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Οι πρωτοβουλίες και το αντίστοι-
χο θεσμικό πλαίσιο εν προκειμένω 
δίνουν εχέγγυα στοχευμένων και 
χρήσιμων αλλαγών και παρεμ-
βάσεων, με την επισήμανση ότι 
πρέπει να περιοριστούν έως εξα-
λειφθούν πάγιες παθολογίες της 
εξακολούθησης ισχύος «ειδικών», 
εκτός του πλαισίου αυτού, διαδι-
κασιών.

2. Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
για τις δομές του δημόσιου τομέα 
(Ν. 4369/2016)

Η εισαγωγή - καταγραφή του 
στελεχιακού δυναμικού για επιτε-
λικές δημόσιες δομές, με σκοπό 
την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
αξιοποίησή του, αποτελεί εξαι-
ρετικά θετική πρόθεση, η οποία 
αποτελεί ήδη θεσμική παρέμβα-
ση, που πρέπει επιπροσθέτως να 
συναρτηθεί με στοχευμένη και 
εξαιρετικά έγκαιρη έναρξη ουσια-
στικής λειτουργίας τού συγκεκρι-
μένου μηχανισμού.

3. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας σε Δημόσια Διοίκηση και Το-
πική Αυτοδιοίκηση (Ν. 4440/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Φεβρουάριο του 2017)

Η απεμπλοκή από χρονοβόρες 
και κοστοβόρες (σπατάλη πολλών 
ωρών εργασίας ανθρώπινου δυνα-
μικού) διαδικασίες αναγκαίων με-
τακινήσεων στελεχιακού δυναμι-
κού, εντός των δομών του κράτους, 
αποτελεί την εύλογη βάση της 
θεσμικής πρωτοβουλίας, η οποία 
πρέπει να σταθεροποιηθεί και να 
εξορθολογιστεί άμεσα, απαλλασ-
σόμενη από πολλαπλές εξαιρέσεις 
και ειδικές περιοριστικές αναφο-
ρές του νομικού πλαισίου. Οι τε-
λευταίες νομοτελειακά οδηγούν 
στην ακύρωση της επιδιωκόμενης 
λειτουργικότητας και χρησιμότη-
τας για την εξυπηρέτηση τόσο των 
αναγκαίων σκοπών του δημόσιου 
τομέα όσο και της δραστηριοποίη-
σης του άμεσα σχετιζόμενου με 
το πλαίσιο αυτό εναλλακτικά και 
 αναγκαία αξιοποιή σιμου ανθρώπι-
νου δυναμικού.

4. Περιγράμματα θέσεων εργα-
σίας στον δημόσιο τομέα

Η θεσμική περιγραφή των ουσια-
στικά απαιτούμενων προσόντων 

θέσεων εργασίας του δημόσιου 
τομέα, σε συνάρτηση με τον σα-
φέστερο προσδιορισμό καθηκό-
ντων (job description), αποτελεί 
ζητού μενο για το Ελληνικό Δημό-
σιο κατά την τελευταία δεκαετία, 
αλλά, grosso modo, και προτει-
νόμενο  δεκαετιών πριν (εκθέσεις 
διοικητικής μεταρρύθμισης στην 
Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ που ανα-
τρέχουν στο μεταπολεμικό 1950 
και εντεύθεν), το οποίο επανέρ-
χεται ως βασική και αναγκαία με-
ταρρυθμιστική παρέμβαση, που 
αφορά στον πρωταρχικό και κρί-
σιμο παράγοντα, το ανθρώπινο 
δυναμικό και, μάλιστα, στον πυ-
ρήνα του.

5. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
(Common Assessment Framework 
/ CAF)

Οι διαδικασίες εφαρμογής τε-
χνικών και μεθόδων Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης - Αυτοαξιολόγησης 
δο μών και υπηρεσιακών μονά-
δων τους με στόχο τη σύγχρονη 
λειτουρ γική βελτίωση – δεν αφο-
ρά σε αξιολόγηση προσωπικού) 
επίσης αποτελούν ζητούμενο, του-
λάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. 
Έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου από 
τα μέσα του 2016, σε ένα πλαίσιο 
στοχευμένης εισαγωγής του, με 
επιπρόσθετη - παράλληλη, καλύ-
τερη και πληρέστερη ενημέρωση 
του στελεχιακού δυναμικού για τη 
σημασία του, που μπορεί να απο-
βεί εξαιρετικά χρήσιμη, πρωτίστως 
κατά την εργασιακή λειτουργία του 
ανθρώπινου δυναμικού.

