεηείηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή». χκθσλα κε ηελ θ. Μαπξνκνχζηαθνπ
38

 «ν 

αζθνχκελνο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

επαξθήο, «ηθαλφο λα αλαπιεξψζεη ην ζεζκηθφ θελφ» πνπ εκθαλίδεη ν ελ ιφγσ έιεγρνο». 

Σαπηφρξνλα ζπκπιεξψλεη «νη «δπζιεηηνπξγίεο» ηνπ ειέγρνπ απνδίδνληαη ζε 

«αλεπάξθεηα» ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ…[…].., ηε «κε επάξθεηα»ηνπ «θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ειέγρνπ». Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο «δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί ζηελ πξάμε έλαο 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο, πνπ ζα νδεγνχζε αθελφο ζε αμηφπηζηε ινγνδνζία ησλ 

                                                           
36

 Τα ευρωπαϊκά πρότυπα δθμόςιασ διοίκθςθσ κα αναλυκοφν ςε επόμενο κεφάλαιο τθσ παροφςασ ζρευνασ. 
37

Βλ. Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τεφχοσ πρϊτο, αρκμ. φφλλου 28 
38

Διακζςιμο ωσ ζγγραφο wordςτον διαδικτυακό τόπο  
https://www.eap.gr/images/stories/doc/2013_deo10_dp_series_34.doc 
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αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη αθεηέξνπ ζε καθξνπξφζεζκε «αμηνιφγεζε» ηνπ έξγνπ 

θαη«δηαπίζησζε» ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ».Παξ΄ φια απηά θαη παξά 

ην δαηδαιψδεο λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, απηφ πνπ θάλεη, ηππηθά 

ηνπιάρηζηνλ, αμηνθξαηηθφηεξα ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο κέζσ ΑΔΠ, είλαη ηα εξγαιεία 

πνπ απηφο δηαζέηεη˙ γξαπηφο δηαγσληζκφο, αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, 

ζπκπιεξσκαηηθή πξαθηηθή δηαδηθαζία, εηδηθέο εμεηάζεηο ή/θαη ζπλέληεπμε. Δπηπιένλ, 

ππάξρεη θαη ην δηθαίσκα ελζηάζεσλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο, νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαη 

επνπηεχνληαη απφ ην ίδην ην ΑΔΠ. 

 

  Κιείλνληαο ην παξφλ θεθάιαην, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε, φισλ ησλ 

πνιηηεπκάησλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, γηα κία δεκφζηα δηνίθεζε 

απνηειεζκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Οη πξνζιήςεηο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είηε κε αμηνθξαηηθά είηε κε θνκκαηηθά θξηηήξηα, απνζθνπνχζαλ 

ζε έλαλ θαη κφλν ζηφρν: ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. ε απηφ ην 

ζεκείν, κείδνλνο ζεκαζίαο δήηεκα αλαδεηθλχεηαη ε εηθφλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Τςειφβαζκα ζηειέρε
39

 θαη ππάιιεινη πξψηεο γξακκήο, δηνξίδνληεο θαη δηνξηδφκελνη 

είλαη απηνί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Δίλαη φινη φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο θαη ν ξφινο ηνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο. Tα πςειφβαζκα ζηειέρε είλαη 

απηά πνπ έρνπλ ιφγν ζην κέιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ππνζηεξίδνπλ ζέζεηο, 

ππεξςεθίδνπλ ή θαηαςεθίδνπλ απνθάζεηο πνπ ηελ αθνξνχλ ελψ κεξηθνί απ‟ απηνχο ηελ 

εθπξνζσπνχλ θαη ζηνλ ππξήλα ηεο Δ.Δ. δηεθδηθψληαο γη‟ απηήλ, ηα θαιχηεξα δπλαηά (ή 

ηνπιάρηζηνλ έηζη ζα φθεηιαλ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππάιιεινη «πξψηεο γξακκήο», 

απνηεινχλ ηελ εηθφλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη 

Γεκεηξηάδε- Μαξνχδαο «ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πξψηεο γξακκήο λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ππνζηήξημεπνπ ιακβάλνπλ απφ 

άιινπο εξγαδφκελνπο θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ παξνρή πνηνηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο πξψηεο γξακκήο απφ ηνπο ελδννξγαλσζηαθνχο 

πξνκεζεπηέο ηνπο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ
40

».Δθπαηδεπηηθφ 

θαη επηκνξθσηηθφ πιαίζην, κέζα θαη πφξνη, θαζψο επίζεο θαη ππνζηήξημε είλαη κεξηθέο 

                                                           
39

Ωσ υψθλόβακμα ςτελζχθ εννοοφνται τα μζλθ των Υπουργείων, των ειδικϊν υπθρεςιϊν, των μόνιμων 
αντιπροςωπειϊν κτλ 
40

Βλ. Δθμθτριάδθ Η. – Μαροφδασ Θ., 2
Ο
 Συνζδριο Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων. Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθ Διοικθτικι 

Επιςτιμθ «Νζα Δθμόςια Δικοίκθςθ», Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Κοινωνία των Πολιτϊν, Επιμ. 
Μακρυδθμιτρθσ Α., Μαροφδασ Λ., Ρραβίτα Μ.-Θ.,Ακινα- Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Σάκκουλα, , 2009, ςελ. 102 



 
23 

 

απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ ππαιιήισλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.  Καη΄επέθηαζε 

ινηπφλ, έλα θαιά δνπιεπκέλν πξνζθήλην πάλσ ζην νπνίν ζα εξγαζηνχλ˙ δνπιεηά ε 

νπνία κάιινλ απαηηείηαη λα έρεη γίλεη απφ ηα πςειφβαζκα ζηειέρε.  

   Οη λέεο πξαθηηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΓεκνζίσλΤπεξεζηψλ, έρνπλ 

κπεη νξηζηηθά ζηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ Δπξσπατθψλ Υσξψλ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ 

πςειήο πνηφηεηαο αξρίδεη λα θαηαιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (θαηφπηλ απαηηήζεσλ ηεο Δ.Δ.). Μέλεη λα δνχκε ζε ηη ζηάδην 

βξίζθνληαη φια απηά, ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 

Η χγρξνλε κνξθή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε Διιάδα θαη Δπξψπε: θαλφλεο, λέεο 

πξαθηηθέο θαη «κειαλά ζεκεία».  

   Μεηά ηε ζπλεθηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ πξνεγήζεθε (θεθάιαην 1
ν
), κπνξεί θαλείο 

εχθνια λα παξαηεξήζεη ηα δεηλά ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαηξέρνληαο ζηελ 

πξντζηνξία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη έρνληαο παξέιζεη εηθνζηπέληε θαη πιένλ έηε, απφ 

ηελ πιήξε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, παξαηεξείηαη αθφκε ε (ίδηα ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο) παζνγέλεηα, ε δπζθακςία, ν λνκηθηζκφο, ε δπζιεηηνπξγία θαη ε θξίζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. πσο κε κεγάιε επθξίλεηα ζπλνςίδεη, ν θ. Μαθξπδεκήηξεο «ζηα 

πην έθδεια ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο αζθαιψο 

ζπγθαηαιέγνληαη ν δχζκνξθνο ζρεδηαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ν πδξνθεθαιηζκφο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ν γηγαληηζκφο θαη ε γεληθεπκέλε αθαηαιιειφηεηα ηεο δεκφζηαο 

ππαιιειίαο, ε εζσζηξέθεηα, ν λνκηθηζκφο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε παληειήο ζρεδφλ απνπζία 

ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο, κεζνδνινγίαο θαη θηινζνθίαο δηνίθεζεο, ν εμαηξεηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ, θαη ε πνιηηηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ 

επηινγψλ
41

». Με άιια ιφγηα ν κφλνο ηξφπνο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηνηθεηηθήο αλάπηπμεο, 

είλαη ε ππεξπήδεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ θα κάιηζηα κε βήκα ηαρχ θαζψο ηείλνπλ λα 

γίλνπλ κφληκα. 

ε κία Δ.Δ. ζπλερψο κεηαβαιιφκελε, εμειηζζφκελε θαη αλαπηπζζφκελε, νη αιιαγέο 

(δνκνιεηηνπξγηθέο, ηερλνινγηθέο, ζεζκηθέο θηι) επέξρνληαη ξαγδαία. Απηφ είλαη ην ζεκείν 

φπνπ απνδεηθλχεηαη ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηφζν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο φζν θαη ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ. Πνηα είλαη φκσο ηα αληαλαθιαζηηθά ησλ θξαηψλ-

κειψλ (θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο Διιάδαο) λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα; Ο 

ζπληνληζκφο κεηαμχ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη 

επηηαθηηθφο. ην παξφλ θεθάιαην, ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ 

ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο (κέζα ζε πιαίζηα Δπξσπατθά πιένλ), πσο απηή 
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Βλ. Μακρυδθμιτρθσ Α., «Διοίκθςθ και Κοινωνία: Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα»,Ακινα, Εκδόςεισ 
Θεμζλιο, , 1999, ςελ. 280 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο θαη πνηα είλαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ηεο γηα λα ην 

θαηαθέξεη. 

 

2.1 Δπξσπατθφο πληνληζκφο θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε: αλάγθε ή ππνρξέσζε; 

   Σν 1981 θαη κε ηε πιήξε έληαμή ηεο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα, ε Διιάδα δεζκεχεηαη 

απέλαληη ζηελ ΔΔ θαη ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα, λα αθνκνηψζεη θαη λα εζσηεξηθεχζεη, ηηο 

επηηαγέο ηεο ηειεπηαίαο. Μία αθνκνίσζε ε νπνία νθείιεη λα γίλεη πξνγξακκαηηζκέλα, 

ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο. Ωζηφζν, φπσο θαη ν θ. Παζζάο αλαθέξεη «….[…] ε επηινγή ησλ 

κέζσλ πινπνίεζεο επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ»
42

 θαζψο επίζεο 

ζχκθσλα κε ηελ θ. παλνχ «…[…] αθήλεη ζηηο εζληθέο αξρέο ηελ επηινγή ηεο κνξθήο θαη ηεο 

κεζφδνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηβαιιφκελνπ δεζκεπηηθνχ απνηειέζκαηνο
43

». Σα 

απνηειέζκαηα δειαδή ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ είλαη ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ, ελψ 

ηα κέζα γηα λα θηάζνπλ ζε απηά, είλαη επηινγή ηνπο.  

Σα πξψηα εκπφδηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαζψο επί ηνπ πξαθηένπ, ην εγρείξεκα ηεο 

Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο πξνθχπηεη αξθεηά δχζθνιν. 

   Αξρηθά, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε θαη λα δηαρσξίζνπκε ηνλ Δπξσπατθφ Γηνηθεηηθφ Φψξν 

απφ ηνλ Δζληθφ θαη πσο ν θάζε έλαο ιεηηνπξγεί. Πνηα κέζα δηαζέηεη ν ΔΓΥ  θαη πνηα ν 

Δζληθφο γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηθέο, λα ηηο πξνσζήζεη/ αθνκνηψζεη αληηζηνίρσο θαη πφζν 

απηφ είλαη ηειηθά επηηεχμηκν. Πσο νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

πνξεία αιιά θαη ηελ εηθφλα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο ρψξαο ηνπο, ηφζν ζε Δπξσπατθφ 

φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

2.1.1) Ο Δπξσπατθφο Γηνηθεηηθφο Υψξνο θαη πσο ιεηηνπξγεί. 

   Παξ‟ φιν πνπ ν δηαρσξηζκφο ησλ θεθαιαίσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη ζαθήο (ζε 

Διιεληθά θαη ζε Δπξσπατθά δεδνκέλα), δε ζα κπνξνχζε ν ρψξνο ηεο Δζληθήο Γηνίθεζεο λα 

εμεηαζηεί ρσξηζηά απφ ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν δηνίθεζεο. Αλ ινηπφλ κπνξνχκε λα ηα 
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Ριο ςυγκεκριμζνα αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν τθσ ΕΕ από τα ίδια τα κράτθ-μζλθ. Θ Επιτροπι 
ζχει τθν αρμοδιότθτα να παρακολουκεί και να ελζγχει αλλά όχι να επιλζγει τον τρόπο που κα γίνει θ 
υλοποίθςθ. Αυτό αναφζρεται ωσ «ζμμεςθ διοίκθςθ». Βλ.  Ραςςάσ Α.Γ.- Τςζκοσ Θ.Ν., «Εκνικι Διοίκθςθ και 
Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ: Η Ελλθνικι εμπειρία»,Ακινα, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ,2009 ςελ. 62-63 
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δηαρσξίζνπκε σο δχν πεδία δξάζεο πνιηηηθψλ, δελ κπνξνχκε λα ηα εμεηάζνπκε  θαη 

αλεμάξηεηα θαζψο ν επξχηεξνο πιένλ ΔΓΥ, έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ Δζληθφ Γηνηθεηηθφ 

Υψξν. 

   χκθσλα  κε ηνλ θ. Σζέθν «ν ΔΓΦ νξίδεηαη δηηηά σο έλα ζχλνιν αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ θαη σο ηθαλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ελ ιφγσ αξρέο νκνηφκνξθα ζε 

φιε ηελ επξσπατθή επηθξάηεηα. Ψο επξσπατθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ηίζεληαη ε 

αμηνπξέπεηα θαη ε πξνβιεςηκφηεηα, ε δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα
44

». Δλψ ε θ. παλνχ επηζεκαίλεη φηη «ε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ΔΔ απνηειεί ζηε 

πξάμε κηα αιπζίδα εζληθψλ δηνηθήζεσλ ε νπνία είλαη ηφζν ηζρπξή φζν ν πην αδχλακνο θξίθνο 

ηεο
45

». Ζ ζεψξεζε ηεο θ. παλνχ, νπζηαζηηθά, καο νδεγεί ζην βαζηθφ ¨έιιεηκκα¨ ηνπ ΔΓΥ. 

Σελ δηαρείξηζε/ εθαξκνγή- ή κε- ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ.Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ- κειψλ, πξνήιζε απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο εληαίαο Κνηλήο 

Αγνξάο. πλεπψο, νη ιφγνη ήηαλ θαηά βάζε νηθνλνκηθνί. χκθσλα κε ηνλ θ. Παζζά «ν 

ζπληνληζκφο σο κία θαηεμνρήλ πνιηηηθή δηαδηθαζία, ζπληζηά ην κέζν θαη ηαπηνρξφλσο, ην 

θξηηήξην ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζεο ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο
46

». Ωο εθ ηνχηνπ, θαη 

δεδνκέλνπ ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, δξνπλ θαη 

ελεξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ θαη ηεο Δληαίαο Αγνξάο, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε κία 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία (απηή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ γηα ηελ νηθνλνκία). Καη θάπσο έηζη, 

αξρίδεη ε πνιππινθφηεηα
47

 ηνπ ΔΓΥ θαζψο ε αθνκνίσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, 

ελαπφθεηηαη ζηα ρέξηα ηνπ εθάζηνηε εζληθνχ λνκνζέηε αιιά θαη ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο. 

Πνιπλνκία, λνκηθηζκφο, γξαθεηνθξαηία, δπζθακςία, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη εζληθή 

θνπιηνχξα είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθνκνίσζε (θαη 

ζηε πξάμε) ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ. Ή αθφκα πην εχζηνρα «ζην ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πνιηηηθή δηαδηθαζία επεηδή είλαη αλνηθηή ζηε 

ζπκκεηνρή πνιιψλ παξαγφλησλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ/ελσζηαθψλ, είλαη ζχλζεηε θαη ρξνλνβφξα, ξεπζηή θαηαπξφβιεπηε
48

». 

   ηε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ, πνπ σο ζηφρν είραλ, 

αξρηθά, ηελ νηθνλνκηθή ζχκπιεπζε ησλ θξαηψλ- κειψλ, δελ ππνινγίζηεθε, θαζψο θαίλεηαη 

απφ ηηο αλαξίζκεηεο βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο, ην πεδίν ηεο δεκφζηαο  δηνίθεζεο αθνχ, 
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Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 41, ςελ. 113 
45

Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 42, ςελ. 36 
46

Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 29, ςελ. 36 
47

Χαρακτθριςτικά, ο κ. Ραςςάσ ζχει γράψει: «θ κατάτμθςθ του ενωςιακοφ εκτελεςτικοφ μθχανιςμοφ ςτισ 
επιμζρουσ εκνικζσ διοικιςεισ επαυξάνει δραματικά τθν πολυπλοκότθτα τθσ εφαρμογισ του δικαίου και τθσ 
υλοποίθςθσ». Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 29, ςελ. 29. 
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Βλ. ςχετ. όπ.υποςθμ. 29, ςελ. 31 
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επηζθαιψο, ζεσξήζεθε σο εξγαιείν κεηαθνξάο, σο ¨δίαπινο επηθνηλσλίαο¨ γηα ηελ 

εζσηεξίθεπζε/ κεηαθνξά ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ ζην εζληθφ δίθαην. 

Ζ θ. παλνχ, έρεη ζπλνςίζεη ηνπο ιφγνπο απηνχ ηνπ κε-ππνινγηζκνχ (ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο) νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 «Τν ελδηαθέξνλ ηεο (ηφηε) ΔΟΚ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε δελ ήηαλ άκεζν, ιφγσ ηεο 

επξχηεξεο θπξηαξρίαο κηαο εξγαιεηαθήο ζεψξεζεο πνπ έβιεπε ηε δηνίθεζε σο 

εθηειεζηηθφ κεραληζκφ ππνηαγκέλν ζηελ πνιηηηθή εμνπζία». 

 Ζ δεκφζηα δηνίθεζε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, σο κεραληζκφο 

άζθεζεο εμνπζίαο θαη ζχκβνιν εζληθήο θπξηαξρίαο. Ο πνιηηηθά επαίζζεηνο ραξαθηήξαο 

ηεο δελ επηηξέπεη ζπλεπψο παξεκβάζεηο απφ εμσ-θξαηηθέο πεγέο ρσξίο ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο θπβέξλεζεο». 

 Ζ νκάδα θξαηψλ πνπ ζπλέζηεζαλ ηνλ αξρηθφ ππξήλα ηεο ΔΟΚ δηέζεηαλ δηνηθεηηθνχο 

κεραληζκνχο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηαο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε δελ ελδηέθεξε ζπλεπψο σο 

πεδίν ζχγθιηζεο ελ φςεη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
49

». 

   Με άιια ιφγηα - ε ΔΔ δελ θαηέζηεζε ζαθέο θαη- ηα θξάηε-κέιε δελ αληηιήθζεθαλ 

ηελ αλάγθε λα ζπλδπάζνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε 

απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Καη΄επέθηαζε, 

απηφ νδεγεί ηα θξάηε-κέιε ζε έλα θαχιν θχθιν. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε αλαγάγεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο
50

, ε/νη πνιηηηθή/νη ζην πεδίν 

ηεο ΔΔ θαη ησλ ζεζκηθψλ ηεο νξγάλσλ (θπξίσο ηεο Δπηηξνπήο) ελψ ν ηειηθφο 

απνδέθηεο, νη πνιίηεο, πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα θαηαλνήζνπλ ηε λέα ηάμε 

πξαγκάησλ. Ωζηφζν, ε ΔΔ έρεη πιένλ θαηαζηήζεη ζαθέο, πσο ν ζπληνληζκφο ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο κε ηηο εζληθέο, δελ είλαη δηθή ηεο επζχλε ή ηνπιάρηζηνλ κε ηε απζηεξή 

έλλνηα ηνπ φξνπ. «Ζ ηειηθή επζχλε βξίζθεηαη ζηα θξάηε- κέιε, ελψ ν ξφινο ηεο ΔΔ 

πεξηνξίδεηαη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ζε έλαλ ραιαξφ ζπληνληζκφ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ
51

». Μέλεη ινηπφλ λα δνχκε, πσο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ¨αλαιακβάλνπλ ηα 

ελία¨ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ζε πνην βαζκφ ην θαηαθέξλνπλ. 
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Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 42, ςελ. 35 
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Θ κυρίαρχθ τάςθ είναι να ςυγχζεται, από τουσ πολίτεσ κατά βάςθ, θ δθμόςια διοίκθςθ με τθν πολιτικι 
ακόμα και με τουσ βουλευτζσ τθσ χϊρασ/πόλθσ. Αυτό πθγάηει από το γεγονόσ τθσ ¨κυβερνθτικισ εντολισ¨  και 
κακοδιγθςθσ, που κεωρθτικά ακολουκοφν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ. 
51
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2.1.2) Ο ξφινο ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ ζην ζηάδην ηνπ ζπληνληζκνχ. 

   Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο έιιεηςεο κεηαθνξάο επξσπατθψλ πξνηχπσλ εληφο ησλ εζληθψλ 

ζπλφξσλ, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηνπιάρηζηνλ ζιηβεξή. Μία δηαπίζησζε ζηελ νπνία 

κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα νδεγεζεί, ξίρλνληαο κηα καηηά ζηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο 

ρψξαο ζε ζχγθξηζε κε άιινπο, επξσπατθνχο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο. Με 

απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ή αλεπάξθεηα αληηπξνζψπεπζεο ζηα θνηλνηηθά φξγαλα; 

   Ο ξφινο ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ είλαη αξθεηά πην πεξίπινθνο απφ απηφλ ηνπ ΔΓΥ. Δλ 

αληηζέζεη κε ηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο λνκνζεηεί/θαζνδεγεί (ζ)ηα θξάηε-κέιε, νη εζληθέο 

δηνηθήζεηο θέξνπλ ην βάξνο ηεο δέζκεπζεο. Μηαο δέζκεπζεο πνπ αλέιαβαλ λα ηεξήζνπλ κε 

ηε ζπκθσλία έληαμήο ηνπο ζηελ ΔΔ. Σν ληφκηλν αληηδξάζεσλ βέβαηα πνπ επηθέξνπλ νη 

απνθάζεηο ηεο ΔΔ εληφο ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ, είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Ζ 

πνιππινθφηεηα, ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηελ ηεξαξρία, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ θάλεη 

δχζθακπηε θαη ιηγφηεξν πξνζαξκνζηηθή. 

Ζ ηεξαξρηθή ππξακίδα ηελ εζληθψλ δηνηθήζεσλ αιιά θαη ηεο ΔΔ, απνηειείηαη απφ φξγαλα, 

ζεζκνχο, επηηξνπέο θαη αληηπξνζσπείεο. Ζ βαξχηεηα πνπ θέξεη θάζε έλα εμ απηψλ, θαζνξίδεη 

θαη ηε πνξεία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ αιιά θαη ζπληνληζκνχ. πσο πξναλαθέξζεθε 

φκσο, ν ΔΓΥ αλ θαη απνηειεί έλα απηνηειέο πεδίν πνιηηηθήο δξάζεο, δε κπνξεί λα εμεηαζηεί 

αλεμάξηεηα απφ ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο, θαζψο ηηο επεξεάδεη ηφζν δηνηθεηηθά φζν θαη 

πνιηηηθά. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα φξγαλα, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο, είλαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ωο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη «ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο ηεο ΔΔ πξνηείλνληαο θαη επηβάιινληαο λνκνζεζία, θαζψο θαη εθαξκφδνληαο 

πνιηηηθέο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ». Βαζηθέο δξάζεηο/ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

 Ζ πξφηαζε λφκσλ 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ε θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο πφξσλ 

 Ζ επηβνιή εθαξκνγήο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ 

 Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηε δηεζλή ζθελή
52

 

   Ζ πςειή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Δπηηξνπή ζηελ ηεξαξρηθή δηνηθεηηθή ππξακίδα ηνπ 

Δπξσπατθνχ πνιηηηθνχ γίγλεζζαη, νδεγεί ηφζν ηα θξάηε-κέιε ζηελ αλάγθε γηα επαθή καδί 
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Ρρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι ο Jean- ClaudeJuncker από το 2014. Βλ. ςχετ. 
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29 

 

ηεο φζν θαη ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή ζηελ αλάγθε γηα δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

«εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ». Οη ιφγνη απηήο ηεο ακθίπιεπξεο αλάγθεο γηα 

επηθνηλσλία, γηα ηελ Δπηηξνπή έγθεηηαη ζηελ επηδίσμε γηα α) ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ β)ηελ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε γ)ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη ζηελ πξφηαζή ηεο δηεπξπκέλε 

πνιηηηθή- δηαδηθαζηηθή «λνκηκνπνίεζε» έλαληη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

θχξηα λνκνζεηηθή δηαδηθαζία δ)δηαζθάιηζε ηεο ηειηθήο πηνζέηεζεο ηεο πξφηαζήο ηεο θαη ε)ηε 

κεηέπεηηα απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηεο.
53

 

   Απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, ηα θξάηε-κέιε «ηθαλνπνηνχλ» ηελ αλάγθε ηνπο γηα α)λα 

πξνθαιέζνπλ δξάζε β)ελδερνκέλσο λα απνηξέςνπλ κε επηζπκεηή ελέξγεηα γ)λα επεξεάζνπλ ην 

πεξηερφκελν ζπδεηνχκελεο πνιηηηθήο ή αθφκε θαη δ)λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ 

έγθαηξα ηηο ελδείμεηο θπνθνξνχκελεο δξάζεο ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νη αξκφδηεο εζληθέο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.
54

 

  πλεπψο, φια ηα παξαπάλσ, νδεγνχλ ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο ζηελ αλάγθε κηαο αμηφινγεο 

αληηπξνζψπεπζεο ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη ζε φια, ησλ αλαγθαίσλ πξνο 

ιήςε απνθάζεσλ, φξγαλα ηεο ΔΔ. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο Μφληκεο 

Αληηπξνζσπείαο ζηελ ΔΔ (ΜΑΔΔ). Μέζσ απηήο ινηπφλ «ε Διιάδα επηθνηλσλεί κε ηα φξγαλα 

ηεο ΔΔ θαη κέζσ ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ζηηο Βξπμέιιεο. Ψο ε πξεζβεία ηεο Διιάδαο 

ζηελ ΔΔ, ε Διιεληθή Μφληκε Αληηπξνζσπεία έρεη σο θχξην θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ρψξαο ζηελ 

ΔΔ
55

». Σα πξνβιήκαηα φκσο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο Διιάδαο, εκθαλίζηεθαλ 

λσξίο. Δλψ αξρηθά, ν εγεηηθφο ξφινο αληηπξνζψπεπζεο δφζεθε ζην Τπνπξγείν πληνληζκνχ 

(ΤΠΤΝ θαη αξγφηεξα Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ΤΠΔΘΟ), ν λ. 1104/1980 αλαζέηεη 

απηή ηελ αξκνδηφηεηα ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (ΤΠΔΞ). Καζψο ινηπφλ ε δνκή θαη ε 

πνιππινθφηεηα  ησλ πνιπάξηζκσλ ππνπξγείσλ, δελ είρε αιιάμεη κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ ΔΔ, απηφ νδήγεζε ζε πξνβιήκαηα. ην «πξνζθήλην» εκθαλίζηεθαλ νη «πξνζσπηθέο» 

επηδηψμεηο θάζε ππνπξγείνπ κε ζθνπφ λα έρνπλ άκεζε ελεκέξσζε θαη επηξξνή ζηα 

επξσπατθά ζέκαηα. Δλ νιίγνηο, κία εθ ηνπ ζχλεγγπο παξαθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ, απφ ην 

θέληξν ησλ εμειίμεσλ (Βξπμέιιεο). 

   Ο δηνηθεηηθφο ζπληνληζκφο ινηπφλ, θαίλεηαη λα είλαη πην δχζθνινο ζηε πξάμε. χκθσλα 

κε ηνλ θ. Μπακπαιηνχηα «ν δηνηθεηηθφο ζπληνληζκφο απνβιέπεη: α)ζηελ εμαζθάιηζε αθξίβεηαο 
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Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 41, ςελ. 44. 
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Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 41, ςελ. 45. 
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θαη ηαρχηεηαο θαηά ηε δξάζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηηθψλ νξγάλσλ β)ζηε κείσζε ησλ 

ελδνυπεξεζηαθψλ αληηζέζεσλ γ)ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αιιεινβνήζεηαο θαη αιιεινζπζρέηηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δ)ζηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα αθνινπζεζεί 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ε)ζηελ εμαζθάιηζε αξκνλίαο, ηζνξξνπίαο, νκαιφηεηαο θαη 

νκνηνκνξθίαο ζηε δξάζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ζη) ζηελ απνθπγή ή 

ειάηησζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηεο άζθνπεο αχμεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

νηθνλνκηθφηεξσλ ιχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ζπλεπψο 

νηθνλνκηθφηεξε άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
56

». 

 

 

ξγαλα, ζεζκνί, αληηπξνζσπείεο θαη επηηξνπέο  είλαη ηα βαζηθά δεηνχκελα. Οη άλσζελ 

δηαδηθαζίεο θαίλνληαη αξθεηά πεξίπινθεο αλ ηηο εμεηάζεη θαλείο απφ απφζηαζε. Μπαίλνληαο 

φκσο ζην κηθξνζθφπην, εξρφκαζηε αληηκέησπνη θαη κε ην βαζηθφ δεηνχκελν ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Σν δεηνχκελν ινηπφλ ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη, ζα έιεγε θαλείο, πην 

αλζξσπνθεληξηθφ. Κηλεηήξηνο δχλακε φισλ ησλ παξαπάλσ, είλαη ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ 

απαξηίδνπλ θαη ηα φξγαλα θαη ηηο επηηξνπέο. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ην ίδην ην Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ πνπ επεξεάδεη ηελ φιε εμειηθηηθή δηαδηθαζία. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ 

θαη νη Παζζάο- Πεηξάθε «θπξίαξρα ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο είλαη ηα 

πξόζσπα θαη φρη νη ζεζκνί […] ην ζχζηεκα ζπληνληζκνχ ζηελ Διιάδα δελ είλαη θαλ ραιαξφ 

θαη έθθεληξν,αιιά πξνζσπνθεληξηθφ
57

». πλεπψο, αθνχ ηα πξφζσπα ηέζεθαλ ζην επίθεληξν 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα δνχκε θαη πνην είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηά 

θηλνχληαη.Έλα πιαίζην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, ηερλνγλσζία θαη 

εκπεηξίεο. 

Δθπξνζψπεζε, «θπβεξλάλ», λνκνζέηεζε, αληηπξνζψπεπζε θαη ε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπιινγηθέο ελσζηαθέο -θαη κε- δηαδηθαζίεο, απνηεινχλ έλα δχζθνιν έξγν πνπ θαινχληαη 

ηερλνθξάηεο -θαη κε-δηνηθεηηθνί ππάιιεινη λα δηεθπεξαηψζνπλ.  Οη βαζηθέο γλψζεηο ηνπ 

(ππφ δηαπξαγκάηεπζε) αληηθεηκέλνπ δελ είλαη αξθεηέο γηα λα ππάξμεη πξφνδνο ζε εζληθφ θαη 

ελσζηαθφ επίπεδν. Οθείιεη λα γίλεη κία ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ησλ πξν απαηηνχκελσλ θαη ησλ «γλσζηηθψλ εθνδίσλ» γηα λα πξνθχςεη έλα θαιφ δηνηθεηηθφ 
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απνηέιεζκα. χκθσλα κε ηνλ θ. Παζζά, νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο: 

 ε ηερλνθξαηηθή εμεηδίθεπζε ζην ππφ δηαπξαγκάηεπζε αληηθείκελν 

 ε εμνηθείσζε κε ηηο ελσζηαθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

 νη ηερληθέο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

 ε γισζζνκάζεηα, θπξίσο Αγγιηθά - Γαιιηθά (γιψζζεο εξγαζίαο) 

 ν ρεηξηζκφο λνκηθψλ δεηεκάησλ, ηδίσο κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο λνκηθήο βάζεο, 

δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ αθεηεξία θάζε δηαπξαγκάηεπζεο, ηφζν ζηε δηαδηθαζηηθή 

φζν θαη ζηελ νπζηαζηηθή ηνπ δηάζηαζε 

 ε αλαπηπγκέλε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη θαιιηέξγεηαο πξνζσπηθψλ 

επαθψλ (networking) γηα ηελ νηθνδφκεζε ζπκκαρηψλ (coalition- building) ζηα ηππηθά 

θαη άηππα πεδία δηαπξαγκάηεπζεο
58

. 

Ζ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο σζηφζν, θαίλεηαη λα είλαη έλαο καθξχο δξφκνο. Σα παξαπάλσ 

πξνζφληα, δελ είλαη παξά έλα ειάρηζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ 

νθείινπλ λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. Οη δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο, είλαη θάηη πνπ 

ζα απαζρνιήζεη ηε παξνχζα κειέηε ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

Σν πξφβιεκα, αλ θαη άξγεζε, εληνπίζηεθε ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά 

θαη απφ ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο. Κνηλή είλαη ε δπζάξεζηε δηαπίζησζε, πσο ηα παξαδνζηαθά 

κνληέια δηνίθεζεο φρη κφλν δελ έρνπλ πηα ηίπνηα λα πξνζθέξνπλ αιιά θνζηίδνπλ ζηηο 

εζληθέο δηνηθήζεηο ηφζν ζε ρξήκα θαη ρξφλν φζν θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν πξφβιεκα 

ηνπ ζπληνληζκνχ πνπ πξναλαθέξζεθε, έθαλε εκθαλή ηελ αλάγθε (θπξίσο ζηηο εζληθέο 

δηνηθήζεηο) γηα κηα απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα κηα θαζνιηθή πξνζπάζεηα, εθ 

κέξνπο ηεο ΔΔ, πξνο ηε θαηεχζπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ. Πην 

επίθαηξα απφ πνηέ, ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απαζρνινχλ έληνλα θαη 

θαζεκεξηλά ηα επξσπατθά θξάηε-κέιε, ηα νπνία έρνπλ εηζέιζεη ζε κία «μέθξελε πνξεία» 

δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαηφπηλ επξσπατθψλ πξνζηαγψλ. Ζ «εηεξνγέλεηα» βέβαηα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θαζηζηνχλ ην έξγν ηηο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, δχζθνιν 

θαη αβέβαην. Σν έξγν ηνπ επξσπατθνχ ζπληνληζκνχ νινθιήξσζεο, δπζρεξαίλνπλ νη πνιέκηνη 

ησλ επξσπατθψλ απφςεσλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο κε απηφ ηνλ ηξφπν εθρσξνχληαη 

θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζηελ ΔΔ. 
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   Έλαο εθ ησλ επηθαλέζηεξσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, ν θ. Καξθαηζνχιεο 

εθηηκά,φζνλ αθνξά ζην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ (θνηλνχ) ΔΓΥ φηη: 

 γηα λα είλαη πξφζθνξε ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ε ΔΔ πξνσζεί, ζα πξέπεη, 

ηφζν ηα θξάηε- κέιε λα «κηιήζνπλ ηελ ίδηα γιψζζα» ζηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο, φζν 

θαη ε ίδηα ε ΔΔ λα ζεβαζηεί ηηο εζληθέο θαη δηνηθεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα κελ 

θαηαξγήζεη ηελ «δνκηθή επηθνπξηθφηεηα» 

 ε επξσπατθή πνιηηηθή δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηε 

«θνηλσληθή ζπλνρή», ζηελ «ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ», ζηελ «θνηλσληθή 

δηαβνχιεπζε», ζηε «δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε» θαη ζηελ «αλνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εζληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ» 

 νθείιεη λα γίλεη «αλαλνεκαηνδφηεζε» ηεο πνιηηηθήο κε «φξνπο θνηλσληθήο ζεσξίαο» 

γηα παξαγσγηθφηεξα απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
59

. 

 

 

2.2)Σν Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (NewPublicManagement). 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νδήγεζε ζηελ αλάγθε 

γηα λέα κνληέια δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο. Ωο δηαζηαχξσζε, 

πεξηζζφηεξσλ απφ δχν επηζηεκψλ (δηνηθεηηθή, λνκηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή αθφκα θαη 

ςπρνινγία), ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο ΖΠΑ φπνπ θαη 

αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη κάιηζηα κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ζηηο νηθνλνκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γελ άξγεζε ινηπφλ λα έξζεη ε δηαπίζησζε, πσο 

έλα λέν κνληέιν δηνίθεζεο θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζα ηνλ απνηεικάησλε θαη ζα έθεξλε κηα 

ζπλνιηθή πξφνδν ζηηο εζληθέο δηνηθήζεηο. χλνιν επηζηεκφλσλ θαη αθαδεκατθψλ 

(πνιιαπιψλ επηζηεκψλ φπσο πξναλαθέξζεθε) δεκηνπξγνχλ έλα λέν κφξθσκα ην νπνίν 

ζχκθσλα κε ηνλ θ. Καξθαηζνχιε «εκθαλίδεηαη σο ε πιεξέζηεξε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαηλνκέλνπ». 

   Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ λένπ απηνχ κνληέινπ δηνίθεζεο, έξρεηαη ζε αληίζεζε (ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ ηνπιάρηζηνλ) απφ ηα έσο ηφηε παξαδνζηαθά/βεκπεξηαλά 

κνληέια δηνίθεζεο. Σα παξαδνζηαθά κνληέια δηνίθεζεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο κε θχξην εξγαιείν ηελ νξζή ρξήζε ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, θαζηζηνχλ ην 
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αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο/ππεξεζίαο σο απιά εξγαιεία πινπνίεζεο ελψ ν πιήξεο 

ζεβαζκφο πξνο ηελ ηεξαξρηθή δνκή κπαίλεη ζην επίθεληξν. 

   ηνλ αληίπνδα ινηπφλ, ην ΝΓΜ έρεη σο βαζηθέο ηνπ αξρέο: 

 ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο πνιίηεο-πειάηεο κε θχξηα επηδίσμε ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 δίλεη έκθαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ 

νηθνλνκηθφηεηα 

 δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ ελψ παξάιιεια 

γίλεηαη θαη ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ ππαιιήισλ 

 αληηκεησπίδεη ηνπο ππαιιήινπο εμαηνκηθεπκέλα θαζψο ηνπο ζεσξεί «εζσηεξηθνχο 

πειάηεο» 

 παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο, δειαδή ζηε βαζηθή 

νηθνλνκηθή ζεσξία θφζηνπο-νθέινπο 

 

χκθσλα κε ηνλ Ρσζίδε
60

, ν ιφγνο ηεο άλζηζεο ηνπ ΝΓΜ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πνιιά θξάηε θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνπ δηεζλή 

αληαγσληζκνχ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο επηζεκαίλεη «…αλ ηζηνξηθά ε δεκφζηα 

γξαθεηνθξαηία αλαπηχρζεθε ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο, ην δεκφζην κάλαηδκελη 

ζεκειηψζεθε ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο». Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ κηαο δηαθνξεηηθήο δηνηθεηηθήο 

λννηξνπίαο. 

   Παξαηεξείηαη ινηπφλ έληνλα ε πξνζπάζεηα, ππφ ηελ ζθέπε ηνπ ΝΓΜ, λα επηηεπρζεί έλαο 

ζπγθεξαζκφο ηνπ θξάηνπο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Βαζηθέο επηδηψμεηο επίζεο απνηεινχλ ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηδφζεσλ 

κέζσ δεηθηψλ θαη ζηφρσλ, ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε 

ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ε αμηνπνίεζε 

ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαζψο επίζεο θαη ε επειημία ηεο νξγάλσζεο. 

