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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Χωρίς την παρουσία, την υποστήριξη και την ανεκτικότητα κάποιων
ανθρώπων δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας, κι
επειδή τίποτα στη ζωή µας δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένο, νιώθω πραγµατικά
τυχερή και συνάµα ευγνώµων που υπάρχουν στη ζωή µου και θα ήθελα να τους
ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
Πρώτα από όλους αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Νίκο
Παπαδάκη Καθηγητή στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης
για την ιδιαίτερη τιµή που µου έκανε να είναι επιβλέπων στη διπλωµατική εργασία
µου γνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο γνώσεων του αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος καθώς και το πόσο πολύτιµος είναι ο χρόνος του. Κυρίως όµως τον
ευχαριστώ για την επιστηµονική και την ηθική υποστήριξη που µου παρείχε καθ’ όλη
τη διάρκεια του µεταπτυχιακού µου και ειδικότερα κατά την εκπόνηση της εργασίας
αυτής.
Ευχαριστώ επίσης τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής
την Ήβη – Αγγελική Μαυροµούστακου Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τµήµατος, τον
Βασίλη ∆αφέρµο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης,
καθώς και τη γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστήµιου
Κρήτης για την υποστήριξη.
Μαζί µε όλους τους φίλους συγγενείς και συναδέλφους δεν θα µπορούσα να
µην ευχαριστήσω ιδιαιτέρως δύο καλούς φίλους, την Κατερίνα ∆ινοπούλου και τον
Γιώργο Αεράκη που ο καθένας µε το δικό του τρόπο µε στήριξε ηθικά και πρακτικά
υπενθυµίζοντας µου κάθε στιγµή ότι µπορώ να τα καταφέρω.
Πάνω από όλα όµως θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου τους
γονείς µου Γιάννη και Κρυστάλλη τα αδέρφια µου και τα ανίψια που είναι πάντοτε
διπλά µου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής µου και µου παρέχουν άπλετη αγάπη,
κατανόηση και ουσιαστική συµπαράσταση σε οτιδήποτε επιχειρώ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια, η ∆ιαχείριση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού
αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχία όλων
ανεξαρτήτων των επιχειρήσεων και οργανισµών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
γεγονός που αποδεικνύεται από την συνεχή εξέλιξη της εν λόγω επιστήµης άλλα και
από την σηµασία που της αποδίδεται. Η εφαρµογή της σε παγκόσµιο επίπεδο στον
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα έχει αποδείξει την ανάγκη της ενσωµάτωσης της σε όλες
τις διαδικασίες παραγωγής. Στην Ελλάδα τα πεπραγµένα στους ανθρώπινους πόρους
έχουν µείνει αρκετά πίσω, κυρίως λόγω της διαπίστωσης της έλλειψης γνώσεων και
πτυχίων αυτής της επιστήµης, αλλά και από τη µη επαρκή εφαρµογή της στο ιδιωτικό
και δηµόσιο επίπεδο.
Το ανθρώπινο δυναµικό καλείται να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στην
προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταπεξέλθει στις αυξανόµενες απαιτήσεις
των πολιτών και να προσαρµοσθεί στο διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικά,
τεχνολογικά και κοινωνικά περιβάλλον. Σχετικά προγράµµατα δράσης που αφορούν
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι η ορθολογική επιλογή - η πρόσληψηη εκπαίδευση και η αντικειµενική αξιολόγηση, τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί τόσο
από µεµονωµένα κράτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αντίθετα η εφαρµογή µεθόδων
και πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να είναι περιορισµένη.
Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τη διαχείριση και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της

τοπικής

αυτοδιοίκησης ,µε µελέτη περίπτωσης (Case Study) την Περιφέρεια της Κρήτης. Πιο
αναλυτικά η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια ως εξής: Το πρώτο µέρος
εστιάζεται στη θεωρητική τεκµηρίωση, όπου αναλύονται όλες οι θεωρίες της
διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων όπως: η διαχείριση και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση,
η προσέλκυση του ανθρώπινου δυναµικού, η αξιολόγηση, οι αµοιβές και η
γραφειοκρατία. Στη συνέχεια στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση,
µε αναφορά στις διεθνείς τάσεις που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη
δηµόσια διοίκηση και την τοπική ελληνική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον γίνεται αναφορά
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στις καλές πρακτικές που εφαρµόζονται - τα τελευταία χρόνια - από πλευράς της
Ελλάδας αναφορικά µε την διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού µε βάση
το Νοµοθετικό πλαίσιο. Στο τρίτο µέρος, αναλύεται η ταυτότητα της Περιφέρειας
Κρήτης, η διοικητική της διαίρεση, η διάρθρωση των Υπηρεσιακών Μονάδων, ο
οργανισµός, το προσωπικό, οι αρµοδιότητες παρατίθενται και οι τρόποι διαχείρισης
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας Κρήτης, µε τα τελικά
συµπεράσµατα και τις προτάσεις να αναγράφονται στο τέταρτο και τελευταίο µέρος.
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Summary
In recent years Human Resource management and development has been one
of the most significant success factors in businesses and organizations either in the
public or in the private sector. This is proved by the incessant development in the
specific field as well as by the importance that has been attributed to it. Its
implementation globally in the private and in the public sector has proved the
necessity to be incorporated in all the procedures of production. In Greece work in
human recourses has been left behind mainly due to lack of knowledge and degrees in
this field and secondly due to its insufficient implementation in the private and public
sector.
Human resources are called upon to play a decisive role in the efforts of local
or regional authorities to respond to the increased demands of their citizens as well as
to adjust to the ever changing economic, technological and social conditions. Relevant
action plans concerning the development of human resources is the reasonable choicerecruiting-training and objective assessment, which have already been adopted by
individual member countries, the European Union as well as by the Organization of
Economic Cooperation and Development. However, the implementation of such
methods or polices in the local or regional authorities seems to be limited.
This thesis deals with the management and development of human resources
in view of the responsibilities of the regional authorities, here the Regional
Authorities of Crete being the case study. More specifically this thesis is divided in
four chapters as follows: the first part focuses on the theoretical documentation in
which all the theories of the management of human recourses, such as management
and development, training, attracting human recourses, assessment, remunerations, are
analyzed. Then, in the second part local authorities are viewed with reference to
international trends which prevail in EE, in the state sector, and in the Greek local
authorities. Moreover, there has been made a reference in the good practices that has
been implemented-in recent years-by Greece regarding the management and
development of human resources based on the legislative framework. In the third part
the identity of Regional Authorities of Crete is being analyzed as well as its
administrative division, the structure of its departments, the organization, and the
personnel. The responsibilities are mentioned and the ways of administration and
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development of human recourses in the Regional Authorities of Crete. Final
conclusions and proposals are mention in the fourth and final part.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα, το σύστηµα διοίκησης ήταν ανέκαθεν ετεροβαρές υπέρ του
κέντρου. Τα τελευταία χρόνια το σύστηµα αυτό γνώρισε πολλές και σηµαντικές
µεταβολές, δεδοµένης και της οικονοµικής ύφεσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι να παρουσιάσουµε τις τάσεις που επικρατούν αναφορικά µε τη διαχείριση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού γενικότερα και ειδικότερα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, υπό το πρίσµα του ευρωπαϊκού περίγυρου, µε ειδική
αναφορά στην περίπτωση της Περιφέρειας της Κρήτης.
Οι κυριότερες λειτουργίες της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού σήµερα
περιλαµβάνουν όλες εκείνες για τις οποίες ιδρύθηκαν τα τµήµατα προσωπικού, όπως
ανάλυση και προγραµµατισµός θέσεων εργασίας, προσέλκυση και επιλογή
προσωπικού, αµοιβές και παροχές, υγιεινή και ασφάλεια, εργασιακές σχέσεις,
εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζοµένων, αξιολόγηση προσωπικού, ταυτόχρονα µε
αρκετές άλλες που αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη σηµασία του τµήµατος στις
επιχειρήσεις σήµερα. Αυτές οι διευρυµένες λειτουργίες της ∆Α∆ είναι η δηµιουργία
της κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας και κλίµατος, η βελτίωση της οµαδικής
συνεργασίας, η εσωτερική επικοινωνία, η διαχείριση της γνώσης, η φιλοσοφία και το
όραµα της ανώτατης διοίκησης, τα προγράµµατα ολικής ποιότητας, η παρακίνηση για
απόδοση, η ανάπτυξη ηγεσίας, τα συστήµατα ενδυνάµωσης κ.α. ∆εδοµένου ότι η
επιστηµονική γνώση γύρω από τη ∆ιαχείριση – Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
συνεχώς µεταβάλλεται και νέα συστήµατα ή µέθοδοι διοίκησης συνεχώς
αναπτύσσονται, θα πρέπει η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων να είναι σε θέση να
προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του γρήγορα µεταβαλλόµενου ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
παρουσιάζει διαφορές στις αναπτυγµένες χώρες σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες,
καθώς σε αυτό συµβάλλει η εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, η νοοτροπία
των κυβερνόντων και διοικούντων και το στάδιο της οικονοµικής ανάπτυξης. Η
συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και
διαδικασιών, κρίνεται απαραίτητη.
Στην περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης θα µπορούσε να αναφερθεί ότι είναι
µία από τις περιφέρειες που πρωτοπορούν γεγονός που αποδεικνύεται από τις δράσεις
10

της αλλά και από την παρουσία της τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Στο ίδιο
µήκος κύµατος κινείται και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση - ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού της στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
αξιοποίηση τους για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την
αναβάθµιση της σε όλους τους τοµείς.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Θεωρίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων
1.1 Περί Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Ο E Schein ορίζει την οργάνωση ως «τον προγραµµατισµένο συντονισµό των
δραστηριοτήτων ενός αριθµού ανθρώπων για την επίτευξη κάποιου κοινού, εµφανούς
σκοπού ή στόχου, µέσα από τον καταµερισµό της εργασίας και των λειτουργιών και την
ιεράρχηση της εξουσίας και των ευθυνών». Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες
θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διοικητική επιστήµη που η κάθε µια έχει
συνεισφέρει για τη διαµόρφωση του θεωρητικού πλαισίου που χρησιµοποιείται για τη
µελέτη των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης. Βέβαια, όλες οι θεωρίες
αποσκοπούσαν στην ερµηνεία της συµπεριφοράς των ατόµων - εργαζοµένων
αναγνωρίζοντας ότι, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί κεντρικό άξονα για την
ευηµερία κάθε οργάνωσης.
Από τις πρώτες και κύριες προσεγγίσεις είναι η Κλασική ή Μηχανιστική
προσέγγιση µε κύριους εκπροσώπους της τον F.W. Taylor (θεωρία Επιστηµονικής
Οργάνωσης), H. Fayol
(Γραφειοκρατική

(θεωρία ∆ιαχειριστικής ∆ιοίκησης) και M. Weber.

∆ιοίκηση).

Η

προσέγγιση

των

ανθρώπινων

σχέσεων

µε

εκπροσώπους της τον E. Mayo και F. Reothlishberger ενώ στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσονται, οι θεωρίες για την παρακίνηση που αναπτύχθηκαν από τους

A.

Maslow, Ferzberg κτλ. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν κι άλλες προσεγγίσεις όπως :
Ποσοτική Σχολή, Ψυχοκοινωνική Σχολή, Νεοκλασική Σχολή κα.1
Για τους σκοπούς της έρευνας µας θα αναλύσουµε ενδεικτικά τη θεωρία του
F.W. Taylor που θεωρείται και ο «πατέρας του επιστηµονικού management». Κάνεις
δε µπορεί να αµφισβητήσει ότι το γραφειοκρατικό Βεµπεριανό µοντέλο είναι
επικυρίαρχο ακόµα και στις µέρες µας στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναµικού σε πολλές οργανώσεις δηµόσιες και ιδιωτικές. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται
σκόπιµο να γίνει µια µικρή αναφορά και στο εν λόγω µοντέλο διοίκησης. Τέλος, η

1

Αναλυτικότερα : Βαγιάτης Γεώργιος, (2008), «Οργανωσιακή Θεωρία και Συµπεριφορά»,σελ.51-75, &
Ναξάκης Χ., Νιχαλόπουλος Ν. Μπατζιάς Φ.,(1999), « Βασικές Αρχές οργάνωσης και ∆ιοίκησης»,
σελ.29-41
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θεωρία του Α. Maslow αποτελεί διαχρονικά την πλέον διαδεδοµένη όσον αφορά την
υποκίνηση των εργαζοµένων, µε αρκετές παραλλαγές της να έχουν ακολουθήσει. (πχ
θεωρία τη ERG του Aldefer). Αναµφισβήτητα θεωρείται σταθµός στην οικοδόµηση
των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης, πηγαίνοντας ένα βήµα πιο περά από
κλασικές απλοποιηµένες αντιλήψεις της εποχής του Taylor, όπου ο κύριος
υποκινητικός παράγοντας είναι ο οικονοµικός.

1.1.1 Αρχές του επιστηµονικού Management F.W.Taylor (1856-1915)
Σύµφωνα µε τον Αµερικανό µηχανολόγο Taylor η κυριότερη επιδίωξη της
επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας συνίσταται στην επινόηση µεθόδων και
τεχνικών παραγωγής ώστε να περιορίζεται το «συστηµατικό χασοµέρι» του εργάτη2.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εντατικοποίηση και την αποδοτικότητα παραγωγικότητα. Ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται ως µηχανή εκτέλεσης και είναι
αποκοµµένος από την οργάνωση. Οι βασικοί άξονες του Taylor ήταν η
ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου στο εργοστάσιο και η καθιέρωση της
καλύτερης ή ιδανικής µεθόδου που είναι και το κριτήριο για την µέτρηση της
απόδοσης και η βάση για την ανταµοιβή.
Η καινοτοµία που εισήγαγε ο Taylor είναι η εκπαίδευση- κατάρτιση
προσωπικού από τη διεύθυνση έτσι ώστε να µπορεί να επιτελέσει το έργο του µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ζήτηµα όµως που συστηµατικά αγνόησε o Taylor – και
γι’ αυτό δέχθηκε έντονη κριτική - είναι οι ψυχολογικές και κοινωνιολογικές
παράµετροι της οργανωσιακής συµπεριφοράς δηλαδή τα συναισθήµατα οι
προσωπικοί σκοποί και επιδιώξεις των εργαζοµένων. Επιπρόσθετα, η αντίληψη ότι τα
άτοµα εργάζονται αποκλειστικά και µόνο λόγω οικονοµικών κινήτρων και η
υψηλότερη αµοιβή είναι ο µόνος τρόπος παρακίνησης, αποτελεί άλλη µια
υπεραπλούστευση καθώς, όπως ακόµα και σήµερα παρατηρείται δεν έχει προσφέρει
ικανοποιητική λύση στο ζήτηµα τόσο των κινήτρων όσο και της παραγωγικότητας.

1.1.2 Γραφειοκρατία Max Weber (1864-1920)
Ο Γερµανός κοινωνιολόγος M Weber έθεσε τις βάσεις για το
γραφειοκρατικό σύστηµα διοίκησης αναλύοντας την οργάνωση ως σύνολο και
2

Κοριά Μ 1985 στο Ναξάκης Χ., Νιχαλόπουλος Ν. Μπατζιάς Φ.,(1999), « Βασικές Αρχές οργάνωσης
και ∆ιοίκησης» Τόµος Α, Θεµατική Ενότητα: Εισαγωγή στη διοικητική επιχειρήσεων & οργανισµών
σελ.29-30
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δίνοντας έµφαση στην ανάγκη ορθολογικής λειτουργίας της. Στο εν λόγω µοντέλο
οργάνωσης η δοµή –διάρθρωση της εξουσίας έχει σηµαίνοντα ρόλο, για το σκοπό
αυτό ο Weber διέκρινε τρεις τύπους εξουσίας3:
1.Χαρισµατική εξουσία: Η εξουσία πηγάζει από την προσωπικότητα ενός ατόµου.
Αφορά σε ανθρώπους που έχουν ειδικά ηγετικά χαρίσµατα και οι οµάδες τους
ακολουθούν, πεπεισµένες ότι οι πράξεις τους ενσαρκώνουν τις ιδέες τους.
2.Παραδοσιακή εξουσία : Η εξουσία σε αυτή την περίπτωση αντιµετωπίζεται σαν
κάτι ιερό, είναι αιώνια και απρόσβλητη ενώ σε πολλές περιπτώσεις κληρονοµείται
κιόλας. Απορρέει κυρίως από την παράδοση και την κοινωνική θέση των ατόµων που
την ασκούν
3.Νόµιµη - ορθολογική ή γραφειοκρατική εξουσία : Σε αυτήν την µορφή εξουσίας
δεν οφείλεται υπακοή σε ένα άτοµο - ηγέτη αλλά σε ένα πλέγµα από απρόσωπες
αρχές. Η εξουσία βασίζεται σε χρήση κανόνων, διαδικασιών που ισχύουν στην
οργάνωση και προβλέπονται στα καταστατικά της έγγραφα και στους γραπτούς
κανονισµούς της, παίρνοντας την µορφή κανόνων δικαίου.
Κατά το Weber ο γραφειοκρατικός τύπος οργάνωσης είναι απαραίτητος ως
µορφή οργάνωσης για τη λειτουργία δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών καθώς
εξαιτίας της ορθολογικής δοµής του και της αποτελεσµατικότητας του υπερτερεί
τεχνολογικά έναντι των άλλων τύπων οργάνωσης. Ειδικότερα, «η γραφειοκρατία
εκλαµβάνεται ως δοµηµένη ιεραρχία στο πλαίσιο της οποία έµµισθοι αξιωµατούχοι
καταλήγουν σε έλλογες αποφάσεις, θέτοντας σε εφαρµογή συγκεκριµένους κανόνες επί
των περιπτώσεων που τίθενται ενώπιων τους. Μάλιστα το συγκεκριµένο µοντέλο
διαθέτει πέντε θεµελιώδη γνωρίσµατα :
•

Η γραφειοκρατία προϋποθέτει ένα ρητά προσδιορισµένο καταµερισµό των
εργασιών.

•

Η εξουσία είναι απρόσωπη και οι αποφάσεις λαµβάνονται µόνο µετά τη
µεθοδική εφαρµογή των κανόνων στις συγκριµένες υποθέσεις.

•

Τα στελέχη της γραφειοκρατίας προσλαµβάνονται µε βάση τις αποδεδειγµένες ή
τουλάχιστον τις εν δυνάµει ικανότητες τους.

3

Βαγιάτης Γεώργιος, (2008), «Οργανωσιακή Θεωρία και Συµπεριφορά , σελ 59-61 , Λαλούµης, ∆. &
Ρούπας Β. (1997), ∆ιοίκηση προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων σελ.22-23 & Ναξάκης Χ.,
Νιχαλόπουλος Ν. Μπατζιάς Φ.,(1999), « Βασικές Αρχές οργάνωσης και ∆ιοίκησης», σελ.32
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•

Οι αξιωµατούχοι που εκτελούν καλά τα καθήκοντα τους έχουν εξασφαλισµένη
εργασία και µισθό. Οι ικανοί δηµόσιοι υπάλληλοι προάγονται µε βάση την
αρχαιότητα και την αξία τους.

•

Η γραφειοκρατία διαθέτει πειθαρχηµένη ιεραρχική δοµή και οι αξιωµατούχοι
υπόκεινται στην εξουσία του ανωτέρου τους»4
Εν κατακλείδι, ο Weber πρόσφερε την ανάλυση της γραφειοκρατικής δοµής

που όλοι κατά καιρούς επικρίνουµε ωστόσο, από ότι φαίνεται, δεν είναι και τόσο
εύκολο να την αποφύγουµε καθώς συνεχίζει να εφαρµόζεται και να επηρεάζει τις
επιχειρήσεις

1.1.3 Α. Maslow (1908-1970) Θεωρία ιεράρχησης των αναγκών
Μια από τις πρώτες προσεγγίσεις για τη θεωρητική τεκµηρίωση της
υποκίνησης των ατόµων-εργαζοµένων, µε βάση την κάλυψη των αναγκών τους
τέθηκε από τη θεωρία του A. Maslow. Πρόκειται για θεωρία σταθµό όπου οι
ανθρώπινες

ανάγκες

οµαδοποιούνται

σε

πέντε

βασικές

κατηγορίες

που

αποτυπώνονται µε τη µορφή πυραµίδας. Το ενδιαφέρον είναι ότι, η δοµή της
ιεράρχησης των αναγκών, έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε, οι ανάγκες που βρίσκονται
στη βάση της πυραµίδας να προηγούνται έναντι εκείνων που βρίσκονται στη κορυφή
ενώ παράλληλα όσο πιο πολύ ικανοποιείται µια ανάγκη, τόσο λιγότερο παρακινεί.
Συνεπώς, µόλις ικανοποιηθεί κάποια ανάγκη τη θέση της παίρνει µια άλλη
που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο µε τη διαδικασία αυτή να είναι αέναη καθώς ο
άνθρωπος πάντα θα προσπαθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Αξίζει να
σηµειωθεί εδώ ότι κατά το Maslow όταν µια ανάγκη µας ικανοποιηθεί (στο
µεγαλύτερο µέρος της) παύει να πας υποκινεί. Εποµένως οι ανικανοποίητες ανάγκες
µας είναι τα κίνητρα που προκαλούν την συµπεριφορά µας που θα οδηγήσει στην
επιτυχία των ατοµικών µας στόχων και θα µας προσφέρει ικανοποίηση. Βεβαία ο
αριθµός και το περιεχόµενο των επιπέδων, στα οποία κλιµακώνονται οι ανθρώπινες
ανάγκες ποικίλουν από άτοµο σε άτοµο ωστόσο η ιεράρχηση του Maslow θεωρείται
αντιπροσωπευτική. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τους παρακάτω τύπους αναγκών5

4

Hague R., Harrop M., (2011), «Συγκριτική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση» , σελ. 613
Ναξάκης Χ., Νιχαλόπουλος Ν. Μπατζιάς Φ.,(1999), « Βασικές Αρχές οργάνωσης και ∆ιοίκησης» σελ.
33-35 , Σκουλάς, Ν., Οικονοµάκη Κ. (1998), «∆ιαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων» ,σελ. 171176 , Montana Patrick Charnov Bruce (1993)Μάνατζµεντ, σελ 262-263 & Κάντας Αριστοτέλης,

5
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Σχεδιάγραµµα 1.12: Η σχηµατική παράσταση της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών
πυραµίδας του Α. Maslow

Πηγή : https://sciencearchives.wordpress.com

1.Φυσικές – φυσιολογικές ανάγκες
Πρόκειται για το χαµηλότερο επίπεδο στην ιεράρχηση των αναγκών και
περιλαµβάνει όλες εκείνες τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την επιβίωση του
ατόµου, όπως η τροφή, το νερό, η ενδυµασία η στέγη κλπ.. Η απουσία ικανοποίησης
των εν λόγω αναγκών δυσχεραίνουν την επιβίωση του ατόµου και εµποδίζουν την
εξέλιξη του καθώς αποτελούν προϋπόθεση για να προχωρήσει σε ανάγκες
υψηλότερου επιπέδου.
2.Ανάγκες ασφάλειας
Εφόσον το άτοµο έχει ικανοποιήσει τις φυσικές του ανάγκες επικυρίαρχο
ρόλο στη συµπεριφορά του παίζουν οι ανάγκες που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο
στην ιεράρχηση του Maslow. Αυτές είναι οι ανάγκες για ασφάλεια και κυρίως
αναφέρονται στην ανάγκη του ατόµου για προφύλαξη, άνεση, προστασία από
(1998), «Οργανωτική – Βιοµηχανική Ψυχολογία», Μέρος 1ο
Ηγεσία σελ. 50-54
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Κίνητρα Επαγγελµατική Ικανοποίηση

στέρηση και σιγουριά σε ότι αφορά την ύπαρξη του καθώς επίσης και απέναντι σε
αβεβαιότητες και κινδύνους που προέρχονται από το περιβάλλον του. Πιο
συγκεκριµένα, σε αυτό το επίπεδο είναι, η εξασφάλιση µιας σταθερής εργασίας,
µονιµότητα, επαγγελµατική αποκατάσταση, παροχές υγείας κοινωνική ασφάλιση,
σύνταξη, κατοικία, κτλ.
3.Κοινωνικές ανάγκες
Στο τρίτο σκαλί της ιεραρχίας τα πράγµατα αλλάζουν γιατί πλέον οι ανάγκες
µας και έχουν να κάνουν µε την επιθυµία του κάθε ατόµου να γίνεται αποδεκτό από
τον κοινωνικό του περίγυρο και να εκτιµάται από τους γύρω του. Φύσει κοινωνικό ον
ο άνθρωπος έχει ανάγκη να συναναστρέφεται άλλους ανθρώπους, να ανήκει σε
κοινωνικές οµάδες, να δηµιουργεί κοινωνικές σχέσεις, να προσφέρει αλλά και να
απολαµβάνει εκτίµηση, κατανόηση, αγάπη, παραδοχή
4.Ανάγκες σεβασµού αυτοεκτίµησης ή ανάγκες του «εγώ»
Οι ανάγκες µας στο τέταρτο επίπεδο της ιεραρχίας έχουν δύο µορφές. Η µια
µορφή αφορά το αίσθηµα αυτοσεβασµού, αυτοπεποίθησης, ελευθερίας προσωπικής
επιτυχίας, ικανότητας γνώσης και η άλλη µορφή αφορά το καλό µας όνοµα την φήµη
µας, την κοινωνική µας θέση, τον σεβασµό από συνανθρώπους και συνεργάτες.
Εποµένως, στο επίπεδο αυτό το άτοµο επιθυµεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση,
γόητρο, φήµη, αναγνώριση, δύναµη.
5.Ανάγκες αυτοπραγµάτωσης ή αυτοολοκλήρωσης
Στην κορυφή της πυραµίδας βρίσκονται οι ανάγκες αυτοολοκλήρωσης και
σχετίζονται µε την αυτοαναγνώριση, αυτοπραγµάτωση, την απόκτηση περισσότερων
γνώσεων-εµπειριών την συνεχής εξέλιξη του ατόµου ικανοποίηση του εγωισµού και
αυτοπροβολής. Με αλλά λόγια στο τελευταίο σκαλί της πυραµίδας ο άνθρωπος
έχοντας εκπληρώσει όλες τις βασικές του ανάγκες µπορεί να ασχοληθεί απρόσκοπτα
µε τα όνειρα του τα οράµατα του και να ικανοποιήσει τις βαθύτερες επιθυµίες του
αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες έχοντας καταφέρει να ολοκληρώσει
την προσωπικότητα του.

1.2 ∆ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (HRM, HRD)
Σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση αλλά και η κρίση αξιών έχει ξεπεράσει
κάθε επιτρεπτό όριο οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις (τεχνολογική πρόοδος,
παγκοσµιοποίηση, διεθνοποίηση αγορών κτλ) που συντελούνται στο οικονοµικό,
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πολίτικο και κοινωνικό περιβάλλον των οργανισµών έχει ως αποτέλεσµα την
αναζήτηση νέων πρακτικών και µεθόδων που θα συµβάλουν στην προσαρµογή του
ανθρωπινού δυναµικού στα νέα δεδοµένα. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί
βασικό συντελεστή, για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και
αποδοτικότητας καθώς συµβάλλει στην ανάπτυξη και επιβίωση κάθε οργανισµού
δεδοµένου ότι κανένας παραγωγικός συντελεστής δεν µπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς
την ενεργοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Εύλογα λοιπόν το ανθρώπινο κεφάλαιο
αποτελεί πιο σηµαντικότερο πόρο κάθε οργάνωσης (ιδιωτικής και δηµόσιας
επιχείρησης, κοινωφελούς ιδρύµατος, οργανισµού κτλ).
Σε αυτό το πλαίσιο το έργο της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (∆ΑΠ) είναι
να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισµού και να επιλέγει τις
δραστηριότητες εκείνες που θα συµβάλουν στην αναβάθµιση των προϊόντων και των
υπηρεσιών του δηλαδή την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα. Η επένδυση στη
διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι από τους βασικούς
πυλώνες πάνω στους οποίους οφείλουν να επενδύσουν όλες οι επιχειρήσεις και οι
οργανισµοί για µια αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση του ανταγωνιστικού τους
πλεονεκτήµατος.
«Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM) είναι µια διοικητική λειτουργία της
επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρµόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης , δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση
στη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για
την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης »6.
Με άλλα λόγια, τις συνήθεις πρακτικές ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν: η
πρόσληψη και επιλογή, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, οι αξιολογήσεις των επιδόσεων,
τα κίνητρα που σχετίζονται µε την απόδοση, οι εσωτερικές διαδροµές σταδιοδροµίας,
η ασφάλεια της εργασίας, τα οφέλη, τα παράπονα ,τα συστήµατα, η ενδυνάµωση και
η ανταλλαγή πληροφοριών7.
Η διαχείριση και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού άπτονται των
αρµοδιοτήτων της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (∆ΑΠ) µε αγγλικούς όρους Human
Resource Management (HRM) ή ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού ή όπως
ονοµαζόταν παλαιότερα ∆ιοίκηση Προσωπικού και περιλαµβάνει όλες εκείνες τις
6

Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων» σελ.19.