6. Διυπουργικά στελέχη
Η θεσμική σύσταση ειδικής κα-

τηγορίας στελεχών διυπουργικής 
λειτουργίας με στόχο την αντιμε-
τώπιση των χρόνιων παθογενειών 
τού ελληνικού πολιτικοδιοικητικού 
συστήματος υφίσταται ως θεσμι-
κή πρόβλεψη στον ιδρυτικό νόμο 
(1388/1983) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (κατά τη νυν ισχύουσα 
ονομασία του) για στελέχη που 
αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης, ενώ υφίσταται και στον 
 μεταγενέστερο νόμο 3200/2003 

(Π.Δ. 57/2007 – Κωδικοποίηση Νο-
μοθεσίας ΕΚΔΔΑ).

Οι εν λόγω διαχρονικές νομο-
θετικές πρωτοβουλίες καταδει-
κνύουν τη συγκεκριμένη πρόθεση 
αλλά και την αναγκαιότητα για την 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
και λειτουργικά συνεκτικού συ-
στήματος διοίκησης, συντονισμού 
και απόδοσης για τον ελληνικό δη-
μόσιο τομέα μέσα από την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων τεχνικών:

• Στρατηγικού - επιχειρησιακού 
σχεδιασμού.

• Αξιοποίησης οικονομικών πό-
ρων (αναλύσεις κόστους - οφέ-
λους, αξιοποίηση και εξοικονόμη-
ση δημοσίων δαπανών, συμβάσεις 
Δημοσίου κ.λπ.).

• Καλής νομοθέτησης.
• Αξιοποίησης ανθρώπινου δυ-

ναμικού.
• Χαρτογράφησης - απλοποίησης 

διαδικασιών.
• Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η ουσιαστική στόχευση όλων των 

προαναφερόμενων παρεμβάσεων 
κατευθύνεται προς την ενίσχυση 
του δημόσιου συμφέροντος, στη 
βελτίωση της οικονομικής και κοι-
νωνικής ωφελιμότητας σε συνολι-
κό επίπεδο, μέσω μιας ουσιαστικά 
μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, 
συνιστά δε σε κάθε περίπτωση την 
αναγκαία αλήθεια των αλλαγών 
για τη σύγχρονη αλλά και για τη 
μελλοντική πορεία της ελληνικής 
επικράτειας. 

* ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Σύγχρονης 
∆ηµιουργίας υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, πρώην επιθεωρητή - 

ελεγκτή στο ΣΕΕ∆∆.

του Νίκου Λένου*

Η θεσµική περιγραφή των 
απαιτούµενων προσόντων,
σε συνάρτηση µε τον σαφέστερο 
προσδιορισµό καθηκόντων, 
αποτελεί ζητούµενο.

Η καταγραφή του στελεχιακού 
δυναµικού για επιτελικές 

δηµόσιες δοµές, µε σκοπό την 
κατά το δυνατόν πληρέστερη 

αξιοποίησή του, αποτελεί 
εξαιρετικά θετική πρόθεση, η 

οποία αποτελεί ήδη θεσµική 
παρέµβαση.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΣΥΝΙΣΤΑ ∆Ε ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 5+1 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
5+1 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΟΣΑ), χωρίς οικονομικό κόστος, 
αλλά, αντιθέτως, με οικονομική 
ωφέλεια του κράτους και της κοι-
νωνίας μας, εν τω μέσω κρίσιμων 
συσχετισμών και εξελίξεων, κυρίως 
στο οικονομικό πεδίο του κράτους 
και της κοινωνίας μας, μπορεί δε 
να προσδιοριστούν σε «5+1» στο-
χευμένους θεσμικούς άξονες:

1. Επιλογή προϊσταμένων για τη 
Δημόσια Διοίκηση (Ν. 4369/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Μάρτιο του 2017)

Η ρεαλιστική αντιμετώπιση 
της αναγκαίας, ουσιαστι-
κής μεταρρυθμιστικής βά- 
σης– πολλώ δε μάλλον 
στη σύγχρονη, δυσχερή 

κοι νωνικοοικονομική συγκυρία 
για την Ελλάδα– ξεκινά και από 
την εύστοχη φιλοσοφική σκέψη, 
με την οποία συναρτάται και στο 
πεδίο των προαπαιτούμενων πο-
λιτικών αποφάσεων. Η αλήθεια της 
διαπιστωμένης πραγματικότητας 
για την κρατική λειτουργία θέτει 

την αναγκαιότητα της ίδιας της 
«οντότητας» των στοχευμένων, ζη-
τούμενων αλλαγών.