   Ζ εθαξκνγή ηνπ ΝΓΜ πξσηνεκθαλίζηεθε  ζηε Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νέα Εειαλδία. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ην ΝΓΜ  θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ζε 

επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία. Σα απνηειέζκαηά ηνπ φκσο «ζε επίπεδν 

απνξξφθεζεο», ραξαθηεξίδνληαη σο πεληρξά. Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 φιν θαη 

                                                           
60
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πεξηζζφηεξεο ρψξεο αξρίδνπλ λα ελζηεξλίδνληαη θαη λα ελζσκαηψλνπλ ζηνπο δηνηθεηηθνχο 

ηνπο κεραληζκνχο, ην ΝΓΜ, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε πξαθηηθφ. Πξνο ηε 

θαηεχζπλζε απηή, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ην 2000, ε δεκνζίεπζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ 

θαζψο «ε επηηξνπή πνπ ηε ζπλέηαμε..[…] άληιεζε θαηεπζχλζεηο απφ νξγαληζκνχο κε 

δεδεισκέλεο πξνηηκήζεηο ππέξ ηνπ NPM φπσο ε Παγθφζκηα Τξάπεδα θαη ν ΟΟΣΑ
61

». 

   Ζ εκθάληζε ηνπ ΝΓΜ ζηε Διιάδα έγηλε πεξί ηα ηέιε ‟90, αξρέο 2000. Ζ ππνδνρή ηνπ 

ππήξμε αθφκε δπζθνιφηεξε αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηε «γεληθφηεξε νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαζπζηέξεζε» φπσο επίζεο θαη «ην εθπαηδεπηηθφ έιιεηκκα, ηελ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ηελ πνιηηηθήαηνικία». Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί πσο ππήξμαλ 

θαη κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο πνπ έηπραλ επλντθήο ππνδνρήο φπσο ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΤΠΔΓΓΑ «Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε», «Καιιηθξάηεο», «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-

2013», «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» θαζψο επίζεο θαη ην εθζπγρξνληζηηθφ πξφγξακκα «TAXIS»
62

. Παξά 

ηηο αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θξαηηθήο δηνίθεζεο, γηα εθαξκνγή ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ ΝΓΜ, ε αθνκνίσζε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο, θπξίσο ιφγσ «ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ» θαη «ηεο αζπλέρεηαο ζηελ άζθεζε πνιηηηθψλ». Ωζηφζν, ε 

πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο δηαθαίλεηαη ζε αξθεηνχο λφκνπο,φπσο είλαη: 

 ν Ν. 1943/1991
63

 «πεξί εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ κέηξσλ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α. 

 ν Ν. 2839/2000
64

 ζρεηηθά κε «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ, ηελ ππνζηήξημε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ζηελ αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θ.α. 

 ν Ν. 2880/2001
65

 πνπ αθνξνχζε ζην «Πξφγξακκα Πνιηηεία: γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε ζθνπφ ηελ 

νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θ.α. 
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 ν Ν. 3242/2004
66

, «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο, ηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ΟΣΑ», κε ζθνπφ ηελ γεληθφηεξε απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ (κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο) ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ ηεο ζχζηαζεο 

ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (ΚΔΑΓ) 

 

Πέξα απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κηα αθφκε αμηφινγε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ 

ηζπλφλησλ ηεο ειιεληθή δεκφζηαο δηνίθεζεο, ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μάλαηδκελη 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΗΜΓΓΑ) ην 2000. χκθσλα κε ην θ. Μαΐζηξν
67

, 

έλα απφ ηα νπζηαζηηθφηεξα παξαδνηέα έξγα ηνπ ΗΜΓΓΑ, ππήξμε ν νδεγφο θαιψλ πξαθηηθψλ 

κε ηίηιν «Σπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ». Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε/νδεγφο 

έρεη σο απνδέθηεο ηα εθάζηνηε πνιηηηθά θφκκαηα θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

πξνγξακκαηηθέο δεζκεχζεηο:  

o ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπδπλακηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» κέζσ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ, αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζεζκνχ ησλ γεληθψλ δηεπζπληψλ θαη ζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ηα 

πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 

o Δθαξκνγή λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πεξί επηινγήο ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ θαηφπηλ δεκφζηαο πξνθήξπμεο θαη αμηνιφγεζεο 

o ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ» κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία δνκψλ παξαθνινχζεζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ 

o ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο» 

o Γηαζθάιηζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ 

2007-2013 θαη ζπγθξφηεζε αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπο. 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΝΓΜ 

θαζψο ηπραίλεη λα ππάξρνπλ θαη πνιινί νη νπνίνη δελ ππνζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ νχηε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. Μεξηθνί απφ απηνχο ππνζηεξίδνπλ φηη: 
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 ζηνλ δεκφζην ηνκέα δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ηα δηνηθεηηθά πξφηππα ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο ε γεληθφηεηα θαη ε θαζνιηθφηεηα ηνπ ΝΓΜ κπνξεί λα 

θαηαζηεί επηδήκηα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα 

 νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΝΓΜ «απνδπλακψλνπλ ζνβαξά βαζηθέοδεμηφηεηεο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ» θαη πσο «ε κεησκέλε ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

αληηδξάζνπλ ζε θαηαζηξνθέο» είλαη θαη απηφ απφξξνηα ησλ λέσλ πξαθηηθψλ. 

 Σν ΝΓΜ εκπεξηέρεη κηα «εζσηεξηθή αζπλέπεηα..[…] θαη αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ»
68

. 

 

Κάζε λέν κεηαξξπζκηζηηθφ κνληέιν πξνο εθζπγρξνληζκφ ελφο θξάηνπο, ζα έξρεηαη πάληα 

αληηκέησπν ηφζν κε ζεηηθέο φζν θαη κε αξλεηηθέο θξηηηθέο, ηφζν εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ φζν 

θαη εθ κέξνπο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ. Πνιιψ δε κάιινλ, φηαλ ηα λέα απηά κεηαξξπζκηζηηθά 

κνληέια, απαηηνχλ «ζπξξίθλσζε» ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Ωζηφζν, δελ κπνξεί θαλείο 

λα κε παξαδερηεί πσο κφλν κέζα απφ λέεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ  λα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο 

πξνθιήζεηο γηα εθζπγρξνληζκφ θαη πξφνδν. Υσξίο κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, ρσξίο ηφλσζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ρσξίο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ν δεκφζηνο ηνκέαο ζα 

ζπλερίζεη λα «θαηξαθπιά» ζε κία αηέξκνλε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη δπζαξέζθεηα, 

επηβαξχλνληαο ηνλ (ήδε βεβαξπκκέλν) θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κάιηζηα ρσξίο 

αληαπνδνηηθφηεηα. 

 

 

 

 

2.3)Η Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (TotalQualityManagement). 

Σν Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη έρεη θαηαθέξεη έσο ζήκεξα λα επηθέξεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο 

(έζησ θαη επηθαλεηαθέο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο), ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη 

ζπλνιηθά ν ρψξνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ωζηφζν λέα θηινζνθηθά ξεχκαηα δηνίθεζεο, 

έξρνληαη λα βειηηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ζε βάζνο, ηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο 

ησλ ρσξψλ. 

   Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), σο έλαο λένο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ (ηδησηηθψλ 

αξρηθά) επηρεηξήζεσλ, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην 1949, απφ ηελ έλσζε Ηαπψλσλ, νη νπνίνη 
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κε ην ελδερφκελν ηνπ «κεδεληθνχ ιάζνπο» ζηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, δηέθξηλαλ 

ηελ άκεζε βειηίσζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. ηαδηαθά, θαη πεξί ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, ε ίδηα 

δηνηθεηηθή θηινζνθία, επηρεηξήζεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ιίγν αξγφηεξα εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 

Δπξψπε. 

   Ζ ΓΟΠ  σο θηινζνθία δηνίθεζεο ππνζηεξίδεη πσο ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο/επηρείξεζεο 

είλαη επζχλε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ θαη φισλησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ηειηθή 

επηηπρία ηνπ ζηφρνπ. ηφρνη ηεο ΓΟΠ είλαη: 

 ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε 

 ε ελδπλάκσζε ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

 ε κέηξεζε ζπγθξηηηθήο απφδνζεο (benchmarking) 

 ε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

 ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

   πκπεξαζκαηηθά, «νιηθή» ραξαθηεξίδεηαη θαζψο απαηηεί ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ/εξγαδνκέλσλ, απφ ηα ηεξαξρηθψο αλψηεξα ζηειέρε έσο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο «πξψηεο γξακκήο». ζνλ αθνξά ζηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο πνηφηεηαο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα «ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εηθφλαο ηεο 

δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο, άξζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απφδνζεο
69

». 

   Ζ ΓΟΠ φκσο δελ έρεη κφλν έλαλ θαζαξά ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα. Ζ αλάγθε γηα κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη θαη΄επέθηαζε  γηα ηελ επίηεπμή ηεο, νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 

θάπνησλ πξνηχπσλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο. Μεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα 

είλαη ηα εμήο: 

 Τν ζχζηεκα ISO 9000(InternationalStandardOrganisation)ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

ην 1987 απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεοθαη  εθαξκφζηεθε ζηελ ΔΔ ην 1992. 

χκθσλα κε ην ΔΛΟΣ EN ISO 8402, Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ν «Τξφπνο 

Γηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ, εζηηαδφκελνο ζηελ Πνηφηεηα, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία κέζσ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ζηελ παξνρή νθειψλ ζε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 
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ζηελ θνηλσλία
70

».Ζ επηρείξεζε/ππεξεζία νθείιεη έρεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππφ έιεγρν 

κέζσ δηαδηθαζηψλ φπσο ε βαζκνλφκεζε, νη δνθηκέο θαη νη κέζνδνη εξγαζίαο. Ζ 

γεληθφηεξε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ησλ δηαδηθαζηψλ(πνηνο ππάιιεινο έθαλε ηη θαη κε 

πνηφλ ηξφπν) εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απνθπγή αηνκηθψλ 

«θεξδνζθνπηψλ»
71

. Βαζηθφο «λεσηεξηζκφο» ηνπ ISO είλαη ε «απηφ-αμηνιφγεζε» 

θάζε αηφκνπ αιιά θαη ππεξεζίαο μερσξηζηά ζε αληίζεζε κε ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ γεληθεπκέλνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο θαη απφδνζεο. 

   ηα αξλεηηθά ηνπ ISO ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Καξθαηζνχιε, ε ζηαζηκφηεηα 

ηνπ θαζψο κε ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο πνηφηεηαο, δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη πεξαηηέξσ. 

   Παξ΄φια απηά, πνιινί δεκφζηνη επξσπατθνί νξγαληζκνί έρνπλ πξνβεί ζηε πηνζέηεζε ηνπ 

πξνηχπνπ πνηφηεηαο ISO ελψ ζηελ Διιάδα ε ρξήζε ηνπ είλαη ηδηαηηέξσο πεξηνξηζκέλε, 

θπξίσο ζε ηνπηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

 Τν Δπξσπατθφ Μνληέιν Πνηφηεηαο (EuropeanFoundationforQualityManagement- 

EFQM) ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 1991 θαη «απαηηεί» 

δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πνηφηεηαο ζε ππιψλεο φπσο ε εγεζία, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ, ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε ζπλεξγαηηθή δηνίθεζε, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή, νη ζπλέπεηεο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζηε 

θνηλσλία θ.α. Σα ελ ιφγσ θξηηήξηα/ππιψλεο βαζκνινγνχληαη κε ζχζηεκα 

κνξηνδφηεζεο θαη δελ απαηηείηαη ν ίδηνο βαζκφο πνηφηεηαο ζε φια. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ην θξηηήξην ηεο εγεζίαο βαζκνινγείηαη κε 100 κφξηα (10%) ελψ ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ κε 200 κφξηα (20%). 

   Σν Δπξσπατθφ Μνληέιν Πνηφηεηαο εθαξκφζζεθε ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΠΟΛΗΣΔΗΑ». Σν Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» απνηέιεζε έλα 

εζληθφ ζρέδην δξάζεσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ην δηάζηεκα 2008-2010 ζε 

ζπλέρεηα ηνπ «Πνιηηεία 2005-2007». Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠ 

«ΠΟΛΗΣΔΗΑ» είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηψλ, 

ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

ελψ ηαπηφρξνλα νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ζρεδηαζηηθήο αιιά θαη ηεο 

επηρεηξεζηαθήο αληίιεςεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζέινληαο λα απνηηλαρηεί απφ ηε 
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κνξθνινγία ηεο, ε γξαθεηνθξαηία θαη ην «απξφζσπν» ηνπ ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο
72

. 

   Ωο δήκνη-πξφηππα αλαθέξνληαη, ζχκθσλα κε ηηο θ. Μπέζηια-Βήθα & Λπθνγηάλλε, 

ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, Αραξλψλ, Κνξπδαιινχ θαη Αζπξνπχξγνπ. Παξ΄φια απηά, ε 

Δπξσπατθή αμηνιφγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, εληνπίδεη ηελ Διιάδα ζε 

πνιχ ρακειή ζέζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
73

. 

 

 Τν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (CommonAssessmentFramework- CAF) ην νπνίν 

θαζηεξψζεθε σο Δπξσπατθή πνιηηηθή ην 1998. Με ην ΚΠΑ επηρεηξνχληαη: 

 ε ελζσκάησζε ησλ πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην δεκφζην 

 ε πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ πνηφηεηαο ηφζν γηα ηα θξάηε-κέιε φζν θαη γηα 

ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιηηψλ 

 ε «απηφ- αμηνιφγεζε» (φπσο θαη ζην EFQM) κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ηεο 

ππεξεζίαο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη «απηφ-βειηίσζε» ηαπηφρξνλα 

φκσο θαη ηελ χπαξμε ελφο «εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή» ν νπνίνο θαηέρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα 

 ε αιιαγή ηνπ «λνκηθηζηηθνχ/ηππνιαηξηθνχ δηνηθεηηθνχπξνηχπνπ», ηεο 

«ακπληηθήο ςπρνινγίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ» θαη «ηεο ρακειήο 

αηζζεηηθήο ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ» 

Σν ΚΠΑ απφ ηελ έσο ηψξα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ, έρεη θξηζεί σο     

«ρξνλνβφξν» θαη «θνζηνβφξν» θαζψο ε αλνκνηνγέλεηα ησλ (θπξίσο βφξεησλ θαη 

κεζνγεηαθψλ) ρσξψλ δελ θαζηζηά εχθνιε ηε πηνζέηεζε κηαο θνηλήο 

«κεηαξξπζκηζηηθήο πνξείαο». 

ηελ Διιάδα ην ΚΠΑ απνηέιεζε ζέκα ζπδήηεζεο ην 2007 γηα ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. χκθσλα κε ην ΤΠΔΓΓΑ 

«θάζε Γεκφζηα Οξγάλσζε πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ην ΚΠΑ» νθείιεη λα εθπνλεί 

ζρέδην δξάζεο κέζσ κηαο Οκάδαο Έξγνπ. Ζ νκάδα πνπ ζα εθπνλεί ην ΚΠΑ ζα 

αμηνπνηεί ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ νδεγνχ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ (θπξίσο ζε 

κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ) ελψ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ «ζα πξέπεη λα 

                                                           
72

Βλ. ςχετ. Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, διακζςιμο ςτον 
δικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr 
73

Βλ. αναλυτικά Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοικθτικισ Αποκζντρωςθσ, Ζκκεςθ Εκ των 
Ρροτζρων Αξιολόγθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 2007-2013.Διακζςιμο ςτον δικτυακό τόπο  www.gspa.gr 



 
40 

 

πξνέξρνληαηαπφ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Οξγάλσζεο». Οθείιεη λα 

ηνληζηεί πσο, ζχκθσλα κε ην ΤΠΔΓΓΑ, ε ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα γίλεηαη ζε 

«εζεινληηθή βάζε» ελψ ε πινπνίεζε ηνπ ΚΠΑ δελ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. 

 

 Τν γεξκαληθφ βξαβείν πνηφηεηαο Speyer ην νπνίν θαζηεξψζεθε ην 1992 θαη 

απνλέκεηαη θάζε δχν ρξφληα ζε κία δεκφζηα νξγάλσζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διβεηίαο 

ή ηεο Απζηξίαο. ηφρνο ηνπ βξαβείνπ είλαη, νη νξγαλψζεηο ηνπ δεκνζίνπ λα 

δνπιεχνπλ ζπλερψο πάλσ ζηελ πξφνδν ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Σα ζπλήζε ζεκαηηθά 

πεδία είλαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ε ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ ηνκέα, νη ζρέζεηο πνιηηψλ- 

θξάηνπο θαζψο θαη πνιηηηθήο- δηνίθεζεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ αλ θαη ππήξμε 

δηζηαθηηθή, θάζε ρξφλν νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο νξγαλψζεηο επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ βξάβεπζεο. 

 

 Τν ακεξηθαληθφ βξαβείν MalcolmBaldrigeNationalQualityAward-MBNQA ην νπνίν 

ζεζκνζεηήζεθε ην 1987 απφ ην Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν θαη σο ζηφρν έρεη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. Οη ππεξεζίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεθδίθεζε ηνπ ελ ιφγσ βξαβείνπ, αμηνινγνχληαη ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε παξνρή ππεξεζηψλ, ηε δξάζε ηνπο ζηελ ζπλνιηθή αγνξά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. πσο θαη ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

έηζη θαη ζηηο ΖΠΑ, θάζε ρξφλν ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

 

 

 Ταβξεηαληθά Citizen’s Charters θαη Charter Mark Award.Ωο κία απφ ηηο πξσηνπφξεο 

ζηελ εθαξκνγή λέσλ πξαθηηθψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δε ζα 

κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ηηο εθαξκνγέο επί ηεο πνηφηεηαο. Έηζη, ην 1991, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαλνεκαηνδνηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ κε ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ «Υάξηε ησλ Πνιηηψλ» εμεηάδνληαο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ ηε πιεπξά ηνπ 

πνιίηε θαη δίλνληαο βάζε ζε δεηήκαηα φπσο ε αλεκπφδηζηε πξνζβαζηκφηεηα φισλ 

ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο αλεμαξηήησο θχινπ, εζληθφηεηαο θιπ αιιά θαη 

ε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε παξνρή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 



 
41 

 

   ηελ ίδηα ινγηθή θαη ην CharterMarkAward εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα απηή θάζε απηή 

ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ ηηο ινηπέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ απνλνκή ηνπ 

βξαβείνπ γίλεηαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην δήηεκα ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ 

ζρεδηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ, έρεη απαζρνιήζεη εκπεηξνγλψκνλεο θαη εξεπλεηέο 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο βαζκφο ηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ν 

αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπο, αηζηνδνμεί λα θέξεη αλαλέσζε θαη αλάπηπμε ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηηθήο αλάιπζεο, 

παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

   ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή δηνίθεζε, νη πξνυπάξρνπζεο δνκν-ιεηηνπξγηθέο ζπγθπξίεο 

επεξεάδνπλ/εκπνδίδνπλ, αθφκα θαη ζήκεξα, ηα λέα επηρεηξεζηαθά ππνδείγκαηα. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε «θεληξηθνχ κεραληζκνχ ζρεδηαζκνχ» θαη «ηεο 

παξνρήοηερλνγλσζίαο» ελψ ηαπηφρξνλα νη δηαδηθαζίεο «παξάγνληαη ηειείσο εκπεηξηθά» απφ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο. Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρεη ζεζκηθή νξγάλσζε νχηε 

γηα «ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ» αιιά νχηε θαη γηα «ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

βειηίσζεοηνπο»
74

.Ζ ρακειή πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, 

απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο έσο θαη 

ζήκεξα. Απηφ επεξεάδεη ηφζν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο φζν θαη ηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο (εηζξνέο-εθξνέο, αληαπνδνηηθφηεηα). Μέζσ 

ζρεηηθήο έθζεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
75

, ν Ρσζίδεο
76

 παξαζέηεη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο πξνο πηνζέηεζε φπσο «ε δηνίθεζε ηεο απφδνζεο» γηα «επίηεπμε πξνζρεδηαζκέλσλ 

απνηειεζκάησλ», «ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο», «ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ», «ε ίδξπζε ψκαηνο Οηθνλνκνιφγσλ Γηνίθεζεο» θαη «ε 

δηακφξθσζε θιάδνπ αλψηαησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο».  

   Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ, θαίλεηαη ήδε λα έρεη επηθέξεη ειπηδνθφξα 

απνηειέζκαηα ηφζν ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε θξαηηθέο δηνηθήζεηο πνιιψλ μέλσλ 

ρσξψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα, ρξήδεη πεξεηαίξσ βειηίσζεο θαζψο απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ εηθφλα ηνλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο πνιίηεο, 

είλαη ε αλεπαξθήο πνηφηεηα ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηά ηεο. 
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Βλ. Τςζκοσ Θ. για 2
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 Συνζδριο Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων όπ. υποςθμ. 63, ςελ. 330 

75
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Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 59,ςελ. 217 
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2.4) Γηνίθεζεκέζσηφρσλ (Management by Objectives- MBO) 

Ζ Δπξψπε, έρνληαο πηα αληηιεθζεί πιήξσο ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθέο δηνηθεηηθέο εθαξκνγέο, 

έρεη αξρίζεη λα εμειίζζεη ζπλερψο θαη ζε βάζνο φια ηα εξγαιεία πνηφηεηαο, πνπ σο επί ην 

πιείζησλ, έρεη «δηδαρζεί» απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελζσκαηψλνληαο ηα ζηνπο δηνηθεηηθνχο 

κεραληζκνχο ηεο. 

   Ζ αλάγθε γηα ζηνρνζεζία, πξνγξακκαηηζκφ θαη κέηξεζε ησλαπνηειεζκάησλ, πνπ 

απνηεινχλ βαζηθέο έλλνηεο ηνπ management, γίλεηαη επηηαθηηθή. Ωο βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ κηαο επηρείξεζεο/ππεξεζίαο έρνπλ νξηζζεί: 

 Οη ζθνπνί 

 Οη ηερληθέο 

 Σν ζρέδην δξάζεο αιιά θαη ην εθεδξηθφ ζρέδην (ActionPlan- ContingencyPlan) 

 Ζ νηθνλνκηθφηεηα ζηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ 

 Οη πξαθηηθέο αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

Οπζηαζηηθά ν πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο/ 

επηρείξεζεο θαζψο εκπεξηέρεηαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ζηελ πινπνίεζε ηνπο αιιά θαη 

ζηελ απνθπγή ιαζψλ θαζψο πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθά/ εθεδξηθά ζρέδηα δξάζεο. 

   ε κηα ηέηνηα «πξνγξακκαηηζκέλε» δηνίθεζε ζηνρεχεη θαη ε Γηνίθεζε κέζσηφρσλ 

(Γκ) ε νπνία ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο «…νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ζαθψλ επηδηψμεσλ- επηδφζεσλ 

ζηα αλψηαηα ηεξαξρηθά επίπεδα θάζε θνξέα θαη ελ ζπλερεία ε δηάρπζε ησλ γεληθφηεξσλ απηψλ 

επηδηψμεσλ ππφ κνξθή εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ζε θάζε θαηψηεξν ηεξαξρηθφ επίπεδν»
77

. Με 

ιίγα ιφγηα ε Γκ θαιεί φια ηα επίπεδα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο 

ζπληειεζηέο λα «ζπγθιίλνπλ» φζνλ αθνξά ζηηο απνθάζεηο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο νξηνζεηψληαο απφ θνηλνχ ηφζν ηα πνηνηηθά φζν θαη ηα πνζνηηθά πιαίζηα/θξηηήξηα. Ζ 

απφ θνηλνχ ζηνρνζεζία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή επίηεπμε ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ. 

Ζ Γκ νξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηφρσλ, σο νθείινπλ λα είλαη, σο εμήο: 

 ζπγθεθξηκέλνη (specific): νθείινπλ λα είλαη κε «ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα 

πξνζδηνξηζκέλνη» θαη λα «κελ δεκηνπξγνχλ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε» 
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Βλ. ΦΕΚ 44/Αϋ11.2.2004 Νόμοσ υπϋαρικ. 3230/2004 
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 κεηξήζηκνη (measurable): λα κπνξνχλ δειαδή λα κεηξεζνχλ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη 

πνζνηηθά 

 ζπκθσλεκέλνη (agreed): αλαδεηθλχνληαο έηζη «ηε ζεκαζία ηεο ζπκθσλεκέλεο θαη 

ζπλαηλεηηθήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο» 

 ξεαιηζηηθνί (realistic): απηφ ηνπο θαζηζηά εχθνια επηηεχμηκνπο 

 ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη (timed): επηβάιιεη ηελ χπαξμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο
78

 

 

   ηελ Διιάδα, ε Γκ θαζηεξψζεθε ην 2004 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3230/2004 (ΦΔΚ 44/ 

Α΄11.2.2004). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ. 3230/2004, 

θαζηεξψλεηαη ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Δπηπξνζζέησο ζην αξ. 1 παξ. 2,πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο σο ε ηθαλφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα επηηπγράλεη 

«ζπγθεθξηκέλνπο θαη πξνθαζνξηζκέλνποζηόρνπο» θαη ε έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο σο ε 

ηθαλφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα «κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ… κε 

δεδνκέλνπο πόξνπο». θνπφο ινηπφλ, ηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηηο 

απνδνηηθφηεηαο είλαη «ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ
79

». 

   ην ζχλνιφ ηνπ ν λφκνο νξίδεη θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εθαξκνγή δεηθηψλκέηξεζεο ηνπο 

νπνίνπο νξίδεη σο «ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο» ελψ ζην άξζξν 5 ηνπο δηαρσξίδεη ζε Δηδηθνχο θαη Γεληθνχο Γείθηεο 

νη νπνίνη νξίδνληαη βάζεη λφκνπ σο εμήο: 

 γεληθνί δείθηεο είλαη «ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ην πνζνζηφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπφλσλ πνπ ππνβάιινληαη, ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ην 

θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ε πνηφηεηα ησλπαξερφκελσλ ππεξεζηψλ» 

 εηδηθνί δείθηεο είλαη «ην είδνο ησλ παξερφκελσλ απφ απηέο ππεξεζηψλ» 
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Βλ. αναλυτικά ανακοίνωςθ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με 
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Βλ. ενθμερωτικό ζγγραφο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με 
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   θνπφο ηεο αθξηβέζηαηεο ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ησλ δεηθηψλ, είλαη ε δηεμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο. Πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή ε Δ.Δ.
80

 

«επηβάιιεη» ηελ νξζή ρξήζε δεηθηψλ κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο ζε: 

 επηθεξδείο (profitable) 

 επηηεχμηκνπο (achievable) 

 ζεκαληηθνχο (important) 

 αξηζκεηηθνχο (numerical) 

   Μέζσ ηεο πηνζέηεζεο δεηθηψλ (πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ), ε Γκ, επηρεηξεί λα 

«θσδηθνπνηήζεη» ην παξαγφκελν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ «κέζα απφζπγθεθξηκέλεο θαη 

ηππνπνηεκέλεο πνζνηηθέο δνκέο» ελψ επηηξέπεη ηελ «εθηίκεζε θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ» πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε
81

.  

   ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί, πσο ε Γκ, σο κνληέιν 

δηνίθεζεο, εκπεξηέρεη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο, ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο. Ωο 

αμηνιφγεζε νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηε δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο θάζε 

νξγάλσζεο, απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ή δηαρείξηζήο ηεο θαη είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα πξνάγεη 

ηε ζπλερή επαγξχπλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κεηξάηαη θαη λα αμηνινγείηαη ε απφδνζε, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

παξέρνληαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα
82

». Με ιίγα ιφγηα, ε αμηνιφγεζε είλαη κία εθ ησλ 

αλαιπηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ θαζψο ζπλνςίδεη ηφζν ηα θίλεηξα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φζν θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα, ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε σζηφζν, παξά ηα νθέιε πνπ θαίλεηαη λα απνθέξεη, απνηειεί ζπγρξφλσο θαη 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα «εκπφδηα» πνπ ζπλαληά ε Γκ. Μέζα απφ κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί επί ηνπ ζέκαηνο, ν θφβνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ, ηνπο 

απνζαξξχλεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ δηνίθεζεο. Οη πιένλ επηθξαηνχζεο 

αληηιήςεηο εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, είλαη ν θφβνο ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο αιιά θαη ε άπνςε πσο ε αμηνιφγεζε (ζηελ Διιάδα), γίλεηαη κε ιαλζαζκέλν ηξφπν, απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) θάηη ην νπνίν ζπκβάιιεη γηα αθφκε κία θνξά, ζηελ 

επηθξάηεζε ησλ θνκκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ
83

. 
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   Παξ΄φια απηά, ε Γκ, έρεη εδξαησζεί σο κνληέιν δηνίθεζεο, ζε πνιινχο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο αλά ηελ Δπξψπε έρνληαο επηθέξεη πξφνδν θαη «αιιαγή θιίκαηνο» σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο. 

   Μία εθ ησλ βαζηθφηεξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα ηε Γκ, ζεσξείηαη ε κέζνδνο 

BalancedScorecard ε νπνία δηαζέηεη ηνπο εμήο ηέζζεξηο ππιψλεο: 

 νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

 εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

 ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

  νξγαλσζηαθή κάζεζε θαη βειηίσζε 

   Μέζσ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ππιψλσλ, ε κέζνδνο BalancedScorecard, δελ ζέηεη απιψο ηνπο 

ζηφρνπο, αιιά θαιχπηνληαο έλα επξχηαην θάζκα δηαδηθαζηψλ, επηηξέπεη ηνλ αθξηβέζηεξν 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ θνξέα. 

 

 

   Σν ΝΓΜ έρεη κπεη νξηζηηθά ζηηο νξγαλσζηαθέο δνκέο ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ αλά ηελ Δπξψπε, έζησ θαη ζαλ ππνςία (φπσο ζηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο). 

Γεκφζηεο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηηο άλσζελ λέεο πξαθηηθέο, έρνπλ φρη κφλν δεη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ηνπο πνιίηεο, αιιά έρνπλ 

γίλεη θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Με κηθξέο δηαθνξέο, φια ηα 

λέα δηνηθεηηθά ξεχκαηα έρνπλ σο βαζηθνχο ηνπο άμνλεο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηνπαλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη θαη΄επέθηαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. ηελ Διιάδα, ηα λνκνζεηηθά «βήκαηα» 

έρνπλ γίλεη
84

 ελψ πινχζηα είλαη, ζην ζχλνιν ηεο, ε ζπληαγκαηηθή αηδέληα κε επηπξφζζεηεο 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη (επηδνηνχκελα) Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα κε έλα θαη κφλν ζθνπφ: ηελ εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

   Ζ ζιηβεξή δηαπίζησζε πσο ε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο Διιάδαο, παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα 

έλαο κεραληζκφο δπζθίλεηνο θαη απφιπηα γξαθεηνθξαηηθφο, είλαη θνηλή απφ ηε πιεηνλφηεηα 

ησλ κειεηεηψλ θαη επηζηεκφλσλ ηεο δηνίθεζεο. 
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Βλ. επί παραδείγματι: -Ν. 1943/1991: «περί εκςυγχρονιςμοφ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ 
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Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
 -Ν. 2880/2001: «Ρρόγραμμα «Ρολιτεία» για τθ μεταρρφκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ και άλλεσ 
διατάξεισ» 
 -Ν. 3230/2004: «Κακιζρωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ με ςτόχουσ, μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και άλλεσ 
διατάξεισ» κ.α. 
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   Ωο επηζηέγαζκα ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, έξρεηαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε λα «ηζνπεδψζεη» θάζε ειπηδνθφξα πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη έσο ζήκεξα. 

Με πξφζρεκα ην Μλεκφλην, ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε απνθηά (βηαίσο) έλαλ ραξαθηήξα 

«πνζνηηθό θαηαξηζκεηηθό» θαη φρη «δηαξζξσηηθό» (κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

επξσπατθά standards). 

   χκθσλα κε ηνλ θ. Μαληηάθε, «ηα δηαρξνληθά δνκηθά ειιείκκαηα» πνπ «ππνλνκεχνπλ ηελ 

εθαξκνγή ελφο κεηαξξπζκηζηηθνχ κέηξνπ ζηελ Διιάδα» είλαη: 

 Ο λνκνζεηηθόο πιεζσξηζκόο θαη θνξκαιηζκόο αληί γηα δεκφζηεο πνιηηηθέο κε ηελ 

απαξαίηεηε κειέηε, δηαβνχιεπζε θαη (πξν-κεηά) αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο 

λέαο ξχζκηζεο 

 Η α-ζπλέρεηα ηνπ θξάηνποπνπ κέζσ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

«πιήηηνπλ ηε δηνηθεηηθή ζπλέρεηα ηνπθξάηνπο» 

 Ο πνιηηηθόο βνινληαξηζκόοπνπ αληηθαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε θαη ηε 

δηνηθεηηθή ηερλνγλσζία κέζσ ηεο «πνιηηηθήο βνχιεζεο» πνπ κεηαηξέπεηαη απιά ζε 

λφκν ηνπ θξάηνπο 

   Σαπηφρξνλα, ν θ. Μαληηάθεο, ζπεχδεη λα ζπκπιεξψζεη θαη ηα «ζηνηρεηώδε απαηηνύκελα 

ηεο κεηαξξύζκηζεο», πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή. Έηζη, ζπλνςίδεη ηηο εμήο 

παξακέηξνπο: 

 Έλα «ζπλνιηθό θαη καθξόπλνν ζρέδην» ην νπνίν ζα απνηειεί, απνθιεηζηηθά, έξγν 

ηεο ίδηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ρσξίο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο θαη ην νπνίν ζα είλαη 

«άξηηα, ηερλνθξαηηθά επεμεξγαζκέλνθαη εθαξκόζηκν» 

 Οη θάζεηο ηεο «εθαξκνγήο» θαη ηεο «πξαγκαηνπνίεζεο» σο απνηέιεζκα ελφο 

«ξεαιηζηηθνύ, θαιά ζρεδηαζκέλνπ θαη θπξίσο εθαξκόζηκνπ» κεηαξξπζκηζηηθνχ 

ζρεδίνπ 

 Ζ «εζληθή ζπλελλόεζε» θαη ε «πνιηηηθή ζπλαίλεζε» κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνεγνχκελσλ θαη ρσξίο ηηο «πνισκέλεο» πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο πνπ επηθξαηνχλ 

(θαη ηζηνξηθά) ζηελ Διιάδα 

 Ζ «ζπλεηδεηή» ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θάλνληαο «θηήκα» ηνπο ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, θξαηψληαο 

ηαπηφρξνλα απνζηάζεηο απφ πνιηηηθά θαη πξνζσπηθά κηθξνζπκθέξνληα 
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 Ζ επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη ε ηερληθή βνήζεηα ρσξίο ηελ αλάκεημε ηδησηηθψλ 

εηαηξεηψλ
85

 

 

 

Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρεη πάξεη παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. Ζ ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ θπβεξλήζεσλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, παγθφζκησλ-εζληθψλ-ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ θαη 

δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, είλαη ζέκαηα πνπ έρνπλ επεθηαζεί φρη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Δπξψπεο, αιιά θαη ζηε πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ φινπ ηνπ θφζκνπ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο θπβέξλεζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο πνιηηηθέο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ ηαπηφρξνλα ε αλάπηπμε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

αλάγεηαη ζε θξίζηκν παξάγνληα δνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ
86

 . χκθσλα κε ηνλ 

Παπαδάθε
87

, φιεο νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη  

ζέινπλ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην „κέιινλ΄, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα 

εμήο βήκαηα: θαζνξηζκφο θαη επηθχξσζε ησλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, 

πξνζαξκνγή ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ,  ζηνπο θαλνληζκνχο εθπαίδεπζεο θαη ζηα πξφηππα 

πνηφηεηαο, ρξήζε ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ηέινο, ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε, πνπ αθνξά κεζφδνπο θαη απνηειέζκαηα, ησλ πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

εξεπλεηψλ. 

   Απηνί είλαη θαη νη ιφγνη πνπ ζήκεξα, δξαζηεξηνπνηνχληαη αλά ηνλ θφζκν δεθάδεο κε 

θεξδνζθνπηθνί θαη κε θπβεξλεηηθνί (θαη φρη κφλν) νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θαη εξεπλεηηθά/ 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνπ σο θχξην άμνλά ηνπο έρνπλ ηελ νξζή αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ 

ηθαλνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, αιιά θαη ηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, μεθηλψληαο απφ ην νπζηαζηηθφ δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηελ 

ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπο.  

   Έρνληαο σο ζηφρν «ηελ επαλεμέηαζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ησλ ππνςεθίσλ πξνο 
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έληαμε θξαηψλ-κειψλ» ην EuropeanPublicAdministrationNetwork (EPAN)
88

,«θαηαξηίδεη 

θαηάινγν ησλ βαζηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ 

αμησκαηνχρσλ».Αξσγφο ζε απηή ηε πξνζπάζεηα ππήξμε ην PUMA
89

ηνπ ΟΟΑ θαη ην 

SIGMA
90

. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο, πέξαλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη, πξνζδνθά 

λα θαηαζηήζεη ζαθή ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαηάξηηζεο θαη ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Δπηρεηξεί 

επίζεο λα «πξνσζήζεη φρη κφλν ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ ηνκέα, αιιά λα παξέρεη θαη έλα θφξνπκ κε επξχηεξν 

θάζκα απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ πξνο αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

πνπ ζα είλαη αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε» . 

   χκθσλα ινηπφλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηδξπκάησλ ηνπ EPAN, ηα 

θπξηφηεξα είλαη ηα εμήο: 

 EuropeanNetworkofTrainingInstitutions (ENTO)πνπσοζηφρνέρεη «λα αλαπηχμεη 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ξφινπο 

ηνπο, δηαζθαιίδνληαο φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο είλαη θαιά εθπαηδεπκέλν θαη έρεη ηα 

πξνζφληα λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηξφπν δεκνθξαηηθφ, λφκηκν, 

επαγγεικαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ» 

 StandingConferenceofEuropeanPublicServiceTrainingAgencies (SCEPSTA) 

πνπσοζηφρνέρεη «λαπαξέρεηθφξνπκγηαηνποεπαγγεικαηίεοηνπρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ ελεξγή αληαιιαγή λέσλ ηδεψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη εκπεηξηψλ. Δπηπξνζζέησο 

ην SCEPSTA, εθηφο απφ ηα εηήζηα ζπλέδξηα, δηνξγαλψλεη θαη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ κειψλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηέο θαη θαζεγεηέο» 

 NetworkofInstitutesandschoolsofPublicAdministrationinCentralandEasternEuro

pe (NISPAcee)πνπ σο ζηφρν έρεη «λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο πεηζαξρίαο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε κεηα-θνκκνπληζηηθέο 

ρψξεο…» 

 

Γηα ηελ Διιάδα, νη θπξηφηεξνη νξγαληζκνί πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο είλαη ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
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Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) ην νπνίν πεξηέρεη ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) ηα νπνία παξέρνπλ ζπλερή εθπαίδεπζε ζηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο θαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ). 