7

Boselie et al., 2005, Paauwe & Richardson,1997
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δραστηριότητες που έχουν άµεση σχέση µε τη διοίκηση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου παράγοντα στα πλαίσια της οργάνωσης. Αρκετοί κριτικοί έχουν την
άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλά όρια για την εξαγωγή τυχόν συµπερασµάτων
σχετικά µε τη δυνατότητα ύπαρξης αιτιακής αλυσίδας µεταξύ των ανθρώπινων πόρων
και των οργανωτικών επιδόσεων8.
Η ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού αποτελεί µια ευρύτερη αντίληψη από
την Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η διαχείριση
ανθρώπινου δυναµικού σχετίζεται µε τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και
περιλαµβάνει µια σειρά οργανωτικών δραστηριοτήτων όπως ο σχεδιασµός, η
στελέχωση, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση, η διατήρηση, η διαχείριση σχέσεων και η
αξιολόγηση. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
σχετίζεται µε την ανάπτυξη των εργαζοµένων δηλαδή την κατάρτιση, τη µάθηση, την
επαγγελµατική εξέλιξη, τη διαχείριση ταλέντων, την αξιολόγηση των επιδόσεων.
Σε κάθε περίπτωση όµως, οι βασικές δραστηριότητες που συγκροτούν τη
διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού σύµφωνα µε τους Βάλακα και
Οικονοµάκη (1999)9 είναι οι εξής:
 Περιγραφή εργασίας (Job Description), δηλαδή καθορισµός - ανά θέση
εργασίας – καθηκόντων, αρµοδιοτήτων, στόχων και σχέσεων εργασίας
 Εντοπισµός, προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη και εγκατάσταση προσωπικού
 Αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και καθορισµός πολιτικής αµοιβών
 Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού
 Καθορισµός συστηµάτων και µέτρων αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού
 Πρόσθετες παροχές, προαγωγές µεταθέσεις, πειθαρχικές ποινές
 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
 Υπηρεσίες ασφάλισης, περίθαλψης, συνταξιοδότησης καθώς και κοινωνικών,
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών παροχών προς το προσωπικό
 Εργασιακές σχέσεις, δηλαδή συλλογικές συµβάσεις, σχέσεις µε τους
συνδικαλιστικούς φορείς επίλυση διαφορών κτλ
 Έρευνα µε επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις µέσα στους οργανισµούς

8
9

Godard, 2004 · Wall and Wood, 2005 · Wright et al., 2005
Βαλάκας Ι., Οικονοµάκη Κ (1999) «∆ιοίκηση ανθρώπινου ∆υναµικού», Τόµος Γ’ ΕΑΠ, Πάτρα σελ. 9
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 Καθορισµός του ρόλου των ανθρώπινων πόρων στη λειτουργία της διοίκησης
και του ρόλου της διοίκησης στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων
 Στρατηγικός σχεδιασµός των ανθρώπινων πόρων – προγραµµατισµός
ανθρώπινου δυναµικού σύµφωνα µε τους στόχους ανάπτυξης του οργανισµού.
Για µεγαλύτερη αποσαφήνιση των λειτουργιών της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων
Πόρων (∆ΑΠ, HRD) που περιλαµβάνει και την Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
(HRD) επιχειρείται µια συνοπτική ανάλυση των βασικότερων από τις λειτουργίες
διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού που θα αποτελέσει το θεωρητικό πλαίσιο για την
παράθεση των πρακτικών που έχουν εφαρµόζονται στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε
έµφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα γενικότερα και πιο ειδικά στην
περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης.

1.3 Ανάλυση και Περιγραφή θέσεων εργασίας (Job Analysis &
Description)
«Με τον όρο Ανάλυση Θέσεων Εργασίας εννοούµε την διαδικασία
συγκέντρωσης και καταγραφής των δραστηριοτήτων τις οποίες εκτελεί ο κάτοχος της
θέσης, των απαιτήσεων των τεχνικών και των περιβαλλοντικών δεδοµένων καθώς και
του συνόλου των προσόντων, των γνώσεω ,των δεξιοτήτων και στάσεων που θα πρέπει
να διαθέτει ο κάτοχος για την επιτυχή διεξαγωγή της εργασίας του. Η ανάλυση αυτή
αποτελεί κατά βάση µια συστηµατική διαδικασία συλλογής πληροφοριών »10.
Από την άλλη, η Ανάλυση Θέσεων Εργασίας ορίζεται από τον Mondy et al
(1999:106) ως «η συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού των δεξιοτήτων, των
καθηκόντων και των γνώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριµένων
καθηκόντων σε έναν οργανισµό».
Ειδικότερα η ανάλυση της θέσης εργασίας είναι από τις βασικότερες
τεχνικές στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων καθώς µέσα από τη συλλογή πληροφοριών
σχετικά µε τις ανάγκες του οργανισµού συµβάλει στο σχεδιασµό των θέσεων
εργασίας όπου καθορίζονται οι απαιτούµενες προδιαγραφές θέσεων για τη λειτουργία
του οργανισµού. Επιπλέον καθορίζεται κατανοµή των θέσεων σε ιεραρχικά επίπεδα
µε απώτερο σκοπό τον υψηλότερο βαθµό παραγωγικότητας- αποδοτικότητας
ταυτόχρονα όµως και τη µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εργαζοµένων.

10

Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων» σελ.113.
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Κατά την ανάλυση των θέσεων εργασίας υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα
στάδια που πολύ εύστοχα περιγράφονται από τους Fisher, Schoenfeldt και Shaw
(1999)11 που συµβάλουν στην ολοκληρωµένη εικόνα για τη θέση εργασίας. Τα
στάδια αυτά είναι:
 Προσδιορισµός του σκοπού της ανάλυσης της εργασίας
 Επιλογή της κατάλληλης µεθόδου ανάλυσης της εργασίας
 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εργασίας
 Αξιολόγηση της µεθόδου ανάλυσης της εργασίας που χρησιµοποιήθηκε
Η περιγραφή της θέσης εργασίας στη ∆ιαχείρισης Ανθρώπινών Πόρων (∆ΑΠ)
προκύπτει από την ανάλυση της θέσης εργασίας. Μια περιγραφή της θέσης
καθορίζεται από τον Armstrong M (2001: 326) ως εξής: «µια περιγραφή θέσης θέτει
τον σκοπό µιας εργασίας, όπου ταιριάζει στην οργανωτική δοµή, στο πλαίσιο στο οποίο
λειτουργεί ο κάτοχος της θέσης εργασίας και στις κύριες ευθύνες των κατόχων θέσεων
εργασίας ή των κύριων καθηκόντων που πρέπει να αναλάβουν ».
Κατά τη περιγραφή της θέσης εργασίας, πρωταρχικός σκοπός είναι να
προσδιορισθούν οι βασικές λειτουργίες τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις. Την ίδια
στιγµή, οριοθετούνται οι θέσεις εργασίας ως προς την ιεραρχική δοµή αλλά και τις
µεταξύ τους σχέσεις. Ανεντίλεκτα, η περιγραφή θέσεων εργασίας, χρησιµεύει ως
πυξίδα για την κατεύθυνση που ο κάθε εργαζόµενος οφείλει να έχει ως προς την
εκτέλεση του έργου του. Παράλληλα, µέσα από την περιγραφή της θέσης εργασίας
πολλά στοιχεία για την οργανωσίακη κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας του
οργανισµού ή της επιχείρησης παρέχονται στον υποψήφιο εργαζόµενο– αλλά και
ευρύτερα- καθώς καθορίζονται οι προσδοκίες της επιχείρησης από την εκτέλεση του
έργου που περιγράφεται.
Βεβαία, η Περιγραφή της θέσης εργασίας παίζει σηµαντικό ρόλο στην
πρόσληψη στην επιλογή, στον προσανατολισµό και στην ένταξη νέων στελεχών, στον
προγραµµατισµό, στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση και στον τρόπο αµοιβής καθώς
επίσης και στη γενικότερη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.12

11

Πιο αναλυτικά Fisher S.,Schoenfeldt L. ,Shaw J.,(1999), “Human Resource Management σελ.156184
12
Βαξεβανίδου Μ. Ρεκλείτης, (2008), «Management ανθρώπινων πόρων» Θεωρία και πράξη σελ. 128133
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Σχεδιάγραµµα 2: Πίνακας λειτουργιών ανάλυσης εργασίας

Πηγή πίνακα: Χυτήρης ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Interbooks, 2001, σελ. 51

1.4 Προγραµµατισµός Ανθρώπινου ∆υναµικού
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί στις µέρες µας βρίσκονται αντιµέτωποι µε
πολλών ειδών προκλήσεις (οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές κτλ), για την επίτευξη
των επιχειρησιακών τους στόχων και σκοπών, οφείλουν και πρέπει να καθορίζουν και
στη συνέχεια να προγραµµατίζουν πολύ προσεκτικά τις δράσεις του αναφορικά µε το
ανθρώπινο δυναµικό τους. Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο προγραµµατισµός
ανθρώπινων πόρων της ∆ΑΠ, ως ένα

πολύ σηµαντικό κοµµάτι της διοικητικής

λειτουργίας συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας.
Μέσα από τη διαδικασία του προγραµµατισµού επί τοις ουσίας επιχειρείται
η επιλογή του κατάλληλα από άποψη προσόντων (ποιοτικά)
22

και αριθµητικά

(ποσοτικά) ανθρώπινου δυναµικού, που θα τοποθετηθεί στις στη σωστή χρονική
στιγµή στη σωστή θέση λαµβάνοντα υπόψη το κόστος που θα έχει για τον οργανισµό
και σταθµίζοντας κόστος - όφελος.
Αυτό σηµαίνει ότι η οργάνωση θα λάβει υπόψη της τόσο το εσωτερικό όσο
και εξωτερικό περιβάλλον της, την πρόσφορα δηλαδή και τη ζήτηση εντός και εκτός
οργανισµού καθώς επίσης και τα επιχειρηµατικά σχέδια που σχετίζονται µε την
ανάπτυξη ή τη µείωση των εργασιών της. Ειδικότερα, η πρόβλεψη µεταβολών στο
εσωτερικό της οργάνωσης θεµελιώνεται από τον υπολογισµό των υποχωρήσεων,
συνταξιοδοτήσεων, προαγωγών, στο ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό σε σχέση µε
τις µεταβολές στις ανάγκες που προσδοκούνται ,µελλοντικά.
Η διαδικασία που προηγήθηκε θα προσδιορίσει τελικά τις ανάγκες του
οργανισµού και πάνω σε αυτή τη βάση θα σχεδιαστεί το κατάλληλο πρόγραµµα. Σε
κάθε περίπτωση το πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει διαφορετικές εναλλακτικές
και σχέδια που αφορούν σε, προσλήψεις, µείωση προσωπικού, εκπαίδευση,
ανάπτυξη, ενίσχυση απόδοσης αύξηση παραγωγικότητας, εσωτερικές µετακινήσεις
καθώς και ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Βέβαια, σηµαίνοντα ρόλο παίζει το
κόστος του προγράµµατος γι αυτό και πάντα ο σχεδιασµός πραγµατοποιείται σε
συνδυασµό µε τον προϋπολογισµό οικονοµικών µέσων. Προφανώς η τελευταία
διαδικασία, που είναι εξίσου σηµαντική στον προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων,
είναι η αξιολόγηση του προγράµµατος καθως από αυτή τη διαδικασία αντλούνται
στοιχεία για τυχόν βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και για επανασχεδιασµό του
προγράµµατος.
Οι βασικές δραστηριότητες του προγραµµατισµού του ανθρώπινου
δυναµικού είναι : η ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, η
πρόβλεψη των αναγκών του οργανισµού σε ανθρώπινο δυναµικό, η κατάρτιση
συγκεκριµένου πλάνου για την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναµικού και τέλος η
επιτυχής αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε έλλειψη ή πλεόνασµα σε
ανθρώπινο δυναµικό.13

13

Πιο αναλυτικά Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων»,σελ.147180
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1.5 Προσέλκυση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Προσέλκυση ανθρώπινου δυναµικού είναι η διαδικασία κατά την οποία οι
οργανισµοί εντοπίζουν και προσελκύουν άτοµα για να καλύψουν κενές θέσεις
εργασίας (Fisher, Shoenfeldt & Shaw 1999). Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της
διαδικασίας της προσέλκυσης είναι για κάθε κενή θέση να εξασφαλιστεί ποιοτικά και
ποσοτικά αριθµός υποψηφίων που θα µας δώσει την δυνατότητα στον οργανισµό να
επιλέξει τον καταλληλότερο για την πλήρωση της κενής θέσης. Για το σκοπό αυτό,
σηµαντικό ρόλο παίζουν τα δεδοµένα που έχουµε υπόψη µας από τις προηγούµενες
λειτουργίες της ∆Α∆, δηλαδή τον προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού που
έχει προκύψει από την ανάλυση και την περιγραφή των θέσεων εργασίας.
Επιπρόσθετα, πριν οποιαδήποτε απόφαση για την προσέλκυση εργαζοµένων,
λαµβάνονται υπόψη το νοµικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του οργανισµού,
την οικονοµική κατάσταση του, τις κοινωνικές και δηµογραφικές συνθήκες που
επικρατούν καθώς και τον ευρύτερο ανταγωνισµό.
Βέβαια, για να είναι αποτελεσµατική η διαδικασία προσέλκυσης, οι
Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή (2003)14 θέτουν -πολύ εύστοχα – τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
•

Γνώση των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναµικό

•

Γνώση της εξέλιξης των προαγωγών µέσα στον οργανισµό

•

Πρόβλεψη των µελλοντικών αλλαγών βάσει της πείρας του παρελθόντος και
των προσδοκιών για το µέλλον

•

Γνώση του τύπου του ανθρώπου που φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο στη
συγκεκριµένη θέση του οργανισµού και των καθηκόντων επακριβώς που αυτός
καλείται να αναλάβει

•

Αποφάσεις σχετικά µε αν χρησιµοποιηθούν εσωτερικές ή εξωτερικές πήγες
προσέλκυσης

1.5.1 Πηγές Προσέλκυσης
Κάθε οργανισµός ουσιαστικά διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές πηγές
άντλησης του ανθρώπινου δυναµικού που πρόκειται να καλύψουν κενές θέσεις
εργασίας. Εσωτερικές πήγες είναι ο ίδιος ο οργανισµός ενώ εξωτερικές είναι η αγορά
14

Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων»182-184
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εργασίας, γεγονός που επιτάσσει πριν το σχεδιασµό της προσέλκυσης ανθρώπινου
δυναµικού να υπάρχει σχετική απόφαση που να καθορίζει από που θα προέρχονται εν
δυνάµει υποψήφιοι για κάθε θέση. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιείται
ένας συνδυασµός εσωτερικών και εξωτερικών πηγών άντλησης που διαµορφώνεται
από τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης τη δεδοµένη χρονική στιγµή και που
συµβάλει στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο µεταβαλλόµενο
περιβάλλον.
1.Εσωτερικές πηγές προσέλκυσης
•

Ανακοίνωση θέσεων εργασίας (job Posting) όπου το προσωπικό του
οργανισµού ενηµερώνεται από τα σηµεία ανακοινώσεων ή από τους άµεσα
προϊσταµένους τους.

•

Αίτηση από εργαζόµενους για κάλυψη θέσεων εργασίας. Αυτή η µέθοδος
επιτρέπει στους εργαζόµενους που πιστεύουν ότι έχουν τα προσόντα να
κάνουν οικειοθελώς αίτηση κάλυψη κενής θέσης.

2.Εξωτερικές πηγές προσέκλυσης
•

Ανεπίσηµες πήγες προσέλκυσης, δηλαδή υπαλληλική σύσταση ή αλλιώς
«στόµα –µε – στόµα» προσέλκυση (word of mouth)

•

Προκηρύξεις θέσεων ή και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µέθοδος
που χρησιµοποιείτε κυρίως από το δηµόσιο από τοις δηµοσίους οργανισµούς
και από τράπεζες .

•

Αγγελίες στον τύπο, η πιο συνηθισµένη µέθοδος προσέλκυσης προσωπικού
όπου αναφέρονται συγκεκριµένα στοιχειά όπως : η περιγραφή της θέσης
εργασίας, τα προσόντα, η αµοιβή και οπωσδήποτε στοιχειά επικοινωνίας µε
την επιχείρηση.

•

Γραφεία Μέσω Ευρέσεως Εργασίας
Εταιρίες

ευρέσεων

στελεχών

ή

όπως για παράδειγµα ΟΑΕ∆ ή και
«κυνηγοί

κεφάλων»

(Executive

Recruiment),τα οποία αποτελούν πηγές ειδικευοµένου προσωπικού.
•

Σωµατεία που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης εργασίας στα µέλη τους

•

Μέσω ΙΝΤΕRNET , δηλαδή αγγελίες καταχωρηµένες σε δικτυακούς χώρους ,
Μάλιστα µέσω αυτής της µεθόδου δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να
λάβει άµεσα βιογραφικά µέσω e-mail ή και on-line φορµών, αλλά και να
πραγµατοποιηθούν on line meetings και interviews.
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•

Γραφεία Αποκατάστασης Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ κτλ τα οποία φέρνουν σε
επαφή σπουδαστές µε τις επιχειρήσεις.

1.6 Επιλογή Ανθρώπινου ∆υναµικού
Η διαδικασία της επιλογής ανθρώπινου δυναµικού της ∆ΑΠ χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής εξαιτίας των συνεπειών που έχουν για την επιχείρηση οι
αποφάσεις σχετικά µε τις προσλήψεις. Σε µια προσπάθεια να εκµηδενιστούν οι
κίνδυνοι από λανθασµένες επιλογές σε ανθρώπινο δυναµικό οι οργανισµοί
χρησιµοποιούν συγκεκριµένες εξειδικευµένες µεθόδους που συµβάλουν στην
αποτελεσµατική επιλογή. Παράλληλα οι συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις που
χρησιµοποιούνται προωθούν πρακτικές επιλογές προσωπικού που συµβάλουν στην
ίση µεταχείριση και στη διαφάνεια στον τοµέα προσλήψεων.
Αναµφίβολα όµως η επιλογή προσωπικού είναι βασισµένη σε υποκειµενικές
ανθρώπινες κρίσεις γι αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί αξιόπιστο έγκυρο

κριτήριο.

Παράλληλα,

οι

κρίσεις

υπόκεινται

σε

µεροληπτικές

–

διαστρεβλωτικές διαδικασίες γεγονός που επιβάλει πολύ προσεκτικούς χειρισµούς
από πλευράς των υπευθύνων αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο λανθασµένων
αποφάσεων σε όλη την οργάνωση (προσωπικό, πελάτες, συνεργάτες κτλ). Προφανώς
ο τρόπος επιλογής ανθρώπινου δυναµικού ποικίλει από οργάνωση σε οργάνωση γι
αυτό και κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές µέθοδοι που
στοχεύσουν σε επιλογές που συµβάλουν στην ανάπτυξη και εύρυθµη λειτουργία των
οργανώσεων. Στις µεθόδους επιλογής προσωπικού συγκαταλέγονται: η αίτηση
πρόσληψης, η συνέντευξη (ελεύθερη, δοµηµένη, συµπεριφορική, ταυτόχρονη κτλ), τα
tests ( διανοητικά, ικανοτήτων γνώσεων κτλ), το βιογραφικό σηµείωµα, η πρακτική
άσκηση, κτλ.15

1.7 Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Η Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού ή Human Resource Development
(HRD) αναφέρεται σε µια µακροχρόνια και αέναεη διαδικασία κατά την οποία τα
άτοµα µαθαίνουν διαρκώς αναβαθµίζοντας τις δεξιότητες τους ή ακόµα και
15

Αναλυτικότερα Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων»,σελ.
219-256. Επίσης εξετάζεται και η επιλογή από πλευράς υποψηφίου για εργασία που δεν αναλύθηκε διότι
δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της παρούσας µελέτης
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αποκτώντας νέες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί και να εξελίσσονται για να
µπορούν να αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις στον εργασιακό χώρο. Σύµφωνα µε
το άρθρο του Lorne Andersen (2009), µε την εκπαίδευση του προσωπικού
επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων, η συµµόρφωση του
νέου προσωπικού µε τους υπάρχοντες κανονισµούς της επιχείρησης, η µείωση του
κόστους και η αύξηση των κερδών της αλλά και η αύξηση της απόδοσης των
εργαζοµένων όπου έχουν ως στόχο να βελτιώσουν και τις αποδοχές τους16.
Οι Οικονοµάκη, Σκουλας (1998) πολύ σωστά αναφέρουν ότι, «δεν υπάρχει
καλύτερος τρόπος για να µεταδώσουµε σ’ ένα εργαζόµενο, καινούργιο ή παλιό, το
µήνυµα ότι η επιχείρηση πράγµατι νοιάζεται για το µέλλον του, από την ένταξη του σε
προγράµµατα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης». Βέβαια, η εκπαίδευση και η
ανάπτυξη συχνά συγχέονται σαν όροι παρόλο που υπάρχει σαφής εννοιολογικός
διαχωρισµός που αφορά στο σκοπό για τον οποίο γίνεται η καθεµία. Ειδικότερα η
εκπαίδευση αφορά στην ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε
εργαζόµενου στο παρόν και στο µέλλον. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη
αναφέρεται στην προετοιµασία του εργαζόµενου –µέσω της απόκτησης περεταίρω
γνώσεων και νέων δεξιοτήτων -για την ανάληψη µελλοντικών αρµοδιοτήτων οι
οποίες δε σχετίζονται µε την παρούσα του θέση17.
Σύµφωνα µε τους Μπουραντa και Παπαλεξανδρή (2003) εκπαίδευση είναι η
οργανωµένη διαδικασία µάθησης που στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και
ικανοτήτων για ένα ορισµένο σκοπό γεγονός που αποδεικνύει ότι, τόσο η εκπαίδευση
όσο και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν υψηλής προστιθέµενης αξίας
επένδυση για την επίτευξη των σκοπών – στόχων κάθε οργανισµού ή επιχείρησης
ιδιωτικού ή δηµόσιου.
Έχει καταστεί λοιπόν σαφές ότι η Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων (HRD)
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισµών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται συστηµατικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα επιµόρφωσης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού.
Σε κάθε περίπτωση τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στοχεύουν18:

16

Lorne Anderson (2009),"Promotion: An in-depth analysis of what drives employee to seek promotion
within the workplace", Motivation for the study, Pp 2
17
Σκουλάς, Ν., Οικονοµάκη Κ. (1998), «∆ιαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων», σελ 112
18
Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων», σελ. 267
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•

Στην ανάπτυξη των ήδη υφιστάµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων
(competencies) στους εργαζόµενους προκειµένου να βελτιωθεί η
επίδοση τους στα καθήκοντα τους

•

Στην ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων δεξιοτήτων στους που θα
συµβάλουν στην ανάληψη νέων καθηκόντων και µε αυτόν τον τρόπο
να ικανοποιηθούν οι µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης όσο το
δυνατόν καλύτερα από του ήδη υπάρχοντες εργαζόµενους

•

Στην µείωση του χρόνου µάθησης και προσαρµογής κατά την
ανάληψη νέας θέσης εργασίας, προαγωγής ή µετάθεσης

Ο βαθµός αφοµοίωσης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων από άτοµο σε
άτοµο διαφέρει, εντούτοις όµως σε γενικές γραµµές, µέσα από την εκπαίδευση, τα
άτοµα µπορούν να βελτιώσουν γνώσεις (knowledge), ικανότητες (Skills), στάσεις
(Αttidutes) και επαγγελµατικές δεξιότητες (Competencies).
Για να είναι αποτελεσµατική –αποδοτική η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει
σχεδιαστεί µε ιδιαίτερη προσοχή λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες
(εξωτερικούς και εσωτερικούς) που θα συµβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή, ήτοι
το µέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρηση και τον εργαζόµενο. Σε αυτό το
πλαίσιο, η οργάνωση της εκπαίδευσης προσωπικού περιλαµβάνει συστηµατικά
βήµατα ή διαφορετικά 5 στάδια:
1. Εντοπισµός των εκπαιδευτικών αναγκών.
Πριν σχεδιάσουµε επιλέξουµε και εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης
η διάγνωση των αναγκών αποτελεί το πρώτο στάδιο και που διαδραµατίζει
σηµαίνοντα ρόλο στην επιτυχία του. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις
που η εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία και δεν απαιτείται συγκεκριµένη διάγνωση
αναγκών. Συνήθως τέτοιες ανάγκες προκύπτουν κατά την έναρξη απασχόλησης, κατά
την εναλλαγή από µια θέση εργασίας σε κάποια άλλη και όταν κατά την αξιολόγηση
της απόδοσης του ανθρωπινού δυναµικού διαπιστωθεί ανεπάρκεια που µπορεί να
καλυφτεί δια µέσου της εκπαίδευσες.
Σε γενικές γραµµές πάντως οι ανάγκες για εκπαίδευση αναλύονται πρώτα σε
επίπεδο επιχείρησης όπου και προκύπτουν οι επιχειρηµατικές ανάγκες. Σε δεύτερο
επίπεδο η εκπαίδευση αναλύεται σε επίπεδο τµήµατος και οµάδας λειτουργίες όπου
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και αναδύονται οι ανάγκες για κάποια συγκεκριµένη οµάδα µέσα στον οργανισµό.
Τέλος, στο τρίτο επίπεδο αναλύονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ξεχωριστά για κάθε
εργαζόµενο- άτοµο και έτσι εντοπίζονται οι ατοµικές – ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε
εργαζόµενου.
2. Σχεδιασµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο βήµα – εντοπισµός εκπαιδευτικών
αναγκών –σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που σίγουρα περιλαµβάνει τους
στόχους και το περιεχόµενο του προγράµµατος εκπαίδευσης ήτοι την ανάλυση των
εκπαιδευτικών αναγκών και την εκτίµηση για τον τρόπο µε το οποίο θα επιτευχθούν
οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Εννοείται ότι στο σχεδιασµό καθορίζουµε τον αριθµό των
εκπαιδευόµενων πως θα χωριστούν κατά την εκπαίδευση τους. Σηµαντικό στοιχείο
είναι επίσης η επιλογή του χώρου εκπαίδευσης (που µπορεί να είναι εντός ή εκτός
επιχείρησης – οργανισµού) αλλά και του χρόνου που εξαρτάται από το περιεχόµενο
του προγράµµατος. Επιπλέον στο σχεδιασµό περιλαµβάνεται και η επιλογή των
κατάλληλων εκπαιδευτών που δύνανται

να φέρουν εις πέρας το εκπαιδευτικό

πρόγραµµα.
3. Επιλογή των µεθόδων εκπαίδευσης
Οι µέθοδος εκπαίδευσης που θα επιλέξουµε συναρτάται από τον χώρο στον
οποίο θα πραγµατοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Συµφώνα µε τους
Μπουραντά και Παπαλεξανδρή (2003)19 χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι σε
κάθε περίπτωση και ειδικότερα για Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας οι µέθοδοι
που χρησιµοποιούνται είναι:
 Επίδειξη (demonstration)
 Εκπαίδευση µέσω καθοδήγησης στη θέση εργασίας (coaching)
 Εκπαίδευση µέσω µέντορα (mentoring)
 Πρόγραµµα ελεγχόµενης µαθητείας (apprenticeship program)
 Εκπαίδευση µε εργασιακή ενηµέρωση (Job Instruction Training)
 Πρακτική άσκηση (Internship)
 Συµµετοχή σε επιτροπές
19

Μπουραντάς ∆. Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων», σελ. 287-304
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 Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation)
 Εµπλουτισµός θέσεων εργασίας (Job Enrichment)
 Γραπτές εργασίες και συµµετοχή σε έργα (Assignments and project)
Αντίστοιχα οι µέθοδοι εκπαίδευσης Εκτός του Χώρου Εργασίας (off the job
training) που χρησιµοποιούνται είναι:
 ∆ιαλέξεις
 Σεµινάρια – Εργαστήρια (Seminars – Workshops)
 Μελέτη περιπτώσεων (Case Studies)
 Επιχειρηµατικά Παίγνια (Bussiness Games)
 Υπόδηση ρόλων (Role Playing)
 Προσοµοιώσεις (Simulations)
 ∆ιαµόρφωση συµπεριφοράς (Behavior Modeling)
 Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης (T-Groups)
 ∆υναµική οµάδων και οµαδικές ασκήσεις

(Group Dynamics and Group

Excercises)
 Εκπαίδευση Υπαίθρου (Outdoor Training)
 Εκπαίδευση σε ειδικά θέµατα
Για εκπαίδευση εξ αποστάσεως οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι:
 Μέθοδος προγραµµατισµένης διδασκαλίας
 E-learning
4. Εφαρµογή της εκπαίδευσης
Στη

σωστή

περιλαµβάνονται

εφαρµογή

οποιοδήποτε

η αυστηρή τήρηση

του

εκπαιδευτικού
χρονοδιαγράµµατος,

προγράµµατος
η ακρίβεια

προσέλευσης τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόµενων, η διανοµή του
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού καθώς επίσης και η φροντίδα του χώρου
διεξαγωγής το προγράµµατος για να διαπιστωθεί ότι διευκολύνει τη διαδικασία.
Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να διεξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά
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µε την επάρκεια των εκπαιδευόµενων και των εκπαιδευτών αλλά και των µεθόδων
διδασκαλίας που χρησιµοποιήθηκαν προκείµενου να επιτευχθούν οι στόχοι του
εκπαιδευτικού προγράµµατος.
5. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης
Σύµφωνα µε τους Μπουραντά και Παπαλεξανδρή (2003) είναι, «Η διαδικασία
απόκτησης πληροφοριών (feedback) για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και η αποτίµηση
της αξίας του προγράµµατος σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς στόχους»20. Είναι σαφές
– από τον ορισµό- ότι αυτό το στάδιο είναι στην ουσία µια αποτίµηση του
προγράµµατος για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί έχουν
επιτευχθεί. Την ίδια στιγµή, µέσω της αξιολόγησης του προγράµµατος παρέχονται
χρήσιµες πληροφορίες για παρεµβάσεις που ενδεχοµένως θα χρειαστεί να γίνουν στο
µέλλον ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση έχει στόχο να αποδείξει ότι συνέβαλε στην
βελτίωση της απόδοσης των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα εποµένως είναι
δικαιολογηµένοι οι πόροι που δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό. Ακόµα και στις
περιπτώσεις όµως που αποδεικνύεται ότι η εκπαίδευση δεν κατάφερε να εκπληρώσει
τους αρχικούς της σκοπούς, η αξιολόγηση στοχεύει να χρησιµοποιηθεί ως βασικός
οδηγός για την βελτίωση και αναµόρφωση µελλοντικών προγραµµάτων. Τέλος
σκοπός της αξιολόγησης είναι η ίδια η µάθηση. Είναι γεγονός ότι κάθε
εκπαιδευόµενος που γνωρίζει ότι µετά το πέρας του προγράµµατος θα αξιολογηθεί –
εξετασθεί για όσα διδάχθηκε τείνει να έχει µεγαλύτερη αφοσίωση.
Υπάρχουν

πέντε

διαφορετικά

πρακτικά

εργαλεία

που

µπορούν να

χρησιµοποιηθούν στο στάδιο της αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Καθένα από αυτά τα
εργαλεία συνδέεται µε τα αντίστοιχα πέντε επίπεδα αξιολόγησης. Το πρώτο επίπεδο
είναι η αντίδραση και αναφέρεται στις εντυπώσεις που έχουν οι εκπαιδευόµενοι από
το πρόγραµµα που παρακολούθησαν. Στο δεύτερο επίπεδο είναι η µάθηση που
µετράει τι έχουν αποκοµίσει οι εκπαιδευόµενοι (γνώσεις, δεξιότητες, αλλαγές στη
νοοτροπία κτλ). Η πρακτική εφαρµογή όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν
φαίνεται από τον τρόπο που αποτυπώνονται στο χώρο εργασίας και αυτό ακριβώς
είναι και το τρίτο επίπεδο αξιολόγησης. Εκείνο που αξιολογείται είναι η
συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων και ο βαθµός στον οποίο έχουν µάθει να
20

Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ Α (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων», σελ. 304
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εφαρµόζουν στην πράξη τη γνώση που απέκτησαν. Στο τέταρτο στάδιο
αξιολογούνται τα αποτελέσµατα τµήµατος , γίνεται µε αλλά λόγια για κάθε τµήµα
της επιχείρησης – οργανισµού εκτίµηση της επιρροής που είχε από το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα σε ζητήµατα όπως η απόδοση, η παραγωγικότητα κτλ. Στο πέµπτο και
τελευταίο επίπεδο αξιολόγησης εστιάζουµε στα αποτελέσµατα για την επιχείρηση.
Στο επίπεδο αυτό αξιολογούµε κατά πόσο το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει ωφελήσει
τον οργανισµό στο σύνολο του σε θέµατα που σχετίζονται µε την αποδοτικότητα την
διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη του.
Τα πρακτικά εργαλεία σύµφωνα µε τους Μπουραντα και Παπαλεξανδρή (2003)21
είναι
 Ερωτηµατολόγια στον εκπαιδευόµενο αµέσως µετά την ολοκλήρωσης του
προγράµµατος εκπαίδευσης (Επίπεδο αντίδρασης)
 Έλεγχοι γνώσεων και εξετάσεις εκπαιδευόµενων αµέσως ή και µερικούς µήνες
µετά (επίπεδο µάθησης)
 Ερωτηµατολόγια στον εκπαιδευόµενο αρκετό καιρό µετά από την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης για τη µέτρηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην εργασία
του, καθώς και ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις µε προϊσταµένους των
εκπαιδευόµενων (επίπεδο συµπεριφοράς)
 Συνεντεύξεις αξιολόγησης εργαζοµένου και σύγκριση αποτελεσµάτων τµήµατος
µε το παρελθόν (επίπεδο αποτελεσµάτων τµήµατος)
 Σύγκριση αποτελεσµάτων επιχείρησης, επιδόσεων και απόδοσης εργαζοµένων
σε όλα τα επίπεδα µε προηγούµενες περιόδους (αποτελέσµατα επιχείρησης)

1.8 Αξιολόγηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Με το όρο Αξιολόγηση Εργαζοµένου (Employee Appraisal) ή εναλλακτικά
Αξιολόγηση

Απόδοσης

(Performance

Evaluation)

ή

Εκτίµηση

Απόδοσης

(Performance Appraisal) κτλ, εννοούµε «…τη διαδικασία αξιολόγησης- εκτίµησης του
εργαζόµενου, µε σκοπό να οριστεί ο βαθµός στον οποίο φέρνει σε πέρας τη δουλειά του
αποδοτικά»22. Για τις ανάγκες της πραγµατοποίησης της αξιολόγησης συνήθως
τίθενται εξ αρχής κάποια κοινώς αποδεκτά πρότυπα απόδοσης. Σκοπεύει κυρίως µε
21
22

Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ Α (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων», σελ.309
Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων»,σελ.316
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τη θέσπιση συγκεκριµένων κριτηρίων απόδοσης και κατόπιν µε παρατήρηση και
εκτίµηση της απόδοσης του εργαζοµένου να παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες
(καταγραφή των αποτελεσµάτων) που αφορούν την αποδοτικότητα των εργαζοµένων
και συνήθως συνοδεύεται και µε την ανατροφοδότηση (Feedback) τους. Από τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης παρέχονται πληροφορίες για έλλειψης και
ανεπάρκειες αλλά και για συµπεριφορές που πρέπει να ενισχυθούν. Ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα της αξιολογήσεις λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις που σχετίζονται
µε την εξέλιξη (πχ προαγωγή, µετάθεση εκπαίδευση) ή την υποβάθµισης (πχ απόλυση
µείωση αποδοχών) του αξιολογούµενου.
Για τη πραγµατοποίηση της αξιολόγησης υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι. Οι
µέθοδοι διαχωρίζονται σε αντικειµενικές (ποσοτικές) και υποκειµενικές (ποιοτικές).
Οι αντικειµενικές µέθοδοι ή αλλιώς κλασικές µέθοδοι σχετίζονται µε µετρήσιµα
αποτελέσµατα όπως για παράδειγµα η παραγωγικότητα των εργαζοµένων ενώ οι
υποκειµενικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να εκτιµήσουν τάσεις στάσεις
συµπεριφορές κτλ. Επί τοις ουσίας βέβαια, για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
αξιολόγησης χρησιµοποιούνται παράλληλα αντικειµενικά και υποκειµενικά κριτήρια.
Οι κύριες αντικειµενικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι: α) µέθοδοι
µέτρησης

παραγωγής,

β)

πωλήσεις

σε

χρηµατικές

µονάδες,

γ)

µέτρηση

αποτελεσµατικότητας, δ) προσωπικά στοιχεία εργαζοµένου κα. Οι βασικές
υποκειµενικές µέθοδοι οι είναι: α) Συγκριτικές µέθοδοι (κατάταξη, κατάταξη σε
ζευγάρια, κα), β) Αξιολόγηση µε βάση απόλυτα πρότυπα απόδοσης (performance
standards) όπως για παράδειγµα σταθµισµένος κατάλογος.
Στις µέρες µας η αξιολόγηση της απόδοσης έχει αναβαθµιστεί και µπορεί να
εφαρµοστεί µε διάφορους τρόπους. Στο παρελθόν η διαδικασία ήταν στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των προϊσταµένων ενώ στης µέρες µας υπάρχουν κι άλλοι
αξιολογητές. ∆εν είναι λοιπόν λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι αξιολογούµενοι
αξιολογούν τον εαυτό τους αναλαµβάνοντας χρέη αξιολογητή. Επίσης, συνάδερφοι
αλληλοαξιολογούνται ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αξιολόγηση γίνεται και από
υφισταµένους. Σε κάποιες περιπτώσεις η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από άτοµα
εκτός επιχείρησης όπως πελάτες- πολίτες προκειµένου να διερευνηθεί το επίπεδο
εξυπηρέτησης. Τέλος η «αξιολόγηση 360ο Μοιρών» όπως ονοµάζεται αποτελεί ένα
συνδυασµό στοιχείων όλων των προηγούµενων µεθόδων.
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Κάθε αξιολόγηση ανεξάρτητα τη µέθοδο που χρησιµοποιεί θα πρέπει να έχει
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που της προσδίδουν αποτελεσµατικότητα. Τέτοια
χαρακτηριστικά

είναι:

εγκυρότητα

(validity),

αξιοπιστία

(reliability),

αντικειµενικότητα- αµεροληψία (objectivity), συγκρισιµότητα (comparability) και
συνάφεια (relevance) µε τη θέση.
Κατά γενική οµολογία, η σωστή αξιολόγηση έχει µεγάλη σηµασία για την
βελτίωση της λειτουργίας της οργάνωσης. Συµβάλει στην βελτίωση ανάπτυξη των
εργαζοµένων, στον καθορισµό εναλλακτικών προοπτικών καριέρας αλλά και στην
σύνδεση αµοιβής µε την απόδοση. Ωστόσο, παρ όλες τις προσπάθειες, η αξιολόγηση
παραµένει µια πολυσύνθετη διαδικασία ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλεί
δυσφορία και δυσαρέσκεια. Βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο στάσεις και
συµπεριφορές να µετρηθούν ποσοτικά, ούτε να απουσιάζουν υποκειµενικοί
παράγοντες όπως είναι για παράδειγµα το άγχος των αξιολογούµενων ή η µεροληψία
των αξιολογητών. Σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας των παραγόντων που
αναφέρθηκαν, η διαδικασίας αξιολόγησης δεν εφαρµόζεται από τους οργανισµούς και
σε όταν εφαρµόζεται τα αποτελέσµατα της δεν ανταποκρίνονται στη πραγµατικότητα.

1.9 Αµοιβές Ανθρώπινου ∆υναµικού
Η αµοιβή αποτελεί την ανταπόδοση προς τον εργαζόµενο για την συµβολή
του στην επίτευξη των επιχειρησιακών σκοπών – στόχων του οργανισµού. Ένα δίκαιο
σύστηµα αµοιβής είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των σκοπών του
οργανισµού καθώς σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την απόδοση του εργαζόµενου.
Για το σκοπό, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς ένα σύστηµα αµοιβών
πρέπει να είναι δίκαιο ώστε να µπορεί να παρέχει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα να
καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες και να του αφήνει κάποιο περιθώριο να βελτιώσει
την οικονοµική του κατάσταση. Σύµφωνα µε τον Muhammad Ali (2011), η
δηµιουργία προγράµµατος αµοιβής για όλους τους εργαζοµένους είναι πολύ
σηµαντική. Στόχοι για ένα ιδανικό πρόγραµµα αµοιβής είναι να διατηρείται υπό
έλεγχο το κόστος µισθών και ηµεροµισθίων, να διατηρείται η δυσαρέσκεια µεταξύ
των εργαζοµένων στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, να είναι κατανοητό από τους
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εργαζόµενους και εύκολο στην εφαρµογή από τη διεύθυνση να επιβραβεύει την
προσπάθεια µιας καλής εργασίας και να τιµωρεί την αµέλεια23.
Οι αµοιβές των εργαζοµένων µπορεί να είναι οικονοµικές και µη οικονοµικές.
Στις οικονοµικές αµοιβές συγκαταλέγονται οι άµεσες σταθερές αµοιβές (πχ µισθός),
οι µεταβλητές αµοιβές που λειτουργούν και ως κίνητρα για τον εργαζόµενο (πχ
bonus, συµµετοχή σε κέρδη µετοχές ) καθώς επίσης και σε διάφορες παροχές (πχ
ασφάλιση, επιδόµατα). Οι µη οικονοµικές αµοιβές, από την άλλη πλευρά, είναι η
αναγνώριση από πλευράς της οργάνωσης απέναντι στον εργαζόµενο, η επένδυση
στην εξέλιξη του µέσω εκπαίδευση – ανάπτυξης, το εργασιακό κλίµα που παρέχεται
στον εργαζόµενο, οι προοπτικές που µπορεί να έχει ο εργαζόµενος στο µέλλον κτλ.24
Κάθε οργανισµός σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του αποφασίζει το
σύστηµα αµοιβών ή και το συνδυασµό συστηµάτων που θα ακολουθήσει. Τα βασικά
συστήµατα αµοιβής που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις είναι: α) Σύστηµα
αµοιβής µε βάσει τα τυπικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για το πιο παραδοσιακό
σύστηµα που βασίζεται στα τυπικά προσόντα του εργαζόµενου. Η αµοιβή
καθορίζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης (ΠΕ, ∆Ε, ΤΕΙ κτλ) και την προϋπηρεσία. β)
Σύστηµα αµοιβών µε βάση την αξία της θέσης. Στην πράξη είναι το πιο διαδεδοµένο
σύστηµα στις µέρες µας. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η σηµασία που έχει η θέση για τον
οργανισµό. Μάλιστα η αµοιβή καθορίζεται από την απόδοση του εργαζοµένου στη
θέση και όχι από τον χρόνο παραµονής του σε αυτή σύστηµα αµοιβών που στηρίζεται
στις ικανότητες (competencies). Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε και εφαρµόζεται τα
τελευταία χρόνια από οργανισµούς που έχουν επενδύσει στην γνώση και την
ανάπτυξη

του

ανθρώπινου

δυναµικού

τους

ως

βασικού

παράγοντα

αποτελεσµατικότητας και ανταγωνιστικότητας. Στην ουσία η αµοιβή καθορίζεται από
την εφαρµογή των γνώσεων – ικανοτήτων στον οργανισµό και όχι από τυπικά
προσόντα (τίτλοι σπουδών κτλ).

23

Muhammad Ali and El-Hajji, PhD (2011),"An Analytical View of the Key Elements in Management /
Union Relationship through the Introduction and Implementation of the job Evaluation Programme",
Difficulties in Gaining Employee Acceptance, Liverpool Community College and Liverpool John
Moores University, Pp 34
24
Πιο αναλυτικά : Μπουραντάς ∆.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (2003). «∆ιοίκηση ανθρωπίνων
πόρων»,σελ382-385
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
2.1 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση
Παραδοσιακά κάθε µελέτη για την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση εστίαζε στη
γραφειοκρατία του κεντρικού κράτους όπου έµµισθοι αξιωµατούχοι των υπουργείων
είχαν επωµιστεί

την ευθύνη της παροχής συµβουλών καθώς και την εφαρµογή

κυβερνητικής πολιτικής.
Με το πέρασµα του χρόνου - παρόλο που ό ρόλος των συµβουλών και των
υπουργείων διατηρεί την αίγλη του - αναβαθµίζεται ο ρόλος ευρύτερων φορέων
διακυβέρνησης όπως για παράδειγµα οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ακόµα και
µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που αναλαµβάνουν την υλοποίηση δηµόσιων
προγραµµάτων. Εκφραστής αυτής της νέας τάσης είναι η Σχολή της Νέας ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης που άσκησε έντονη κριτική στη γραφειοκρατία του Weber και έχοντας τη
συµπαράσταση διεθνών οργανισµών όπως είναι ο Οργανισµός για την Οικονοµική
Συνεργασία και Ασφάλεια (ΟΟΣΑ) συνέβαλε στη ριζική µεταρρύθµιση του δηµοσίου
τοµέα κυρίως στη Νέα Ζηλανδία αλλά και στον Καναδά και το Ηνωµένο Βασίλειο.25
Με τον όρο ∆ηµόσια ∆ιοίκηση εννοείται σύνολο των διοικητικών
µηχανισµών ή και των οργανισµών του Κράτους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα
τους τόσο σε κεντρικό, όσο σε περιφερειακό - τοπικό επίπεδο και αρµοδιότητα τους
είναι η εφαρµογή των νόµων και των προγραµµάτων της δηµόσιας πολιτικής, όπως
καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
∆εδοµένου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
δηµόσιας διοίκησης, µελετώντας τη δηµόσια διοίκηση δηλαδή τα δίκτυα των
κεντρικών υπουργείων και δηµοσίων υπηρεσιών που συµβάλουν στο έργο της
εκτελεστικής εξουσίας, οι πρακτικές που υιοθετούνται έχουν εφαρµογή και στη
Τοπική: Αυτοδιοίκηση.
Είναι λοιπόν απαραίτητη η µετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το
γραφειοκρατικό

σύστηµα

σε

ένα

σύγχρονο

µοντέλο

που

εστιάζει

στην

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους
πολίτες και ενισχύοντας τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

25

Hague R., Harrop M., (2011), «Συγκριτική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση», 2η Έκδοση, Εκδόσεις
Κριτικη ΑΕ : Αθήνα σελ.611-612 & 632-637
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Στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αρχικά επιχειρήθηκε η άκριτη µεταφορά των εργαλείων και
των προτύπων που χρησιµοποιούνται στο ιδιωτικό µάνατζµεντ (όσον αφορά

τη

διαχείριση των ανθρώπινο πόρων) στην ∆ηµόσια διοίκηση που όµως δεν
τελεσφόρησε καθώς δεν λάµβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ∆∆ και δεν περιείχε
τις απαραίτητες προσαρµογές. Αυτό το θεωρητικό κενό επιχείρησε να καλύψει το
Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ (Ν∆Μ) που έκανε την εµφάνιση του στις αρχές της
δεκαετίας του ‘80 ως η πληρέστερη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του
διοικητικού φαινοµένου. Το Ν∆Μ αποτέλεσε την κυρίαρχη προσέγγιση που οδήγησε
στην ανα-οριοθέτηση των σχέσεων κράτους µε οικονοµία και την κοινωνία
πολιτών26.
Στον τοµέα της ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων το Ν∆Μ αποµακρύνεται από
την παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης να είναι
απλά εργαλεία που υλοποιούν τη βούληση των εκάστοτε πολιτικών προϊσταµένων.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Καρκατσούλη το Ν∆Μ «…δίνει έµφαση στην
προσωπική ευθύνη και στην ατοµική απόδοση του υπαλλήλου η οποία µετράται και
αξιολογείται σε σύγκριση µε τις επιδόσεις των άλλων υπαλλήλων. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία αναδεικνύεται ο καλύτερος και επιβραβεύεται υλικά και ηθικά. Το
ανθρώπινο δυναµικό της οργάνωσης αντιµετωπίζεται εξατοµικευµένα τόσο ως προς τις
ανάγκες του, όσο και ως προς τις απαιτήσεις που η οργάνωση έχει από αυτό»27.
Αναµφίβολα το Ν∆Μ έχει συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της
διοικητικής µεταρρύθµισης. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ’90
ορισµένες από τις επιλογές του Ν∆Μ επικρίθηκαν και το µοντέλο κατηγορήθηκε ότι
εφαρµόζοντας συνταγές που έχουν υιοθετηθεί µε επιτυχία στον ιδιωτικό τοµέα οδηγεί
στην «αποξένωση του κράτους» καθώς οι πολίτες δεν είναι απλά πελάτες και ο ρόλος
των κρατικών υπηρεσιών δεν εξαντλείται µε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών µε
οικονοµικά κριτήρια. Στην κριτική που ασκήθηκε – και που διατυπώθηκε και από
ορισµένους διεθνείς οργανισµούς όπως για παράδειγµα ο ΟΗΕ - τονίζεται ότι η
εφαρµογή του Ν∆Μ συρρικνώνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, περιορίζει τη
δηµοκρατία καθώς η αντίληψη ότι το οικονοµικό όφελος είναι υπεράνω όλων
26

Πιο αναλυτικά Καρκατσούλης Παναγιώτης (2004), «Το κράτος σε µετάβαση» Από τη διοικητική
µεταρρύθµιση και το νέο ∆ηµόσια Μάνατζµεντ στη «διακυβέρνηση», Ι.Σιδέρης : Αθήνα σελ.39-43
27 Καρκατσούλης Παναγιώτης (2004), «Το κράτος σε µετάβαση» Από τη διοικητική µεταρρύθµιση
και το νέο ∆ηµόσια Μάνατζµεντ στη «διακυβέρνηση», Ι.Σιδέρης : Αθήνα σελ.40
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αποβαίνει σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος δηλαδή των αξιών της ισοπολιτείας
και ισονοµίας που κατά παράδοση προστατεύονται από το κράτος γεγονός που οδηγεί
οικονονοµικοποίηση του κράτους ακύρωση της πολιτικής ήτοι σε νεοφιλελεύθερο
προσανατολισµό.28
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα νέο µοντέλο διοίκηση αναδύθηκε αντίθετο στις
ιεραρχίες και στις αγορές που αποτυπώνει µια διαφορετική σχέση ανάµεσα στο
κράτος και την κοινωνία. Η εναλλακτική άποψη φέρει την ονοµασία «διακυβέρνηση»
(governance) και - αντίθετα µε το Ν∆Μ - διεκδικεί τον επαναπροσδιορισµό της
διοικητικής µεταρρύθµισης µε πολιτικούς όρους. Στις διακηρύξεις του ΟΗΕ η
διακυβέρνηση περιγράφεται ως «η διαδικασία µέσω της οποίας θεσµοί, επιχειρήσεις
και οµάδες πολιτών προωθούν τα συµφέροντα τους, ασκούν τα δικαιώµατα τους και τις
υποχρεώσεις τους και διαµεσολαβούν τις διαφορές τους».29
Μολονότι δεν υπάρχει ένα κοινός ορισµός για τη διακυβέρνηση η Παγκόσµια
τράπεζα την ορίζει ως «ένα σύστηµα παραγωγής πολιτικής που χαρακτηρίζεται από
προβλέψιµες ανοικτές και διαφωτιστικές- δηλαδή διαφανείς- διαδικασίες, από µια
γραφειοκρατία εµποτισµένη µε επαγγελµατικό ήθος, έναν εκτελεστικό τοµέα της
κυβέρνησης υπεύθυνο για τις πράξεις του και µια ισχυρή κοινωνία πολιτών που
συµµετέχει στις δηµόσιες υποθέσεις καθώς και από το ότι όλα αυτά συµβαίνουν µε
βάση το κράτος δικαίου».30
Οι αρχές τις διακυβέρνησης µπορούν να εφαρµοσθούν και να ελέγχουν σε
παγκόσµιο, εθνικό και κλαδικό επίπεδο διοίκησης. Μάλιστα σε εθνικό επίπεδο
υποδιαιρείται σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι
σε τοπικό επίπεδο διοίκησης υπάρχουν συγκεκριµένες εφαρµογές της «καλής
διακυβέρνησης» όπως αποκαλείται που χαρακτηρίζονται από στοιχειά άµεσης
δηµοκρατίας στην αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση.

28

Καρκατσούλης Παναγιώτης (2004), «Το κράτος σε µετάβαση» Από τη διοικητική µεταρρύθµιση και
το νέο ∆ηµόσια Μάνατζµεντ στη «διακυβέρνηση», , Ι.Σιδέρης : Αθήνα σελ.312-314
29
Στο ίδιο σελ.316-317
30
Στο ίδιο σελ.317-318
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2.2 ∆ιεθνείς τάσεις και τάσεις που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και η ∆ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση
Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τόσο η κατάρτιση όσο και η ανάπτυξη
αποτελούν µερικά από τα βασικότερα στοιχεία για τον εκσυγχρονισµό της
κυβέρνησης, κυρίως µέσω των πρωτοβουλιών µεταρρύθµισης, αλλά και της
αναβάθµισης του δηµόσιου τοµέα. Ο εκσυγχρονισµός της κυβέρνησης καθίσταται
πλέον ένα παγκόσµιο κίνηµα (OECD, 2005), το οποίο θεωρείται "πρωτοφανές"
(Peters, 2001 και Pierre, 2001: 1) και αποτελεί µέρος µιας «παγκόσµιας επανάστασης
της διαχείρισης» (Kettl, 2005). Η χρήση των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών
ιδρυµάτων

µιας

δηµόσιας

υπηρεσίας

(PSTDI)

για

την

ανάπτυξη

"νέων

επαγγελµατιών", σε συνδυασµό µε µια νέας γενιάς δηµόσιων διαχειριστών και
κυβερνητικών ηγετών, θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των διαχειριστικών ικανοτήτων,
αξιών και δεοντολογίας, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχή διεξαγωγή
των πρωτοβουλιών του δηµόσιου τοµέα (Rosenbaum, 2006).
Για τη στήριξη των πρωτοβουλιών της κάθε µεταρρύθµισης και ανανέωσης
του δηµόσιου τοµέα, µέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης, ο Κοινοπολιτειακός
Σύνδεσµος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης (CAPAM)31 δηµιούργησε ένα
δίκτυο διακυβέρνησης µε σκοπό την προώθηση του έργου των ινστιτούτων
κατάρτισης και ανάπτυξης των δηµόσιων υπηρεσιών των κρατών-µελών32. Με την
ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου παγκόσµιας πολιτικής, ελπίζεται ότι τα µέλη θα
επωφεληθούν από την ανταλλαγή πληροφοριών και πόρων, προκειµένου να
31

Commonwealth Association for Public Administration and Management (CAPAM): Οργανισµός
που προάγει τη σωστή διακυβέρνηση και την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των κυβερνήσεων των
χωρών της Κοινοπολιτείας και όχι µόνο. Οι χώρες της Κοινοπολιτείας αντιπροσωπεύουν µια ποικιλία
πολιτισµών, παραδόσεων και ιστοριών. Αυτή η ποικιλοµορφία αντιπροσωπεύει την πραγµατική
δύναµη πίσω από το CAPAM. Με µέλη που µοιράζονται τις µοναδικές εµπειρίες τους µε άλλες χώρες
της Κοινοπολιτείας, όλα τα έθνη σχηµατίζουν µεγαλύτερη εικόνα για τα ζητήµατα της διακυβέρνησης
και της δηµόσιας διοίκησης της εποχής.

32

Μέλη αποτελούν:
Αφρική:(Μποτσουάνα, Καµερούν, Γκάνα, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μοζαµβίκη,
Ναµίµπια, Νιγηρία, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Σιέρρα Λεόνε, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ουγκάντα,
Τανζανία, Ζάµπια), Ασία:(Μπανγκλαντές, Μπρουνέι Νταρουσαλάµτης, Ινδία, Μαλαισία, Πακιστάν,
Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα της Καραϊβικής και της Αµερικής Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Μπαχάµες,
Μπαρµπάντος, Μπελίζε, Καναδάς, ∆οµινίκα, Γρενάδα, Γουιάνα, Τζαµάικα, Αγία Λουκία, Άγιος
Χριστόφορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο), Ευρώπη:
(Κύπρος, Μάλτα, Ηνωµένο Βασίλειο), Ειρηνικός:(Αυστραλία, Φίτζι, Κιριµπάτι, Ναούρου, Νέα
Ζηλανδία, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαµόα, Νήσοι Σολοµώντα, Τόνγκα, Τουβαλού, Βανουάτου)
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παράσχουν εξειδικευµένη κατάρτιση και ανάπτυξη στους διαχειριστές τους ώστε να
µπορέσουν µε τη σειρά τους να πραγµατοποιήσουν µεταρρυθµίσεις για την επίτευξη
στόχων ως Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Bertucci, 2006).
Τον Οκτώβριο του 2005, όλοι οι εκπρόσωποι από τα ινστιτούτα εκπαίδευσης
και ανάπτυξης της κοινότητας, συναντήθηκαν στο Νέο ∆ελχί της Ινδίας, για να
αξιολογήσουν τους θεσµικούς τους ρόλους, να συζητήσουν κοινές ανησυχίες και να
προσδιορίσουν τρόπους και µέσα ενίσχυσης κοινών προσπαθειών έτσι ώστε να
µπορέσουν να δηµιουργήσουν µια δηµόσια υπηρεσία στο πλαίσιο των αντίστοιχων
δικαιοδοσιών τους. Οι εκπρόσωποι αυτής της συνάντησης σηµείωσαν τις οµοιότητες
στο όραµα, την αποστολή και την παροχή υπηρεσιών που συµµετείχαν τα
περισσότερα από αυτά τα ινστιτούτα και συµφώνησαν να διερευνήσουν τις
δυνατότητες ίδρυσης ενός θεσµοθετηµένου δικτύου για τη διασύνδεση της
πνευµατικής γνώσης και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αυτών των
ινστιτούτων.
Σε µια επόµενη συνεδρίαση στην Άκκρα της Γκάνας, τον Νοέµβριο του 2007,
δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο διακυβέρνησης µε τη θεσµική υποστήριξη του CAPAM.
Το δίκτυο αυτό έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών,
τεχνικών και βέλτιστων πρακτικών που σέβονται την ανάπτυξη δεξιοτήτων της
δηµόσιας υπηρεσίας, την κατάρτιση της διαχείρισης και την προώθηση της ηγεσίας.
Επίσης η δηµιουργία του συµβάλλει στην ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων
µεταξύ των θεσµικών οργάνων, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και διαχειριστικών
πρωτοβουλιών κατάρτισης µέσω κοινών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των
ικανοτήτων των µελών για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων. (CAPAM, 2005, CAPAM, 2007).
Η δηµιουργία αυτού του δικτύου διακυβέρνησης σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό
στάδιο στην ανάπτυξη των PSTDI στο εσωτερικό της Κοινοπολιτείας. Αυτά τα
ιδρύµατα σέβονται την κατάρτιση των εργαζοµένων και της διοίκησης στις χώρες
υποδοχής

τους

και

συµβάλλουν

στην

ενίσχυση

των

πρωτοβουλιών

της

µεταρρύθµισης των δηµόσιων υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Οι
χώρες της Κοινοπολιτείας, αναλαµβάνουν πολιτικές ανανέωσης της δηµόσιας
υπηρεσίας µε στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των δηµόσιων θεσµών να
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.
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Όπως έχει υποστηρίξει ο Selden (2003), όλες οι πρωτοβουλίες µεταρρύθµισης
του δηµόσιου τοµέα, είτε αποσκοπούν στην ενίσχυση της δηµοσιονοµικής
διαχείρισης, είτε στην προώθηση της µεγαλύτερης λογοδοσίας, ή στην ενίσχυση της
ανάπτυξης πολιτικής και της δηµιουργίας ικανοτήτων στο εσωτερικό της
κυβέρνησης, ή στην προώθηση της µεταρρύθµισης δεοντολογίας, ή στην εξασφάλιση
µεγαλύτερης παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες, εξαρτώνται από µια κυβέρνηση
που διαθέτει ειδικευµένους και ταλαντούχους δηµόσιους υπαλλήλους.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, τόσο οι απλοί εργαζόµενοι όσο και οι διευθυντές
τους, πρέπει να είναι µορφωµένοι, καλά εκπαιδευµένοι, ικανοί όχι µόνο να
διαχειρίζονται τις δηµόσιες πολιτικές δίκαια και κατάλληλα, αλλά και να αξιολογούν
την αποτελεσµατικότητα της παράδοσής τους, τις αναδυόµενες εντάσεις και την
παροχή καλών συµβουλών στους ανωτέρους τους σχετικά µε τους τρόπους και τα
µέσα µε τα οποία µπορούν να βελτιωθούν οι πολιτικές και τα προγράµµατα για τη
µέγιστη δυνατή υλοποίηση33.
Η κατάρτιση του προσωπικού, η ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών, ο
εντοπισµός δεξιοτήτων ηγεσίας και η ενθάρρυνση και η προώθηση των υπαλλήλων
και των διευθυντικών στελεχών µε έντονες ηγετικές ικανότητες είναι όλα µέρος των
αρµοδιοτήτων των PSTDI. Σε µια εποχή αλλαγής γενεών, όταν πολλές δηµόσιες
υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις µεγάλων
κυµάτων ηλικιωµένων εργαζοµένων που αποχωρούν σε συµπυκνωµένες χρονικές
περιόδους, ενώ οι νεοεισερχόµενοι είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν λόγω της
επαγγελµατικής "έλξης" του ιδιωτικού τοµέα, ο ρόλος των PSTDI στην πρόσληψη,
την κατάρτιση, την παρακίνηση και τη διατήρηση νέων δηµοσίων υπαλλήλων είναι
ζωτικής σηµασίας τόσο για τη σηµερινή όσο και για τη µελλοντική ζωή αυτών των
υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ένας διαφορετικός αλλά
σηµαντικός αριθµός κρατών της Κοινοπολιτείας, έχει

προχωρήσει σε µια κοινή

προσέγγιση µε σκοπό την ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω ενισχυµένων
και επικεντρωµένων πρωτοβουλιών κατάρτισης στον τοµέα της διαχείρισης και
ανάπτυξης της ηγεσίας. Ο Καναδάς φαίνεται να πρωτοστατεί σε αυτό το ζήτηµα µε
33

Johnson, D., & Molloy, A. (2013), Public service management training and leadership development
institutes: building a new generation of commonwealth public service professionals.
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την έµφαση που δίνει στην ανανέωση των δηµόσιων υπηρεσιών, την προώθηση του
Νέου ∆ηµόσιου Οργανισµού και του Νέου Επαγγελµατισµού34.
Υπό τη αιγίδα του CAPAM, δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο διακυβέρνησης,
παρέχοντας ένα θεσµικό πλαίσιο για την ανταλλαγή ικανοτήτων, ευκαιριών
κατάρτισης, ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ
των µελών του δικτύου και της ευρύτερης Κοινοπολιτείας. Τα επαγγελµατικά
συστήµατα αξιών µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων µπορούν να δηµιουργήσουν
περισσότερες απαιτήσεις για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και να συµβάλλουν στη
διευκόλυνση της διαχείρισης, ωθώντας τους οργανισµούς να παρέχουν την
υψηλότερη απόδοση (HPO).
Η νέα στρατηγική της ΕΕ για το 2020 παρουσιάζει ένα πιο παραγωγικό και
αποδοτικό µοντέλο αναβάθµισης των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την απασχόληση
και µε τους ανθρώπινους πόρους, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων,
ώστε να είναι σε θέση να προσαρµοστούν στις αλλαγές. Η ικανότητα είναι κάτι
περισσότερο από απλή γνώση και δεξιότητες. Περιλαµβάνει την ικανότητα35
αντιµετώπισης σύνθετων αιτηµάτων, αξιοποιώντας και κινητοποιώντας τους
ψυχοκοινωνικούς πόρους (συµπεριλαµβανοµένων δεξιοτήτων και συµπεριφορών) σε
ένα συγκεκριµένο πλαίσιο (ΟΟΣΑ, 2005).
Οι τάσεις στα υποψήφια κράτη της ΕΕ είναι διαφορετικές. Τα προφίλ
δηµόσιας διαχείρισης του SIGMA δείχνουν ότι η πλειοψηφία των υποψήφιων χωρών
δηµιούργησε πρόσφατα εθνικά ιδρύµατα κατάρτισης σε δηµόσια διοίκηση και
αναπτύσσει νοµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σε δηµόσια
ιδρύµατα καθώς και µηχανισµούς συντονισµού κεντρικών δηµόσιων στελεχών.
Ωστόσο, αυτές οι τάσεις δεν επηρεάζουν την ποικιλία και την οµαδοποίηση των
οργανισµών που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελµατικής ανάπτυξης σε δηµόσιους
υπαλλήλους.