Η ολοκλήρωση κατά την τρέχου-
σα χρονική περίοδο των εν αναμο-
νή διοικητικών μεταρρυθμίσεων, 
όπως έχουν θεσμικά και εν τοις 
πράγμασι καταγραφεί, αποτελεί 
εκ των ων ουκ άνευ διακύβευση. 
Έχουν τον χαρακτήρα μεταρρυθ-
μιστικών δεσμεύσεών μας στο ευ-
ρωπαϊκό καταρχήν πλαίσιο (συμ-
φωνίες οικονομικού δανεισμού και 

αναγκαίες για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

«Ευκυκλέος 
Αληθείης 
Ατρεµές 
Ήτορ...»
(«Για τη σφαιρική 
αλήθεια πρέπει 
να υπάρχει 
ατρόμητη καρδιά»)

Παρµενίδης

Οι πρωτοβουλίες και το αντίστοι-
χο θεσμικό πλαίσιο εν προκειμένω 
δίνουν εχέγγυα στοχευμένων και 
χρήσιμων αλλαγών και παρεμ-
βάσεων, με την επισήμανση ότι 
πρέπει να περιοριστούν έως εξα-
λειφθούν πάγιες παθολογίες της 
εξακολούθησης ισχύος «ειδικών», 
εκτός του πλαισίου αυτού, διαδι-
κασιών.

2. Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
για τις δομές του δημόσιου τομέα 
(Ν. 4369/2016)

Η εισαγωγή - καταγραφή του 
στελεχιακού δυναμικού για επιτε-
λικές δημόσιες δομές, με σκοπό 
την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
αξιοποίησή του, αποτελεί εξαι-
ρετικά θετική πρόθεση, η οποία 
αποτελεί ήδη θεσμική παρέμβα-
ση, που πρέπει επιπροσθέτως να 
συναρτηθεί με στοχευμένη και 
εξαιρετικά έγκαιρη έναρξη ουσια-
στικής λειτουργίας τού συγκεκρι-
μένου μηχανισμού.

3. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας σε Δημόσια Διοίκηση και Το-
πική Αυτοδιοίκηση (Ν. 4440/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Φεβρουάριο του 2017)

Η απεμπλοκή από χρονοβόρες 
και κοστοβόρες (σπατάλη πολλών 
ωρών εργασίας ανθρώπινου δυνα-
μικού) διαδικασίες αναγκαίων με-
τακινήσεων στελεχιακού δυναμι-
κού, εντός των δομών του κράτους, 
αποτελεί την εύλογη βάση της 
θεσμικής πρωτοβουλίας, η οποία 
πρέπει να σταθεροποιηθεί και να 
εξορθολογιστεί άμεσα, απαλλασ-
σόμενη από πολλαπλές εξαιρέσεις 
και ειδικές περιοριστικές αναφο-
ρές του νομικού πλαισίου. Οι τε-
λευταίες νομοτελειακά οδηγούν 
στην ακύρωση της επιδιωκόμενης 
λειτουργικότητας και χρησιμότη-
τας για την εξυπηρέτηση τόσο των 
αναγκαίων σκοπών του δημόσιου 
τομέα όσο και της δραστηριοποίη-
σης του άμεσα σχετιζόμενου με 
το πλαίσιο αυτό εναλλακτικά και 
 αναγκαία αξιοποιή σιμου ανθρώπι-
νου δυναμικού.

4. Περιγράμματα θέσεων εργα-
σίας στον δημόσιο τομέα

Η θεσμική περιγραφή των ουσια-
στικά απαιτούμενων προσόντων 

θέσεων εργασίας του δημόσιου 
τομέα, σε συνάρτηση με τον σα-
φέστερο προσδιορισμό καθηκό-
ντων (job description), αποτελεί 
ζητού μενο για το Ελληνικό Δημό-
σιο κατά την τελευταία δεκαετία, 
αλλά, grosso modo, και προτει-
νόμενο  δεκαετιών πριν (εκθέσεις 
διοικητικής μεταρρύθμισης στην 
Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ που ανα-
τρέχουν στο μεταπολεμικό 1950 
και εντεύθεν), το οποίο επανέρ-
χεται ως βασική και αναγκαία με-
ταρρυθμιστική παρέμβαση, που 
αφορά στον πρωταρχικό και κρί-
σιμο παράγοντα, το ανθρώπινο 
δυναμικό και, μάλιστα, στον πυ-
ρήνα του.

5. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
(Common Assessment Framework 
/ CAF)

Οι διαδικασίες εφαρμογής τε-
χνικών και μεθόδων Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης - Αυτοαξιολόγησης 
δο μών και υπηρεσιακών μονά-
δων τους με στόχο τη σύγχρονη 
λειτουρ γική βελτίωση – δεν αφο-
ρά σε αξιολόγηση προσωπικού) 
επίσης αποτελούν ζητούμενο, του-
λάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. 
Έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου από 
τα μέσα του 2016, σε ένα πλαίσιο 
στοχευμένης εισαγωγής του, με 
επιπρόσθετη - παράλληλη, καλύ-
τερη και πληρέστερη ενημέρωση 
του στελεχιακού δυναμικού για τη 
σημασία του, που μπορεί να απο-
βεί εξαιρετικά χρήσιμη, πρωτίστως 
κατά την εργασιακή λειτουργία του 
ανθρώπινου δυναμικού.

6. Διυπουργικά στελέχη
Η θεσμική σύσταση ειδικής κα-

τηγορίας στελεχών διυπουργικής 
λειτουργίας με στόχο την αντιμε-
τώπιση των χρόνιων παθογενειών 
τού ελληνικού πολιτικοδιοικητικού 
συστήματος υφίσταται ως θεσμι-
κή πρόβλεψη στον ιδρυτικό νόμο 
(1388/1983) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (κατά τη νυν ισχύουσα 
ονομασία του) για στελέχη που 
αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης, ενώ υφίσταται και στον 
 μεταγενέστερο νόμο 3200/2003 

(Π.Δ. 57/2007 – Κωδικοποίηση Νο-
μοθεσίας ΕΚΔΔΑ).

Οι εν λόγω διαχρονικές νομο-
θετικές πρωτοβουλίες καταδει-
κνύουν τη συγκεκριμένη πρόθεση 
αλλά και την αναγκαιότητα για την 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
και λειτουργικά συνεκτικού συ-
στήματος διοίκησης, συντονισμού 
και απόδοσης για τον ελληνικό δη-
μόσιο τομέα μέσα από την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων τεχνικών:

• Στρατηγικού - επιχειρησιακού 
σχεδιασμού.

• Αξιοποίησης οικονομικών πό-
ρων (αναλύσεις κόστους - οφέ-
λους, αξιοποίηση και εξοικονόμη-
ση δημοσίων δαπανών, συμβάσεις 
Δημοσίου κ.λπ.).

• Καλής νομοθέτησης.
• Αξιοποίησης ανθρώπινου δυ-

ναμικού.
• Χαρτογράφησης - απλοποίησης 

διαδικασιών.
• Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η ουσιαστική στόχευση όλων των 

προαναφερόμενων παρεμβάσεων 
κατευθύνεται προς την ενίσχυση 
του δημόσιου συμφέροντος, στη 
βελτίωση της οικονομικής και κοι-
νωνικής ωφελιμότητας σε συνολι-
κό επίπεδο, μέσω μιας ουσιαστικά 
μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, 
συνιστά δε σε κάθε περίπτωση την 
αναγκαία αλήθεια των αλλαγών 
για τη σύγχρονη αλλά και για τη 
μελλοντική πορεία της ελληνικής 
επικράτειας. 

* ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Σύγχρονης 
∆ηµιουργίας υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, πρώην επιθεωρητή - 

ελεγκτή στο ΣΕΕ∆∆.

του Νίκου Λένου*

Η θεσµική περιγραφή των 
απαιτούµενων προσόντων,
σε συνάρτηση µε τον σαφέστερο 
προσδιορισµό καθηκόντων, 
αποτελεί ζητούµενο.