 

   Ζ εθπαίδεπζε έρεη απφ θαηξφ εληαρζεί ζηελ αηδέληα θάζε ρψξαο σο κία «νξγαληθή, 

εζσηεξηθή δηαδηθαζία» ε νπνία φκσο, κπνξεί λα δηαζηξεβισζεί απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηεο. Ο ΟΟΑ επηζεκαίλεη, πσο ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί «παλάθεηα» γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ησλ θξαηψλ. 

Αληηζέησο, ε δεκνζίεπζε ηνπ ΟΟΑ
91

 εληάζζεη ηελ εθπαίδεπζε ζε έλα 

πνιππαξαγνληηθφ ζχζηεκα ηθαλνηήησλ ην νπνίν νκαδνπνηεί ζηα εμήο ζέκαηα: α)ηερληθή 

ζπλεξγαζία β)δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ πεξηβάιινληνο γ)ηθαλφηεηα εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

δ)ηθαλφηεηα ζηηο ηνκεαθέο ζηξαηεγηθέο ε)ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζη)ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζε επάισηεο θαηαζηάζεηο. Με ιίγα ιφγηα, ε αλάπηπμε 

θαη ε νξζή ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εγεζία, 

ην πεξηβάιινλ ζχζηεκα θαη ηα θίλεηξα. Ζ εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο δξψληεο, εμαξηάηαη απφ  

- ηνλ ζρεδηαζκφ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή  

ηεο ζεσξίαο ζηε πξάμε. 

- ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα κέζα απφ ηελ ιεπηνκεξή 

ελλνηνινγηθή  θαη γισζζηθή κεηάθξαζε 

- ηε ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ εθπαίδεπζεο κε ην επαγγεικαηηθφ αληηθείκελν κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ελειίθσλ ζπκκεηερφλησλ 

- ηε «παξάδνζε» κέζα απφ κηα ζεηξά «καζεκάησλ θαηάξηηζεο, θαζνδήγεζεο, on-

lineζπλαληήζεσλ, ζεκηλαξίσλ» δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ, καθξηά απφ δαζθαινθεληξηθά θαη παιαηνχ ηχπνπ δηδαθηηθά 

ζπζηήκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο γίλνληαη «πην αλνηρηνί ζε λέεο 

κεζφδνπο, πεξηζζφηεξν ελεξγνί θαη ζηνραζηηθνί» 

- ηε παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην εάλ θαη θαηά 

πφζν νη κέζνδνη εθκάζεζεο ελζσκαηψλνληαη ζην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Έλαο εθ ησλ νπζηαζηηθφηεξσλ ιφγσλ πνιππινθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

εθκάζεζεο, είλαη ε ίδηα ε θχζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ελ ιφγσ  πεδίν, 
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αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε, νη πεξηζζφηεξνη είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ/κε θξαηηθνχ 

ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ιεηηνπξγίαηνπο ζηεξίδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

εμσηεξηθψλ εηαίξσλ/ ρνξεγψλ. Ζ ζπλεξγαζία ινηπφλ ηφζσλ δηαθνξεηηθψλ δξψλησλ, 

επηθέξεη δπζθνιίεο ηφζν ζηελ ηνπνζέηεζε πξνηεξαηνηήησλ φζν θαη ζε αληηθαηηθά πνιιέο 

θνξέο ζπκθέξνληα (π.ρ. θαηαζπαηάιεζε πφξσλ θαη ρξφλνπ- ρξνληθά πεξηζψξηα γηα 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία). Καη ζε απηφ ην ζεκείν, ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ε ζπλεξγαζία θαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ, είλαη 

απηά πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα .  

Οη δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο, έρνπλ απνηειέζεη, θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ, 

ην θιεηδί γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα παγθνζκίσο. Ληγφηεξν αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, θξάηε κε θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κεηα-πνιεκηθέο ρψξεο θηι. έρνπλ αξρίζεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παγθφζκην δηάινγν γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ. Έρνπλ ζρεδηαζηεί δίθηπα ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, λέσλ 

ηερληθψλ θαη θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Απηά ηα δίθηπα, αλακέλεηαη λα εηζάγνπλ λέεο ηδέεο αιιά θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε ρψξεο νη 

νπνίεο είηε δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία είηε δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

νηθνλνκηθά ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, απνηέιεζε θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ UNDP ην 2003
92

, κε ζθνπφ λα αλνηθνδνκήζεη έλαλ βηψζηκν δεκφζην ηνκέα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Σηκφξ, δεκηνπξγψληαο ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο.Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θαη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα, ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ θαηάθεξε λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα έλα λέν 

νηθνδφκεκα δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ “παγθφζκηα επαλάζηαζε δηαρείξηζεο” είλαη πιένλ πςίζηεο ζεκαζίαο ελέξγεηα 

δεκηνπξγψληαο «κηα λέα γεληά επαγγεικαηηψλ…κία λέα γεληά δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ αξρεγψλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε δηαρείξηζεο ηθαλνηήησλ, αμίεο θαη 

εζηθέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα επηηπρεκέλε αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ
93

». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

 

Οη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη σο θηλεηήξηνο δχλακε ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. 

 

   Φηάλνληαο ζην 3
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη έρνληαο ήδε παξνπζηάζεη ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε κέζα απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κπνξεί εχθνια θαλείο λα δηαπηζηψζεη 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλά ηνλ θφζκν, γηα βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ. 

Απηφ φκσο πνπ δελ άξγεζε λα δηαθαλεί, είλαη ε αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ. Καη πσο ζα κπνξνχζε άιισζηε, αθνχ θάζε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα, θάζε λέν ηερλνινγηθφ κέζν θαη θάζε «επαλαζηαηηθή» κέζνδνο 

πνπ επξφθεηην λα εθαξκνζηεί ζηηο δεκφζηεο νξγαλψζεηο, πξνζέθξνπε ζηελ ειιηπή γλψζε 

ησλ αηφκσλ πνπ νθείινπλ λα ηελ εθαξκφζνπλ: ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. 

   Έρνληαο ήδε αλαθέξεη ηα ζηνηρεία, εθείλα ηνπ ΝΓΜ, πνπ ειπίδνπλ λα θέξνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εληνπίδνπκε σο θνηλή ζπληζηψζα, 

φισλ ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ ξεπκάησλ, κία βαζηθή αξρή: ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

   Ο θ. Καξθαηζνχιεο έρεη γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη εθαξκνγέο ηεο δηνηθεηηθήο 

επηζηήκεο είηε ζηελ παιηφηεξε είηε ζηε λεψηεξε κνξθή ηεο πξνυπνζέηνπλ, πάλησο, ηελ 

παξαγσγή ησλ «θαηάιιεισλ», ησλ «επηηειηθψλ» ζηειερψλ ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηε 

πξνψζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ πνπζα είλαη ζπκβαηέο κ΄απηήλ
94

». Με άιια ιφγηα, ν θ. 

Καξθαηζνχιεο, εληζρχεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πσο ε ζχγρξνλε δεκφζηα 

δηνίθεζε έρεη αλάγθε απφ «ζηειέρε» ηθαλά, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο λέεο αλάγθεο, 

λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο (ηφζν πξνζσπηθέο φζν θαη επαγγεικαηηθέο/ 

γλσζηαθέο) πνπ λα πξνζθέξνπλ ¨ην θάηη παξαπάλσ¨ ζηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο ππεξεηνχλ αιιά 

θαη ζηνπο πνιίηεο. 

   Ζ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηφζν πξηλ ηελ έληαμή ηνπο αιιά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζε κία δεκφζηα ζέζε
95

, έρεη απνηειέζεη γηα πνιινχο κειεηεηέο, 

αθαδεκατθνχο, δηνηθεηηθνχο επηζηήκνλεο αιιά θαη δηεζλήο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο/ 

ηλζηηηνχηα, ην θεληξηθφ ζεκείν έξεπλαο, κειέηεο θαη αλάιπζεο. 
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   ην παξφλ θεθάιαην, ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ελ 

γέλεη ησλ πξνζφλησλ ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο, ππφ ην πξίζκα επξσπατθψλ θαη (δη-

)εζληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ππνδείμεσλ.  

 

3.1) Πεξί ηθαλνηήησλ: ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε, ε αλίρλεπζή ηνπο θαη ε αλάπηπμή ηνπο. 

Ζ χπαξμε ηθαλνηήησλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ε αλάπηπμή ηνπο. 

Κάζε κέινο ζε κηα δεκφζηα νξγάλσζε έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, 

ηφζν κέζσ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρεη ηελ επθαηξία λα ιακβάλεη 

φζν θαη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηζπκίαο γηα αλάπηπμε θαη κάζεζε. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα «ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαηά 

θαηεγνξίεο, βαζκίδεο θαη θιάδνπο ζηειερψλ
96

» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζσπηθέο αξρέο ηνπ 

εθάζηνηε δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ απηφ πνπ ζα απνθέξεη ηα κέγηζηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

   Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ είλαη ζηελ νπζία ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ζπκπεξηθνξώλ 

θαη γλσξηζκάησλ όπσο είλαη ε γλώζε θαη νη δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα θάλνπκε 

ζσζηά ηε δνπιεηά καο πξνζθέξνληαο θαιύηεξε πνηόηεηα ππεξεζηώλ. 

   Ωο γλψζε, ελλνηνινγηθά, ζεσξνύληαη όιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα έρνπκε 

γηα λα δηεθπεξαηώζνπκε ηελ εξγαζία καο θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε 

πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνύκε. Σξφπνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζεσξνχληαη ε ζπδήηεζε κε 

πειάηεο, ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο, ε κειέηε αλαθνξψλ, δεκνζηεχζεσλ θαη πιηθνχ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ππφ δηαρείξηζε ζέκα θηι. 

   Ωο δεμηφηεηεο, νξίδνληαη όια εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα θάλνπκε 

ηε δνπιεηά φπσο είλαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ε 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

   Οθείιεη λα θαηαζηεί ζαθέο, φηη νη γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηα ζπζηήκαηα 

πηζηνπνίεζεο ηεο γλψζεο, έρνπλ θάλεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

απαηηεηηθφηεξε. Οη παξαδνζηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ακθηζβεηνχληαη, νη απαηηήζεηο ζε 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα γίλνληαη απζηεξφηεξεο ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηνχληαη λέα κέζα πνπ 

λα κεηξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ηηο κνξθέο αλαγλψξηζεο 

ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο
97

. 
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για τθν τρζχουςα ζρευνα ςχετικά με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν Ευρϊπθ: περίλθψθ τωνκυριότερων 
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   χκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί απφ ην 

CentreforManagement&OrganisationDevelopment (CMOD), ην λα επελδχεη θαλείο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη φρη κφλν), είλαη θάηη 

ην νπνίν ζα επηθέξεη αλακθίβνια ηα κέγηζηα νθέιε ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε/ππεξεζία. 

Πξνζσπηθά νθέιε φπσο είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αιιά θαη νθέιε ηεο ππεξεζίαο φπσο ε πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. 

   ηα παξαπάλσ πιαίζηα, ην CMOD , έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ νδεγφ ηθαλνηήησλ ηφζν γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ρακειά ηεξαξρηθά επίπεδα φζν θαη γηα ηνπο πξντζηακέλνπο, ν νπνίνο 

ζπλνςίδεη κε επθξίλεηα θαη απιφηεηα ην πιαίζην ησλ ηθαλνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ. Μέζα απφ ην πξφηδεθη ¨Γηαρείξηζε ηεο Απφδνζεο θαη χζηεκα Αλάπηπμεο¨ (ζε 

ειεχζεξε κεηάθξαζε) ή αιιηψο ¨PerformanceManagementandDevelopmentSystem¨ 

(PMDS), έρεη θαηαξηηζηεί έλαο θαηάινγνο ηθαλνηήησλ
98

, ν νπνίνο απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ζχγρξνλα πιαίζηα ηθαλνηήησλ πνπ έρεη πξνθχςεη θαηφπηλ έξεπλαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 

πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη 17 «ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλφηεηεο» νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

1. ε απηνπεπνίζεζε πνπ δίλεη ζηνλ εξγαδφκελν ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη 

θαηαζηάζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν κε ςπρξαηκία θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ. 

2. ε επίηεπμε(ην θαηφξζσκα), νη θηλήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή θαη 

νηππνρξεψζεηο/δεζκεχζεηο πνπ βνεζά ζηελ ζπγθέληξσζε επί ηνπ ζηφρνπ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

3. ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα πνπ έρνπλ νξηζζεί) πνπ βνεζά 

ζηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ. 

4. ε νκαδηθή εξγαζία πξνο δεκηνπξγία θνηλψλ ζηφρσλ γηα ην θαιφ ηεο ππεξεζίαο. 

5. ε επηθνηλσλία πξνο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

6. ε δηθηχσζε ηνπ αηφκνπ θαη ε επίδξαζή ηνππνπ πξνζθέξεη ζην άηνκν ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο, λα δεκηνπξγεί λένπο ζηφρνπο θαη λα 

δηαηεξεί αξκνληθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. 

7. ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ πνπ απαηηεί λα είλαη θηιηθφο, επγεληθφο θαη 

απνηειεζκαηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε. 

8. ε δηαρείξηζε θαη ε αλάπηπμε ησλ άιισλ (ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπεξηβάιινλ ηνπ) 

πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο πξντζηάκελνπο/ δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ θαη 
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δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλψλ ζηφρσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

9. ε ηθαλφηεηα λα εγείηαη πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί, λα 

ελεκεξψλεη, λα θαζνδεγεί, λα ιακβάλεη απνθάζεηο αιιά θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

10. ε δηαπξνζσπηθή θαηαλφεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα ¨αθνχο¨ θαη λα 

¨ζπκκεξίδεζαη¨ ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο ζθέςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 

11. ε αλαιπηηθή ζθέςε πνπ νδεγεί ζηελ αληαιιαγή, έξεπλα θαη νξγάλσζε 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ νξζνινγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

βαζηζκέλσλ ζε ¨απνδείμεηο¨.  

12. ε ελλνηνινγηθή ζθέςε ή θαιχηεξα ε ζπλζεηηθή/ζπλδπαζηηθή ζθέςε. Δίλαη ε 

ηθαλφηεηα λα ¨ζθέθηεζαη έμσ απφ ηα φξηα¨, λα ζπλδπάδνληαη πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο 

πνπ δελ είλαη πξνθαλήο γηα λα εληνπίδνληαη λέα ¨κνλνπάηηα¨ πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί ζηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. 

13. ε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη (νξζήο) θξίζεο πνπ βνεζνχλ ζε πνηνηηθέο, 

θαιά ελεκεξσκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ 

ξίζθνπ. 

14. ε εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία πνπ ζα πξνζθέξεη ¨εμεηδηθεπκέλεο¨ αιιά θαη 

θαηλνηφκεο ζπκβνπιέο αθφκα θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη νη νπνίεο απνθηνχληαη 

θπξίσο κέζσ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ιάβεη ν εξγαδφκελνο αιιά θαη κέζσ 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ. 

15. ε δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη πφξσλ κε ζθνπφ λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη, λα 

αλαπηχμεη θαη λα επηβιέπεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελψ ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο, 

θάηη πνπ απνηειεί, δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνυπφζεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

16. ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλθαη ε δηαρείξηζή ηνπο πνπ απαηηεί γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή αιιά θαη ηελ εξκελεία ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ην αθξηβέο ¨πξνθίι¨ κηαο θαηάζηαζεο ή πξνβιήκαηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή επίιπζή ηνπ (βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο). 

17. ε ¨έγλνηα¨ γηα ζαθήλεηα θαη γηα πνηνηηθή δνπιεηά. Αλ ηα θίλεηξα είλαη ζεκηηά, ε 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο κε ζαθήλεηα θαη πνηφηεηα, δεκηνπξγεί κία αθξίβεηα πνπ 

κεηαθέξεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θαη΄επέθηαζε ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ 

ππεξεζία πνιίηεο. 
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Οη ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ, θξίλνληαη (ζπλνιηθά) σο έλα απφ 

ηα ζπνπδαηφηεξα κέζα νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. Έρνληαο αλαπηπρζεί θαη εμειηρζεί ν 

ηνκέαο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, επηηάζζνληαη πιένλ ηα κηθξά εθείλα πξάγκαηα πνπ ζα 

επηθέξνπλ ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ζε έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ. Καη αλ απηφ θάπνηε θάληαδε 

¨πςειά γξάκκαηα¨ γηα ηελ πξφζιεςε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, επηπρψο απηή ε επνρή 

έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί.  

   Σα πξνζσπηθά, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ 

αηνκηθή πξνζπάζεηα πνπ θάζε άηνκν θαηαβάιιεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά κία δεκφζηα 

ππεξεζία. Φπζηθά ε αηνκηθή επζχλε αλήθεη θαη ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά ζηειέρε 

(πξντζηάκελνη/κάλαηδεξο) ηφζν ζε επίπεδν νξζήο ιήςεο απνθάζεσλ αιιά θαη ζε επίπεδν 

θαζνδήγεζεο. Ζ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο 

αληίιεςεο, είλαη αξρέο/αξεηέο πνπ νθείιεη λα πξνσζήζεη ν ηεξαξρηθά αλψηεξνο κε ζθνπφ λα 

δηαηεξνχληαη νη ηζνξξνπίεο θαη λα δηεθπεξαηψλνληαη νη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηφ θπζηθά 

απαηηεί αθελφο ν ίδηνο ν πξντζηάκελνο λα δηαζέηεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αθεηέξνπ λα κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί θαηαιιήισο. πλνςίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πιαηζίνπ ηθαλνηήησλ ησλ managers, ζα κπνξνχζακε λα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζηα εμήο: 

 Σελ «ηαπηνπνίεζε» ησλ ηθαλνηήησλ ησλ κάλαηδεξ θαη ηε παξνπζίαζή ηνπο ζε 

πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

 Σελ  «επεμεξγαζία ησλ ηθαλνηήησλ», «ηνπο νξηζκνύο θαη ηα θξηηήξηα 

πξνοεθηίκεζε/αμηνιόγεζε». 

 Σνλ  «ζρεδηαζκό ελόο ζύλζεηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα κάλαηδεξ». 

 Σελ  «ελζσκάησζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ κάλαηδεξ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

επηδόζεσλ θαη ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο».
99

 

 

   Αλαπηχζζνληαο  ηηο ελ ιφγσ ηθαλφηεηεο, ε επζχλε βαξαίλεη ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο φζν θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο. Ζ κε 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ(ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξνζπκίαο) επηδεηθλχεη ηφζν 

ηελ αδηαθνξία ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ φζν θαη ηε ζηαζηκφηεηα (ελ θαηξψ 

ξαγδαίσλ εμειίμεσλ) ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο. 
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Βλ.ΖρευνατουRegional Centre forPublic Administration Reform, Western Balkans Community of 
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   χκθσλα κε έξεπλα ηνπ CentreforManagement&OrganisationDevelopment
100

, νη 

κέζνδνηαλάπηπμεο ησλ ¨ζπκπεξηθνξηθώλ ηθαλνηήησλ¨ είλαη νη εμήο: 

1. ε κάζεζε κέζσ ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο: ε παξαηήξεζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη νη νξζέο ππνδείμεηο απφ εκπεηξφηεξνπο ζπλαδέιθνπο, 

νδεγεί ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ (εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θάπνηνλ λέν ππάιιειν ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν) 

2. ε κάζεζε κέζσ ηππηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ ππεξεζία: ε ζπλαληήζεηο ησλ 

νκάδσλ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα βνεζνχλ ζηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ δεηεκάησλπνπ ίζσο πξνθχςνπλ, ππφ 

ηε θαζνδήγεζε ησλ πξντζηακέλσλ. 