34

Johnson, D., & Molloy, A. (2013), Public service management training and leadership development
institutes: building a new generation of commonwealth public service professionals.
35

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών
ικανοτήτων για τη διά βίου µάθηση, στο τέλος του 2006.
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Οι σηµερινοί πάροχοι υπηρεσιών επαγγελµατικής εξέλιξης σε όλη την
Ευρώπη µπορούν να οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
1. Κεντρικά κυβερνητικά ιδρύµατα, π.χ. Γαλλική Εθνική Σχολή ∆ιοίκησης,
Πορτογαλικά Ινστιτούτο Εθνικής ∆ιοίκησης, Γερµανική Βρετανική Σχολή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Βρετανικό Κολλέγιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, νεοσύστατα
εθνικά ιδρύµατα δηµόσιας διοίκησης
2. Αποκεντρωµένοι κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί κατάρτισης
και διαβούλευσης, όπως κέντρα κατάρτισης που δηµιουργούνται από τις
τοπικές κυβερνητικές ενώσεις, ενώσεις µη κερδοσκοπικών οργανισµών κλπ.
3. Οι ιδιωτικές εταιρείες και πρόσφατα ιδιωτικοποίησαν πρώην κυβερνητικές
υπηρεσίες, π.χ. Σουηδική SIPU
4. Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, π.χ. Το Ολλανδικό Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων
«Clingendael» ή το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πανεπιστήµιο του
Μπέρµιγχαµ.
Οι σηµαντικότεροι διεθνείς οργανισµοί που ενώνουν τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της δηµόσιας υπηρεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη36 είναι οι παρακάτω :
1. Μόνιµη ∆ιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Εκπαίδευσης ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας (SCEPSTA)
Η SCEPSTA (Standing Conference of European Public Service Training
Agencies), είναι µια οµάδα ευρωπαϊκών µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που
προσφέρουν κατάρτιση και ανάπτυξη για τους υπαλλήλους της δηµόσιας υπηρεσίας,
πολιτικούς και διαχειριστές (managers). Από την ίδρυσή της37, έχει επικεντρωθεί σε
ιδρύµατα κατάρτισης της κεντρικής κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, το Συµβούλιο της
Ευρώπης ξεκίνησε τη δηµιουργία ενός άλλου διεθνούς οργανισµού, ο οποίος θα
επικεντρώνεται στις ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους τοπικούς και το

36
Η ανασκόπηση σε αυτό το κεφάλαιο βασίζεται στo προφίλ της δηµόσιας διαχείρισης που
συντάχθηκε από τα προγράµµατα PUMA και SIGMA του ΟΟΣΑ, καθώς και τα στοιχεία που παρέχει
το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ιδρυµάτων Επιµόρφωσης (ENTO), η Μόνιµη ∆ιάσκεψη των Ευρωπαϊκών
Οργανισµών Εκπαίδευσης για τη ∆ηµόσια Υπηρεσία (SCEPSTA) και το ∆ίκτυο Ινστιτούτων και
Σχολών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (NISPAcee).

37

Ιδρύθηκε το 1973 ως ένωση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση των
αναγκών του προσωπικού των δηµόσιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση δηµοσίων
υπηρεσιών
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προσωπικό της περιφερειακής κυβέρνησης. Μετά την απόφαση αυτή δηµιουργήθηκε
το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οργανισµών Κατάρτισης.
2. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οργανισµών Κατάρτισης (ENTO)
Ο ENTO είναι µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός οργανισµός, ο οποίος
ιδρύθηκε το 1989 από το Συµβούλιο της Ευρώπης για να καλύψει τις ανάγκες των
παροχής επαγγελµατικής κατάρτισης που δεν καλύπτονται από το SCEPSTA. Ο
ENTO χρηµατοδοτείται από τα τέλη συνδροµής, τις χορηγίες και από ορισµένες
οργανώσεις των µελών καθώς και του Συµβουλίου της Ευρώπης, το οποίο παρέχει
επίσης οικονοµική υποστήριξη. Οι οργανώσεις-µέλη υποστηρίζουν επίσης τον ΕΝΤΟ
µέσω της παροχής προσωπικού, εξοπλισµού και πόρων. Ο ENTO επικεντρώνεται
στις ανάγκες των ιδρυµάτων κατάρτισης της δηµόσιας διοίκησης, τα οποία παρέχουν
υπηρεσίες σε τοπικές και περιφερειακές αρχές από σχεδόν όλα τα 39 κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Επί του παρόντος, ο ΕΝΤΟ έχει πάνω από 70 οργανώσεις
µέλη.
Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των
τοπικών και περιφερειακών αρχών να εκπληρώνουν το ρόλο τους, διασφαλίζοντας ότι
το προσωπικό τους είναι άρτια καταρτισµένο και ειδικευµένο και µπορεί να αναλάβει
τα καθήκοντά του µε δηµοκρατικό, νοµικό, επαγγελµατικό και αποτελεσµατικό
τρόπο. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων είναι :


η ενθάρρυνση της ανταλλαγής προσωπικού και εκλεγµένων αντιπροσώπων των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, εκπαιδευόµενων, εκπαιδευτικών και φοιτητών



η παροχή βοήθειας στα θεσµικά όργανα των κρατών µελών στην οργάνωση των
επισκέψεων µελέτης σε άλλες χώρες παρέχοντας επαφές και πληροφορίες



να ενεργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ "εµπειρογνωµόνων" και του Συµβουλίου
της Ευρώπης / ΕΕ όσον αφορά τα σχέδια στελέχωσης που χρηµατοδοτούνται από
το Συµβούλιο και την ΕΕ



να υποστηρίζει διάφορα ερευνητικά έργα στον τοµέα της ευρωπαϊκής δηµόσιας
διοίκησης.
Εκτός από τα παραπάνω δίκτυα που περιλαµβάνουν µέλη από όλη την

Ευρώπη, υπάρχει ένα άλλο διεθνές δίκτυο: το NISPAcee.
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3. NISPAcee (Network of Schools and Institutes of Public Administration in
Central and Eastern Europe)
Όπως είναι σαφές από το όνοµα του δικτύου, είναι προσανατολισµένο να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των µελών του από κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, παρόλο που οι δυτικές οργανώσεις µπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο και
ως συνδεδεµένα µέλη. Η αποστολή της NISPAcee είναι να προωθήσει την ανάπτυξη
των κλάδων δηµόσιας διοίκησης και προγραµµάτων κατάρτισης στις χώρες µετά την
κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων. Αυτό σηµαίνει αύξηση της ποιότητας
της διδασκαλίας και της έρευνας και παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη σχολείων /
ινστιτούτων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Άλλες δραστηριότητες
περιλαµβάνουν τους εξής στόχους:


να ενισχύσει και να βοηθήσει σχολεία και ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης
της δηµόσιας διοίκησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και να βοηθήσει
στη συνεχή ανάπτυξη και διύλιση της θεωρίας και της πρακτικής της δηµόσιας
διοίκησης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης



να βελτιώσει τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων σχολείων και ιδρυµάτων
δηµόσιας διοίκησης σε όλη την περιοχή και µεταξύ επιµέρους εκπαιδευτικών,
φοιτητών και επαγγελµατιών του χώρου και να διαδώσει και να ενθαρρύνει τη
χρήση των γνώσεων και των πρακτικών που αναπτύσσουν τα µέλη της µέσω
συνεργατικών προσπαθειών



την τόνωση και την προώθηση της συµµετοχής των νέων επαγγελµατιών και
φοιτητών όχι µόνο στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης αλλά και εντός των
δραστηριοτήτων της NISPAcee.

2.3 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα (ιστορική αναδροµή) µε
έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό
Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα38 έχει την αφετηρία της πολύ πριν την
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Στην Ελλάδα της προεπαναστατικής περιόδου
οργανωµένες κοινότητες λειτουργούσαν συλλογικά ως όργανα µε αποδοχή της
τοπικής κοινωνίας και διοικούσαν απευθείας τις τοπικές υποθέσεις σε τοπικό επίπεδο.
38

∆ιαδικτυακός ιστότοπος https://argolikivivliothiki.gr/category/κράτος-διοίκηση-αυτοδιοίκηση/
,προσπελάστηκε στις 30-10-2017
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Σηµαντικός ήταν και ο ρόλος των οργανωµένων σχηµατισµών αυτοδιοίκησης κατά τη
διάρκεια της επανάστασης.
Η οργάνωση της διοίκησης, ωστόσο, κατά την ίδρυση του νέου ελληνικού
κράτους δηµιούργησε διενέξεις σχετικά µε το ρόλο των οργανωµένων σχηµατισµών,
που είχαν συγκροτηθεί στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στη δοµή και λειτουργία του
ελληνικού διοικητικού συστήµατος.
Στα πρώτα ελληνικά συντάγµατα, καµία αναφορά δεν γίνεται για τη τοπική
αυτοδιοίκηση, ως αυτοδιοικούµενοι οργανισµοί. Στο σύνταγµα του 1864 και σ’ αυτό
του 1911 περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικές µε την εκλογή των τοπικών αρχόντων,
ενώ ο συντακτικός νοµοθέτης το 1925 ενσωµάτωσε τα αυτοδιοικούµενα κατά τόπο
σχήµατα στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο σύνταγµα του 1952 αναγνωρίζεται το αποκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης
και η τοπική αυτοδιοίκηση, της οποία εξασφαλίζεται η διοικητική αυτοτέλεια «δια
της αναδείξεως των οργάνων διοίκησής της µε καθολική ψηφοφορία»
Η διάταξη του άρθρου 102 του ισχύοντος συντάγµατος 1975/1986/2001/2008,
κατοχυρώνει

δύο

βαθµούς

τοπικής

αυτοδιοίκησης,

αναγνωρίζει

τεκµήριο

αρµοδιότητας υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης για την διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων και αναθέτει στο κοινό νοµοθέτη τον καθορισµό του εύρους και των
κατηγοριών των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή των υποθέσεων αυτών
µεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανάθεση στους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης την άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του
Κράτους.
Σε εφαρµογή της διάταξης αυτής µε το νόµο για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα

Καλλικράτης», επήλθε στο διοικητικό σύστηµα οργάνωσης του κράτους η τελευταία
µεταρρύθµιση,

µε

την

οποία

προβλέπεται

η

αναδιάρθρωση

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών οργάνων της κεντρικής διοίκησης.
Ο δεύτερος βαθµός τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προαναφερόµενου νόµου, διευρύνεται στο επίπεδο των πρώην περιφερειακών
οργάνων της κεντρικής διοίκησης, ενώ οι δήµοι και οι κοινότητες συνενώνονται και
οι δήµοι αποτελούν, πλέον, τον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. Η
αναδιοργάνωση της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε σύντοµο, σχετικώς,
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χρονικό διάστηµα από τη τελευταία µεταρρύθµιση του 1997 και της ίδρυσης του
δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης το 1994, δηµιούργησε εύλογα ερωτηµατικά
ως προς τη νέα αναδιάρθρωση του αυτοδιοικητικού συστήµατος για τη διοίκηση των
υποθέσεων δηµόσιου ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο. Η έλλειψη ενός ουσιαστικού,
άτυπου, έστω, διαλόγου για τα αποτελέσµατα των µεταρρυθµίσεων του 1994 και
1997 και η αποσπασµατική έρευνα για τον καθορισµό κριτηρίων που θέτει το
Σύνταγµα για τις µεταβολές των ορίων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
(πληθυσµιακά, συγκοινωνιακά, κοινωνικά κριτήρια) προδιέθεταν για τη διατύπωση
προβληµατισµών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα ως προς την εφαρµογή του
συστήµατος που επρόκειτο να θεσπιστεί µε το νέο νόµο39.
Οι διεκπεραιωτικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, ωστόσο, του δεύτερου βαθµού
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτές προβλέπονταν στη µεταρρύθµιση του 1994 και οι
τάσεις της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων για την µη επιτρεπτή ανάθεση
αρµοδιοτήτων γενικού δηµόσιου ενδιαφέροντος στη τοπική αυτοδιοίκηση, είχαν ήδη
οριοθετήσει τις συνθήκες για ην θέσπιση διατάξεων από το κοινό νοµοθέτη, άσκησης
αποφασιστικού χαρακτήρα υποθέσεων από τη τοπική αυτοδιοίκηση και της
παραχώρησης προς αυτήν αρµοδιοτήτων, οι οποίες ανήκουν στην ευθύνη της
κεντρικής διοίκησης.
Παράλληλα, ζητήµατα διοικητικής εποπτείας, διαδηµοτικής συνεργασίας,
δηµοσιονοµικού ελέγχου, λειτουργίας των Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
αλλά κυρίως, ζητήµατα τα οποία προέκυπταν από τη συνεχιζόµενη οικονοµική
εξάρτιση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη κεντρική διοίκηση, είχαν δηµιουργήσει
έντονους προβληµατισµούς για την αποτελεσµατικότητα του πρώτου βαθµού τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Συγχρόνως, κατά τη διάρκεια του δηµόσιου διαλόγου για την ήδη
εξαγγελθείσα αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία σηµειωτέον ήταν
στο πρόγραµµα της Κυβέρνησης, η δηµοσιονοµική κατάσταση του κράτους και η

39

Αθανασία Β. Τριανταφυλλοπούλου (2013), «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» – Αξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου
τρία χρόνια µετά την εφαρµογή του. ∆ηµοσίευση από την Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας
και Πολιτισµού. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: https://argolikivivliothiki.gr/category/κράτος-διοίκησηαυτοδιοίκηση
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οικονοµική ύφεση, η οποία επικρατούσε την περίοδο αυτή στον ευρωπαϊκό χώρο και
ειδικότερα στην Ελλάδα, είχαν ήδη διαµορφώσει ένα πλαίσιο τετελεσµένων
αποφάσεων, ως προς την επικείµενη µεταρρύθµιση. Πράγµατι, ο Νόµος 3852/2010,
ήταν το πρώτο νοµοθέτηµα µετά τη θέσπιση του πρώτου Συµφώνου Κατανόησης
µεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων, αντικείµενο του οποίου ήταν η
εξοικονόµηση δηµοσίων εσόδων40.
Το γεγονός ότι η νέα µεταρρύθµιση θεσπίστηκε υπό τους διαµορφούµενους,
βάσει του Συµφώνου Κατανόησης όρους, δεν απέκλειε, την ευχέρεια για τον Έλληνα
νοµοθέτη ως προς µια συνολική αναδιάρθρωση στη λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης, λαµβάνοντας υπόψη τις µέχρι το χρόνο αυτό εµπειρίες από τις
πρόσφατες µεταρρυθµίσεις του 1994 και 1997, αλλά και των συνθηκών και
διεργασιών της τελευταίας δεκαετίας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Ο νόµος για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», που τελικώς θεσπίστηκε,
προβλέπει, πέραν της συγχώνευσης των δοµών του πρώτου βαθµού τοπικής
αυτοδιοίκησης και την γεωγραφική διεύρυνση του δεύτερου βαθµού τοπικής
αυτοδιοίκησης, τον καθορισµό του εύρους των αρµοδιοτήτων για κάθε βαθµό
αυτοδιοίκησης, την αναδιάρθρωση των περιφερειακών κρατικών οργάνων και την
αναδιοργάνωση της δηµοτικής και περιφερειακής αποκέντρωσης και των Υπηρεσιών
των δήµων. Εισάγει, επίσης, νέους συµµετοχικούς θεσµούς στη τοπική αυτοδιοίκηση
παράλληλα µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος διακυβέρνησης αυτής, νέο
σύστηµα εποπτείας του Κράτους επί των δήµων και περιφερειών και µεταβάλει το
εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη των τοπικών αρχών. Η πολιτεία και στη νέα αυτή
µεταρρύθµιση δεν προχώρησε στον, κατά το σύνταγµα προβλεπόµενο, καθορισµό
τοπικών εσόδων και την οικονοµική αποδέσµευση της τοπικής αυτοδιοίκησης από
την κρατική επιχορήγηση.
Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα σε σχέση µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις.
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 40

Αθανασία Β. Τριανταφυλλοπούλου (2013), «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» – Αξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου
τρία χρόνια µετά την εφαρµογή του. ∆ηµοσίευση από την Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας
και Πολιτισµού. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: https://argolikivivliothiki.gr/category/κράτος-διοίκησηαυτοδιοίκηση
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Πρόγραµµα «Καλλικράτης» οπού καθορίζει την δοµή των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στην Ελλάδα µε τη τρέχουσα µορφή. Η διοικητική
µεταρρύθµιση που εισήγαγε ο εν λόγο νόµος, κινείται προς την κατεύθυνση του
συστήµατος της αποκεντρωµένης διοικητικής οργάνωσης όπου το βασικό
χαρακτηριστικό της είναι η µεταβίβαση εξουσιών και αποφασιστικών αρµοδιοτήτων
σε περιφερειακά όργανα όπου έχουν την ευθύνη για την άσκηση πολιτικής σε
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή του κράτους. Ωστόσο τα περιφερειακάαποκεντρωµένα όργανα εξαρτώνται από την κεντρική διοίκηση καθώς υπάρχει
µεταξύ τους συµπληρωµατική σχέση για την επίτευξη των σκοπών –στόχων τους. Οι
∆ήµοι αποτελούν τον πρώτο βαθµός (Α΄ Βαθµό ) και οι Περιφέρειες τον δεύτερο (Β΄
Βαθµό) Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε µικρότερο αριθµό δήµων και περιφερειών ως
αποτέλεσµα τελευταίας συνένωσης41. Συγκεκριµένα από την συνένωση 1.034 ∆ήµων
και κοινοτήτων Α’ βαθµού προέκυψαν συνολικά 325 ∆ήµοι. Αντίστοιχα από την
συνένωση 54 Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Β΄ βαθµού προέκυψαν 13 περιφέρειες.
Τέλος από τις 13 περιφέρειες προέκυψαν 7 Αποκεντρωµένες διοικήσεις που
καλούνται να ασχοληθούν µε τις κρατικές υποθέσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί
αποτυπώνεται η προηγούµενη καθώς επίσης και η τρέχουσα δοµή42 :
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ
1034
914
120
54

47

3 (7 N.A)
19
13

∆ΗΜΟΙ -ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ Α΄ Βαθµού
∆ήµοι
Κοινότητες

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ

325

∆ΗΜΟΙ
ΟΤΑ Α΄ Βαθµού

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ν.Α- ΟΤΑ
Β΄ Βαθµού
Απλές Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Ενιαίες - ∆ιευρυµένες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΟΤΑ Β΄ Βαθµού

Επαρχεία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

41

7

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

2539/97 Πρόγραµµα «Καποδίστριας» ή Σχέδιο «Καποδίστριας» ή Νόµος Καποδίστρια όπου έγινε
συνένωση κοινοτήτων σε µεγαλύτερους δήµους µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της δηµόσιας διοίκησης
στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διοικητική διαίρεση που προέκυψε µε το νόµο αυτό ίσχυσε
µέχρι το τέλος του 2010.
42
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/DomLeitAutodTopPerifDhmocr/
(Προσπελάστηκε 29-4-2017)
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Η βασική διάκριση µεταξύ της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων από τη
τοπική αυτοδιοίκηση και αυτής των γενικών υποθέσεων, τις οποίες ασκούν όργανα
της κεντρικής διοίκησης, συνδέεται µε την ανάµιξη ενός ευρύτερου αριθµού πολιτών
στη λήψη των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η άσκηση, συνεπώς,
αρµοδιοτήτων δηµόσιου χαρακτήρα από εκλεγµένα σε τοπικό επίπεδο όργανα,
διαφέρει από την αντίστοιχη άσκηση όµοιων αρµοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης,
στον τρόπο µε τον οποίο διοικούνται οι τοπικές υποθέσεις. Ο κοινός νοµοθέτης,
επιχείρησε και στην τελευταία αυτή µεταρρύθµιση έναν ενδεικτικό, αλλά συγχρόνως
αναλυτικό προσδιορισµό των τοπικών υποθέσεων, διευρύνοντας τον κύκλο των
γενικών αρµοδιοτήτων, τη διοίκηση των οποίων παραχώρησε στη τοπική
αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού43.
Η ευρύτητα των υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτυγχάνεται µόνο
εφόσον συνοδεύεται µε την παραχώρηση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων. Η
παραχώρηση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων σε όργανα, τα οποία δεν ανήκουν στη
κεντρική διοίκηση απετέλεσε κεντρικό σηµείο διένεξης από τις πρώτες ρυθµίσεις
τόσο για την πρωτοβάθµια όσο και για τη δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση. Τόσο
η κεντρική διοίκηση όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση ευρίσκονται συνεχώς σε σηµείο
τριβής, ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι καθένας διεκδικεί µεγαλύτερο µερίδιο
εξουσίας. Η διάκριση του περιεχοµένου των υποθέσεων κατά το συντακτικό
νοµοθέτη σε «γενικές» και «τοπικές», αποτελεί κριτήριο για το δηµόσιο εκείνο
φορέα, µε την ευθύνη του οποίου διοικούνται οι υποθέσεις. Ωστόσο τα όρια δεν είναι
πάντοτε ευδιάκριτα. Η «γενική υπόθεση» αποτελεί άµεσα και υπόθεση τοπικού
ενδιαφέροντος, ενώ αντίστοιχα οι τοπικές υποθέσεις έχουν και εθνικό αντίκτυπο. Επί
παραδείγµατι η εθνική οικονοµία, η οποία κατά το σύνταγµα αποτελεί υπόθεση «του
κράτους», έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα. Τούτο διότι, στο τοπικό επίπεδο µε την
«ευκαιρία» άσκησης της γενικής υπόθεσης, αναπτύσσονται συναλλαγές, κοινωνικές
σχέσεις και επικοινωνίες και αναπτύσσεται η τοπική και ευρύτερα περιφερειακή
οικονοµία. Είναι, επίσης, δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ των γενικών και τοπικών
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υποθέσεων, οι οποίες ανάγονται στο τοµέα εκπλήρωσης του κοινωνικού ρόλου της
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο πολιτισµός, ο αθλητισµός, η απασχόληση, το
περιβάλλον44.
Τούτο δεδοµένου ότι, είναι «εθνικό», δεν µπορεί παρά να αναφέρεται και σε
επίπεδο τοπικό, το οποίο επηρεάζεται και το οποίο πρωτίστως δέχεται τις επιλογές
του κοινού νοµοθέτη. Στο Σύνταγµα κηρύσσεται η καθ’ ύλην αρµοδιότητα της
τοπικής αυτοδιοίκησης στο µέρος περί της διοίκησης του κράτους. Ωστόσο σε άλλες
διατάξεις του Συντάγµατος προβλέπεται ρητά η υπέρ του κράτους αρµοδιότητα
σηµαντικών υποθέσεων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η διάκριση γενικών και τοπικών
υποθέσεων, γεγονός, το οποίο δεσµεύει τον κοινό νοµοθέτη στον προσδιορισµό του
εύρους και των κατηγοριών των αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη
διοικητική µεταρρύθµιση του 2010, ο κοινός νοµοθέτης, ως εκ τούτου, είχε την
ευχέρεια να οριοθετήσει το περιεχόµενο των γενικών και τοπικών αρµοδιοτήτων,
λαµβάνοντας υπόψη τις πάγια αποδεκτές πλέον αρχές της εγγύτητας και της
επικουρικότητας, κατά τρόπον ώστε, η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ως εκ του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου ευθύνης της,
να αναδειχθεί στον αρµόδιο δηµόσιο φορέα σύλληψης, οργάνωσης και εφαρµογής
της περιφερειακής πολιτικής στον αντίστοιχο χώρο, το κράτος δε, να διατηρήσει έναν
ρόλο κατεύθυνσης της πολιτικής σε επίπεδο επικράτειας, αυτό που είναι ευρέως
γνωστό ως «ο επιτελικός ρόλος του κράτους», προσδιορίζοντας κατά τρόπο σαφή τις
αρµοδιότητες τις οποίες τα κεντρικά όργανα του κράτους πρέπει να διατηρήσουν. Η
περιπτωσιολογική αναφορά αρµοδιοτήτων δεν προωθεί τη δυναµική µεταφοράς
όλων εκείνων των αρµοδιοτήτων και θεµάτων στη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θέτει
φραγµούς προς το σκοπό αυτό. Η επιλογή αυτή του νοµοθέτη, εκτός από το γεγονός,
ότι δηµιουργεί και συνταγµατικά προβλήµατα, µε δεδοµένο ότι, περιορίζει την καθ΄
ύλην αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 102,
δηµιουργεί και προβλήµατα κατά την εφαρµογή. Τούτο απεδείχθη, διότι κατά τη
διάρκεια των τριών χρόνων εφαρµογής του νέου νόµου, ο νοµοθέτης προέβη σε
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µεγάλης έκτασης τροποποιήσεις, προκειµένου να προσδιοριστεί ο τοπικός
χαρακτήρας αντίστοιχων υποθέσεων.
Η ευρύτητα του γεωγραφικού χώρου, συνεπώς, και η, ως εκ τούτου,
εκπροσώπηση ενός µεγάλου αριθµού πολιτών στη διοίκηση των υποθέσεων που τους
αφορούν, θα εύρισκε ανταπόκριση εάν συνδέονταν και µε την αποφασιστική
συµµετοχή του πολίτη στη διοίκηση των υποθέσεων και συνοδεύονταν µε τις
απαραίτητες δοµές και «εργαλεία», για την αποτελεσµατική εκπλήρωση του σκοπού
ενός θεσµού εξουσίας45.
Η αποφασιστική αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται και
στη δυνατότητα εκπόνησης του περιφερειακού σχεδιασµού. Στην τελευταία
µεταρρύθµιση, ο περιφερειακός προγραµµατισµός αποτελεί διακριτό τοµέα
αρµοδιοτήτων, στον οποίο εντάσσεται η εξειδίκευση των στόχων και κατευθύνσεων
της αναπτυξιακής πολιτικής της αυτοδιοικούµενης περιφέρειας. Ο νοµοθέτης, ως
προς αυτή την αρµοδιότητα επανέρχεται στις επιλογές του 1986 και επαναφέρει την
έννοια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού.
Με την διάταξη αυτή ο νοµοθέτης επιτρέπει στη τοπική αυτοδιοίκηση τον
σχεδιασµό µιας αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες
των πολιτών στο συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο. Με άλλη, ωστόσο διάταξη, η
περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεσµεύεται στην άσκηση της αναπτυξιακής της πολιτικής
από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Οι προτεραιότητες της τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι ανάγκη πράγµατι να συνάδουν µε τις αντίστοιχες εθνικές, ο
αναπτυξιακός δε σχεδιασµός και προγραµµατισµός αποτελεί υπόθεση της κεντρικής
διοίκησης. Εν τούτοις η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το δηµόσιο εκείνο φορέα, ο
οποίος ευρίσκεται σε πλήρη αµεσότητα µε το επίπεδο ευθύνης του και γνωρίζει εκ
του σύνεγγυς τις προτεραιότητες των ενδιαφερόντων των πολιτών. Η έκφραση της
γνώµης των τοπικών αρχών, συνεπώς, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την επιτυχία
και αποτελεσµατικότητα του εθνικού προγραµµατισµού. Ως εκ τούτου, προκειµένου
να εφαρµοστεί η αρχή του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, ορθότερο θα ήταν στη
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διάταξη του νόµου, ο περιφερειακός και αντίστοιχα δηµοτικός σχεδιασµός να
αποτελεί το θεµέλιο του εθνικού προγραµµατισµού, υπό την έννοια ότι, τα κεντρικά
όργανα διοίκησης, θα είχαν την υποχρέωση να εντάξουν στον εθνικό σχεδιασµό και
προγραµµατισµό τις αναγκαιότητες που θα διατυπώνονταν στους αντίστοιχους
τοπικούς και περιφερειακούς46.
Ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, παραδοσιακά, έχει
συνδεθεί µε την αµεσότητα στην επικοινωνία των πολιτών µε τους αιρετούς. Η
θέσπιση ενός ευρύτερου επιπέδου τοπικής αυτοδιοίκησης αποµακρύνει τον πολίτη
από τον «αιρετό» µε τον οποίο έχει δυνατότητα και ευχέρεια να εκθέσει τα τοπικά
ζητήµατα και ενδιαφέροντα σε σχέση µε τους εκπροσώπους της εθνικής
αντιπροσωπείας. Η διοικητική µεταρρύθµιση του 2010 πέραν της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης περιλαµβάνει και τη διεύρυνση των δήµων. Αποτέλεσµα τούτου είναι
ότι η αµεσότητα του πολίτη αποµακρύνεται και από το σύνολο των εκπροσώπων της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Περαιτέρω, η θέσπιση ενός νέου θεσµού, αυτού του
περιφερειακού συµπαραστάτη της περιφέρειας και της επιχείρησης και αντίστοιχα
του δηµότη και της επιχείρησης για το πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο
οποίος, κατά την εισηγητική έκθεση, αποβλέπει στη διαµεσολάβηση πολιτών και
αιρετών, ώστε να µην αποσπώνται οι αιρετοί από το έργο της διοίκησης, αποµακρύνει
τον πολίτη από την άµεση επικοινωνία µε τα αιρετά όργανα. Θεωρείται αναγκαίο,
παρ’ όλα αυτά, να διατυπωθεί και ο αντίλογος: Ο ισχυρισµός, δηλαδή, ότι η
αποµάκρυνση του πολίτη από το αιρετό όργανο το οποίο τον εκπροσωπεί διασφαλίζει
και την πολιτική αποµάκρυνση, δηλαδή τον περιορισµό ενός «πελατειακού»
συστήµατος διοίκησης. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις δεν ανακόπτουν ενέργειες αυτού του συστήµατος47.
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Η δυνατότητα, πάντως, του πολίτη να εκφράσει την άποψή του για τα τοπικά
ζητήµατα και να συµµετέχει στη διαµόρφωση των αποφάσεων των τοπικών αρχών,
ευρίσκει έρεισµα στους νέους συµµετοχικούς θεσµούς, οι οποίοι εισάγονται στη
µεταρρύθµιση του 2010 και στην αναδιοργάνωση του συστήµατος της δηµοτικής και
περιφερειακής διακυβέρνησης. Η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής εξασφαλίζει
την άµεση εµπλοκή του συνόλου των αιρετών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
πραγµατοποίηση των δράσεων του δηµοτικού και περιφερειακού έργου.
Η διοίκηση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκροτηµένη σε σώµα
έχει άµεση γνώση του προγράµµατος δράσης και τη δυνατότητα κατεύθυνσης για την
πρόοδό τους, ενώ οι αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής φαίνεται ότι
προσιδιάζουν περισσότερο µε τη σωστή λειτουργία των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η θέσπιση, επίσης, νέων θεσµών µε σκοπό την εµπλοκή ενός
ευρύτερου κύκλου πολιτών στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων (επιτροπή
διαβούλευσης, επιτροπή ποιότητας ζωής, συµβούλιο ένταξης µεταναστών και ο
συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης), αποτελούν θεσµούς που
ανταποκρίνονται στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως συµµετοχικού θεσµού.
Στην εφαρµογή, ωστόσο, παρατηρείται ένα «κράτηµα» των τοπικών αρχών ως προς
την πλήρη εφαρµογή των θεσµών.
Είναι σκόπιµο να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι νέοι θεσµοί, συµβάλλοντας σε
ζητήµατα, τα οποία έχουν άµεση προτεραιότητα σε τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία
ανήκει στη τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει τους νέους θεσµούς για τη
συµµετοχή των πολιτών. Η ανάδειξη ζητηµάτων, για τα οποία οι πολίτες έχουν άµεσο
ενδιαφέρον, γνωρίζουν τις ανάγκες και επιδιώκουν να συµµετάσχουν στη
διαµόρφωση της απόφασης της διοίκησης, ώστε να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις
στις επιλογές αυτής αποτελεί µέρος της αυτοδιοικητικής πολιτικής και ορθολογικής
διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων.

