
 

 

 

Αγαπητές/οί, 

Το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διοργανώνει Συνέδριο με θέμα:  

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ» 

Το Συνέδριο διοργανώνεται την 07/12/2018 στην Αθήνα και 

εντάσσεται στη συνεισφορά του ΔΕΕ στον επιστημονικό και κοινωνικό 
διάλογο σε ζητήματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης.  
 

Η χρονική συγκυρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την παρουσίαση 

του σχεδίου «Δημόσιο 2020», το οποίο εμπεριέχει σειρά μεταρρυθμίσεων 

στη Δημόσια Διοίκηση, δημιουργεί ένα εύφορο πεδίο συζήτησης για το 

περιεχόμενο, τον βαθμό υλοποίησης και τα όποια ζητήματα ανακύπτουν 

από την εισαγωγή του σχεδίου αυτού στη δημόσια σφαίρα.  

Με το Συνέδριο αυτό, το ΔΕΕ επιδιώκει να οργανώσει μια διεπιστημονική 

συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης 

προσκαλώντας ερευνητές, καθηγητές και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης 

να συνεισφέρουν με μελέτες  και ανακοινώσεις τους επί των θεμάτων τα 

οποία ανακύπτουν από το περιεχόμενο του σχεδίου «Δημόσιο 2020».  

Στο μακρο-επίπεδο, στόχος αυτού του διαλόγου είναι η θεωρητική 

συνεισφορά και οριοθέτηση του περιεχομένου των προτεινόμενων 

μεταρρυθμίσεων μέσω της διαπραγμάτευσής τους από διαφορετικές 

αφετηρίες και επιστημονικές προσεγγίσεις. Στο μικρο-επίπεδο, στόχος είναι 

να αναδειχθούν τυχόν καλές πρακτικές που προκύπτουν από ανάλογες 

μεταρρυθμίσεις σε δημόσιες διοικήσεις άλλων χωρών και να 

παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης οι οποίες αφορούν στην επίπτωση των 

μεταρρυθμίσεων στην οικονομική και κοινωνική ζωή . 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι θεωρητικές και εμπειρικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις αφορούν: 

Α) Σύγχρονες θεσμικές μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα την περίοδο των 

Μνημονίων : Σύσταση νέων θεσμών, Ανεξάρτητες Αρχές, Μηχανισμοί 

ελέγχου της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, κ.ά.. 

Β) Διοικητικές μεταρρυθμίσεις, παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών : 

Αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, πρακτικές σύμπραξης του δημόσιου 

με τον ιδιωτικό τομέα, αναθέσεις έργων, κ.ά. 



 

 

Γ) Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις : Νέοι οργανισμοί των δημοσίων φορέων, 

περιγράμματα θέσεων εργασίας, αναμόρφωση και απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών, κ.ά. 

Δ) Μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού : Προσλήψεις, 

κατάρτιση προσωπικού, νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, Μητρώο 

στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, κ.ά. 

Ε) Ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση: 

Διοίκηση με Στόχους, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης, Κάρτα Εξισορροπημένης Απόδοσης, συμμετοχή σε 

διαδικασίες benchmarking, κ.ά.. 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης – Προθεσμίες 

10 Σεπτεμβρίου 2018  – Πρόταση Εισήγησης (κατ’ ελάχιστο 300 λέξεις) 

η οποία θα υποβληθεί μέσω email στην επιστημονική επιτροπή του 

Συνεδρίου conference@dee.gr  

20 Οκτωβρίου 2018 – Τελικές  κρίσεις επί των προτάσεων. 

31 Οκτωβρίου 2018 - Οι εισηγητές των οποίων οι προτάσεις γίνονται 

αποδεκτές θα πρέπει να έχουν καταβάλλει τα προβλεπόμενα έξοδα που 

ορίζονται σε 20ευρώ για τα Μέλη του ΔΕΕ και 50 για τα μη μέλη. 
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