3. ε απηφ-δηαρεηξηδφκελε κάζεζε:ε θηλεηνπνίεζε θαη ε επηδίσμε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ λα καζαίλεη, λα δηαβάδεη θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία ηνπ αθφκα θαη εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ (δηα βίνπ κάζεζε). 

 

Ο ξφινο ηεο θαζνδήγεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κία ππεξεζία, θαζψο απνηειεί ην 

ζηνηρείν εθείλν πνπ ζα ππνδείμεη λένπο νξίδνληεο, ζα αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε αηφκνπ (εθείλα πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθφηεξε ηελ ππεξεζία) θαη ζα 

ππξνδνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ππαιιήινπ. Μέρξη ζήκεξα, ν φξνο management, ήηαλ θάηη 

άγλσζην γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνηηκνχλ ηελ θιαζζηθή ηππηθή ηεξαξρία 

πξντζηακέλσλ, ηκεκαηαξρψλ θ.ν.θ. ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη απνηειέζεη θαη αηηία 

δηακαξηπξίαο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ θφβν ηεο αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, ηα 

λέα κνληέια δηνίθεζεο επηηάζζνπλ ηελ παξνπζία ησλ κάλαηδεξο κε ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε 

ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλφηεηεο θάζε αηφκνπ. Ζ αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ηθαλνηήησλ 

νδεγεί ζηε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, πνπ πνιιέο θνξέο 

ελππάξρνπλ ζην άηνκν αιιά δελ αμηνπνηνχληαη θαηαιιήισο απφ ηελ ππεξεζία. Ωο ηξφπνη 

¨εθκάζεζεο¨ ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, θξίλνληαη, απφ ην CMOD, νη εμήο: 

1. Η παξαηεξεηηθφηεηα επί ησλ δξαζηεξηνηήησλ φηαλ απηέο δηεθπεξαηψλνληαη απφ 

θάπνηνλ άιινλ (θπξίσο εκπεηξφηεξν ζην αληηθείκελν) ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

πξνζσπηθή αληαπφθξηζε ζε αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

2. Η εκπεηξία επί ηνπ πξαθηένπ 

3. Μαζαίλνληαο απφ ηα ιάζε, ζηα φξηα πνπ επηηξέπεηαη απηά λα ζπκβνχλ, κέζα ζε 

θιίκα ππνζηεξηθηηθφ θαη φρη θαηεγνξηθφ. 
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4. Δληνπίδνληαο θαη αλαηξνθνδνηψληαο ηα ιάζε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ 

ζα βνεζήζεη ην άηνκν λα έρεη (ππφ ηελ νξζή θαζνδήγεζε) κία αζθαιή εηθφλα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

5. Η επαλάιεςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέρξη απηή λα ηειεηνπνηεζεί, κέζα απφ 

παξαηήξεζε, ιάζε θαη αλαηξνθνδφηεζή ηνπο. 

   Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ RCPAR
101

, ππνζηεξίδεηαη ε 

θάπνηαο κνξθήο ¨ηηκσξία¨ ε νπνία κπνξεί λα ¨ηαξαθνπλήζεη¨ ηνπο ππαιιήινπο. Να ηνπο 

νδεγήζεη ζε επαλεμέηαζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία 

λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα αλαθέξεηαη ζε κία ¨ηηκσξία¨ πεξηζζφηεξν κε 

ηελ έλλνηα ηεοζηαδηαθήο αμηνιφγεζεο ελφο κεζν/καθξνπξφζεζκνπ πιάλνπ πνπ νθείιεη λα 

επηηεπρζεί(θαη πνπ εάλ δελ επηηεπρζεί, δχλαηαη λα πάξεη παξάηαζε), παξά κε ηελ θιαζζηθή 

έλλνηα ηεο ηηκσξίαο. 

 

 

3.2) Πεξί εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, είλαη έλα απφ ηα ζπλζεηφηεξα θνκκάηηα 

πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο 

νπνηαδήπνηε πξάμε δηελεξγείηαη, ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ρξφλν κε πνιινχο 

εκπιεθφκελνπο δξψληεο. 

   Απηή ηε δπζθνιία ζηε βησκαηηθή κάζεζε, έξρεηαη λα ¨επηιχζεη¨ ην κνληέιν ηνπ Kolb
102

 ην 

νπνίν νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο έρνπλ αζπαζηεί ζε ζρέζε κε ηε 

κάζεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σν Μνληέιν Βησκαηηθήο Μάζεζεο ηνπ Kolb, πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα ζηάδηα: 

1) Σελ εκπεηξία 

2) Σε παξαηήξεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ 

3) Σνλ ζρεκαηηζκφ αθεξεκέλσλ ηδεψλ 

4) Σε δνθηκή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

 

 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνληαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα: 
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Βλ. David Kolbs, «The theory of Experiential Learning and ESL», διακζςιμοςτοhttp://iteslj.org/Articles/Kelly-
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ρήκα 3.2.1 

 

Πεγή:Civil Service Training and Development, «Guide to Preparing Learning &Development 

Strategy», ζει.6 

 

χκθσλα κε ηνλ Kolb, ν ελ ιφγσ καζεζηαθφο θχθινο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ νπνηνδήπνηε 

ζηάδην θαη σο εθ ηνχηνπ νθείιεη λα αληηκεησπηζηεί σο έλα «ζπλερέο ζπείξσκα». Σε 

«ζπλέρεηα» ζην «ζπείξσκα» ηνπ Kolb, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ν λένο φξνο πνπ έρεη πιένλ 

θαζηεξσζεί ζε ζρέζε κε ηελ ζπλερή αλάπηπμε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αηφκνπ∙ ηε 

Γηά Βίνπ Μάζεζε (life-longlearning). Ζ ελ ιφγσ έλλνηα έρεη εκθαληζηεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, κε ζθνπφ λα «ζπλεηδεηνπνηήζνπκε βαζκηαία ηε ζεκαζία ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ
103

». 

 

   Ζ ηξαηεγηθή γηα ηε Μάζεζε θαη ηελ Αλάπηπμε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, έρεη απαζρνιήζεη 

ηνπο κειεηεηέο θαζψο επί ηνπ πξαθηένπ, πξνθχπηεη ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία. 

Ωζηφζν, φια ηα θξάηε, άιια ζε κηθξφηεξν θαη άιια ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, έρνπλ εληάμεη 

ζηελ αηδέληα ηνπο, ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 

   Σνλ επηέκβξην ηνπ 2011, απφ ην ¨CivilServiceTraining&DevelopmentCentre¨
104

, 

θαηαξηίζηεθε έλαο ¨Οδεγφο Πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ηξαηεγηθή Μάζεζεο θαη Αλάπηπμεο¨ 

(¨GuidetoPreparingaLearning&DevelopmentStrategy¨). Ο νδεγφο απηφο, πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα ζηάδηα γηα ηε ηξαηεγηθή Μάζεζεο θαη Αλάπηπμεο, βαζηδφκελν ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ ζην Βησκαηηθφ Μνληέιν Μάζεζεο ηνπ Kolb. 
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Βλ. μελζτθτουCivilService Training and Development Centre, «Guide to Preparing a Learning & Development 
Strategy», September 2011 
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1) Τε παξνπζίαζε (ηεο ζηξαηεγηθήο). ε απηφ ην ζηάδην αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία 

ηεο ζηξαηεγηθήο φπσο ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο (ζε θάζε 

ηκήκα), ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα δηελεξγεζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, νη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

ππεξεζίαο, ν ζθνπφο ηεο ζηξαηεγηθήο καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε ζχλδεζε κάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο θαη ε ζηνρνζεζία ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Δπηπξνζζέησο, θνηλνπνηείηαη ζε 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ- θαη φρη κφλν- καδί κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ. 

2) Τελ αλίρλεπζε ησλ καζεζηαθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ αλαγθώλ. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην δηαηππψλνληαη κε επθξίλεηα νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζχλδεζε κε ηνπο 

κεζν/καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ απηή έρεη ζέζεη θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο 

αηνκηθνχο ζηφρνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κέζα απφ ηελ Αλάιπζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (TrainingNeedsAnalysis- TNA) ε νπνία ζα δηαπηζηψζεη ηα 

επίπεδα ηθαλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο, ηα θελά πνπ δηαζέηεη θαη ην ηη κπνξεί λα δηαζέζεη 

γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο. ε απηφ ην ζηάδην πξνηείλεηαη 

επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπ PMDS (πνπ πξναλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 3.1) γηα λα 

δηαπηζησζνχλ αλ νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ εξγαδνκέλσλ, νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο (κέζα απφ ζπλαληήζεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο). Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, εθ πξννηκίνπ, ζεσξείηαη 

έλα απφ βαζηθφηεξα ηκήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη 

ην γεγνλφο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ RCPAR, φηη «ππάξρεη κία δπζθνιία ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο (training) θαη εθκάζεζεο (learning)- θπξίσο 

ζηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ γλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ, θαη 

ηθαλνηήησλ πξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ»
105

.  

3) Τελ αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ αλαγθώλ. ε απηφ ην ζηάδην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζην 2
ν
 ζηάδην, κε ζθνπφ λα απμεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ηεο 

ππεξεζίαο θαη λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή απφδνζή ηεο. Απηφ δχλαηαη λα ζπκβεί κέζσ 

ηνπ ζπλππνινγηζκνχ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πξνζεγγίζεσλ καδί κε ελαιιαθηηθέο 

θαηθαηλνηφκεο πξνηάζεηο. πσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ην PMDS, νη 
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Βλ. ςχετ. όπ. υποςθμ. 82, ςελ. 28 
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πηζαλνί ηξφπνη κάζεζεο θαη αλάπηπμεο, παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

Σηξαηεγηθή Τξφπνη/κέζα Δπηζπκεηά Απνηειέζκαηα 

-Μάζεζε ¨επί ηνπ πξαθηένπ¨ -Παξαηήξεζε/επίδεημε θαη 

πξαθηηθή 

-Αληηπξνζψπεπζε 

-¨Πξνπφλεζε¨ 

-πκβνπιέο 

-Πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί θαη 

απνδνηηθνί ηξφπνη αλάπηπμεο 

δπλαηνηήησλ 

-Απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε -Γηάβαζκα 

-e-learning 

-Πεξαηηέξσ Δθπαίδεπζε 

-Απνηειεζκαηηθφ φηαλ 

ππνζηεξίδεηαη ε ¨επί ηνπ 

πξαθηένπ¨ κάζεζε 

-Πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή (κε 

ην αληηθείκελν) 

-Αλάπηπμε -Κηλεηηθφηεηα 

-Απφζπαζε 

-Πξνζσξηλέο εξγαζίεο/ 

εηδηθά πξφηδεθη 

-Απνηειεζκαηηθή φηαλ είλαη 

θαηαιιήισο ζρεδηαζκέλε θαη 

δηαρεηξηδφκελε 

-Γηεπθνιχλεη ηελ ¨επί ηνπ 

πξαθηένπ¨ κάζεζε 

-Οκαδηθή κάζεζε -Γηαηκεκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο 

νκάδεο 

-Πξαθηηθέο θνηλφηεηεο 

-Γηθηχσζε 

-Γξαζηηθή κάζεζε 

-¨Κιεηδί ζηελ επηηπρία¨ ε 

δηαρείξηζε ηεο νκάδαο θαη ηα 

αηνκηθά γλσξίζκαηα ησλ 

κειψλ 

-Μπνξεί λα εληείλεη ηνπο 

πφξνπο/ ηα κέζα. 

-Παξεκβάζεηο ππφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία 

 

-Σκήκαηα εθπαίδεπζεο 

-εκηλάξηα 

-Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

-Πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή κε 

ηε ηξέρνπζα εξγαζηαθή 

πεξίζηαζε 

-Δπθαηξία γηα 

¨αληαπνδνηηθφηεηα¨  

Πεγή (απφκεηάθξαζε): Civil Service Training and Development Centre, «Guide toPreparing a 

Learning & Development Strategy», ζει. 17 
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Κάζε ζηάδην ηεο Σαπηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, 

πξνσζείηαη θαη αμηνινγείηαη κε ηελ απαίηεζε λα είλαη απνδνηηθφ θαη κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο, πξνζθέξνληαο/ εμνηθνλνκψληαο/ κεγηζηνπνηψληαο (ηνπο) 

πφξνπο ππέξ ηεο ππεξεζίαο. 

4) Τελ εθηέιεζε. ε απηφ ην ζηάδην, εκπιεθφκελα είλαη φια κέιε ηεο ππεξεζίαο. Με 

επηθεθαιή ηνλ δηεπζπληή, ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ¨πξψηεο 

γξακκήο¨ λα αθνινπζνχλ, θάζε έλαο μερσξηζηά είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπλζεθψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ξφισλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ζηε πνξεία 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

αθψο, ν ελ ιφγσ νδεγφο, δελ είλαη ν κνλαδηθφο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί επί ηνπ 

ζέκαηνο θαη νη νδεγνί πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί, είλαη δεθάδεο. Παξ΄φια απηά, θάζε λέα έξεπλα 

έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπλνςίδεη ηηο παιαηφηεξεο, πξνζζέηνληαο πάληα θάηη θαηλνχξγην. 

   θνπφο ηνπ CSTDC, είλαη λα δψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο 

ζπζηάζεηο/ ζπκβνπιέο ζε ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη ππεχζπλνπο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ. 

Γηα λα αλαπηπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο ηξαηεγηθήο, ζχκθσλα κε ην CSTDC, θάζε 

ηκήκα/δηεχζπλζε νθείιεη λα θάλεη επαλαιακβαλφκελεο έξεπλεο (επί ηνπ πεδίνπ ηεο), λα 

νξίζεη ηη είδνπο έξεπλεο ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζνχλ θαη πνηνο ζα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα 

πξνβαίλεη ζε ζπζθέςεηο φπνπ θαη ζα αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ (π.ρ. 

ειιείςεηο, πξνβιήκαηα θηι). Απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην εθάζηνηε ηκήκα θαη ηα κέιε 

ηνπ, λα αληαιιάζζνπλ κεζφδνπο, ηδέεο, λέεο πξνζεγγίζεηο θαη λα ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε θάζε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα εμεηάδνπλ 

θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο, δίλνληαο ηνπο κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Φπζηθά, ε ελζσκάησζε ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Μάζεζε θαη 

ηελ Αλάπηπμε, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο (θάζεηε 

θαη νξηδφληηα ελζσκάησζε) ησλ ππεξεζηψλ.Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, απηή ηεο Μάζεζεο  

θαη ηεο Αλάπηπμεο, ζπλεπηθνπξεί θαη ν Νφκνο ππ΄αξηζκ. 4440/2016
106

 ν νπνίνο θαζηεξψλεη 

ην Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο θαη ζθνπφο ηνπ είλαη «αθελφο ε βειηίσζε αμηνπνίεζεο θαη 

ε νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αθεηέξνπ ε 

δηεπθόιπλζε ησλ ππαιιήισλ λα εληζρύζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ηνπο, λα 
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 Βλ. Τεφχοσ Αϋ224/02.12.2016 
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απνθηήζνπλ εκπεηξία ζε ζέζεηο δηαθόξσλ ππεξεζηώλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθήζηαδηνδξνκία ηνπο». Σν Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαηλνκεληθά δείρλεη λα ¨εμππεξεηεί¨ ηα θελά θαη ηηο 

ειιείςεηο ησλ ππεξεζηψλ, εμεηάδνληαο ην φκσο ζε βάζνο, δηαθξίλεη θαλείο ηελ επθαηξία γηα 

ζπιινγή λέσλ εκπεηξηψλ ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη ηελ επέθηαζε ησλ γλψζεψλ ηνπ. 

Σν γεγνλφο βέβαηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ απνδνρψλ
107

 ηνπ ππαιιήινπ 

(αλαθεξφκελνη πάληα ζηελ ίδηα ή αλψηεξε θαηεγνξία/εθπαηδεπηηθή βαζκίδα) θαη ε 

εζεινχζηα (ειεθηξνληθή) αίηεζή ηνπ γηα αιιαγή ππεξεζηαθήο ζέζεο, θαζηζηνχλ ην ΔΚ 

δειεαζηηθφ θαη επηθεξδέο (ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ ππάιιειν φζν θαη γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε). 

 

   πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ην RCPAR, ε αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, 

πεξηιακβάλεη: 

 Σελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε (ζεζκνί θαη ελαξκφληζε) 

 Σν Γεκφζην Μάλαηδκελη 

 Σνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ 

 Σε Γηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκνχ 

 Σε Καλνληζηηθή Γηνίθεζε 

 Σε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Σελ εθπαίδεπζε ζε μέλεο γιψζζεο 

 Σελ εθπαίδεπζε ζηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(InformationandCommunicationsTechnologies- ICT). 

 

    Σαπηφρξνλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε ίδηα ε εθπαίδεπζε, δηαρσξίδεηαη θαη ζηηο 

εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

 Δθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

 Δθπαίδεπζε γηα πξναγσγή ζε πςειφηεξε ζέζε 

 Γηνηθεηηθή Δθπαίδεπζε 

 Άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
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Σφμφωνα με το άρκρο 2, παρ. 5 του ν.4440/2016, «οι μεταταςςόμενοι διατθροφν το ίδιο αςφαλιςτικό και 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ, κακϊσ και τυχόν προςωπικι διαφορά ςτισ αποδοχζσ τουσ». 
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ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε παξαδνζηαθή εθδνρή ηεο εθπαίδεπζεο: 

ρήκα 3.2.2 

 

 

Πεγή (απφκεηάθξαζε): RCPAR, Western Balkans Community of  Practitioners- Human Resources 

Management in the Civil Service, «The use of competencies in performanceappraisal, training and career 

development», ζει. 27 

 

 

Μηα αλάζα πξηλ ηε πξφζιεςε, νθείιεη λα ηνληζηεί πσο «είλαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, εηδηθφηεξα, κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσο θαη πξναγσγήο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ψζηε[…] λα είλαη ελήκεξνη […] θαη ηθαλνί […]. Ζ αλαβάζκηζε 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ζα 

πξνζδψζεη ην αλαγθαίν θχξνο ζηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζα βειηηψζεη ηελ 

εηθφλα ηνπο ζηε θνηλσλία
108

». 

 

3.3) Πεξί πξνζιήςεσο 

   Σν δήηεκα ησλ πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, απνηειεί, αλακθηζβήηεηα, έλα 

αθαλζψδεο ζέκα γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο. Πξνθήξπμε ζέζεσλ, αλαθνξά 

απαηηνχκελσλ (ηππηθψλ) πξνζφλησλ θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, είλαη κηα ζπλήζεο δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Δθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο, εχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη ε άλσζελ δηαδηθαζία είηε είλαη αλεπαξθήο είηε δελ 

δηεμάγεηαη ζηνρνζεηεκέλα. 

   Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

δεκφζησλ ζέζεσλ, έρνπλ πξνβεί (ή ηνπιάρηζηνλ ηείλνπλ λα) θαη ζηελ αληίζηνηρε αιιαγή 

ηξφπσλ θαη κεζφδσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ. Νέεο κέζνδνη θαη ηξφπνη, πνπ θαηφπηλ δεθάδσλ 

δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξφηδεθη, έρνπλ δηεμαρζεί θαη είλαη βαζηζκέλεο εμ νινθιήξνπ 

ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
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Βλ. όπ. υποςθμ. 40, ςελ 287 
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Ρροχπολογιςμοφ
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Δθμόςια Διοίκθςθ και 
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   ην ππνθεθάιαην 3.1, ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, αλαθέξζεθαλ νη ηθαλφηεηεο, πνπ ζεσξείηαη 

φηη, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ νη θάηνρνη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δεκφζην. Οη ηθαλφηεηεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, «είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δκπεξηέρεηαη ε 

ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεζαη ζε ζχλζεηεο απαηηήζεηο, πνπ αληινχληαη θαη θηλεηνπνηνχληαη 

κέζα απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ) 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην
109

». 

   Απηφ ινηπφλ, νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, 

δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο θηι, πέξα απφ ηα φξηα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Γηα λα εμεηαζζνχλ 

φκσο νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ, ζεσξήζεθε ζσζηφ, πξψηα λα εμεηαζζνχλ νη αλάγθεο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ζέζεο πνπ ζα ¨πξνζειθχζεη¨ θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνςήθην. Έρνληαο δειαδή, 

αξρηθά, πιήξε εηθφλα ηεο δηαζέζηκεο ζέζεο (αλάγθεο, ζθνπνί θηι), είλαη πην εχθνιν θαη λα 

¨θαιπθζεί¨ απφ έλα άηνκν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Απηή ε δηαδηθαζία, 

νλνκάζηεθε απφ ηνλ θιάδν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζρεδηαζκόο ζέζεο 

εξγαζίαο (jobdesign). 

   Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ζέζεο εξγαζίαο, επηρεηξεί λα ζεκειηψζεη έλα 

αληαγσληζηηθφηεξν ζχζηεκα ηθαλνηήησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο φζν ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 

ηα ηππηθά πξνζφληα ελφο (ππνςήθηνπ) εξγαδφκελνπ, απηφ δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ 

¨πξνβιήκαηα¨ ζε ζέκαηα θαη ηθαλφηεηεο πνπ δελ έρνπλ αξρηθά ππνινγηζηεί φπσο π.ρ. ε 

εμέιημή ηνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ θηι.  

   Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζέζεο εξγαζίαο, θαίλεηαη λα κελ 

ππάγεηαη ζην λνκηθφ πιαίζην επηινγήο πξνζσπηθνχ, παξφιν πνπ απηή είλαη ε βάζε ηνπ 

θιάδνπ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

   Παξ΄φια απηά, ζχκθσλα κε ην RCPAR, ν ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, θαίλεηαη λα έρεη 

¨θαζνδεγεζεί¨ απφ ηηο εμήο, ηξείο παξακέηξνπο: 

α)Τε κνξθή πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Έσο ηψξα ε κνξθή ηεο πεξηγξαθήο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο, θαίλεηαη λα απνηειεί έλα θαζαξά λνκηθφ εξγαιείν, βαζηζκέλν εμ 

νινθιήξνπ ζε λνκνζεηηθέο θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ελψ ειάρηζηα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν πνπ λα πξνσζεί ηελ νξγάλσζε θαη ηηο 

¨αηνκηθέο¨ αλάγθεο θάζε ππεξεζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

λνκηκνπνηείηαη απφ δηαηάγκαηα θαη ςεθίζκαηα θαη αθνξνχλ θαζνιηθά ηνλ δεκφζην 
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ηνκέα, ρσξίο λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα (δηαδηθαζηηθνχο) «ειηγκνχο» θαη ειαζηηθφηεηα 

πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ (αθνχ ε δηαδηθαζία 

νθείιεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ λφκν). 

   Έρνληαο ιάβεη δείγκαηα απφ ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ην RCPAR
110

, εθζέηεη ηηο 

εμήο ηξείο κνξθέο πεξηγξαθήο ζέζεο εξγαζίαο: 

 Πεξηγξαθή ησλ νξγαλσηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη δεηήκαηα επζπλψλ. 

 Πεξηγξαθή βαζηθψλ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη 

εκπεηξίαο θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηίηινπ, ηνπ (ηεξαξρηθνχ) βαζκνχ, ησλ θαζεθφλησλ, ησλ βαζηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη κηαο ζεηξάο αμησκαηνχρσλ (ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

παξνπζηάδεηαη σο πεξηνξηζκέλε ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ). 

Σν βαζηθφ δεηνχκελν, ζηε δηαδηθαζία ηεο πεξηγξαθήο ζέζεο εξγαζίαο, είλαη ηα 

δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα, λα ¨μεθχγνπλ¨ απφ ζέκαηα κηζζνχ, θιίκαθαο θαη ζέζεο ζηελ 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη λα δνζεί έκθαζε ζε ζέκαηα επζπλψλ, ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ. 

β)Τε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζέζεο εξγαζίαο, είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ, είλαη ε αλάγθε γηα ζχλδεζε (ηεο ζέζεο εξγαζίαο) κε ηε 

ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ. Με ιίγα ιφγηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, νθείιεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα˙ απηά ησλ αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη θαη΄επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 

RCPAR
111

, νη ζθνπνί νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ έλαλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ, φηαλ 

απηφο πξνβεί ζε ζρεδηαζκφ ζέζεο εξγαζίαο, είλαη: 

 Οηθνλνκηθνί (π.ρ. πξνθαζνξηζκέλν αλψηαην φξην κηζζψλ γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο 

βαζκίδεο) 

 Αλίρλεπζε ησλ ηππηθψλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ γηα ηε ζέζε εξγαζίαο (π.ρ. 

πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή εξγαζηαθή εκπεηξία) 

 Οη ξφινη θαη νη επζχλεο ηηο ζέζεο 
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πσο έρεη αξθεηέο θνξέο ηνληζηεί ζηε παξνχζα κειέηε, νη λέεο δηνηθεηηθέο επηηαγέο 

ππαθνχλ ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πξνζιήςεηο 

νθείινπλ λα γίλνληαη ζηνρνζεηεκέλα θαη κειεηεκέλα κε ζθνπφ ε ππεξεζία λα 

ιεηηνπξγεί κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ πξνζσπηθφ (κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ) 

ρσξίο λα κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο (εθπαηδεπκέλν θαη ζσζηά 

θαηαξηηζκέλν, αλά ηε ζέζε, πξνζσπηθφ). Ωζηφζν, ζχλεζεο είλαη ην θαηλφκελν, λα 

δίδεηαη βαξχηεηα ζηελ πνζφηεηα ησλ πξνζιήςεσλ, κε απνηέιεζκα, ιάζνο άηνκα λα 

εγθαζίζηαληαη ζπρλά, ζε ιάζνο ζέζεηο (π.ρ. ιφγσ δηαθνξεηηθήο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο θηι). Ζ αλίρλεπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, ζεσξείηαη πιένλ, δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο ζε φ,ηη 

αθνξά ζηηο πξνζιήςεηο θαη νθείιεη λα δηελεξγείηαη κε πξνζνρή θαη παξαηήξεζε απφ ηα 

αξκφδηα ηκήκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

γ)Τε ιίζηα θαη πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ. Ζ ζχληαμε θαηαιφγσλ γηα ηηο «πξφζζεηεο» 

θαη «απαξαίηεηεο» ηθαλφηεηεο, ελψ (ζεσξεηηθά) θαίλεηαη σο κηα απιή δηαδηθαζία, ζηε 

πξάμε, απαηηεί επειημία θαη θαιφ ζρεδηαζκφ. Ζ δπζθακςία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, είλαη 

απηή πνπ (θπξίσο) δπζρεξαίλεη ηε θαηάζηαζε. Σν λνκηθφ πιαίζην ζέηεη ηνπο θαλφλεο θαη 

δίλεη ηηο νδεγίεο γηα ηηο πξνζιήςεηο, ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλεη ππφςε, φια εθείλα ηα 

απαηηνχκελα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο ππνςεθίνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο δίδεηαη 

έκθαζε θπξίσο ζηα ηππηθά πξνζφληα ελφο ππνςεθίνπ, ηα νπνία είλαη θπξίσο ε 

εκπεηξία/πξνυπεξεζία θαη ην πηπρίν (ή ν βαζκφο ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θάπνηνπ 

δηαγσληζκνχ), ελψ ζπαλίσο (έσο θαζφινπ), ζπλππνινγίδνληαη νη επηπξφζζεηεο/ 

πξναηξεηηθέο ηθαλφηεηεο. Με άιια ιφγηα, εάλ ν ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, 

πεξηειάκβαλε ηφζν ηα ηππηθά φζν θαη ηα άηππα πξνζφληα (ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, 

ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο), ν ππνςήθηνο ζα φθεηιε λα δηαζέηεη θαη ηηο δχν. 

 

   πκπεξαζκαηηθά, «εάλ δελ ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε ινγηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο, ην ζχζηεκα ησλ ηθαλνηήησλ δε ζα γίλεη αληαγσληζηηθφ
112

». Με έλα λνκηθφ πιαίζην 

ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε 

επειημία ζηελ επηινγή δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη κε ηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ 

ζηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ε ζηειέρσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ελδέρεηαη λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε. 

   χκθσλα κε ην RCPAR, κεξηθά βήκαηα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: 
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 Ζ αλαγλψξηζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ ηθαλνηήησλ 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ζε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θαη γηα δηαθνξεηηθά 

δηαρεηξηζηηθά επίπεδα 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο λα είλαη βαζηζκέλνο ζε αιεζηλά θξηηήξηα (πξνο 

πξφζιεςε) θαη φρη απνθιεηζηηθά ζε ηαμηλφκεζε βάζεη βαζκψλ (αιιά ζπλεπηθνπξψληαο) 

 Ζ κνξθή ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο λα κεηαηξαπεί ζε δηαρεηξηζηηθφ θαη φρη λνκηθφ 

εξγαιείν 

 Ζ χπαξμε ειαζηηθφηεηαο γηα ηελ αληηζηνηρία ησλ ζρνιψλ (Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ) 

κε παξεκθεξή/ ζρεηηθά αληηθείκελα
113

 

 

   ηελ Διιάδα, ηελ επζχλε ησλ πξνζιήςεσλ έρεη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ αλαιάβεη ην 

Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) ην έξγν ηνπ νπνίνπ δπζθνιεχεη ην 

δαηδαιψδεο λνκνζεηηθφ, ζπληαγκαηηθφ θαη δηαδηθαζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νθείινπλ 

λα δηελεξγνχληαη νη πξνζιήςεηο. Γξάθνληαο επί ηνπ ζέκαηνο, νη θ. Μαθξπδεκήηξεο- 

Πξαβίηα, αλαθέξνπλ φηη «νη πξνθεξχμεηο γηα πξφζιεςε δελ αθνινπζνχλ πάληνηε ηνλ ίδην 

ηχπν, νχηε ππαθνχλ ζε εληαίεο πξνδηαγξαθέο ζηε δηαηχπσζε θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππνςήθησλ πνιηηψλ. Δλψ φζνλ αθνξά ηα φξγαλα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνπο επηκέξνπο δεκφζηνπο θνξείο, φπνπ απηφ 

επηηξέπεηαη, εκθηινρσξεί κεγάιε αζάθεηα, επρέξεηα εθηηκήζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ, πνπ δελ 

αηηηνινγνχληαη επαξθψο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηαπξαγκαηνπνίεζεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ, κε ζπλέπεηα λα 

απμάλεη ν θίλδπλνο φρη κφλν ηεο άληζεο αιιά θαη ηεο επλντθήο αληηκεηψπηζεο
114

». Ο Α..Δ.Π. 

έρεη θαηαθέξεη έσο έλα κεγάιν βαζκφ λα κεηψζεη ηελ επλνηνθξαηία ζηηο πξνζιήςεηο, 

εληνχηνηο δελ έρεη θαηαθέξεη λα ηελ εμαιείςεη δεδνκέλνπ πσο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, 

πνιιέο θνξέο ιακβάλνπλ κέξνο θαη άιινη θνξείο (δεκφζηεο ππεξεζίεο, Τπνπξγεία θηι).  

   Ωο γεληθά ηππηθά πξνζφληα ν Α..Δ.Π. νξίδεη: 

 Σελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 

 Σελ ειηθία 

 Σελ πγεία 

 Σα λνκνζεηηθά θσιχκαηα (ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο, θαηαδίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα, πξνεγνχκελε απφιπζε απφ δεκφζηα ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο). 
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  Ωο εηδηθά ηππηθά πξνζφληα νξίδεη: 

 Καηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ  

 Καηνρή κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ 

 Πξνυπεξεζία 

 Δληνπηφηεηα  

 Πηζηνπνηεηηθά μέλσλ γισζζψλ 

 Πηζηνπνηεηηθά ρξήζεο Ζ/Τ  θηι 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαηφπηλ πνιιψλ λέσλ λνκνζεηεκάησλ, ζην Α..Δ.Π., έρνπλ 

αλαηεζεί θαη νη πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο «ηεο επνπηείαο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηεο νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο-αλαθαηαλνκήο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ», ηε 

«ζπκκεηνρή ζηεδηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ» θαη «ηε ηήξεζε 

Δζληθνχ ΜεηξψνπΔπηηειηθψλ Σηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
115

». χκθσλα κε ηε θ. 

Μαπξνκνχζηαθνπ, ε κεηαηφπηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζην 

Α..Δ.Π., έγηλε θαζψο θξίζεθε σο «ηθαλφο θαη αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ αληνρή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζηελ θνκκαηηθή ζπλαιιαγή.. […]..θαη γηα ηελ αλάθηεζε εκπηζηνζχλεο πνιηηψλ 

πξνο ην θξάηνο» ελψ ηαπηφρξνλα ε αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηηο εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο 

«λνκηκνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ κέζσ ηνπ δίπνινπ «αμηνπηζηία-απνδνρή». 

 

Ο ξφινο ηνπ Α..Δ.Π. ζήκεξα είλαη αλππέξβιεηα δχζθνινο δεδνκέλσλ ησλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα. Μέζσ θάζε δεκφζηαο ζέζεο εξγαζίαο πνπ 

πξνθεξχζζεη, έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε ζέιεζε ρηιηάδσλ ππνςεθίσλ θαη ησλ αηηήζεψλ 

ηνπο, λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε. Απηφ έρεη ζπλήζσο σο απνηέιεζκα, ηφζν ην ¨κπινθάξηζκα¨ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Α..Δ.Π. φζν θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο 

εξγαζίαο ζην δεκφζην. 

Παξ΄φια απηά, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ν δεκφζηνο 

ηνκέαο, είλαη ε βαζχηαηε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ζεηξά ησλ κλεκνλίσλ θαη νη απαηηήζεηο πνπ 

απηά επηθέξνπλ, θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηα ρακειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο 

εξγαδνκέλσλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. χκθσλα κε έξεπλα ηεο 
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Βλ. Μαυρομοφςτακου Θ., «Αξιολόγθςθ Δθμοςίων Υπαλλιλων: Αξιοκρατικά κριτιρια, Ζλεγχοσ και 
Συνταγματικζσ Αρχζσ», Ακινα, Νομικι Βιβλιοκικθ ΑΕΒΕ, 2016, ςελ.17-20 
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ΑΓΔΓΤ
116

 θαη ζηνηρεία  ηεο EUROSTAT
117

,νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

πεξίνδν 2013-Οθη.2016,θαηαγξάθνληαη ζε 16.679 ελψ παξάιιεια, ην πνζνζηφ 

αλαπιήξσζεο βξίζθεηαη ζε πνζνζηφ 15,6%. Γηα ην 2015, νη εξγαδφκελνη αλέξρνληαη 

ζπλνιηθά ζε 653.463 εθ ησλ νπνίσλ νη 566.913 είλαη ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ελψ ην έθηαθην 

αλέξρεηαη ζηνπο 86.550 ππαιιήινπο. πγθεληξσηηθά, ηελ επηαεηία 2009-2016, ην 

δεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα έρεη ππνζηεί κείσζε θαηά 21,9%. 

Οη ζπλερήο απαίηεζε γηα ειάθξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη γηα ζπξξίθλσζε ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο, έρνπλ πξνθαιέζεη κηα δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε γηα ηνλ 

δεκφζην ηνκέα. Ζ δηαζεζηκφηεηα, ε θηλεηηθφηεηα, ε εξγαζία κέζσ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ θ.α., είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηνλ δεκφζην 

ηνκέα ηφζν σο πξνο ην κέγεζφο ηνπ φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Σν βαζηθφ δεηνχκελν φκσο παξακέλεη έλα: νη ζηνρεπκέλεο πξνζιήςεηο κέζσ 

ελφο αλεπηπγκέλνπ πιαηζίνπ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 
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Βλ. ςχετ. άρκρο ςε www.diorismos.gr,Ζρευνα ΑΔΕΔΥ: Οι δραματικζσ επιπτϊςεισ των μνθμονίων ςε 
απαςχόλθςθ και αμοιβζσ ςτο Δθμόςιο, δθμοςιοποιικθκε ςτισ 08/06/2017  
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Βλ. Statistics Explained Archive, Vol. 1 General and economic statistics, May 2012, ISSN 1977-3951, 
διακζςιμοςτονδικτυακότόποhttp://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=c4AH60gF&p_p_id=estatsearchpor
tlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet
_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=Number+of+national+civil+servants+in+central+public+admini
stration 

http://www.diorismos.gr/
http://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=c4AH60gF&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=Number+of+national+civil+servants+in+central+public+administration
http://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=c4AH60gF&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=Number+of+national+civil+servants+in+central+public+administration
http://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=c4AH60gF&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=Number+of+national+civil+servants+in+central+public+administration
http://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=c4AH60gF&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=Number+of+national+civil+servants+in+central+public+administration
http://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=c4AH60gF&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=Number+of+national+civil+servants+in+central+public+administration
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Κεθάιαην 4
ν
 

Πξνηάζεηο πξνο βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηθαλνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

    Σν γεγνλφο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, απνηειεί πιένλ κείδνλνο ζεκαζίαο δήηεκα γηα 

ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο ζρεδφλ φισλ ησλ θξαηψλ. Μέζα απφ ηε πνξεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο αλαδείρζεθε ηφζν ε παζνινγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φζν θαη ε 

δπζθακςία πνπ ηνλ δηέπεη σο δσληαλφ νξγαληζκφ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ 

αληηκεησπίδνπλ παλνκνηφηππα πξνβιήκαηα θαζψο ην βεκπεξηαλφ κνληέιν θαη ηα 

γξαθεηνθξαηηθά/ηεξαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη απηφ πάλσ ζην νπνίν έρεη δνκεζεί ζην 

ζχλνιν ηεο ε δεκφζηα δηνίθεζε επί ζεηξά εηψλ. Έλα κνληέιν ην νπνίν ζπλέβαιε ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη θαηάθεξε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ λα 

αληηκεησπίζεη ηελ απζαηξεζία ησλ πνιηηηθψλ θπβεξλήζεσλ. Παξ΄φιν πνπ νη ππνζηεξηθηέο 

ηνπ είλαη πνιινί αθφκα θαη ζήκεξα, επί ηνπ πξαθηένπ δηαπηζηψλεηαη φηη ην βεκπεξηαλφ 

κνληέιν δηνίθεζεο, δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ απηή επηθέξεη. Με ιίγα ιφγηα πζηεξεί ησλ ζπλζεθψλ. 