2.4 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης – Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για ∆ιαχείριση – Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου ∆υναµικού σε επίπεδο Οργανισµών Τοπικής αυτοδιοίκησης (αλλά και
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όλων των εργαζοµένων στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση), λαµβάνοντας υπόψη το θεωρητικό
πλαίσιο48 ταξινοµούνται κατά τοµέα και αναλύονται ως εξής:
1. Σύνταξη

οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας - Προγραµµατισµός

Ανθρωπινού ∆υναµικού
•

Καθορισµός διάρθρωσης των υπηρεσιών σε διοικητικές ενότητες και
καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους

•

Καθορισµός των αναγκαίων οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο
– ειδικότητα

•

Μεσοπρόθεσµός και ετήσιος προγραµµατισµός πλήρωσης των κενών
θέσεων

2. ∆ιαδικασία προσλήψεων και ένταξης προσωπικού
•

Προσλήψεις προσωπικού δηµοσίου δικαίου

•

∆ιορισµός – Μονιµοποίηση προσληφθέντων υπαλλήλων ή Ι∆ΑΧ

•

Τοποθέτηση σε οργανική θέση – Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο

•

Εισροές υπάλληλων από άλλο φορέα στον οργανισµό (µετατάξεις,
αποσπάσεις , µεταφορά θέσης, άτυπες µετακινήσεις, κινητικότητα)

3. ∆ιαδικασία διαµόρφωσης των όρων και των συνθηκών απασχόλησης /
εργασιακό περιβάλλον
 Αντικείµενο διαµόρφωσης της απασχόλησης
•

Κατανοµή του υπάρχοντος προσωπικού στις διοικητικές µονάδες / εσωτερικές
µετακινήσεις υπαλλήλου από µονάδα σε µονάδα

•

Καθορισµός αντικειµένου απασχόλησης

•

Συµµέτοχή υπαλλήλων σε συµβούλια και επιτροπές

 Χρονική διάρκεια απασχόλησης
•

Παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού (απουσίες,
υπερωρίες)

48
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•

∆ιαδικασία χορήγησης αδειών (κανονικών, αναρρωτικών, ειδικών , λοιπών
αδειών , διαθεσιµότητα λόγω ασθένειας)

Φυσικές και οργανωτικές συνθήκες εργασίας
•

Ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας / υγιεινή και ασφάλεια στους
χώρους εργασίας

•

∆ιαµόρφωση οργανωτικών συνθηκών εργασίας (οργάνωση διαδικασιών
λειτουργίας των υπηρεσιών, περιγραφή καθηκόντων και θέσεων εργασίας
κτλ)

4. ∆ιαδικασία χορήγησης αµοιβών
•

Μισθολογική εξέλιξη (χορήγηση µισθολογικού κλιµακίου και επιδόµατος

•

Χορήγηση άλλων επιδοµάτων και κινήτρων

•

Χορήγηση πρόσθετων παροχών σε είδος

•

Χορήγηση οδοιπορικών

•

Περικοπή αδικαιολόγητων (απουσία αργίες, στάσεις εργασίας)

•

Εξαγορά προϋπηρεσίας

•

Ασφαλιστικές εισφορές

•

Προϋπολογισµός δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού

•

Χορήγηση ηθικών αµοιβών - βραβεύσεων

5. ∆ιαδικασία αξιολόγησης, εξέλιξης και ανάπτυξης προσωπικού
 ∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
•

Εκθέσεις αξιολόγησης και υπηρεσιακής ικανότητας υπαλλήλου

•

Πειθαρχικές ποινές και πειθαρχική διαδικασία

•

∆ιαθεσιµότητα- αργία – αναστολή άσκησης καθηκόντων

∆ιαδικασίες υπηρεσιακής εξέλιξης υπαλλήλων
•

Παρακολούθηση διάρκειας υπηρεσίας- αναγνώριση προϋπηρεσίας

•

Προαγωγές (βαθµολογική εξέλιξη)
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•

Επιλογή προϊσταµένων και αναπλήρωση τους

 Επιµόρφωση – ανάπτυξη
•

Αρχική και συνεχιζόµενη επιµόρφωση και εκπαιδευτική πολιτική µε σκοπό
την ανάπτυξη γνώσεων, των ικανοτήτων και την αλλαγή της νοοτροπίας του
προσωπικού

•

Ανάπτυξη των προϊσταµένων ως στελεχών άσκησης διοίκησης

6. ∆ιαδικασία εργασιακών σχέσεων
•

Συνδικαλισµός

•

Συλλογικές διαπραγµατεύσεις / διαδικασίες επίλυσης διαφορών

•

Συλλογικά / ατοµικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις

•

∆ιαδικασίες επιβολής παραπόνων, προστασίας των δικαιωµάτων

•

∆ιαδικασίες συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων

7. ∆ιαδικασία τήρησης στοιχείων προσωπικού και σχετικών αρχείων
•

∆ιαδικασίες τήρησης προσωπικού µητρώου (φάκελος υπαλλήλου

•

Έκδοση

βεβαιώσεων

υπηρεσιακής

κατάστασης

υπαλλήλου

(πχ

πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών)
•

Σύνταξη ετήσιας κατάστασης υπαλλήλων ΤΑ

•

Παρακολούθηση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων υπάρχοντος
προσωπικού

•

Τήρηση αρχείων αποφάσεων πχ Περιφερειάρχη για θέµατα προσωπικού

•

Τήρηση αρχείων νόµων εγκυκλίων αποφάσεων κτλ σχετικών µε θέµατα
προσωπικού

8. ∆ιαδικασίες αποχώρησης προσωπικού
•

Εκροές υπαλλήλων από οργανισµό σε άλλο φορέα (µετατάξεις,
αποσπάσεις, µεταφορά θέσης, άτυπες µετακινήσεις)

•

Αποχωρήσεις από ενεργό υπηρεσία (απόλυση παραίτηση

•

Συνταξιοδότηση
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•

∆ιαθεσιµότητα λόγω κατάργησης θέσης

2.4 1 Καλές πρακτικές στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Αναµφισβήτητα η διαχείριση και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού είναι
συνυφασµένη µε την αποτελεσµατική διακυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο στις καλές

πρακτικές που εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στη δηµόσια
διοίκηση γενικότερα και ως εκ τούτου και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι, η
λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) που επιµελείται θεµάτων που σχετίζονται µε την επιλογή προσωπικού στην
∆ηµόσια ∆ιοίκηση διασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν αξιοκρατική επιλογή
προασπίζοντας παράλληλα τα δικαιώµατα των υποψηφίων εργαζοµένων. Επιπλέον,
το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) ως ο µοναδικός
επίσηµος – πιστοποιηµένος εθνικός στρατηγικός

φορέας για την ανάπτυξη του

ανθρώπινου δυναµικού έχει επωµιστεί τα τελευταία χρόνια -λόγω και της
οικονοµικής κρίσης - το µεγαλύτερο βάρος αναφορικά µε την εκπαίδευση – ανάπτυξη
του ανθρωπινού δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.

2.4.1α Επιλογή Ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης –
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης

στην

Ελλάδα

ήταν

αποτέλεσµα πελατειακών

σχέσεων και

κοµµατισµού. Σε µια προσπάθεια να εξαλείφουν τα φαινόµενα αναξιοκρατίας και
διαφθοράς για πρώτη φορά στην Ελλάδα εµφανίζεται ο θεσµός των Ανεξάρτητών
Αρχών. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που έγινε ποτέ, όσον
αφορά τη το ανθρώπινο δυναµικό στη ∆ηµόσιας ∆ιοίκηση, είναι η ίδρυση (1994) της
ανεξάρτητης αρχής του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Στην Ελλάδα κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 αναδείχθηκε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο και κάποιες πρόσθετες και
νέες µορφές ελέγχου. Οι νέες αυτές µορφές ελέγχου θεσπίστηκαν µέσω των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των οποίων οι αρµοδιότητες, οι δοµές και τα
λειτουργικά τους στοιχεία αντλήθηκαν από τη διεθνή εµπειρία, ενώ αναγνωρίσθηκαν
ως διοικητικά όργανα και κατατάχθηκαν συστηµατικά σε δυο κατηγορίες: αυτή της
προστασίας των δικαιωµάτων και αυτή της οικονοµικής ρύθµισης και προικίσθηκαν
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µε εγγυήσεις ανεξαρτησίας, για την ενίσχυση του ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης
πέρα από πολιτικές επιρροές µε απώτερο σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των νέων
πεδίων της ∆∆ που είχαν αναδειχθεί49
Μετά την Συνταγµατική Αναθεώρηση του 2001, στο άρθρο 101Α του
συντάγµατος περιλαµβάνονται κατευθύνσεις και αρχές για τον τρόπο συγκρότησης,
οργάνωσης και λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. Μάλιστα, οι ανεξάρτητες
διοικητικές αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν.3051/2002 και του
Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς
όµως αυτό να συνιστά κάποιο είδος ιεραρχικής υποταγής τους, αλλά κυρίως για να
δοθεί η δυνατότητα ενηµέρωσης, συζήτησης και προβληµατισµού της βουλής επί των
ζητηµάτων που εντοπίζονται και αναδεικνύονται στις ετήσιες εκθέσεις των
ανεξάρτητων αυτών αρχών.
Το ισχύον σύστηµα προσλήψεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση θεµελιώνεται στη
θεσµική µεταρρύθµιση που έγινε βάσει τις διατάξεις του Ν.2190/199450 και τη
σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), όπου και καθορίζονται οι θεσµικές δυνατότητες για την εκπλήρωση της
αποστολής του. Το πεδίο αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ όλοι οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα συµπεριλαµβανοµένου του Α΄ και Β΄ Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται για Ανεξάρτητη Αρχή συνταγµατικά κατοχυρωµένη (µε την
αναθεώρηση του συντάγµατος το έτος 2001) µε το Άρθρο 101 και το Άρθρο 103 παρ.
7,51 που αποστολή του είναι ελέγχει τις προσλήψεις υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αποστολή του ΑΣΕΠ είναι να ελέγχει την ορθή
εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα. Με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίζεται το δικαίωµα προς εργασία στο δηµόσιο τοµέα µε συνθήκες
απόλυτης διαφάνειας, δηµοσιότητας, αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας και την

49

Αγγελική – Ήβη Μαυροµούστακου, Σύγχρονες Μορφές ∆ιοίκησης, Μια συγκριτική & ευρωπαϊκή
προσέγγιση των Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 11-19
50
Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε : Ν. 2527/1997 & ν.2738/1999, 4325/2015 κτλ
51
'Άρθρο 103 παρ. 7, όπου σαφώς ορίζεται ότι: Η πρόσληψη υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου
5, γίνεται είτε µε διαγωνισµό είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια
και
υπάγεται
στον
έλεγχο
ανεξάρτητης
αρχής,
όπως
νόµος
ορίζει.
Νόµος µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις
διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείµενο των
οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.
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ουδετερότητα της ∆ιοίκησης ως προς τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους
πολίτες52.
Στις κύριες αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαµβάνονται: η επιλογή του τακτικού
προσωπικού του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ο έλεγχος της νοµιµότητας
των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή
της απασχόλησης µε σύµβαση µίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δηµόσιου
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της
ορθολογικής αξιοποίησης - ανακατανοµής του απασχολούµενου προσωπικού καθώς
και ο έλεγχος παράνοµων προσλήψεων, από Συµβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ µε
την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου53.
Οι πολιτικές παρεµβάσεις στο έργο των δηµοσίων υπάλληλων συνέβαλαν
στην αναποτελεσµατικότητα των δηµοσίων υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη της
αναξιοκρατίας

και

της

ευνοιοκρατίας.54

Τέτοια

φαινόµενα

επιχείρησε

να

αποκαταστήσει συγκρότηση του ΑΣΕΠ και το πέτυχε αλλάζοντας το σύστηµα
προσλήψεων και εισάγοντας ένα νέο κοινό για όλους τους φορείς της δηµόσιας
διοίκησης βασισµένο σε αξιοκρατικά και αντικειµενικά κριτήρια.
Το ΑΣΕΠ είναι µια πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση που αποτελεί τοµή στο
Ελληνικό σύστηµα προσλήψεων κυρίως όσον αφορά την αντικειµενικότητα και
ισότητα τους. Βεβαία υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα που παραµένουν άλυτα καθώς
το ΑΣΕΠ δε λαµβάνει υπόψη του θεµελιώδεις διοικητικές αρετές ή Managerial skills
που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά του εργαζόµενου. Επιπλέον, ο ΑΣΕΠ δεν
επιµελείται ζητηµάτων που σχετίζονται µε την εξέλιξη – προαγωγές υπαλλήλων (πχ
επιλογή διευθυντών) παρά µόνο µε την αρχική τους πρόσληψη (νεοδιοριζόµενοι).
Τέλος οι διατάξεις του ΑΣΕΠ δεν αφορούν όλους τους υπαλλήλους καθώς σε πολλές
περιπτώσεις για παράδειγµα γενικών γραµµατέων και διοικητών οργανισµών
συνεχίζει να γίνεται µε πελατειακά κριτήρια.55

52

Επίσηµος διαδικτυακός ιστότοπος του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr Προσπελάστηκε 18-5-2017
Επίσηµος διαδικτυακός ιστότοπος του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr Προσπελάστηκε 18-5-2017
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Γιάννης Αγαπητίδης, Ράλλης Γκέκας, Γιάννης Γούπιος, Εύη ∆ραµαλιώτη, Ανδρέας ∆ρυµιώτης,
Γιάννης Κυριακού, Πάνος Μαΐστρος, Χαράλαµπος Ντάλκας, Γιάννα Παπαδάκη, Μαριέλλα
Σακελλαρίου, Γιάννης Σελίµης, ∆ιοµήδης Σπινέλλης, Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, Παναγιώτης Σ.
Τζακώστας, Θεόδωρος Ν. Τσέκος σελ. 212-213
55
Συνέντευξη Αντώνης Μακρυδηµητρης , περιοδικό Manager 2016
53

60

Το δικαίωµα προς εργασία στο δηµόσιο τοµέα µε συνθήκες απόλυτης
διαφάνειας, δηµοσιότητας, αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας επιβάλλει την
ουδετερότητα της ∆ιοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους
πολίτες. Θεσµικό εγγυητή της τήρησης των αρχών αυτών αποτελεί το Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο συστάθηκε µε το Ν. 2190/1994
ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισµένη µε τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής των
διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει ήδη από τον ιδρυτικό
του

νόµο

εξοπλιστεί

µε

ειδικές

εγγυήσεις

ανεξαρτησίας.

Τα

µέλη

του

χαρακτηρίζονται ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί που απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το ΑΣΕΠ δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές αλλά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, ενώ οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε
ιεραρχικό έλεγχο από άποψη νοµιµότητας αλλά µόνο σε δικαστικό έλεγχο. Έχει
εθνική εµβέλεια δράσης και διαθέτει αρµοδιότητα κανονιστική, αρµοδιότητα
ελεγκτική της νοµιµότητας των πράξεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και
περιορισµένη κυρωτική αρµοδιότητα. ∆ιαθέτει επίσης διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια µε δικό του προϋπολογισµό.
Οι παραπάνω εγγυήσεις ανεξαρτησίας ενισχύθηκαν περαιτέρω µε τη
συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 2001, το
οποίο κατοχύρωσε δύο οντότητες: ένα σύστηµα πρόσληψης και στελέχωσης της
δηµόσιας διοίκησης και ταυτόχρονα ένα θεσµό που εγγυάται τη διαφάνεια, την
αξιοκρατία και την αντικειµενικότητα του συστήµατος αυτού.
Κατά την εικοσαετή και πλέον λειτουργία του το ΑΣΕΠ πέτυχε να ανατρέψει
παγιωµένες νοοτροπίες και πρακτικές, καταδεικνύοντας τη δυνατότητά του ως
ανεξάρτητης αρχής να εκπληρώσει µε επιτυχία το θεσµικό της ρόλο και να
διασφαλίσει αµεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιµο και ευαίσθητο τοµέα της
απασχόλησης στη δηµόσια διοίκηση, καταξιώθηκε δε ως ουσιαστικός µηχανισµός
ελέγχου των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο µε γνώµονα τη διαφύλαξη της αρχής της
αξιοκρατίας και τη θωράκιση του κράτους δικαίου.
Το ΑΣΕΠ συγκροτείται από 28 µέλη (Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, 24
Συµβούλους), οι οποίοι επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η
Ολοµέλεια, η Ελάσσων Ολοµέλεια και τα 5 Τµήµατα λειτουργούν ως συλλογικά
όργανα, µε συγκεκριµένες ιεραρχηµένες αρµοδιότητες στη λήψη αποφάσεων. Τα
61

µέλη του ΑΣΕΠ είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής
επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί,
ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα
στελέχη δηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων ή άλλων νοµικών προσώπων του
δηµόσιου τοµέα. Η Γραµµατεία του ΑΣΕΠ, η οποία αποτελείται από 213 υψηλού
επιπέδου υπαλλήλους, επικουρεί ενεργά τα µέλη του ΑΣΕΠ και λειτουργεί
υπερεντατικά προκειµένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Επίσης, το έργο του
Συµβουλίου υποστηρίζουν ενεργά και 11 υπάλληλοι µε την ιδιότητα του
Ειδικευµένου Επιστηµονικού Προσωπικού.
Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού το ΑΣΕΠ οργανώνει γραπτούς
διαγωνισµούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους µε βαθµολόγηση συγκεκριµένων
κριτηρίων προκαθορισµένων µε νόµο, ενώ για ορισµένες θέσεις διεξάγει
συµπληρωµατική πρακτική δοκιµασία ή ειδικές εξετάσεις – test. Το υψηλών
απαιτήσεων ειδικό επιστηµονικό προσωπικό επιλέγεται µε ειδική διαδικασία
ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων από πενταµελή επιτροπή οριζόµενη από το
ΑΣΕΠ, ενώ για την επιλογή των εκπαιδευτικών διεξάγεται ειδικός γραπτός
διαγωνισµός.
Οι θέσεις καλύπτονται πάντα µετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία
αναφέρονται τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές µε την
επιλογή διαδικασίες, όπως ορίζονται στο βασικό νόµο 2190/1994 (νόµος Πεπονή). Η
βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται µε τη δηµοσιοποίηση όλων των σταδίων της
διαδικασίας επιλογής προσωπικού.
Όλες οι λειτουργίες του ΑΣΕΠ, και κυρίως οι σχετικές µε τις διαδικασίες
προσλήψεων, υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πληροφοριακό
σύστηµα, ικανό να διαχειρισθεί µε αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα τον ιδιαίτερα
µεγάλο αριθµό φορέων, θέσεων, προκηρύξεων και υποψηφίων που συµµετέχουν στις
διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ.
Η ιδιαίτερη φύση του έργου του ΑΣΕΠ και η πιστή τήρηση της αρχής της
διαφάνειας δηµιουργούν, όπως είναι αναµενόµενο, αυξηµένες ανάγκες για παροχή
πληροφοριών. Η ενηµέρωση του κοινού πραγµατοποιείται αφενός µέσω του
Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών, που έχει οργανωθεί για το σκοπό αυτό, αλλά
κυρίως µέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), η οποία κατατάσσεται
µεταξύ των πρώτων σε επισκεψιµότητα δικτυακών τόπων των ελληνικών δηµόσιων
υπηρεσιών. Η µεγαλύτερη όµως αναγνώριση προέρχεται τόσο από τους ίδιους τους
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φορείς, που θεωρούν ότι το ανθρώπινο δυναµικό που προσλαµβάνουν µέσω ΑΣΕΠ
είναι πράγµατι υψηλού επιπέδου, όσο και από το ίδιο το προσλαµβανόµενο
προσωπικό, που γνωρίζει ότι πράγµατι προσελήφθη µε την αξία του και µόνο. Και το
γεγονός αυτό αποτελεί για όλους όσους εργάζονται στο ΑΣΕΠ πηγή ιδιαίτερης
ικανοποίησης.
Για την επιλογή του ανθρώπινου δυναµικού χρησιµοποιούνται οι παρακάτω
µέθοδοι56:
 Γραπτός διαγωνισµός
Ο ΑΣΕΠ ετοιµάζει την προκήρυξη η οποία γίνεται κατόπιν απόφασης ή και
των αρµόδιων οργάνων που τη ζητούν . και περιλαµβάνει :
•

Τον αριθµό των θέσεων κατά κλάδο κατηγορία και υπηρεσία

•

Την κατανοµή των θέσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα

•

Τα προσόντα πρόσληψης

•

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

•

Την εξεταστέα ύλη

•

Την προθεσµία υποβολής αιτήσεων και τους τόπους υποβολής

 Η καθορισµένη σειρά προτεραιότητας ή αυτόµατης επιλογής
Σε αυτή τη µέθοδο τα προσόντα βαθµολογούνται µε προκαθορισµένο αριθµό
µορίων ή µονάδων. Αφορά σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου όλων των κατηγοριών (ΠΕ,ΤΕ,∆Ε,ΥΕ). Η σειρά
προτεραιότητας γίνεται είτε ανά κλάδο ή ειδικότητα είτε ανά φορέα.
Περά από τις παραπάνω βασικές µεθόδους για την πρόσληψη προσωπικού
µέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ υπάρχει ειδική πενταµελής επιτροπή που εξετάζει
την περίπτωση για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού.
Παράλληλα, ακολουθώντας τη δυνατότητα που δίνει το σύνταγµα, προβλέπεται στις
διατάξεις του Ν. 2190/1994 η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού που θα
χρησιµοποιηθεί σε έκτακτες ανάγκες (πχ θεοµηνίες). Τέλος οι υπηρεσίες υπό
καθορισµένες προϋποθέσεις µπορούν να συνάψουν συµβάσεις µίσθωσης έργου οι
οποίες παύουν να ισχύουν αυτοδίκαια και η όποια ανανέωση τους θεωρείται άκυρη.
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Πιο Αναλυτικά Ακαλίδης Σ.,(2000): ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Πολιτική, Η ελληνική ∆ηµόσια

∆ιοίκηση (Τόµος ∆) ΕΑΠ, Πάτρα, σελ.107-112
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Αποτελεί λοιπόν πλέον κοινό τόπο, ότι η διαδικασία του ΑΣΕΠ έχει
συνεισφέρει σε µεγάλο βαθµό στη µετάβαση από την στελέχωση µε κριτήριο τις
προσωπικές – πελατειακές σχέσεις στην αξιοκρατική επιλογή προσωπικού. Την ίδια
στιγµή το γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών και ο διαδικτυακός ιστότοπος του ΑΣΕΠ
έχουν από την µια πλευρά -κατά µεγάλο ποσοστό- αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη
των πολιτών όσον αφορά την τήρηση της διαφάνειας µε παροχή συνεχούς
ενηµέρωσης, ενώ από την άλλη πλευρά την η ικανοποίηση των φορέων για το υψηλό
επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού που προσλαµβάνεται µέσω του ΑΣΕΠ,
εδραιώνουν την νέα τάση στη διαδικασία επιλογής προσωπικού.
Αξίζει να σηµειωθεί µια σηµαντική νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την
οποία δίνεται η δυνατότητα στον ΑΣΕΠ να τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο – αρχείο
υποψηφίων (Ν.4325/2015). Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η ηλεκτρονική
υποβολή δικαιολογητικών µια φορά των προσόντων και η αξιοποίηση τους στο
µέλλον χωρίς να χρειάζεται να επανέλθει ο υποψήφιος.
 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Μ.Ε.Σ.)
Ν.4369/16 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016
Τον τελευταίο καιρό και συγκεκριµένα από το 2016, σύµφωνα µε το νόµο
Ν.4369/16 (ΦΕΚ 33 Α/2016)57 συνιστάται Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Μ.Ε.Σ), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη
διοικητικών θέσεων αυξηµένης ευθύνης όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής
από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και είναι αναρτηµένο
στην επίσηµη ιστοσελίδα. Επιπλέον, µέσω της εφαρµογής στη επίσηµη ιστοσελίδα
του ΑΣΕΠ οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι για κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξηµένης
ευθύνης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