Οη λέεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο, φπσο αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηνπνζεηνχλ 

ζηνλ ππξήλα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπηρεηξψληαο λα δηαηππσζνχλ κεξηθέο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ 

πιαηζίνπ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζα κπνξνχζακε λα 

βαζηζηνχκε πάλσ ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: 

α)ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζρήκαηνο (ππεξεζία) 

β)ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (ππάιιεινο) 

 

Παξ΄φηηνη δχν απηνί άμνλεο, είλαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο ζπλδεδεκέλνη, ν δηαρσξηζκφο απηφο 

δηεπθνιχλεη ηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηινγψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ε 

δεκφζηα δηνίθεζε, κε ζθνπφ λα ζεξαπεχζεη ηε παζνινγία πνπ ηε δηέπεη. πλνςίδνληαο 

ινηπφλ κεξηθέο πξνηάζεηο γηα ηνλ άμνλα α), ζα κπνξνχζακε λα πνχκε: 

o Πξαγκαηνπνίεζε ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο (απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ άμνλα β). 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα βξίζεη κεηαξξπζκηζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζεσξηψλ, 

ζρεδηαζκνχ θαη νξάκαηνο. Δθφζνλ φκσο άιινη είλαη απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ θαη άιινη 

είλαη απηνί πνπ εθαξκφδνπλ (policy- implementationdichotomy)
118

, νθείιεη λα 
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Βλ. Μακρυδθμιτρθσ Α., Διοικθτικζσ Μελζτεσ, Εκδόςεισ Σάκκουλα, Ακινα – Κομοτθνι, 1991, ςελ. 14 
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επηιπζεί ην πξφβιεκα επηθνηλσλίαο ησλ δπν κεξψλ. Οη ζρεδηαζηέο  ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ δελ είλαη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ελψ νη 

θπβεξλήζεηο αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηελ πνιηηηθή επζχλε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ νη 

νπνίεο ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ. Απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ, ελέρεη πςειφ πνιηηηθφ ξίζθν γηα ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

νη θαινζρεδηαζκέλεο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, κεηαξξπζκίζεηο παξακέλνπλ απιέο 

ηδέεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη θπβεξλήζεηο έρνπλ απνηχρεη ζηε εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

o Απνζχλδεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηε πνιηηηθή εγεζία θαη κείσζε ηνπ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ.  πγθεληξσηηζκφο, πειαηεηαθφ ζχζηεκα, κεηάζεζε 

ζηφρσλ ιφγσ πνιηηηθνχ θφζηνπο, δηφγθσζε ππαιιειηθνχ ζψκαηνο γηα ιφγνπο 

ςεθνζεξίαο, ξνπζθεηνινγηθφο αληαγσληζκφο ησλ θνκκάησλ, κείσζε δηαθάλεηαο, 

πεξηνξηζκφο δεκηνπξγηθφηεηαο ππαιιήισλ, είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ δεκφζην ηνκέα ιφγσ ηεο κε απηνλφκεζεο ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ε θ. Σαβιαδσξάθε
119

 γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

«ε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εγεζία, ηεο πξνζδίδεη ξφιν πθηζηακέλνπ ρσξίο 

πξσηνβνπιία θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο δηνηθεηηθήο παξαιπζίαο θαη ππνβάζκηζεο 

ηνπ επηηειηθνχ ξφινπ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ». Σα λέα κνληέια δηνίθεζεο ζέινπλ 

ην θξάηνο σο θαζνδεγεηή/πινεγφ ν νπνίνο κπνξεί λα επηηπγράλεη ηνπο εζληθνχο 

ζηφρνπο αιιά κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη θπξίσο κε ηελ απνκφλσζε ηεο δηαθζνξάο 

απφ ηνπο θφιπνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. 

o Πξνζαξκνγή θαη θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε 

θάζεην θαη νξηδφληην επίπεδν. Οθείιεη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ην έξγν ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα είλαη πνιπεπίπεδν. Γελ ιεηηνπξγεί κε θαζαξά ηδησηηθννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα θαζψο ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ δελ είλαη ε πψιεζε θάπνηνπ πξντφληνο θαη ε 

ζπλνδεπφκελε αχμεζε επί ησλ πσιήζεσλ. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί επηηεινχλ θαη 

θνηλσληθφ έξγν κέζσ ηεο πξνζθνξάο κε πιηθψλ αγαζψλ (πγεία, παηδεία, πξφλνηα 

θ.α.). Ωο εθ ηνχηνπ ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ακηγψο ηερληθφο αθνχ εμππεξεηεί θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ 

δεηεκάησλ απηψλ, απαηηεί πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαη ζεκειησκέλν ζρεδηαζκφ 

πνιηηηθήο (evidence- basedpolicymaking). Με άιια ιφγηα, ζρεδηαζκφο δεκφζησλ 
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Βλ. Ταβλαδωράκθ Γ. Ε. (Επιμ.: Ρζντασ Κ. Ι.), Εγχειρίδιο: Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ του Κράτουσ- Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ, Εκδοτικι Γκιοφρδασ Β., ςελ. 180 
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πνιηηηθψλ βάζεη εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε 

θαη ηαρχηεξε αθνκνίσζε ηνπο απφ ην ππάξρνλ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. 

 

 πκπιεξσκαηηθά ζηνλ άμνλα α΄, ιεηηνπξγεί ν άμνλαο β΄ πάλσ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε 

λα ππνζηεξίμνπκε: 

o Σελ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα ζεσξείηαη έλαο λεπξαιγηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν νθείιεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα. Σν ζεκεξηλφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ειιηπέο. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, αθαηξνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη αχμεζε ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ θαη παξαγσγηθφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζα 

απνθηνχζαλ κία δηαθνξεηηθή λννηξνπία σο πξνο ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. χκθσλα κε ηνλ Ρσζίδε
120

, δηάθνξνη λένη ηχπνη 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ππνδνρήο ησλ 

ππαιιήισλ κε ζθνπφ ηε ζηαζεξφηεξε ζεκειίσζε λέσλ βάζεσλ γηα ηνλ ππάιιειν, ηα 

πξνγξάκκαηα ηερληθήο θαηάξηηζεο κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ππαιιήισλ, ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δνπιεηά κέζσ κεηαθνξάο εκπεηξίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο ησλ παιαηφηεξσλ ππαιιήισλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

κάλαηδκελη κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ηθαλψλ πξντζηακέλσλ λα θαηεπζχλνπλ/ 

θαζνδεγνχλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαη ηελ ππεξεζία. 

o Σελ αιιαγή θξηηεξίσλ εηζαγσγήο ππαιιήισλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ εηζαγσγή 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα γίλεηαη κε εκπεηξηθά ή 

θνηλσληθά θξηηήξηα ελψ ζπρλά είλαη θαη ηα θαηλφκελα ηεο αλαμηνθξαηίαο. Ζ 

πξννπηηθή ελφο αληαγσληζηνχ δεκφζηνπ ηνκέα, απαηηεί ηελ πξνζκέηξεζε 

πνιχπιεπξσλ θαη πνιππινθφηεξσλ θξηηεξίσλ (ηππηθά θαη άηππα πξνζφληα, 

ηθαλφηεηεο εμέιημεο, πξνθίι εξγαδνκέλνπ θ.α.) θαζψο ε κνξηνδφηεζε θαη ε 

δηαδηθαζία γξαπηψλ δηαγσληζκψλ δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηα άηππα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ (βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νκαδηθφ πλεχκα 

θ.α.). Μεξηθά ρξήζηκα εξγαιεία  επηινγήο πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

ε αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο αίηεζεο, ν έιεγρνο πξντζηνξίαο θαη ζπζηάζεσλ ηνπ 

ππνςεθίνπ, ε πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε, ηα δηάθνξα ηεζη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 
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Βλ. ωςίδθσ Φ. Ι., Εφαρμογζσ του Επιχειρθςιακοφ Μάνατημεντ ςτθν Ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ, Εκδόςεισ 
Σταμοφλθ Α.Ε., Ακινα, 2014, ςελ.145-147 
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(ηεζη ςπρνινγηθά, ηθαλφηεηαο, απφδνζεο, ελδηαθέξνληνο, πεξηπησζηνινγηθήο 

κειέηεο, πξνζσπηθφηεηαο), ζπλέληεπμε κεηά ηα ηεζη θαζψο επίζεο θαη ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο.
121

 

o Σελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ αλάγθε γηα απνδνηηθφηεηα 

κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 

θαηαζπαηάιεζε δεκνζίσλ πφξσλ θξίλεηαη απαγνξεπηηθή. Δπνκέλσο ε αιιαγή 

λννηξνπίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλνιηθά, μεθηλάεη απφ ην ίδην ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, νθείινπλ λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πηφληα κηαο κεραλήο ε νπνία δελ 

αλαγλσξίδεη νχηε επηθξνηεί ηνλ ζπλεπή ππάιιειν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη 

ηειεπηαίνη λα είλαη απιψο δηεθπεξαησηηθνί θαη δπζαξεζηεκέλνη. Ζ αλάιεςε επζπλψλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ εμαιείθεηαη θαη ε δηάζεζε γηα δεκηνπξγηθφηεηα εθκεδελίδεηαη. 

Θεξαπεπηηθά σο πξνο ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ε ζχλδεζε ηεο 

απφδνζεο κε ηελ αληακνηβή, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππεξεζία, πνηθηιία θαη ζπνπδαηφηεηα ζηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ησλ αηνκηθψλ απνηειεζκάησλ θάζε ππαιιήινπ, 

επθαηξίεο ηεξαξρηθήο εμέιημεο θ.α. Ζ παξνρή θηλήηξσλ, σο πξαθηηθή, εθαξκφδεηαη 

θαηά θφξνλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (θπξίσο κέζσ ηεο ηερληθήο ησλ bonus) θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο είλαη βηψζηκεο θαη εμειηζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζε αληαγσληζηηθά 

πεξηβάιινληα. 

o Σνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηαχηηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο, κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ ππαιιήινπ. 

ηαλ νη απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, είλαη ππνδεέζηεξεο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ ππαιιήινπ, ηφηε επηθξαηεί δπζαξέζθεηα θαη αδηαθνξία γηα ην εξγαζηαθφ 

αληηθείκελν θαη θαη΄επέθηαζε κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ. Ζ ιάζνο 

ηνπνζέηεζε ππαιιήινπ ζε αθαηάιιειε ζέζε, θνζηίδεη ζηελ ππεξεζία ηφζν ζηελ 

απνδνηηθφηεηα φζν θαη ζηελ  δεκφζηα εηθφλα ηεο ππεξεζίαο. Απαηηείηαη ινηπφλ, έλαο 

νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ζε απιά βήκαηα ζα θαηαγξάςεη θαη ζα 

επεμεξγαζηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο, εληνπίδνληαο ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο, ζα αλαιχζεη ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο θαη ην έξγν ηεο νξγάλσζεο θαη ζα 

θαηαιήμεη ζε «πεξηνρέο δξάζεο» νη νπνίεο ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο 
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Βλ. όπ. υποςθμ. 100, ςελ.143-144 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ επζπλψλ πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ.  

 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε άκεζε  πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ 

Μάλαηδκελη, πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο, ηδέεο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα απνηειέζνπλ 

νδεγφ γηα ην θξάηνο. Σν ΝΓΜ επηρεηξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηελ 

αγνξά αιιά θαη κε ηνπο πνιίηεο. Πξνηείλεη ινηπφλ εκβάζπλζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, εμσζηξέθεηα ησλ δεκφζησλ νξγαλψζεσλ, έκθαζε ζε έλλνηεο φπσο 

απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, ελαιιαθηηθέο επηινγέο, αλάπηπμε 

θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο, 

έρνπλ σο ππξήλα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Ωο αθξνγσληαίνο 

ιίζνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ νθείιεη λα δηαζέηεη ζηαζεξά ζεκέιηα 

πνπ ζα ζηεξίδνπλ ην δεκφζην νηθνδφκεκα, θάλνληάο ην αληαγσληζηηθφ, παξαγσγηθφ θαη 

αληαπνδνηηθφ πξνο ηε θνηλσλία. Οη ζηαζεξέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα παξαπάλσ, είλαη ε 

ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε. 
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πκπεξάζκαηα 

   Μέζα απφ ηε πνξεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαπηζηψζεθαλ ηφζν ε πξφνδνο ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θαη νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιεκαηηθά ηεο ζεκεία. Δίλαη άθξσο 

ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο πσο έρνπλ ήδε ηεζεί ¨επί ηάπεηνο¨, φια εθείλα ηα εκπφδηα ηα νπνία 

νθείινπλ λα αξζνχλ. Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πθίζηαληαη γηα ηνπο αλά ηελ Δπξψπε, 

δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο, έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη θαη ζηελ Διιάδα, έζησ θαη 

αξγνπνξεκέλα. 

   Παξ΄φια απηά, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

Δπξψπεο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, έξρεηαη λα ππνζθάςεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο 

αλαδηάξζξσζεο πνπ είρε αξρίζεη (έζησ θαη δεηιά) λα ιακβάλεη ρψξα. Απηή ε ζχκπησζε, 

ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα, κπνξεί δπζηπρψο (θαη θαζεκεξηλά ην βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη) λα 

πξνθαιέζεη κηα νπηζζνρψξεζε πνιιψλ ρξφλσλ. 

   χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ
122

, ε κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε άκεζε ζρέζε ηνπ 

ππαιιειηθνχ ζψκαηνο κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, ε γήξαλζε ησλ κνλίκσλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λεφηεξνποθαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη κεξηθνί 

κφλν απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θξαηάλε ηελ Διιάδα ζε ρακειά πνζνζηά δεηθηψλ αλάπηπμεο 

κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

   χκθσλα κε ην δηνηθεηηθφ πξνθίι ηεο ρψξαο πνπ αλαξηήζεθε απφ ηνλ OECD ην 2012, ε 

Διιάδα δελ δηαζέηεη κηα θεληξηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

γεγνλφο πνπ αλαγάγεη ηνλ ΑΣΔΠ σο ηελ θεληξηθήκνλάδα επί ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο. 

Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρεηκαθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο (ζχκθσλα κε ηνλ OECD, ν 

καθξνρξφληνο νξίδνληαο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, νξίδεηαη ζην έλαέηνο). 

Σαπηφρξνλα, ε ζεκαληηθφηεξε παξάιεηςε πνπ εληνπίδεη ν νξγαληζκφο, είλαη εέιιεηςε ελφο 

πιαηζίνπ γεληθήο επζχλεο ησλ κάλαηδεξο (κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο/ ινγνδνζίαο). 

   Γηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη επίζεο θαη ζηηο πξαθηηθέο πξφζιεςεο, απφδνζεο, 

εθπαίδεπζεο, ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ξπζκίζεσλ ακνηβψλ/ απνδνρψλ. Ζ Διιάδα θάλεη ηε 

κηθξφηεξε ρξήζε πξαθηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Πξαθηηθέο νη νπνίεο, βάζεη ησλ δεθάδσλ εξεπλψλ, έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηα 

κέγηζηα απνηειέζκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο δεκνζίσλ πφξσλ). 
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Βλ. ςχετ. OECD, «Human Resources Management Country Profiles – Greece», 2012, 
διακζςιμοςτονδικτυακότόποhttp://www.oecd.org/gov/pem/OECD%20HRM%20Profile%20-%20Greece.pdf 
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   χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ OECD, ε Διιάδα πξαγκαηνπνηεί πξνζιήςεηο κε βαζηθφ 

θξηηήξην ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία (άξα εθ ησλ έζσ πξνζιήςεηο θαη γηα ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά 

επίπεδα), δελ εθαξκφδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ, ε εθπαίδεπζή ηνπο πεξηνξίδεηαη ζην δηάζηεκα εληφο δχν 

εβδνκάδσλ πεξίπνπ (κε εμαίξεζε ηνπο απνθνίηνπο ηεο ΔΓΓ), δελ πθίζηαηαη (ζπρλή) 

θηλεηηθφηεηα ππαιιήισλ (θαη φρη εζσηεξηθή κεηάηαμε θαηφπηλ αηηήζεσλ ή αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο) πνπ σο ζθνπφ έρεη ηελ ζπιινγή εκπεηξηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ/ 

δεμηνηήησλ απφ άιιεο ζέζεηο. Σέινο, ε δηαδηθαζία ηεο πξναγσγήο, δελ δίδεηαη κε ίζεο 

επθαηξίεο ζε φια ηα ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο αθνχ θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, βαζηθή 

πξνυπφζεζε απνηεινχλ ηα ρξφληα ηεο πξνυπεξεζίαο θαη θαη΄επέθηαζε ηα ππφινηπα 

πξνζφληα (ηερληθέο γλψζεηο, αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θηι) δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εμ ίζνπ 

ππφςε γηα ηα θαηψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα. 

   Παξάιιεια κε ηελ δηαπίζησζε ηνπ ΟΟΑ, ηε δηθή ηνπ επηθχξσζε, θάλεη θαη ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα») κέζσ ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ 

ηεο ρεδίνπ γηα ην Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020»
123

. χκθσλα κε ην 

άλσζελ, ηα ζηνηρεία πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη νη ρακεινί δείθηεο απφδνζεο ζηνλ ηνκέα «πνηφηεηα», ε ρξήζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηέρεη ρακειφηαηε ζέζε (26
ε
 ζε ζχλνιν 28 ρσξψλ κειψλ), πςειά 

πνζνζηά ζηε κε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (36% έλαληη 21% ηεο ΔΔ), 

δπζαλάινγν κέγεζνο ηεο ρψξαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο έλαληη ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεηαη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν «ε ρακειή πνηφηεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή δεκφζηα δαπάλε, θαηαδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα». 

   Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θξέκεηαη σο δακφθιεηνο ζπάζε πάλσ απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ κέζσ ηεο βεβηαζκέλεο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ ππαιιειηθνχ ζψκαηνο, πξνθαιεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηα ίδηα ηα Τπνπξγεία 

φζν θαη ζηηο εθάζηνηε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, σο κηα πην 

«νιηζηηθή πξνζέγγηζε», πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ηζπλφλησλ 
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Βλ. Υπουργείο Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ & Τουριςμοφ, Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Τομεακϊν 
Ε.Ρ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου, Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου 
Τομζα», Επικοινωνιακό Σχζδιο Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020», 
Ιοφνιοσ 2015, διακζςιμο ωσ ζγγραφο ςτον διαδικτυακό τόπο 
http://www.epdm.gr/Uploads/Files/ProskliseisEPMDT/EpikinSxedioMDT.pdf 
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δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε αλακελφκελεο επηζπκεηέο αιιαγέο επί ησλ 

πξνζιήςεσλ, ηεο εθπαηδεχζεσο, ηεο αμηνινγήζεσο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

   Δλ θαηαθιείδη, νη ξαγδαίεο αιιαγέο (ηφζν ησλ επνρψλ φζν θαη ησλ θπβεξλήζεσλ), 

θαζηζηνχλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζρεδφλ αδχλαηε. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλνπλ άκεζα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ ζην λα 

εληζρχζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

   Παξ΄φια απηά, κέζα απφ ηελ ζηήξημε ησλ Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ, νδεγηψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο φζν θαη ηελ επίδεημε ¨θαιήο ζέιεζεο¨ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο γηα αιιαγή λννηξνπίαο, ν δεκφζηνο ηνκέαο φρη κφλν κπνξεί 

λα σθειεζεί αιιά θαη λα αλαθάκςεη ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θάλνληάο ηνλ έλαλ 

ρψξν παξαγσγηθφ, δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζηα πξνζβάζηκν.  
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