2.4.1 β Εκπαίδευση Ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Έχει πλέον καταστεί σαφές ότι, η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στη
διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, µε σκοπό την εφαρµογή καινοτόµων δράσεων και
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Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύµφωνα µε το Ν. 4472/2017
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µεθόδων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων για ποιοτική και αποτελεσµατική
διακυβέρνηση .
Η εκπαίδευση, η συνεχής επιµόρφωση και κατάρτιση των υπαλλήλων της
δηµόσιας διοίκησης αποτελεί, αναµφίβολα, βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των
επαγγελµατικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων εκείνων που θα συµβάλουν στον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και στην εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών
προγραµµάτων. Παρόλο που στις µέρες µας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, το
ζήτηµα τίθεται επιτακτικά, η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση – επιµόρφωση
διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στην αναβάθµιση των υπηρεσιών της δηµόσιας
διοίκησης, και στο παρελθόν απασχόλησε την πολιτεία γεγονός που αποδεικνύεται
από το πλήθος των νοµοθετικών ρυθµίσεων που κατά καιρούς έχουν θεσπιστεί για το
σκοπό αυτό.
Ο ισχύον Υπαλληλικός Κώδικας (Ν.3528/2007) όπως τροποποίησε τον
Ν.2683/1999, αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση – επιµόρφωση αποτελεί δικαίωµα των
δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και υποχρέωση της πολιτείας. Η πολιτεία, προς αυτή τη
κατεύθυνση οφείλει να παρέχει διευκολύνσεις (πχ άδειες µε αποδοχές ) έτσι ώστε να
ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναµικό να παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης
– εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 47 καθορίζεται ό τρόπος εκπαίδευσης αλλά και οι φορείς
εκπαίδευσης (πχ ΕΚ∆ΑΑ). Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι η εισαγωγική
εκπαίδευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Παράλληλα δίδεται έµφαση στην
υποχρέωση της υπηρεσίας να µεριµνά για τη συνεχόµενη επιµόρφωση όλων των
υπαλλήλων, ανεξαρτήτου θέσης, καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους.
Βέβαια και ο υπάλληλος υποχρεούται να συµµετέχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα
που η υπηρεσία κρίνει αναγκαία σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος βρίσκεται
αντιµέτωπος µε πειθαρχικές κυρώσεις.
Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης τα άρθρα 58,
59 και 60 του Υπαλληλικού κώδικα αναφέρουν υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούται ο
υπάλληλος εκπαιδευτική άδεια. Τα ζητήµατα που συνήθως εξετάζονται είναι η
συνάφεια της εκπαίδευσης µε το αντικείµενο εργασίας, οι αποδοχές, η διάρκεια της
εκπαίδευσης αλλά και ο σκοπός της άδειας (πχ εξετάσεις).
 Νοµοθετικό πλαίσιο
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Επιχειρώντας µια συνοπτική ιστορική αναδροµή όσον αφορά το νοµοθετικό
πλαίσιο για την εκπαίδευση, µε το Ν.1811/1951 (ΦΕΚ 141Α’) «Περί κωδικός
καταστάσεως δηµόσιων πολιτικών διοικητικών υπάλληλων», υπάρχει πρόβλεψη του
θεσµού της επιµόρφωσης. Με τον ΑΝ.310/1968 (ΦΕΚ 68 Α΄) συστήθηκε το Κέντρο
Μετεκπαίδευσης Οργάνων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΚΜΟ∆∆). Ο Ν.232/1975 (ΦΕΚ
279Α΄) Περί επιµορφώσεως ∆ηµοσίων υπαλλήλων ίδρυση της Σχολής Επιµόρφωσης
∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Αναµφισβήτητα όµως η µεγαλύτερη θεσµική καινοτοµία στον τοµέα της
εκπαίδευσης – επιµόρφωσης ∆ηµοσίων υπάλληλων ήταν- και είναι µέχρι σήµερα- η
ίδρυση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΚ∆∆) Ν.1388/1983 (ΦΕΚ 113
Α΄). Πρόκειται για Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΝΠ∆∆ µε διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια που τέλει υπό την εποπτεία του Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Παράλληλα µε την ίδρυση του ΕΚ∆∆ προβλέπονταν η
ίδρυση του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Επιµόρφωσης (Ι.∆.Ε.) και η Εθνική Σχολή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.). Το ΕΚ∆∆ µε το Ν.3200/2003 µετονοµάστηκε σε
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆ΑΑ)58 συνεχίζοντας
την αποστολή του δηλαδή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, µε τον Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και συγκεκριµένα τα
άρθρα 32 – 38 όπως αυτός συµπληρώνεται από το άρθρο 19 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ
180 Α΄) προβλέπονται τα συστήµατα εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους της δηµόσια
διοίκηση όπου η εκπαίδευση των υπάλληλων µπορεί πραγµατοποιηθεί µε
προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιµόρφωσης, εξειδίκευσης, προαγωγικής
εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Ο ισχύον Υπαλληλικός Κώδικας (Ν.3528/2007) όπως τροποποίησε τον
Ν.2683/1999, αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση – επιµόρφωση αποτελεί δικαίωµα των
δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και υποχρέωση της πολιτείας. Η πολιτεία, προς αυτή τη
κατεύθυνση οφείλει να παρέχει διευκολύνσεις (πχ άδειες µε αποδοχές ) έτσι ώστε να
ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναµικό να παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης
–εκπαίδευσης.
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Πιο αναλυτικά παρακάτω στην ανάπτυξη του ΕΚ∆ΑΑ ως εκπαιδευτικού φορέα της ∆ηµόσιας
διοίκησης
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Με το άρθρο 47 καθορίζεται ό τρόπος εκπαίδευσης αλλά και οι φορείς
εκπαίδευσης (πχ ΕΚ∆ΑΑ). Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι η εισαγωγική
εκπαίδευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Παράλληλα δίδεται έµφαση στην
υποχρέωση της υπηρεσίας να µεριµνά για τη συνεχόµενη επιµόρφωση όλων των
υπαλλήλων, ανεξαρτήτου θέσης, καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους .
Βέβαια και ο υπάλληλος υποχρεούται να συµµετέχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα
που η υπηρεσία κρίνει αναγκαία σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος βρίσκεται
αντιµέτωπος µε πειθαρχικές κυρώσεις.
Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης τα άρθρα 58,
59 και 60 του Υπαλληλικού κώδικα αναφέρουν υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούται ο
υπάλληλος εκπαιδευτική άδεια. Τα ζητήµατα που συνήθως εξετάζονται είναι η
συνάφεια της εκπαίδευσης µε το αντικείµενο εργασίας, οι αποδοχές, η διάρκεια της
εκπαίδευσης αλλά και ο σκοπός της άδειας (πχ εξετάσεις).
Επίσηµοι φορείς εκπαίδευσης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆ΑΑ)
Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως επίσηµος
θεσµικός φορέας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας
διοίκησης και δεδοµένων των οικονοµικών συγκυριών σε αρκετές περιπτώσεις και
µοναδικός, έχει αναλάβει σηµαντικό µερίδιο ευθύνης. Αποτελεί έναν από τους
κύριους φορείς - δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ). Οι εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν από το ΕΚ∆ΑΑ είναι η Εθνική
Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΣ∆∆)59 και το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ) και
την αποκεντρωµένη δοµή του στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ).
Μετρώντας, πλέον, πάνω από τριάντα χρόνια λειτουργίας και συνεχούς
εξέλιξης αλλά και αξιοποιώντας διεθνείς πρακτικές που έχουν προκύψει από
συνεργασίες που έχει αναπτύξει µε οµολόγους φορείς σε ευρωπαϊκό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο σχεδιάζει και εφαρµόζει µια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.
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Η ΕΣ∆∆Α προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της Εθνικής σχολής ∆ηµόσιας διοίκησης (ΕΣ∆∆)
και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) (Ν.3966/2011 ΦΕΚ 118 Α’ Άρθρο 15α)
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Σύµφωνα µε τους Παπαδάκη κα (2017)60 τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της
προσέγγισης είναι:


Η ∆ηµιουργία Στελεχών Επιτελικού - Αναπτυξιακού Χαρακτήρα,



Η ∆ιαρκής Εκπαίδευση και Επιµόρφωση µε έµφαση σε υψηλής προστιθέµενης
αξίας τοµείς,



Η υποστήριξη και διάδοση της διοικητικής γνώσης µέσω Τεκµηρίωσης,
Έρευνας και Καινοτοµίας,



Η Προαγωγή του συστήµατος εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
Σε αυτό το πλαίσιο ο πρώτος πυλώνας του επιχειρησιακού σχεδιασµού του

ΕΚ∆ΑΑ στοχεύει στην Παραγωγή Στελεχών Ταχείας Εξέλιξης για το δηµόσιο τοµέα
δια µέσου της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ∆∆Α).
Κύριος στόχος της σχολής είναι να παράγει εξειδικευµένα στελέχη ταχείας εξέλιξης
και σύγχρονης διοικητικής αντίληψης ικανά να επιφορτιστούν µε επιτελικού
χαρακτήρα καθήκοντα και να συµµετέχουν στη χάραξη δηµόσιων πολιτικών . Τα
στελέχη αυτά υποστηρίζοντας το έργο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αλλά και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

θα

αποτελέσουν

τον

βασικό

µοχλό

εφαρµογής

των

µεταρρυθµιστικών πρωτοβουλιών.
Ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης των δράσεων του ΕΚ∆ΑΑ στοχεύει στη
∆ιαρκής Επιµόρφωση (εισαγωγική εκπαίδευση, συνεχιζόµενη κατάρτιση) των
στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται οι παρακάτω
κατηγορίες δράσεων:
α) Ανάπτυξη δράσεων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το ανθρώπινο
δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε «οριζόντια» θέµατα,
(β) Ανάπτυξη δράσεων υλοποίησης ειδικών προγραµµάτων επιµόρφωσης στελεχών της
δηµόσιας διοίκησης, µε απολύτως εξειδικευµένους στόχους,
(γ) Ανάπτυξη δράσεων που απευθύνονται στα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης τα οποία
ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιευθύνσεων,
(δ) Ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικής µάθησης,
(ε) Ανάπτυξη δράσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης,
60

Παπαδάκης, Ν., Πεχλιβανίδης, Η., Παναγιωτοπούλου, Α. (2017), «Σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναµικού (HRD) στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Το διεθνές πλαίσιο και η ελληνική κατάσταση
των πραγµάτων. Μια κριτική επισκόπηση, στο Α. Μακρυδηµήτρης (επιµ.), Προκλήσεις και
∆υσχέρειες Εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα, Σήµερα» (Πρακτικά 6ου
Συνεδρίου ∆ιοικητικών Επιστηµόνων) .Αθήνα: Σάκκουλας (υπό δηµοσίευση) σελ 6-8
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(στ) Ανάπτυξη δράσεων διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος ανίχνευσης εκπαιδευτικών
αναγκών,
(ζ) Ανάπτυξη δράσεων ανασχεδιασµού και διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος
αξιολόγησης της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης,
(η) Ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασµού των προγραµµάτων
σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης γνώσεων –
δεξιοτήτων,
(θ) ∆ράσεις ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης «Συστήµατος Αποδελτίωσης ∆ηµοσίων
Πολιτικών»,
(ι) Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της
δηµόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσω της τεκµηρίωσης και της
παροχής ανοικτών δεδοµένων και λοιπών υπηρεσιών ανοικτής διακυβέρνησης,
(ια) Ανάπτυξη ερευνητικού / µελετητικού χαρακτήρα δράσεων στους τοµείς
αρµοδιότητας του Ε.Κ.∆.∆.Α., µε στόχο την υποστήριξη χάραξης στρατηγικής για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης και την εισαγωγή
οργανωτικών αλλαγών σε αυτήν.61
Η ειδοποιός διάφορα όµως, σε σχέση µε τη διαρκής επιµόρφωση του
ανθρώπινου

δυναµικού

της

∆ηµόσιας

διοίκησης,

έγκειται

στα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά που έχει σε σχέση µε το παρελθόν η νέα προσέγγιση του ΕΚ∆∆Α.
Συγκεκριµένα η νέα προσέγγιση στοχεύει στη διαµόρφωση της

«Εκπαιδευτικής

∆ιαδροµής» για όλα τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης.
Σε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών του το
ΕΚ∆∆Α αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, καθιέρωσε την «ατοµική κάρτα
εκπαίδευσης» (από το Σεπτέµβριο του 2010). Πρόκειται για κάρτα που δίνει τη
δυνατότητα υποβολής on line αίτησης και παράλληλα δίνει εξασφαλίζει την
ταυτοποίηση των στελεχών της ∆ηµόσιας διοίκησης που συµµετέχουν στα
εκπαιδευτικά- επιµορφωτικά προγράµµατα. Σε αυτό το πλαίσιο µε το Ν.4250/2014
(ΦΕΚ 74 Α΄) και συγκεκριµένα στο άρθρο 34 απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης
και χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης και Πιστοποίησης των επιµορφωτικών
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Παπαδάκης, Ν., Πεχλιβανίδης, Η., Παναγιωτοπούλου, Α. (2017), «Σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναµικού (HRD) στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Το διεθνές πλαίσιο και η ελληνική κατάσταση
των πραγµάτων. Μια κριτική επισκόπηση, στο Α. Μακρυδηµήτρης (επιµ.), Προκλήσεις και
∆υσχέρειες Εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα, Σήµερα» (Πρακτικά 6ου
Συνεδρίου ∆ιοικητικών Επιστηµόνων) .Αθήνα: Σάκκουλας (υπό δηµοσίευση) σελ 7-8
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προγραµµάτων του ΕΚ∆∆Α και πλέον η εκτύπωση βεβαίωση παρακολούθησης αλλά
και όλη η πληροφόρηση παρέχεται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόµενο.
Άλλη σηµαντική καινοτοµία που έχει η νέα προσέγγιση του ΕΚ∆∆Α είναι η
on line πρόσβαση που έχουν στα αρχεία των στελεχών τους πιστοποιηµένοι χρήστες
που εκπροσωπούν την υπηρεσία τους. Οι εν λόγω χρήστες µέσα από αυτή την
εφαρµογή αντλούν πληροφορίες τόσο για το εκπαιδευτικό ιστορικό των στελεχών
τους όσο και για το περιεχόµενο του σχεδιασµού ενός προγράµµατος. Με αυτόν τον
τρόπο το εκπαιδευτικό ιστορικό των στελεχών της ∆ηµόσιας διοίκησης χρησιµεύει
στην αξιοποίηση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Όλα τα παραπάνω µεθοδολογικά εργαλεία στοχεύουν στην ανίχνευση των
εκπαιδευτικών αναγκών που θα συµβάλουν στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της
σύγχρονης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού στη δηµόσια διοίκηση.62
Στο Ν. 1943/1991 και συγκεκριµένα στο άρθρο 32 κάθε υπηρεσία και ΝΠ∆∆
του δηµοσιου έφόσον έχει παραπάνω από 600 οργανικές θέσεις εργασίας
υποχρεούται να έχουν µία ή και περισσότερες εκπαιδευτικές µόνάδες. Σε αυτό το
πλάισιο έχουν δηµιουργηθεί κι αλλοι εκπαιδευτικοί φορεις63 που σχεδιάζουν
εκπαιδευτικά προγράµµατα. ∆εδοµένου όµως ότι στην προκειµένη περίπτωση
(τοπική αυτοδιοίκηση) ο µόναδικός επίσηµος φορέας εκπαίδευσης είναι το ΕΚ∆∆Α
θα δεν θα επεκταθουµε σε εκτενή αναφορα των υπόλοιπων φορέων.
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Πιο αναλυτικά, Παπαδάκης, Ν., Πεχλιβανίδης, Η., Παναγιωτοπούλου, Α. (2017), «Σύγχρονες τάσεις
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού (HRD) στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Το διεθνές πλαίσιο και η ελληνική
κατάσταση των πραγµάτων. Μια κριτική επισκόπηση, στο Α. Μακρυδηµήτρης (επιµ.), Προκλήσεις και
∆υσχέρειες Εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα, Σήµερα» (Πρακτικά 6ου
Συνεδρίου ∆ιοικητικών Επιστηµόνων) .Αθήνα: Σάκκουλας (υπό δηµοσίευση) σελ 11-15
63
Ενδεικτικά αναφέρονται ,α) Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας ΕΣ∆Υ, β) Εθνική Σχολή ∆ικαστικών
λειτουργών, γ) Εθνική Σχολή Άµυνας ΣΕΘΑ, δ) Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών ΣΕΥΥΟ κ.α.
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ΜΕΡΟΣ Γ ΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3.1 Η Ταυτότητα της Περιφέρειας Κρήτης
Η ανάλυση της περίπτωσης – Case Study – της Περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί
το αντικείµενο της µελέτης που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Η Περιφέρεια Κρήτης
είναι µία από τις περιφέρειες που πρωτοπορούν γεγονός που αποδεικνύεται από τις
δράσεις της αλλά και από την παρουσία της τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη αξιοποίηση τους για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
και την αναβάθµιση της σε όλους τους τοµείς. ∆εδοµένης της γενικότερης
οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην περιφέρεια
Κρήτης λαµβάνοντας υπόψη αφενός µεν τα εσωτερικά ζητήµατα αφετέρου στις
γενικότερες διεθνείς εξελίξεις καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για την
αναβάθµιση των υπηρεσιών της.
Η Περιφέρεια Κρήτης είναι µία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.
Περιλαµβάνει κυρίως τη νήσο Κρήτη, αλλά και µικρότερα νησιά όπως τη Γαύδο, τη
Γαυδοπούλα, τη ∆ία, τη Χρυσή, το Κουφονήσι και τις νήσους ∆ιονυσάδες. Πιο
αναλυτικά, η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους νοµούς Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύµνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού.
Βρέχεται βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος και νότια από το Λιβυκό Πέλαγος. Έχει
συνολική έκταση 8.336 km και καλύπτει το 6,3% της συνολικής έκτασης της χώρας.
Στην Περιφέρεια Κρήτης ανήκουν επίσης και αρκετά µικρά νησιά όπως Γαύδος,
Ντία, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι, η Χρυσή, ∆ιονυσάδες, Σπιναλόγκα και Παξιµάδι,
εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα.
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Εικόνα 3.1:Χάρτης Κρήτης

Πηγή: https://www.kazanakis.gr/chartes-kritis-2017/ ,προσπελάστηκε στις 29-4-2017

Η Περιφέρεια Κρήτης συνιστά µια διακριτή χωρική ενότητα µε κοινά
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και

προβλήµατα.

Χωρίζεται σε 4 Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες υπάγονται 24 ∆ήµοι που είναι τα
αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν τον
πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι συστήθηκε
µε το Π∆ 149/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α΄) σύµφωνα
µε ο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και έχει έδρα της το Ηράκλειο.

3.2 ∆ιοικητική διαίρεση
Η Περιφέρεια Κρήτης διοικητικά διαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές
ενότητες, στους οποίους υπάγονται οι 24 δήµοι της περιφέρειας, όπως αποτυπώνονται
στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ64
Περιφερειακή ενότητα

∆ήµος

Έδρα

Ηρακλείου

Αρχανών-Αστερουσίων

Πεζά

64

Πηγή:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%C
E%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
(Προσπελάστηκε 29-4-2017)
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Βιάννου

Άνω Βιάννος

Γόρτυνας

Άγιοι ∆έκα

Ηρακλείου

Ηράκλειο

Μαλεβιζίου

Γαζί

Μινώα Πεδιάδας

Ευαγγελισµός

Φαιστού

Μοίρες

Χερσοννήσου

Γούρνες

Αγίου Νικολάου

Άγιος Νικόλαος

Ιεράπετρας

Ιεράπετρα

Οροπεδίου Λασιθίου

Τζερµιάδο

Σητείας

Σητεία

Αγίου Βασιλείου

Σπήλι

Αµαρίου

Αγία Φωτεινή

Ανωγείων

Ανώγεια

Μυλοποτάµου

Πέραµα

Ρεθύµνης

Ρέθυµνο

Αποκορώνου

Βρύσες

Γαύδου

Γαύδος

Καντάνου-Σελίνου

Παλαιοχώρα

Κισσάµου

Κίσσαµος

Πλατανιά

Γεράνι

Σφακίων

Χώρα Σφακίων

Χανίων

Χανιά

Λασιθίου

Ρεθύµνου

Χανίων
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3.2.1 ∆ιάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων
Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του Π∆149/2010 η διάρθρωση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κρήτης λειτουργικά τµηµατοποιείται ως ακολούθως:
1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνονται σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο.
2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής
ενότητας και υπάγονται σε οργανική µονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης διαρθρώνεται ως κατωτέρω:
α. Γραφείο Περιφερειάρχη.
β. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών.
γ. Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και
Υποδοµών.
δ. Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.
ε. Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
στ. Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης.
ζ. Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
η. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας.
4. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης λειτουργούν επίσης και οι
παρακάτω Υπηρεσίες:
α. Νοµική Υπηρεσία.
β. Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
γ. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.
δ. Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων
Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).
ε. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Επιπρόσθετα µε το άρθρο 2 του οργανισµού :
Το Γραφείο του Περιφερειάρχη και τα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών
συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενηµέρωση των οργάνων αυτών κατά
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιµελούνται για την αλληλογραφία τους και
οργανώνουν την επικοινωνία αυτών µε τις υπηρεσίες και το κοινό.
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Συνοπτικά η διάρθρωση των Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης έχει
ως εξής:
 Περιφερειάρχης Κρήτης
1.Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και
Υποδοµών
•

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού

•

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού

•

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων

•

∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων

2.Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
•

∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

•

∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη

•

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης

•

∆ιεύθυνση Οικονοµικού

•

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Περιφερειακών Ενοτήτων

3.Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
•

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας

•

∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής

•

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

4.Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης
•

∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

•

∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εµπορίου

•

∆ιεύθυνση Τουρισµού

•

∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων

5.Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
•

∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων

6.Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
•

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας

•

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας

•

∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακών
Ενοτήτων

•

Νοµική Υπηρεσία

•

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
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•

Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου

•

Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων
Αναγκών (ΠΑΜ - ΠΣΕΑ)

•

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων

3.3 Οργανισµός - προσωπικό περιφέρειας
Σύµφωνα µε το ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.149 «Οργανισµός
της Περιφέρειας Κρήτης», µε βάση το Άρθρο 11 :
1.Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική
υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδροµή των οργάνων των
υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην
επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό,
στη διαχείριση όλων των θεµάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέµατα
σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθµη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Προσωπικού.
β. Τµήµα Συλλογικών Οργάνων.
γ. Τµήµα Γραµµατείας.
3. Ειδικότερα, οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης κατανέµονται στα
υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα ως εξής:
α. Το Τµήµα Προσωπικού είναι αρµόδιο ιδίως για όλα τα θέµατα που άπτονται της
υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας και εκδίδει τις
σχετικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες απαιτείται γνώµη συλλογικού
οργάνου καθώς και όλες τις ατοµικές πράξεις που αφορούν το προσωπικό της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
β. Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων είναι αρµόδιο ιδίως για την υποστήριξη των
συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση µητρώου και
αρχείου των πράξεών τους.
γ. Στο Τµήµα Γραµµατείας οργανώνεται, ταξινοµείται και τηρείται το κεντρικό
πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, πλην των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερο τµήµα γραµµατείας. Το
Τµήµα Γραµµατείας είναι αρµόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της
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Περιφέρειας, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και για τη
χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της
Περιφέρειας.
Σύµφωνα

µε

το

Άρθρο

12

(∆ιάρθρωση

-

Αρµοδιότητες

∆ιεύθυνσης

Οικονοµικού):
Στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και
επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και
παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας, του απολογισµού
και κάθε οικονοµικής κατάστασης. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού έχει επίσης
αρµοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της
περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων, την
πληρωµή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταµειακή διαχείριση, την
εκκαθάριση της µισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και
της αντιµισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του
προγράµµατος προµηθειών και την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων, βιβλίων και
στοιχείων.

2. Τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού απαρτίζουν τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης.
β. Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας.
γ. Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας.
δ. Τµήµα Προµηθειών.
ε. Τµήµα Μισθοδοσίας.

3.Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε
αυτή τµήµατα ως εξής:
α. Το Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης είναι αρµόδιο ιδίως για τη
συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην
κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού, στη
σύνταξη του απολογισµού και των λοιπών οικονοµικών καταστάσεων και στη µελέτη
της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, για την περιφερειακή
ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, είναι αρµόδιο για την
77

εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της
παρ. 12 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 και µέχρι της εκδόσεως αυτής, για τη
συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής και προώθησης αυτών στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και
εφόσον απαιτείται στα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, όσο και των συµβάσεων που υπάγονται στον
προληπτικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για την
έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας προκαταβολής, για
την παρακολούθηση της απόδοσής τους, τον έλεγχο όλων των συµβάσεων
οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και την τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και
βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
β. Το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο ιδίως για τη διεξαγωγή όλων των
συναφών µε την ταµειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των
πληρωµών και της εξόφλησης των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για κάθε
είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων,
παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταµειακής
διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Περιφέρειας, τηρεί το φυσικό ταµείο και διενεργεί τις χρηµατικές δοσοληψίες µε τις
τράπεζες.
γ. Το Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρµόδιο ιδίως για τη µελέτη και
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την
περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας. Επιµελείται για
τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές,
έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιµελείται
των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόµενα µε το
αντικείµενό του αρχεία και βιβλία.
δ. Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση
της εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια
διαγωνισµών και αναθέσεων προµηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την
περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ή πλείονες της
µίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων. Το τµήµα αυτό διεξάγει τη διαδικασία
εξεύρεσης

χρηµατοπιστωτικού

ιδρύµατος,

στην

περίπτωση

πρόθεσης

της

Περιφέρειας να συνοµολογήσει δάνειο, µεριµνά για τη στέγαση και µεταστέγαση των
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υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδοµών
τους, συµπεριλαµβανοµένων των µισθώσεων, τηρεί Αποθήκη προµηθευοµένων ειδών
και υλικών και µεριµνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και
εξοπλισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ε. Το Τµήµα Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο ιδίως για την εκκαθάριση της µισθοδοσίας
και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, στην
οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και
της αντιµισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζηµιώσεων από τη συµµετοχή σε
συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας. Το Τµήµα Μισθοδοσίας
µεριµνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και
εκδίδει κάθε µορφής βεβαίωση µισθοδοσίας και µισθοδοτικών καταστάσεων και
συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Σύµφωνα µε το Άρθρο 13 (∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού Οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων ) :
Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού των Περιφερειακών
Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύµνης και Χανίων ανάγονται ιδίως στη συνδροµή των
οργάνων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκπλήρωση των
στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού µητρώου των
υπαλλήλων

των

υπηρεσιών

κάθε

περιφερειακής

ενότητας,

στην

έκδοση

πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση
οποιασδήποτε ατοµικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες
απαιτείται γνώµη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη
διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας
της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας
και απόκτησης εσόδων, στην πληρωµή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και
ταµειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της µισθοδοσίας και των πάσης φύσεως
αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών, εργασιών
και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που
θέτει ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούµενων
αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
2. Τις ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού - Οικονοµικού των ως άνω Περιφερειακών Ενοτήτων
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απαρτίζουν τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας.
β. Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης.
γ. Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας.
δ. Τµήµα Προµηθειών.
ε. Τµήµα Γραµµατείας.

3. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού των Περιφερειακών
Ενοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτές
τµήµατα ως εξής:
α. Το Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο ιδίως για όλα τα θέµατα
που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής
ενότητας. Εκδίδει τις σχετικές ατοµικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες
δεν απαιτείται γνώµη συλλογικού οργάνου. ∆ιενεργεί την εκκαθάριση µισθοδοσίας
των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας,
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Μεριµνά για την απόδοση των ασφαλιστικών
κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε µορφής βεβαίωση µισθοδοσίας και
µισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.
β. Το Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης είναι αρµόδιο ιδίως για την εκκαθάριση και
εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του
άρθρου 268 του Ν.3852/2010 και µέχρι εκδόσεως αυτής, για τη συγκέντρωση και
έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που αφορούν
στην περιφερειακή ενότητα και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και εφόσον απαιτείται στα οικεία αρµόδια όργανα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, όσο και των
συµβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, το
τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσής τους.
Μελετά και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από
την περιφερειακή ενότητα και επιµελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των
εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές
και παρακολουθεί την απόδοσή τους. Επιµελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς
και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την
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περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόµενα από τις κείµενες
διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.
γ. Το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή όλων των
συναφών µε την ταµειακή διαχείριση υποθέσεων της περιφερειακής ενότητας και
ιδίως για τη διενέργεια των πληρωµών και της εξόφλησης των χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων
και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές
διατάξεις περί ταµειακής διαχείρισης. Τηρεί το φυσικό ταµείο της περιφερειακής
ενότητας και διενεργεί τις χρηµατικές δοσοληψίες µε τις τράπεζες.
δ. Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισµών και
αναθέσεων
προµηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και
εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας. Μεριµνά για τη
στέγαση και µεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την
εξασφάλιση

όλων

των

απαραίτητων

λειτουργικών

υποδοµών

τους,

συµπεριλαµβανοµένων των µισθώσεων. Τηρεί Αποθήκη προµηθευοµένων ειδών και
υλικών και µεριµνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και
εξοπλισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ε. Στο Τµήµα Γραµµατείας οργανώνεται, ταξινοµείται και τηρείται το πρωτόκολλο
καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής
ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τµήµα γραµµατείας. Το
Τµήµα Γραµµατείας είναι αρµόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της
περιφερειακής ενότητας, για την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα
οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόµενους µε τις
υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες καθώς και για τη χορήγηση της
επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Σχηµατικά παρατίθεται παρακάτω το οργανόγραµµα της περιφέρειας Κρήτης
όπου απεικονίζει την διάρθρωση όλων των υπηρεσιών και των τµηµάτων.
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Σχεδιάγραµµα 3.3: Οργανόγραµµα Περιφέρειας Κρήτης

Πηγή : Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 65
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http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Organogr_13.pdf , Ιστοσελίδα
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Προσπελάστηκε 17-05-2017
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3.4 Κατηγορίες - ειδικότητες - υπηρεσίες66
Σύµφωνα µε τη συγκεντρωτική κατάσταση των στοιχείων του προσωπικού
(του Απριλίου 2017), το σύνολο των ενεργών υπαλλήλων ήταν 1076, εκ των οποίων
οι 847 ήταν έγγαµοι και όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα οι 548 ήταν
Άνδρες και οι 528 Γυναίκες.
∆ιάγραµµα 3.4 : Εργαζόµενοι ανα φύλο

66

Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης,
Τµήµα Προσωπικού, απάντηση σε αίτηση 9-5-2017, Αρ.Πρωτ.107648, mdimitraki@crete.gov.gr

83

Με βάση την ηλικιακή κατανοµή των εργαζοµένων 22 άτοµα ανήκουν στην
ηλικιακή οµάδα των 19-30, 143 άτοµα ανήκουν στην δεύτερη ηλικιακή οµάδα των
31-40, 425 άτοµα συγκαταλέγονται στην ηλικία των 41-50, 112 σε αυτήν των 51-60
και τέλος 116 στην τελευταία κατηγορία των 61-75.
∆ιάγραµµα 3.4.1 : Ηλικιακή κατανοµή εργαζοµένων
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Οι θέσεις των µονίµων υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες:
α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε)
δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι
ανήκουν στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση (ΠΕ 429).Στη συνέχεια ακολουθούν 202
άτοµα στην ∆Ε,196 στην ΤΕ,168 στο Μεταπτυχιακό επίπεδο και µόλις 33 στην ΥΕ.
Να σηµειωθεί ότι 373 από τους εργαζόµενους µιλούν και κάποιες ξένες γλώσσες.

∆ιάγραµµα 3.4.2 : Επίπεδο Εκπαίδευσης

Στην Περιφέρεια Κρήτης προβλέπονται οι κατωτέρω θέσεις προσωπικού
Ειδικών Θέσεων (Προεδρικό ∆ιάταγµα 149, Άρθρο 34):
α. µία θέση µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα.
β. έντεκα (11) θέσεις ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών ή ειδικών
συνεργατών, εκ των οποίων τέσσερις (4) αφορούν την κάλυψη των αναγκών του
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περιφερειάρχη και µία (1) αφορά την κάλυψη των αναγκών καθενός
αντιπεριφερειάρχη.
γ. πέντε (5) θέσεις δικηγόρων µε πάγια έµµισθη εντολή.
δ. δύο (2) θέσεις δηµοσιογράφων, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
διάρκειας ίσης µε τη θητεία του περιφερειάρχη.

∆ιάγραµµα 3.4.3 : Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης διακρίνονται σε
κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:
Σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα για τον κλάδο της Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης φαίνεται οι περισσότερες θέσεις να ανήκουν στο ∆ιοικητικόΟικονοµικό (µε 127 θέσεις) και σε αυτόν των Μηχανικών (µε 114 θέσεις). Από την
άλλη από µία θέση απαρτίζονται οι ειδικότητες της Κοινωνικής Εργασίας, των
Μαθηµατικών, των Μεταφραστών, των Φυσικών, των Χηµικών και των Ψυχολόγων.
Οι Βιολόγοι – Ιχθυολόγοι έχουν 4 θέσεις ,οι Ιατροί και οι Περιβαλλοντολόγοι 7
θέσεις, οι Κοινωνιολόγοι και εκείνοι της Πληροφορικής 6 θέσεις, ενώ της Φυσικής
Αγωγής 8 θέσεις.
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∆ιάγραµµα 3.4.4 : Ειδικότητες στον Κλάδο ΠΕ
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Στον Κλάδο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάρχουν 8 ειδικότητες και είναι
οι εξής: 1.∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µε 4 θέσεις), 2.∆ιοικητικού
– Λογιστικού (µε 41 θέσεις), 3. Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας (µε 40 θέσεις), 4.
Εργοδηγών χωρίς πτυχίο (µε 4 θέσεις), 5. Μηχανικών (µε 61 θέσεις), 6.
Πληροφορικής (µε 2 θέσεις), 7. Τεχνολόγων Γεωπονίας (µε 31 θέσεις) και 8.
Τεχνολόγων Τροφίµων (µε 3 θέσεις).
∆ιάγραµµα 3.4.5 : Ειδικότητες στον Κλάδο ΤΕ
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Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση υπάρχουν 7 ειδικότητες και είναι οι
παρακάτω µε τις αντίστοιχες θέσεις :

1.Κλάδος ∆Ε Γεωτεχνικών

2 θέσεις

2.Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών - Γραµµατέων

98 θέσεις

3.Κλάδος ∆Ε Οδηγών

19 θέσεις

4.Κλάδος ∆Ε Πληροφορικής - Προσωπικού
Η/Υ

18 θέσεις

5.Κλάδος ∆Ε Σπερµατεγχυτών

2 θέσεις

6.Κλάδος ∆Ε Τεχνικών

36 θέσεις

7.Κλάδος ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων

15 θέσεις

∆ιάγραµµα 3.4.6 : Ειδικότητες στον Κλάδο ∆Ε
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Στον κλάδο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν οι ειδικότητες του
Βοηθητικού προσωπικού, των Επιµελητών, των Επιµελητών Κλητήρων, των
Εργατών και του Προσωπικού Καθαριότητας. Οι Επιµελητές σύµφωνα µε το
διάγραµµα κατέχουν και το µεγαλύτερο ποσοστό θέσεων µε 38%, ενώ το µικρότερο
ανήκει στο Προσωπικό Καθαριότητας και στους Επιµελητές Κλητήρες µε µόλις 3%.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν επιπλέον 220 υπάρχουσες θέσεις από το
σύνολο των ειδικοτήτων µε χωρίς περιγραφή.
∆ιάγραµµα 3.4.7 : Ειδικότητες στον Κλάδο ΥΕ

3.4.1 ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού στην Περιφέρεια Κρήτης
Για ζητήµατα που σχετίζονται µε διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναµικού της Περιφέρειας Κρήτης αρµόδια είναι η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, µε έδρα
το Ηράκλειο η όποια υπάγεται στη γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. Οι
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης διοίκησης σε θέµατα προσωπικού όπως αναφέρονται
στον οργανισµό.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 (Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας)
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρµόδια για το
συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων
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που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την
αντιµετώπιση

των

προβληµάτων

και

των

υποθέσεων

αρµοδιότητάς

τους.

Επιπρόσθετα, η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις
εξής οργανικές µονάδες:
α. ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε έδρα το Ηράκλειο
και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
β. ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα το Ηράκλειο και τοπική
αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
γ. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, µε έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την
Περιφέρεια Κρήτης.
δ. ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, µε έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την
Περιφέρεια Κρήτης.
ε. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, µε έδρα
τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
στ. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, µε
έδρα το Ρέθυµνο και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης.
ζ. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, µε έδρα
τα Χανιά και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

3.4.1.1 Προσλήψεις

Ο αριθµός εργαζοµένων της Περιφέρειας Κρήτης ανά κατηγορία εκπαίδευσης
και ανά βαθµό εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕ
ΤΕ
∆Ε
ΥΕ

Α
308
122
148
-

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Β
Γ
∆
49
8
4
51
3
2
10
15
3
13
5
8

Ε
0

Α
23
11
15
-

Β
2
1
10
1

Ι∆ΑΧ
Γ
0
1
0
3

∆
0
0
1
1

Ε
0

Ο προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού µε
σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ και µε σύµβαση µίσθωσης έργου γίνεται µετά από εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και µετά από απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου,
µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες των υπηρεσιών για τακτικό προσωπικό και ανάλογα
τις ανάγκες για κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, αντίστοιχα. Η
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στελέχωση των Ο.Τ.Α Β΄ Βαθµού µε µόνιµο προσωπικό ή µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου ,πέρα των διορισµών/προσλήψεων γίνεται µε
απόσπαση ή µετάταξη και δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης –
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο αριθµός του έκτακτου προσωπικού που προσλαµβάνεται από την
Περιφέρεια Κρήτης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
επιλογή του προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται βάσει των
κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν.2190/94 και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου
συνάπτονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως ισχύουν. Το
2016 προσλήφθηκαν 6 άτοµα µε σύµβαση Ι∆ΟΧ και 1 µε µίσθωση έργου.
Επίσης, στο πλαίσιο της ∆ράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», απασχολήθηκαν στην
Περιφέρεια Κρήτης άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
Πίνακας στοιχείων απασχόλησης ωφελούµενων Ο.Α.Ε.∆
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΟΑΕ∆

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

3/2016

5 ΜΗΝΕΣ

2016

2

5/2015

5 ΜΗΝΕΣ

2015-2016

106

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

3.4.1.2 Υπερωρίες
Το Τµήµα Μισθοδοσίας της Περιφέρειας αναλαµβάνει:
•

Την εκκαθάριση της µισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του
προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της
Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και της αντιµισθίας, των
εξόδων κίνησης και των αποζηµιώσεων από τη συµµετοχή σε συνεδριάσεις
των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.

•

Μεριµνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τις υπερωρίες, τηρεί
σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε µορφής βεβαίωση µισθοδοσίας και
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µισθοδοτικών

καταστάσεων

και

συντάσσει

τα

δικαιολογητικά

συνταξιοδότησης.

3.4.1.3 Αλλαγή συνθηκών
Αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπως είχαν ορισθεί και
ασκούνταν µε διατάξεις τυπικών νόµων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν
έχουν απονεµηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 στις περιφέρειες, ούτε
έχουν µεταβιβασθεί στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και στους δήµους, ασκούνται
από 1ης-1-2011 από τις υπηρεσίες που συστήνονται µε το παρόν, µε εξαίρεση θέµατα
προστασίας των δασών καθώς και θέµατα χωροταξίας και περιβάλλοντος (άρθρο 283
παρ. 3 Ν.3852/2010).

3.4.1.4 Μεταθέσεις
Οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος που έχουν έδρα διαφορετική από την
έδρα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες είχαν συσταθεί κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, µε την ίδια τοπική αρµοδιότητα,
υπαγόµενες από 1ης -1-2011 στην αµέσως υπερκείµενη οργανική µονάδα επιπέδου
∆ιεύθυνσης που ασκεί τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και εντός της οικείας
περιφερειακής ενότητας.
Κτηνιατρεία που λειτουργούν ως γραφεία και έχουν έδρα διαφορετική από
την έδρα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα οποία είχαν συσταθεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, µε την ίδια τοπική
αρµοδιότητα, υπαγόµενα από 1ης -1-2011 στην αµέσως υπερκείµενη οργανική
µονάδα επιπέδου Τµήµατος που ασκεί τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και εντός της
οικείας περιφερειακής ενότητας.
Στην έδρα των πρώην Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης που καταργήθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και των οποίων οι αρµοδιότητες
περιέρχονται στους δήµους συστήνονται Γραφεία Αγροτικής Οικονοµίας, τα οποία
υπάγονται στην αµέσως υπερκείµενη οργανική µονάδα επιπέδου Τµήµατος που ασκεί
τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.
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3.4.1.5 Μετατάξεις
Κατά το έτος 2016 έχουν µεταταχθεί 3 υπάλληλοι προς την Περιφέρεια
Κρήτης και 1 υπάλληλος από την Περιφέρεια προς άλλο φορέα. Οι µετατάξεις
γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 246 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 38 του Ν.4456/2017 και το άρθρο 100 του Ν.4472/2017.

3.4.1.6 Αποσπάσεις
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων
προβλέπονται από τα άρθρα 84 έως 86 του Ν.3528/2007,όπως τροποποιήθηκαν από
το άρθρο 29 του ν.4369/2016. Το έτος 2016 έχουν αποσπαστεί 8 υπάλληλοι προς την
Περιφέρεια Κρήτης και 2 από την Περιφέρεια προς άλλους φορείς. Η απόσπαση
υπαλλήλων από και προς την Περιφέρεια Κρήτης γίνεται µε το άρθρο 247 του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του Ν.4257/2014(παρ.2), το
άρθρο 18 του Ν.4440/2016 και ακολούθως από το άρθρο 38 του Ν.4456/2017 και
από το άρθρο 100 του Ν.4472/2017 των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ από
Ν.Π.Ι.∆.(εντός του ∆ηµόσιου Τοµέα) στην Περιφέρεια πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε το Ν.2344/1995,σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.2 του
Ν.4440/2016(ΦΕΚ.224/τ.Α΄), και τέλος οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης µε το
άρθρο 21 του Ν.2946/2001(ΦΕΚ224/08-102001,τ.Α΄), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του άρθρου 8, παρ.3 του Ν.3257/2004.

3.4.1.7 Κινητικότητα
Με απόφαση του Περιφερειάρχη, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µερικής απασχόλησης κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις µερικής
απασχόλησης. Σε περίπτωση που αυτές δεν υφίστανται ή δεν επαρκούν, το
προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς. Επιπρόσθετα, θα
τοποθετηθεί το τακτικό, µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικό
της έδρας της Περιφέρειας σύµφωνα µε τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και
τις ανάγκες της έδρας της Περιφέρειας. Τέλος, θα τοποθετηθεί το τακτικό, µόνιµο και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικό στις υπηρεσίες των περιφερειακών
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ενοτήτων σύµφωνα µε τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες των
υπηρεσιών αυτών.

3.4.1.8 Εκθέσεις αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων έως το 2012 εφαρµόστηκε το
Π.∆318/1992 (ΦΕΚ 161,τεύχος Α΄). Στη συνέχεια εκδόθηκε ο Ν.4250/2014(ΦΕΚ
74,τεύχος Α΄), ο οποίος δεν εφαρµόστηκε, µε εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης
έτους 2013, που είχαν ήδη συνταχθεί κατά τη δηµοσίευση του Ν.4250/2014 από τους
αξιολογητές της παρ.3 του άρθρου 18 του Π.∆. 318/1992 και συνεπώς το κύρος των
ανώτερων εκθέσεων δε θιγόταν από τις διατάξεις του Ν.2450/2014. Για το έτος 2016
η αξιολόγηση έγινε µε το Ν.4369/2016, ΜΕΡΟΣ Β΄.

3.4.2Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού στην Περιφέρεια Κρήτης
Τα

τελευταία

χρόνια

στην

Περιφέρεια

Κρήτης

προωθείται

ένας

ολοκληρωµένος σχεδιασµός µε βάση τη δυναµική περιφερειακή ανάπτυξη, και την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου θεσµικού πλαισίου για την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας στον σχεδιασµό
και την υλοποίηση της πολιτικής.

3.4.2.1 Εκπαίδευση
Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας µπορούν να συµµετέχουν σε όλα
προγράµµατα που υλοποιούνται από το ΕΚΚ∆Α και εφόσον το επιθυµούν. Ως
επίσηµος πιστοποιηµένος φορέας εκπαίδευσης το ΕΚ∆∆Α σε συνεργασία µε την
περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί προγράµµατα ειδικά για το προσωπικό της περιφέρειας
Κρήτης στην έδρα της περιφέρειας Κρήτης (περίπου 5-10 προγράµµατα ετησίως). Με
αυτόν τον τρόπο εξοικονοµούνται πόροι από τις δαπάνες µετακινήσεων που
απαιτούνται για να µεταβούν εκτός έδρας οι υπάλληλοι και υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής προγραµµάτων τέτοιων που να είναι σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του
ανθρώπινου δυναµικού της περιφέρειας.

3.4.2.2 Επιµόρφωση – Κατάρτιση
Στα πλαίσια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της η Περιφέρεια Κρήτης
και την υλοποίηση της αποστολής και του έργου της, που κυρίως αναφέρεται στο
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σχεδιασµό και στην εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί
καινοτόµες δράσεις. Μια από αυτές τις δράσεις είναι η επιµόρφωση στελεχών και
αιρετών της Περιφέρειας Κρήτης που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο Προγραµµατικής
Σύµβασης Περιφέρειας και Πανεπιστηµίου Κρήτης, για το έργο «∆ιακυβέρνηση,
Βιωσιµότητα και Περιφερειακή Καινοτοµία». Αντικείµενο του έργου αποτελεί η
αλληλεπίδραση µεταξύ υποδειγµάτων διακυβέρνησης και βιωσιµότητας.
Το εν λόγω έργο υλοποιείται από τα Ερευνητικά Εργαστήρια ΚΕΠΕΤ και
ΚΕΑ∆ΙΚ του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τη
συµµετοχή 17 Καθηγητών και Ερευνητών από 5 Τµήµατα του Πανεπιστηµίου
Κρήτης και το ΙΤΕ (ένα τµήµα της θα πραγµατοποιηθεί µε ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, µέσω της ειδικά σχεδιασµένης για αυτό το σκοπό, πλατφόρµας από το
ΙΤΕ) και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Νικόλαο Παπαδάκη. Το εγχείρηµα αυτό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το σχεδιασµό
και υλοποίηση ενός προγράµµατος επιµόρφωσης υπηρεσιακών και αιρετών
στελεχών, από τους 2 βαθµούς Αυτοδιοίκησης. Η εν λόγω επιµόρφωση- κατάρτιση
βασίζεται στην ήδη διεξαχθείσα, από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, έρευνα- διάγνωση
αναγκών και γίνεται βάσει συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων.
Το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης εστιάζει στα ζητήµατα της βιωσιµότητας και
της χρηστής διακυβέρνησης σε επίπεδο υλοποίησης περιφερειακών πολιτικών,
παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (capacity
building). Αναµένεται να υποβοηθήσει τόσο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη
βελτίωση των µορφών διακυβέρνησης όσο και την ενίσχυση της γενικότερης
κουλτούρας της βιωσιµότητας ως συνειδητής επιλογής και ως τρόπου ζωής.
Πρόκειται για µια στοχευµένη και σωµατοποιηµένη διαδικασία επιµόρφωσης
στελεχών µε βάση τα διεθνή standards της κατάρτισης και εκτιµάται ότι θα συµβάλει
σηµαντικά στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των στελεχών της
Αυτοδιοίκησης.

3.4.2.3 Προαγωγές
Με το Ν.4369/2016 ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι βαθµολογικές προαγωγές και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν
µε τις όµοιες του άρθρου 25 του Ν.4369/2016. Για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2016
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εως 30-4-2017 προήχθησαν στον Α΄ βαθµό 67 υπάλληλοι, στον Β΄βαθµό 16
υπάλληλοι και στον Γ΄ βαθµό 1 υπάλληλος.

3.4.2.4 Αλλαγή θέσεων
Με απόφαση του Περιφερειάρχη, οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την 31η12-2010

στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατατάσσονται από 1ης-1-2011 στις

οργανικές θέσεις που προβλέπονται από το παρόν και στους κλάδους και ειδικότητες
του άρθρου 37 µε το βαθµό που κατέχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους,
λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του π.δ.50/2001(A΄ 39) όπως ισχύουν. Σε
περίπτωση που κατά τον ανωτέρω χρόνο κατέχουν διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα,
κατατάσσονται στους κλάδους ή τις ειδικότητες του ανωτέρω άρθρου ανάλογα µε τα
προσόντα που κατέχουν. Εάν οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται µε το παρόν δεν
επαρκούν για την κατάταξη του προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,
το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις.

3.4.2.4 Άλλες δράσεις που συµβάλουν στην αναβάθµιση των του
ανθρώπινου δυναµικού και των παρεχόµενων υπηρεσιών
1. Ψηφιακή Υπογραφή
Η αποκλειστική χρήση της ψηφιακής υπογραφής συµπεριλαµβάνεται στις
άλλες δράσεις και κρίνεται απαραίτητη για τη µείωση του κόστους λειτουργίας και
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας. Επίσης, συµβάλει στη µείωση των
γραφειοκρατικών δοµών και των πολλών ωρών εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει
τη διαφάνεια και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στην Ελλάδα υπάρχει η παραπάνω τεχνολογική δυνατότητα, παρόλα αυτά δεν
έχει εφαρµοστεί, καθώς κυριαρχούν οι αποσπασµατικές και ελλειµµατικές
προσεγγίσεις για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας, για την έκδοση των
εγγράφων µέσω της ψηφιακής υπογραφής και της ακολουθίας της ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει κάποια άλλη προσπάθεια
επίλυσης του ζητήµατος, είτε µέσω εγκυκλίων είτε µέσω πρωτοβουλιών, ή κάποιων
project οδηγώντας στα βέλτιστα αποτελέσµατα και γι’ αυτό η ανάγκη της
νοµοθετικής ρύθµισης, κρίνεται άµεσα αναγκαία.
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Το θεσµικό πλαίσιο
Το

νοµικό

πλαίσιο

από

το

Προεδρικό

∆ιάταγµα 150/2001,

όπου

ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 99/93/ΕΚ για την ψηφιακή
υπογραφή, ως το νόµο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παρέµενε σε
ένα δυνητικό πλαίσιο εφαρµογής των δυνατοτήτων της ψηφιακής υπογραφής.
Για να υπάρξουν καλύτερα και ουσιαστικά αποτελέσµατα, γίνεται σαφές πως
απαιτείται µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, όπου θα καθίσταται υποχρεωτική δια
νόµου η αποκλειστικά ηλεκτρονική λειτουργία, µε ποινή ακυρότητας επί των
παραγόµενων εγγράφων. ∆ηλαδή, κάθε διοικητική πράξη, που θα δηµιουργείται
χωρίς ψηφιακή υπογραφή, θα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη, µε τις κατάλληλες
εξαιρέσεις για λόγους έκτακτης ανάγκης κ.λπ.
Βασικό σηµείο σε µία τέτοια νοµοθετική ρύθµιση είναι ταυτόχρονα η
υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής υπογραφής για όλο το ∆ηµόσιο και η θέσπιση
συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής. Βέβαια, η τήρηση µιας τέτοιας
διάταξης και η µείωση των πιθανοτήτων τροποποίησης, χρονικής µετάθεσης ή και
ακύρωσής της, είναι το κρίσιµο ερώτηµα για την επιτυχία της.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η νέα ρύθµιση του άρθρου 24 του νόµου
4440/2016, όπου τίθεται πλέον η υποχρεωτικότητα της χρήσης της ψηφιακής
υπογραφής ως απαραίτητη διαδικασία για την έκδοση των διοικητικών πράξεων. Η
νέα αυτή ρύθµιση βασίζεται σε τρεις παραµέτρους και ειδικότερα αυτές είναι: η
Οικονοµική, η ∆ιοικητική και η Περιβαλλοντική.


Οικονοµική παράµετρος
Σύµφωνα µε τη συντηρητική εκτίµηση µελέτης του ΙΟΒΕ (ICT Adoption and

Digital Growth in Greece) του 2014, αποδεικνύεται ότι το ελληνικό δηµόσιο µπορεί
να εξοικονοµήσει άµεσα 400 εκ. ευρώ ανά έτος, καταργώντας το χαρτί και τις
παράπλευρες διαδικασίες κατά την έκδοση διοικητικών εγγράφων και πράξεων.
Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο RoI (return on investment), µε βάση την CoSign
digital signature by ARX (διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρία από τις ΗΠΑ) και
εξετάζοντας όλες τις διαδικασίες προµήθειας και εκτύπωσης χαρτιού, µαζί µε τις
ανθρωποώρες που σπαταλούνται ετησίως για την έντυπη διαδικασία και τις πράξεις
διεκπεραίωσης, προκύπτει ένα τεράστιο κόστος ετησίως.
Με την αποκλειστική χρήση της ψηφιακής υπογραφής, οι δαπάνες αυτές
µπορούν να εξοικονοµηθούν από τον κρατικό προϋπολογισµό, εξοικονοµώντας
πόρους προς άλλες παραγωγικές διαδικασίες και κοινωνικές παροχές.
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∆ιοικητική παράµετρος
Η έντυπη διαδικασία σύνταξης και διεκπεραίωσης εγγράφων προκαλεί, πέραν

του οικονοµικού κόστους, ένα µεγάλο ποσοστό διοικητικής καθυστέρησης και
ανεπάρκειας στη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών. Ο ουσιαστικός χρόνος
απασχόλησης µειώνεται αισθητά κατά την έντυπη διαδικασία, ιδίως, προσθέτοντας το
χρόνο που χρειάζεται για την ανεύρεση και την επανέκδοση εγγράφων που χάνονται,
ενώ η χρονοσήµανση και η ηλεκτρονική καταχώρηση ελαχιστοποιούν τα περιθώρια
χρονικής καθυστέρησης και ενισχύουν τη λογοδοσία.
Οι ώρες εργασίας που ξοδεύονται, αφαιρούν από την αποτελεσµατικότητα και
την πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται
η αδιαφάνεια και η κακοδιοίκηση. Η αδυναµία ουσιαστικής παρακολούθησης της
πορείας των εγγράφων, ανά στάδιο υπογραφής, καθώς και η χρονική καθυστέρηση
αποτελούν βασικές αιτίες για τη διαιώνιση αυτού, που ονοµάζεται πελατειακό
κράτος, όπου το ζήτηµα της απλής διεκπεραίωσης των διοικητικών πράξεων
µετατρέπεται σε «ουσιαστική» υπόθεση, που χρειάζεται παρέµβαση.


Περιβαλλοντική παράµετρος
Σύµφωνα µε επιστηµονικά δεδοµένα67, η έγγραφη διαδικασία των διοικητικών

πράξεων αποτελεί µία εξαιρετικά κοστοβόρο για το περιβάλλον διαδικασία, αφού
καταναλώνονται δέντρα, χρησιµοποιείται νερό και απελευθερώνονται ποσότητες
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
Εκτιµάται ότι για να παραχθεί ένα κιλό χαρτιού, παράγεται περίπου ένα κιλό
διοξειδίου του άνθρακα CO2, ενώ για την παραγωγή µιας σελίδας χαρτιού Α4
χρειάζονται περίπου 10 λίτρα νερού, οπότε, µε αυτά τα δεδοµένα, ο τεράστιος όγκος
των διοικητικών εγγράφων µε τις αρκετές σελίδες ανά έγγραφο, καταναλώνει τόνους
νερού και αποψιλώνει τα δάση, ενώ απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα.


Ενδεδειγµένη µέθοδος
Προκύπτει, µε βάση τα ανωτέρω, ότι η ενδεδειγµένη µέθοδος για καλύτερη

λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών, µε λιγότερο κόστος και περιβαλλοντικά
φιλικότερη, είναι η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
Το κράτος εξοικονοµεί πόρους, ενώ διαχειρίζεται αποτελεσµατικότερα το
ανθρώπινο δυναµικό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θεσµική του λειτουργία,

67

Εκτίµηση µελέτης του ΙΟΒΕ (ICT Adoption and Digital Growth in Greece) του 2014
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αποδυναµώνοντας τις πηγές διαφθοράς και κακοδιοίκησης, στην κατεύθυνση
οικοδόµησης ισχυρών και ουσιαστικών θεσµών διακυβέρνησης, µε βάση τον Στόχο
16, των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Με την υποχρεωτική χρήση της ψηφιακής υπογραφής στη διαδικασία έκδοσης
των διοικητικών πράξεων ενισχύονται οι αρχές του διοικητικού δικαίου και ιδίως η
αρχή της χρηστής διοίκησης και του δηµοσίου συµφέροντος, αφού προκύπτει
αντικειµενικά ουσιαστική και άµεση ωφέλεια για το κράτος και τους πολίτες. Η
θέσπιση µιας τέτοιας διάταξης αποτελεί βήµα εξέλιξης, όµως στις λεπτοµέρειες
υφίστανται οι κίνδυνοι επικράτησης των διοικητικών αντιλήψεων του παρελθόντος,
που εκτιµούν ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν θα πρέπει να αλλάξει.
Η διάταξη αυτή, εισάγει την υποχρέωση, όµως παράλληλα µεταθέτει χρονικά
το σηµείο πλήρους εφαρµογής, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ευρύτερων
εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρµογής, ενώ παράλληλα δίνει ελαστικά περιθώρια, ως
προς το τεχνικό σκέλος υλοποίησης της ρύθµισης. Η αποτελεσµατικότερη και
πληρέστερη εφαρµογή της έγκειται µάλλον στην πολιτική βούληση και την
κοινωνική απαίτηση, παρά στη νοµοτεχνική τεκµηρίωση µε βάση τα επιστηµονικά
δεδοµένα.

2.

Πάπυρος για τη διαχείριση εγγράφων
Η ηλεκτρονική διακίνηση & αρχειοθέτηση εγγράφων παρέχει τεράστια οφέλη

σε όλα τα επίπεδα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος αυξάνοντας τους ρυθµούς
ανάπτυξης µε παράλληλη µείωση του κόστους. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογική
πλατφόρµα Πάπυρος Millennium III68 υπάρχει η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης
διαχείρισης των έγγραφων και των εργασιών. Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III
σχεδιάσθηκε µε γνώµονα την καταπολέµηση των καθηµερινών επαναλαµβανόµενων
διαδικασιών µε χαρτί, που επιβαρύνουν σηµαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία. Οι
δυνατότητες που παρέχει περιγράφονται παρακάτω και θα µπορούσε να είναι µια από
τις καταλληλότερες επιλογές για τη διαχείριση εγγράφων της Περιφέρειας Κρήτης:

1) Αρχειοθέτηση και Αναζήτηση
 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
68

∆ιαδικτυακός ιστότοπος : http://www.modus.gr/BGFDSDDA/wp-content/uploads/2015/10/PapyrosMillennium-III.pdf ,προσπελάστηκε στις 13/12/17
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Εύκολη και γρήγορη εισαγωγή από πολλαπλές πηγές όπως:
- Scanners
- Email
- Fax
 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
-

Αναζήτηση

µε

πολλαπλά

και

σύνθετα

κριτήρια

και

αξιοποίηση

αποτελεσµάτων της αναζήτησης µε βάση εκτύπωσης δοµηµένων αναφορών
(report)
-

∆υνατότητα διασύνδεσης του συστήµατος µε λογισµικό OCR (Οπτική

-

Αναγνώριση Χαρακτήρων)

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΟΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
-

Πρότυπες δοµές αρχειοθέτησης χωρίς συγγραφή κώδικα

 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΨΕΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
-

Σχεδίαση και χρήση πολλαπλών δοµών και διαφορετικών “όψεων” της
επιχειρησιακής πληροφορίας

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
-

Αυτοµατοποίηση των επαναλαµβανόµενων ενεργειών και εξάλειψη του µη
παραγωγικού και επίπονου χρόνου εργασίας.

 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

∆ιακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων µέσω πρότυπων ροών εργασίας και
παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών

2) ∆ιαχείριση Υποθέσεων
Ανεξάρτητα µε το αντικείµενο της επιχείρησης, οι εργαζόµενοι οµαδοποιούν
και εντάσσουν έγγραφα βάση κοινών εννοιολογικών κριτηρίων σε φυσικούς
φακέλους. Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III προσοµοιώνει την παραπάνω
ενέργεια µε την ύπαρξη της ηλεκτρονικής δοµής “Υπόθεση”, ως βασική
λειτουργικότητα.
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 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-

Συσχέτιση Εγγράφων & Πληροφορίας

-

Κατάργηση Φυσικών Φακέλων

-

Εύκολη & Ταχύτατη Ανάκτηση

-

Μείωση Αποθηκευτικού Χώρου

-

Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση ολόκληρων φακέλων χωρίς κόπο και χρόνο.

3) Ηλεκτρονική Ροή Εργασιών
Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον για τη
διαχείριση

των

εργασιών

σας

καθώς

και

για

τη

σχεδίαση

πρότυπων

επαναχρησιµοποιήσιµων ροών εργασίας. Περιλαµβάνει: εύκολη διεκπεραίωση
εργασιών, µοντελοποίηση εργασιών και η δυνατότητα αυτόµατων ή χειροκίνητων
αναθέσεων.

4) ∆ιαχείριση Γνώσης
Το σύστηµα Πάπυρος Millennium III µετατρέπει την αδόµητη πληροφορία σε
δοµηµένη, κάνοντάς την διαθέσιµη προς όλους. Πλεονεκτήµατα :
- Μείωση Ρίσκου
- Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων
- Ενδυνάµωση Συνεργασιών
- ∆ραµατική βελτίωση στη µεταφορά τεχνογνωσίας
- Αρτιότερη διαχείριση αλλαγών
- Σχεδιασµός νέων επιχειρησιακών µοντέλων

5) Υψηλή Τεχνολογία
Το

λογισµικό

Πάπυρος

Millennium

III

εκµηδενίζει

τους

χρόνους

αρχειοθέτησης και διαχείρισης εργασιών στηριζόµενο στη Modular αρχιτεκτονική
του και στη διαρκή βελτιστοποίηση των δοµών του σε βάθος χρόνου δύο (2)
δεκαετιών.

6) ∆ιαλειτουργικότητα και ψηφιακές υπογραφές
Η υποστήριξη του Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας, δίνει τη δυνατότητα της
πλήρους ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων τόσο στην ενδοεπιχειρησιακή
διάρθρωση όσο και µε τρίτες δοµές και εξωτερικούς φορείς. Το µοντέλο της
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ηλεκτρονικής διακίνησης εκµηδενίζει το κόστος για τη δηµιουργία, τήρηση και
ανταλλαγή εγγράφων. Η χρήση ψηφιακής υπογραφή παρέχει πολύ µεγαλύτερο βαθµό
ασφάλειας σε σχέση µε τη φυσική υπογραφή.
Επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι η συνεργασία των φορέων µε
ηλεκτρονικό και αυτοµατοποιηµένο τρόπο, επιφέρει µείωση κόστους µέχρι 45% και
µείωση χρόνου έως και 90%.

7) Εφαρµογές
Οι εφαρµογές του λογιστικού Πάπυρος Millennium ΙΙΙ µπορούν να καλύψουν
οποιαδήποτε επιχειρησιακή ανάγκη που σχετίζεται µε έγγραφα και διαδικασίες.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

-

∆ιαχείριση Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Η ηλεκτρονική διαχείριση παρέχει:
o Άµεση πρόσβαση στα επιχειρησιακά έγγραφα είτε µέσα από το δίκτυο της
επιχείρησης είτε µέσω Internet
o Ενοποίηση των "νησίδων" της επιχειρησιακής πληροφορίας σε µία ενιαία
αποθήκη "επιχειρησιακής γνώσης"
o Εύκολη και ασφαλής αποθήκευση και διαχείριση κρίσιµης πληροφορίας
o Λήψη των αποφάσεων βασισµένη στις πιο πρόσφατες και έγκυρες
πληροφορίες,

µέσω

µηχανισµών

αναζήτησης

των

αποθηκευµένων

πληροφοριών
o Συντονισµός των επιχειρησιακών διαδικασιών και ευκολότερη τήρηση
προθεσµιών
o

Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω του περιορισµού της
διακίνησης χαρτιού

-

∆ιαχείριση Νοµικών Υποθέσεων

o Ευκολία στην τήρηση οργανωµένων πληροφοριών και εγγράφων που
αφορούν υποθέσεις του γραφείου χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες
o ∆ιαθεσιµότητα των εγγράφων και των στοιχείων ανά πάσα στιγµή ταυτόχρονα
σε όλους τους χειριστές των υποθέσεων
o ∆ιευκόλυνση της οµαδικής εργασίας και παράλληλη καταγραφή του
ιστορικού των ενεργειών που εκτελέστηκαν για κάθε υπόθεση
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o Ενηµέρωση των χειριστών από το σύστηµα για εκκρεµείς ενέργειες και την
εξέλιξη των υποθέσεων
o ∆υνατότητα τήρησης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης τίτλων, άρθρων, µελετών
κ.α. για έρευνα και άµεση αναφορά κατά την προετοιµασία των υποθέσεων.

-

Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας

o Ψηφιακή κωδικοποίηση νοµοθεσίας µε πρότυπες δοµές και διευκολύνσεις για
την καταγραφή και την αποτύπωση της τρέχουσας νοµοθετικής κατάστασης
o

∆υνατότητες αναδόµησης της νοµικής πληροφορίας βάση το θεµατικό
περιεχόµενο της, συντηρώντας παράλληλα αρθρωτά και πολυεπίπεδα
θεµατικά ευρετήρια

o ∆ιευκόλυνση στην ανεύρεση της ζητούµενης πληροφορίας µε πολυδιάστατα
µοντέλα χαρακτηρισµού
o Μείωση του φόρτου εργασίας για την κωδικοποίηση και την διαχείριση
µεταβολών της Νοµοθεσίας.
o Ψηφιακή διαχείριση της ισχύουσας νοµοθεσίας µε ωφέλεια την παροχή
ποιοτικής και επίκαιρης πληροφόρησης

-

∆ιαχείριση Ιστορικού Αρχείου

o Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης του υλικού που διαθέτουν τα
ιστορικά αρχεία
o Κατάλληλες

και

επιστηµονικά

ορθές

δοµές

αρχειοθέτησης

για

το

χαρακτηρισµό του υλικού
o

Ενιαίος τρόπος χαρακτηρισµού του υλικού για αποφυγή «πρωτοβουλίας»
χαρακτηρισµού που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό

o Ταχύτατη αναζήτηση στο υλικό του αρχείου µέσα σε δευτερόλεπτα
o ∆ιάθεση όλου ή µέρους του υλικού, µε προϋποθέσεις, στο Internet
o Εύκολη πρόσβαση ερευνητών, µαθητών και επισκεπτών τόσο από το χώρο
των αρχείων όσο και από το internet
o Παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας του αρχείου είναι εύκολη και οικονοµική
o Μείωση της φθοράς του υλικού λόγω φύλαξης σε σύγχρονα µέσα
αποθήκευσης.

-

∆ιαχείριση ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων
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o ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής δοµής υπόθεσης
o ∆ιαγωνισµού

και

Σύµβασης

µε

ταυτόχρονη

απόδοση

σχετικών

χαρακτηριστικών στοιχείων
o Ψηφιακή αρχειοθέτηση των εγγράφων µε χρήση εξειδικευµένων φορµών για
τους διαγωνισµούς και τις συµβάσεις αντίστοιχα
o Ενηµέρωση της φάσης εξέλιξης διαγωνισµού κατά τη διάρκεια της οποίας
πραγµατοποιούνται διάφοροι έλεγχοι
o ∆ιασύνδεση πληροφοριακών στοιχείων διαγωνισµού ή σύµβασης µε
εισαχθέντα έγγραφα
o Ενηµέρωση χρηστών για στοιχεία που εκκρεµούν και κρίνονται απαραίτητα ή
και καθοριστικά για την εξέλιξη µιας φάσης αξιολόγησης
o Κοινή χρήση και παρακολούθηση εξέλιξης από οµάδες χρηστών
o Προβολή της δοµής υπόθεσης διαγωνισµού, σύµβασης και όλων των
ενταγµένων εγγράφων

-

∆ιαχείριση Υποθέσεων & Εγγράφων

o Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης, όλων των εντύπων που καταφθάνουν
από άλλους φορείς (π.χ. πιστοποιητικά λειτουργίας)
o ∆ιαχείριση δοµών οργάνωσης και ταξινόµησης µε βάση το επιχειρηµατικών
σχήµα (σχέσης µεταξύ των οµίλων και των θυγατρικών εταιρειών τους)
o Πρότυπη

δοµή

φακέλων

στους

οποίους

τελικά

τοποθετούνται

και

οργανώνονται τα έγγραφα
o Οι φάκελοι αποτελούν ουσιαστικά µεγάλες ενότητες εγγράφων (Sections) π.χ.
Συµβόλαια, Πιστοποιητικά).

-

∆ιαχείριση Εγγράφων Έργων

o ∆ηµιουργία Υποθέσεων Φορέα και Έργου µε καθορισµένη πρότυπη
οργάνωση δοµών
o

Αυτόµατη

σύνδεση

Υπόθεσης

Έργου

µε

Υπόθεση

Φορέα-Τελικού

∆ικαιούχου
o Ψηφιοποιηµένη τήρηση και πρόσβαση σε όλα τα σχετικά µε το κάθε έργο
έγγραφα και πληροφορίες
o Καθορισµός

χαρακτηριστικών

των

αρχειοθέτησης
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εγγράφων

µε

χρήση

φορµών

o Οι υποθέσεις έργων και τα έγγραφα, διακινούνται ηλεκτρονικά σε όλο το
εµπλεκόµενο προσωπικό που διαχειρίζεται τα έργα
o Παρακολούθηση των χρονικών ορόσηµων (deadlines) που υφίστανται στα
έργα,
o Ασφαλής πρόσβαση των µελών µίας οµάδας εργασίας.
-

∆ιαχείριση Ιατρικών Φακέλων

o Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης, όλων των εντύπων που αφορούν τον
ασθενή (ακτινογραφίες, τοµογραφίες, ιατρικές εξετάσεις, καταστάσεις υγείας
κτλ)
o Πρότυπη

δοµή

φακέλων

Ιατρικού

Φακέλου

στους

οποίους

τελικά

τοποθετούνται και οργανώνονται τα έγγραφα
o Ενιαία διασύνδεση µε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου
o Κατάργηση των φωτοτυπιών µέσω ηλεκτρονικών δροµολογήσεων
o Αυτοµατοποιηµένα σενάρια ενηµέρωσης του ιατρικού προσωπικού

-

∆ιαχείριση Φαρµακευτικού Προϊόντος

o Χρήση του διεθνές προτύπου ECTD
o Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης, όλων των εντύπων που αφορούν το
Φαρµακευτικό Προϊόν από την Έρευνα µέχρι την τελικά διάθεσή του στην
Αγορά
o Ενιαία διασύνδεση µε ευρέως διαδεδοµένες εφαρµογές Ηλεκτρονικής
Αλληλογραφίας και Φαξ
o Χρήση πρότυπης δοµής “Φαρµακευτικός Φάκελος” όπου τοποθετούνται και
οργανώνονται τα έγγραφα και τα σχετικά δεδοµένα
o

Κατάργηση των φωτοτυπιών µέσω ηλεκτρονικών δροµολογήσεων

o Αυτοµατοποιηµένα σενάρια ενηµέρωσης του εµπλεκόµενων για το status και
τα χρονικά περιθώρια σε όλα τα στάδια των διαδικασιών παραγωγής,
έγκρισης και πώλησης φαρµάκων

-

Ροή Νοµοθετικού Έργου

o Συλλογική επεξεργασία Νοµοθετικού Έργου (νοµοθετηµάτων, Αποφάσεων,
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, Αιτήσεων Ακύρωσης, Εγκυκλίων κλπ) µε βάση
προκαθορισµένες ροές, εργασίες και ρόλους
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o ∆ιαχείριση των σχεδίων των νοµοθετηµάτων σε ηλεκτρονική µορφή (κείµενα,
εικόνες, σχέδια)
o Καθορισµός της ροής των εγκρίσεων, της προώθησης και του σχολιασµού
των νοµοθετηµάτων
o Προώθηση και παρακολούθηση της νοµοτεχνικής επεξεργασίας των σχεδίων
νόµων, των διαταγµάτων και των κανονιστικών αποφάσεων
o Ενηµέρωση του σχεδίου του νοµοθετήµατος και τήρηση όλων των διαδοχικών
εκδόσεών του, παρέχοντας έτσι πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων,
o Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου υπόθεσης µε δυνατότητα αρχειοθέτησης όλων
των σχετικών εγγράφων για κάθε Νοµοθετικό Έργο

-

∆ιαχείριση Παραστατικών

o Ολοκλήρωση

του

συστήµατος

Πάπυρος

µε

εφαρµογές

Λογιστικής

∆ιαχείρισης για την ενιαία διαχείριση των εγγράφων λογιστηρίου
o Πρότυπες δοµές αρχειοθέτησης παραστατικών
o Αυτοµατοποιηµένοι µηχανισµοί διασύνδεσης παραστατικών µεταξύ τους (π.χ
σε επίπεδο προµηθευτή - πελάτη, οικονοµικό έτος)
o Λήψη παραµετροποιηµένων αναφορών
o Ψηφιοποίηση παραστατικών µε ή χωρίς τη χρήση Barcode και αυτόµατη
αρχειοθέτηση τους
o Εισαγωγή παραστατικών που παραλαµβάνονται µέσω email και fax.

-

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

Μοντελοποίηση βασικών ∆ιεργασιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπως:
o Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
o Ηλεκτρονικές Αναθέσεις Εργασιών
o Παρακολούθηση Εκκρεµοτήτων
o διαχείριση Αιτηµάτων Πολιτών
o ∆ιαχείριση ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων
o Αναφορές, ∆ιαχείριση Έργων
o

∆ιαχείριση Παραστατικών

o Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών
o Αυτοµατοποιηµένα σενάρια ροής εργασιών
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o ∆ιαλειτουργικότητα

µε

τρίτες

εφαρµογές

βάση

του

πλαισίου

διαλειτουργικότητας e-gif
o Αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών
o Σύζευξις για την ηλεκτρονική επικοινωνία και την παροχή ψηφιακών
πιστοποιητικών.
-

Υποστήριξη Συστήµατος Ποιότητας

o ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης διαδικασιών, οι οποίες προγραµµατίζονται µε τη
βοήθεια των εργαλείων σχεδιασµού διαδικασιών του συστήµατος Πάπυρος
o Εκκίνηση διαδικασιών ISO και πλήρης εποπτεία τους µε ηλεκτρονικό τρόπο.
o Όλα τα έγγραφα που συµµετέχουν σε µία διαδικασία τίθενται κάτω από τον
έλεγχο του συστήµατος διαχείρισης εγγράφων, ώστε να είναι απόλυτα
ασφαλής η πρόσβαση στα έγγραφα καθ’ αυτά, ενώ ταυτόχρονα να
διατηρούνται οι εκδόσεις τους
o Αυτόµατη παραγωγή KPI’s και αναφορών

3. Comidor

Για την οµαλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των ∆ιαδικασιών του
Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
µέσω Comidor, η κατασκευάστρια εταιρεία B. Open προέβη στον ανασχεδιασµό της
λειτουργικότητας των ∆ιεργασιών του ΤΥΣΟ, λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα του
Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, της Οικονοµικής Επιτροπής και των εµπλεκόµενων
∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Κεντρική ιδέα παραµένει η έννοια της
συνΕργασίας, είτε ως απλή Εργασία ή πακέτο Εργασιών, ως Έργο, ∆ιεργασία ή
∆ιαδικασία.
Οποιαδήποτε ενέργειά ως στελέχη του φορέα είναι µία Εργασία: από το να
γράψει κανείς ένα έγγραφο, να µεταβεί σε µία αυτοψία, να εξυπηρετήσει έναν πολίτη,
να πρωτοκολλήσει µία αίτηση, να σχεδιάσει µια µελέτη ή ένα έργο οικονοµικής
φύσης. Η Εργασία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, που σηµαίνει ότι δεν είναι
αποκοµµένη από την υπόλοιπη λειτουργία της Υπηρεσίας, αλλά αποτελεί κρίκο
µεγαλύτερης αλυσίδας, η οποία έχει σκοπό και νόηµα µόνο αν προσεγγιστεί στο
σύνολό της. Το αποτέλεσµα του συνόλου είναι ορατό στην Ηγεσία και στον Πολίτη.
Χάρη παραδείγµατος, αν αντιλαµβανόµαστε την συγγραφή µιας απόφασης
(ενός οποιοδήποτε κειµένου, δηλαδή) ως αυτόνοµη οντότητα και ως µοναδικό στόχο
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της καθηµερινότητάς µας παραµένουµε σε ένα πλαίσιο χωρίς προοπτική,
υποβαθµίζοντας την προσφορά της εργασίας µας και τη συµµετοχή µας στο συνολικό
γίγνεσθαι.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και προκειµένου να ενοποιηθούν και να
οργανωθούν καλύτερα τα αντικείµενα του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων,
δηµιουργήθηκε

νέο

µενού

επιλογών

µε

τον

τίτλο

«Περιφέρεια»,

όπου

αναµορφώθηκαν τα τρία βήµατα από τα οποία αποτελείται κάθε Συνεδρίαση που
υποστηρίζει το ΤΥΣΟ: ορισµός Συνεδρίασης, κατάθεση Εισηγήσεων και
ανακοίνωση Αποφάσεων (Εικόνα 1).
Επίσης, στο µενού Γρήγορης Εισαγωγής (Quick Add) δηµιουργήθηκαν δύο
νέες πρότυπες ∆ιεργασίες: «Συνεδρίαση» και «Εισήγηση» (Εικόνα 2)69.

69

Εγχειρίδιο χρήσης Συνεδριάσεων, Εισηγήσεων και Αποφάσεων , Έκδοση 3η 03 , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ, ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , Μαρίνα Γαβριλάκη
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Εικόνα 1. Μενού Διεργασιών ΤΥΣΟ

4.

Εικόνα 2. Μενού Quick Add

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση70 (e-government), χαρακτηρίζεται

γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη
δηµόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές
εισήγαγαν. Ο όρος αυτός δηµιουργήθηκε µε τις γενικότερες πρακτικές, σύµφωνα µε
τις οποίες τοποθετείται το επίθετο «ηλεκτρονικό-ή» (‘e’) µε σκοπό να δώσει έµφαση
στον ηλεκτρονικό τρόπο παραγωγής και διανοµής των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό
εµπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική µάθηση κ.λ.π.).

70

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, διαθέσιµο στον ιστότοπο https://www.rethymno.gr/citizen/it-links/egovernment.html ,προσπελάστηκε στις 14/12/17
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Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι «η εφαρµογή εργαλείων και τεχνικών του
ηλεκτρονικού εµπορίου στη λειτουργία της διακυβέρνησης». Αυτή η αντίληψη
εστιάζει στην πρακτική αποδοτικότητα και στη µείωση του κόστους, οι οποίες
µπορούν να προέλθουν από την ηλεκτρονική κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και
τον ηλεκτρονικό εφοδιασµό. Επίσης, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχει τη δυναµική
να «βελτιώσει τη δηµοκρατική συµµετοχή» και να «υπερκεράσει τη πολιτική
αποστασιοποίηση».
Ένα

εγχείρηµα

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης,

απαιτεί

σηµαντικούς

οικονοµικούς πόρους, την ανάλογη τεχνογνωσία, αλλά και αλλαγή στην νοοτροπία
τόσο των δηµόσιων λειτουργών, όσο και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα
πλεονεκτήµατα που προσφέρει είναι τα παρακάτω :
•

Εξοικονόµηση πόρων. Το πιο σηµαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση της
ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών είναι ο περιορισµός του κόστους
λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών. Η µετατροπή ενός σηµαντικού µέρους
συναλλαγών, από παραδοσιακές σε ηλεκτρονικές, µπορεί να οδηγήσει σε
µείωση

του

κόστους

προµήθειας

χαρτιού,

εκτυπώσεων

εντύπων,

ταχυδροµικής αποστολής εγγράφων και εξόδων προσωπικού.
•

Παροχή καλύτερων υπηρεσιών. ∆εύτερο κίνητρο για την επένδυση σε
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, περιορίζουν τη
γραφειοκρατία, καταργούν τις ουρές και την πολύωρη αναµονή και που είναι
διαθέσιµες είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.

•

Ενίσχυση της δηµοκρατίας. Τρίτο κίνητρο είναι η δηµιουργία περισσότερο
προσβάσιµης κυβέρνησης και η ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών,
στις δηµοκρατικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συµβάλλει στην
άµεση επικοινωνία µε τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας, την
ουσιαστική πληροφόρηση και τη συµµετοχή στα πολιτικά δρώµενα.
Η ηλεκτρονική πολιτεία προσφέρει έναν απλό τρόπο για την ανάκτηση και τη
µελέτη επίσηµων εγγράφων, όπως προϋπολογισµών δηµόσιων υπηρεσιών,
προτεινόµενης και ισχύουσας νοµοθεσίας, πρακτικά κοινοβουλευτικών
συνεδριάσεων και πρακτικά έργου διαφόρων επιτροπών. Η δυνατότητα
ενηµέρωσης και συµµετοχής στη συζήτηση µε δηµοκρατικό τρόπο, µπορεί να
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εφαρµοστεί µέσω ηλεκτρονικών µέσων καθιστώντας τη συµµετοχή στις
διαδικασίες πιο εύκολη και τη λήψη αποφάσεων περισσότερο δηµοκρατική.
•

Εξωραϊσµός των δηµόσιων υπηρεσιών. Τέταρτο κίνητρο, και ιδιαίτερα
σηµαντικό για κάθε δηµόσιο αξιωµατούχο, είναι να παρουσιάσει εικόνα
σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης, να καταπολεµήσει τη γραφειοκρατία και να
δηµιουργήσει πιο αποδοτικές δοµές. Τα κίνητρα για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση είναι τόσο ισχυρά, ώστε να δικαιολογούν απολύτως τη
σηµαντική επένδυση σε χρόνο και χρήµα, που απαιτεί κάθε εγχείρηµα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4.1 Κριτική επισκόπηση, συµπεράσµατα προτάσεις
Το

Σύνταγµα

της

Ελληνικής

∆ηµοκρατίας

του

1975,

όπως αυτό

αναθεωρήθηκε το 2001 και το 2008, κυρίως τα άρθρα 101 και 102, αποτελεί τη
Θεσµική βάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών συντρέχει
τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το
εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους
στους επί µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του
Κράτους. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια Οι αρχές τους εκλέγονται µε εκλέγονται µε καθολική και µυστική
ψηφοφορία , όπως ορίζει ο νόµος. Επίσης µε βάση το νόµο µπορεί να προβλέπονται
για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσµοι οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.
Το Κράτος ασκεί στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που
συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την
πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως
νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία,
επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά
πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει. Επίσης το Κράτος λαµβάνει
τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την
εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την
εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρµοδιοτήτων των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση
των πόρων αυτών. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την απόδοση και κατανοµή, µεταξύ
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ

αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από
κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση
συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε
τον καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισµού
τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.2
Συµπεράσµατα,
παρατηρήσεις,
προτάσεις
αποτελεσµατικότερη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού

για

Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης εκτός
από τους αιρετούς – εκλεγµένους εκπροσώπους της σηµαίνοντα ρόλο διαδραµατίζει
το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί σε αυτές. Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόµενοι
στην τοπική αυτοδιοίκηση καλούνται να αναλάβουν µεγαλύτερες ευθύνες και να
επιτελέσουν πιο σύνθετες αρµοδιότητες. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί παράγοντες µε
την µείωση του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο τοµέα ως αποτέλεσµα της
οικονοµικής κρίσης, µε την αύξηση αρµοδιοτήτων από το Ν. Καλλικράτη και τη
συρρίκνωση των οικονοµικών πόρων που επέβαλε προς την κατεύθυνση της
εξοικονόµησης πόρων, να είναι από τους βασικούς.
Η γραφειοκρατία και η πολυνοµία που διακρίνει το ελληνικό δηµόσιο,
ταλαιπωρεί εργαζόµενους και πολίτες, προσθέτει εργασιακή ανασφάλεια και έλλειψη
στήριξης της προστασίας των πολιτών από µηχανισµούς ελέγχου του ιδιωτικού
τοµέα, διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας αλλά και αξιοκρατική και
δίκαιη εξέλιξη όσων υπηρετούν τον χώρο, ένα χώρο απαξιωµένο και αποδυναµωµένο
τα τελευταία χρόνια από ΜΜΕ και πολιτικές. Οι συνθήκες που διαµορφώνονται τόσο
στη χώρα µας, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τα αίτια της
πρόσφατης οικονοµικής κρίσης κάνουν ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη για την
βελτίωση τόσο του πλαισίου, όσο και του περιβάλλοντος, που αφορά στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την αντιµετώπιση των κοινωνικών
προκλήσεων, καθώς η µορφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας αποτελεί
θεσµό ενδιάµεσο µεταξύ Πολιτείας και πολιτών και αποτελεί κυρίαρχο πόλο
λειτουργίας

στην

προσπάθεια

αποκέντρωσης

χαρακτήρα.
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των

αρµοδιοτήτων

∆ηµόσιου

Η ∆ιαχείριση και Ανάπτυξη ανθρώπινου ∆υναµικού (HRM, HRD) στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση νοείται στο σύνολο των αποφάσεων, των κανονισµών των
διατάξεων των πρακτικών κτλ που αποσκοπούν στη ρύθµιση του συνόλου των
ζητηµάτων που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθµού. Κατά κύριο λόγο η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού ασκείται σε
κεντρικό επίπεδο µε την εφαρµογή γενικών ρυθµίσεων που αφορούν στο σύνολο των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως για παράδειγµα Ν 3528 / (ΦΕΚ Α΄ 26)
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και Ν.3584/2007
Κοινοτήτων Υπάλληλων),
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Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών

παράλληλα όµως ασκείται και στο πλαίσιο ενός

συγκεκριµένου οργανισµού.
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναµικού αποσκοπούν :
•

Στην απόκτηση αλλά και τη διατήρηση του αναγκαίου και κατάλληλα
εκπαιδευµένου προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο από άποψη
ποσότητας όσο και από άποψη ποιότητας µε διαφανείς διαδικασίες και
αντικειµενικά κριτήρια δίνοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες σε απασχόλησης
σε όλους και αποφεύγοντας κάθε είδους διάκριση κατά την πρόσληψη.

•

Στην παροχή δικαίων αλλά και ικανοποιητικών αµοιβών και άλλου είδους
παροχών, για να προσελκύσουν και να διατηρηθούν τα κατάλληλα στελέχη,
δίδοντας έµφαση και στη διατήρηση του χαµηλού κόστους εργασίας.

•

Στην ικανοποίηση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους όρους,
τις συνθήκες και το περιεχόµενο της εργασίας τους εξασφαλίζοντας ποιότητα
στην εργασιακή τους ζωή γεγονός που θα λειτουργήσει ως κίνητρο για
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη εργασία και επίτευξη των στόχων του
οργανισµού.

•

Την ανάπτυξη και τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εργαζοµένων
προκειµένου να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας καθώς
και η δυνατότητα ανέλιξη τους.
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Όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
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•

Στην διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων µε την συµµετοχή των
εργαζοµένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων µέσα στα πλαίσια που
τίθενται αφ’ ενός από το λειτούργηµα των πολιτικών οργάνων που είναι
υπεύθυνα για τις τοπικές υποθέσεις και αφ’ ετέρου από τα δικαίωµα των
πολιτών στον έλεγχο της ποιότητας και του κόστους των υπηρεσιών που τους
παρέχονται.
Τα παραπάνω που αναλύθηκαν αποτελούν τα πολλά και διαφορετικά

αποτελέσµατα µιας µεγαλύτερης, σχεδιασµένης και συντονισµένης, προσπάθειας,
κατά τη διάρκεια της οποίας χρειάστηκαν επενδύσεις, πόροι και ανθρωποώρες, µε τη
συµµετοχή πολλών ανθρώπων που ακολούθησαν προκαθορισµένη ∆ιαδικασία, µέχρι
να ολοκληρωθεί το επιθυµητό έργο για την Περιφέρεια Κρήτης. Η ενίσχυση της
δηµοκρατίας είναι πρωτεύων στόχος. ∆εν εξαντλείται όµως στο εκλογικό σύστηµα,
αλλά διαπερνά οριζόντια όλες µας τις προτάσεις και µετασχηµατίζει ολόκληρο τον
τρόπο λειτουργίας των ∆ήµων και των Περιφερειών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι µέχρι σήµερα ο κάθε υπάλληλος έκανε ατοµική
έρευνα για τα προγράµµατα επιµόρφωσης του ΕΚ∆∆Α και ανάλογα µε τις ανάγκες
του δήλωνε συµµετοχή, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς το περιεχόµενο, είτε γιατί
φαίνεται ενδιαφέρον, είτε για τη µοριοδότηση, µερικές φορές ακόµη και γιατί
συµµετέχει απλά ένας φίλος του. Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην υλοποίηση του στόχου
είναι η αλλαγή της κουλτούρας υπαλλήλων, οι οποίοι δεν θέλουν να µπουν στη
διαδικασία µάθησης, είναι δέσµιοι της συνήθειας, έχουν παραδοσιακά πρότυπα
σκέψης ή πράξης. Γι αυτό το λόγο οι στόχοι που επιδιώκει η Περιφέρεια Κρήτης
είναι η αναβάθµιση όχι µόνο σε επίπεδο γνώσεων, αλλά και σε επίπεδο ικανοτήτων,
καθώς και σε επίπεδο στάσεων και συµπεριφορών.
Όλοι

οι

στόχοι

του

Στρατηγικού

Σχεδιασµού

&

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης
αλληλεπιδρούν µε το συγκεκριµένο στόχο, διότι θα χρειαστούν από ελάχιστες ώρες
εκπαίδευσης για την υλοποίησή τους. Επίσης, η ενηµέρωση των Γενικών ∆ιευθυντών,
των ∆ιευθυντών και των Προϊσταµένων Τµηµάτων κρίνεται απαραίτητη για την
υλοποίηση του συγκεκριµένου στόχου, καθώς και ο ορισµός για το τι ακριβώς
επιδιώκουν από όλους τους υπαλλήλους.
Συνοψίζοντας, για την αποτελεσµατικότερη διοίκηση του ανθρώπινου
δυναµικού θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε οι Περιφέρειες να
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στελεχωθούν µε προσωπικό µόνιµης και σταθερής εργασίας. Επιπλέον κρίνεται
αναγκαία η αξιοποίηση του Ν.4440/2016 περί κινητικότητας, µε άµεση εφαρµογή
νέων οργανισµών και περιγραµµάτων θέσεων εργασίας καθώς έτσι δίνεται η
δυνατότητα για ικανοποίηση της πρόθεσης του κάθε εργαζόµενου αλλά και κυκλική
ροή σε αντικείµενα πολλαπλά που διατηρούν το ενδιαφέρον για γνώση. Επιπρόσθετα,
θετικό θα ήταν να δοθεί η διασφάλιση και η καταβολή της µισθοδοσίας από τον
κρατικό προϋπολογισµό και όχι από τις Περιφέρειες. Από την άλλη, η σταδιακή
αντικατάσταση του νόµου του «Καλλικράτη» µε νέο αυτοδιοικητικό νόµο καθώς και
ο άµεσος εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών των Περιφερειών µε διαρκή επιµόρφωση
του προσωπικού, αναβάθµιση του υφιστάµενου εξοπλισµού, απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών, ενίσχυση της διαφάνειας και ψηφιακή σύγκληση των
υπηρεσιών, θα ενίσχυαν ακόµη περισσότερο τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού.
Όσον αφορά το εσωτερικό κοµµάτι οργάνωσης και λειτουργίας θα πρέπει να
υπάρχει σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ της αξιολόγησης, µε προαπαιτούµενα τον
καθορισµό στόχων, την ολοκλήρωση των οργανογραµµάτων και των οργανισµών
λειτουργίας των φορέων, τον προσδιορισµό καθηκοντολογίου, σαφώς την θέσπιση
σαφώς οριζόµενων κριτήριων. Στη διαδικασία επιβάλλεται να συµµετέχουν
αξιολογητές νόµιµα εκλεγµένοι σε θέσεις ευθύνης. Προτάσεις και θέσεις για τις
οποίες θα πρέπει να ενηµερωθεί η κοινή γνώµη. Ενηµέρωση για µη τήρηση του
Π∆.318/1992, των νόµων 3230/2004, 3258/207, 3839/2010 και 4024/2011,
νοµοθετήµατα που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη πριν από οποιαδήποτε
απόπειρα αλλαγής του υφιστάµενου πλαισίου.
Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται και η θέσπιση πολιτικής ενιαίου και δίκαιου
συστήµατος ίσης µεταχείρισης των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό σηµαίνει ότι θα
πρέπει να δηµιουργηθεί ενιαίος Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Εφαρµογή ενιαίου µισθολογίου µε πλήρη εξοµοίωση των αποδοχών µεταξύ των
υπαλλήλων που έχουν τα ίδια προσόντα και κατάργηση διαχωρισµού Μονίµων &
Ι∆ΑΧ (αναχρονιστική διάκριση µεταξύ υπαλλήλων µε ίδια δικαιώµατα και ρυθµό
υπηρεσιακής εξέλιξης). Τέλος, στις προτάσεις συµπεριλαµβάνεται και η επιµόρφωση
όλων των εργαζοµένων σταδιακά και σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης,
ισότιµα, ανάλογα το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες βάση Οργανισµού, αλλά και
πλουραλισµός στην εκπαίδευση προκειµένου να διαµορφώνεται προσωπικότητα του
εργαζόµενου µε νέες γνώσεις µέσω νέων τεχνολογιών αλλά παράλληλα και κυρίως
την απόκτηση κουλτούρας πολιτισµού.
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Συµπερασµατικά, το σύνολο αυτών των παραµέτρων θα συµβάλλουν
ουσιαστικά στο να µπορέσουν να λυθούν σταθερά και πάγια προβλήµατα λειτουργίας
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυσλειτουργίες που χρονίζουν και κάνουν το
σύστηµα παλαιοκοµµατικό, άµεσα συνδεδεµένο µε συµφέροντα και ιδιοτελείς
σκοπούς το οποίο αποµακρύνει την δυνατότητα ανοίγµατος νέου ορίζοντα στο χώρο
των νέων µε όραµα για προσφορά και εργασία, στην παροχή αγαθών κοινής ωφέλειας
∆ΗΜΟΣΙΩΝ αγαθών, ίσες ευκαιρίες για όλους ευκολία πρόσβασης όλων των
δηµόσιων αγαθών στους πολίτες.
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