Η καταγραφή του στελεχιακού 
δυναµικού για επιτελικές 

δηµόσιες δοµές, µε σκοπό την 
κατά το δυνατόν πληρέστερη 

αξιοποίησή του, αποτελεί 
εξαιρετικά θετική πρόθεση, η 

οποία αποτελεί ήδη θεσµική 
παρέµβαση.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΣΥΝΙΣΤΑ ∆Ε ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 5+1 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
5+1 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΟΣΑ), χωρίς οικονομικό κόστος, 
αλλά, αντιθέτως, με οικονομική 
ωφέλεια του κράτους και της κοι-
νωνίας μας, εν τω μέσω κρίσιμων 
συσχετισμών και εξελίξεων, κυρίως 
στο οικονομικό πεδίο του κράτους 
και της κοινωνίας μας, μπορεί δε 
να προσδιοριστούν σε «5+1» στο-
χευμένους θεσμικούς άξονες:

1. Επιλογή προϊσταμένων για τη 
Δημόσια Διοίκηση (Ν. 4369/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Μάρτιο του 2017)

Η ρεαλιστική αντιμετώπιση 
της αναγκαίας, ουσιαστι-
κής μεταρρυθμιστικής βά- 
σης– πολλώ δε μάλλον 
στη σύγχρονη, δυσχερή 

κοι νωνικοοικονομική συγκυρία 
για την Ελλάδα– ξεκινά και από 
την εύστοχη φιλοσοφική σκέψη, 
με την οποία συναρτάται και στο 
πεδίο των προαπαιτούμενων πο-
λιτικών αποφάσεων. Η αλήθεια της 
διαπιστωμένης πραγματικότητας 
για την κρατική λειτουργία θέτει 

την αναγκαιότητα της ίδιας της 
«οντότητας» των στοχευμένων, ζη-
τούμενων αλλαγών.

Η ολοκλήρωση κατά την τρέχου-
σα χρονική περίοδο των εν αναμο-
νή διοικητικών μεταρρυθμίσεων, 
όπως έχουν θεσμικά και εν τοις 
πράγμασι καταγραφεί, αποτελεί 
εκ των ων ουκ άνευ διακύβευση. 
Έχουν τον χαρακτήρα μεταρρυθ-
μιστικών δεσμεύσεών μας στο ευ-
ρωπαϊκό καταρχήν πλαίσιο (συμ-
φωνίες οικονομικού δανεισμού και 

αναγκαίες για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

«Ευκυκλέος 
Αληθείης 
Ατρεµές 
Ήτορ...»
(«Για τη σφαιρική 
αλήθεια πρέπει 
να υπάρχει 
ατρόμητη καρδιά»)

Παρµενίδης
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Οι πρωτοβουλίες και το αντίστοι-
χο θεσμικό πλαίσιο εν προκειμένω 
δίνουν εχέγγυα στοχευμένων και 
χρήσιμων αλλαγών και παρεμ-
βάσεων, με την επισήμανση ότι 
πρέπει να περιοριστούν έως εξα-
λειφθούν πάγιες παθολογίες της 
εξακολούθησης ισχύος «ειδικών», 
εκτός του πλαισίου αυτού, διαδι-
κασιών.

2. Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
για τις δομές του δημόσιου τομέα 
(Ν. 4369/2016)

Η εισαγωγή - καταγραφή του 
στελεχιακού δυναμικού για επιτε-
λικές δημόσιες δομές, με σκοπό 
την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
αξιοποίησή του, αποτελεί εξαι-
ρετικά θετική πρόθεση, η οποία 
αποτελεί ήδη θεσμική παρέμβα-
ση, που πρέπει επιπροσθέτως να 
συναρτηθεί με στοχευμένη και 
εξαιρετικά έγκαιρη έναρξη ουσια-
στικής λειτουργίας τού συγκεκρι-
μένου μηχανισμού.

3. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας σε Δημόσια Διοίκηση και Το-
πική Αυτοδιοίκηση (Ν. 4440/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Φεβρουάριο του 2017)

Η απεμπλοκή από χρονοβόρες 
και κοστοβόρες (σπατάλη πολλών 
ωρών εργασίας ανθρώπινου δυνα-
μικού) διαδικασίες αναγκαίων με-
τακινήσεων στελεχιακού δυναμι-
κού, εντός των δομών του κράτους, 
αποτελεί την εύλογη βάση της 
θεσμικής πρωτοβουλίας, η οποία 
πρέπει να σταθεροποιηθεί και να 
εξορθολογιστεί άμεσα, απαλλασ-
σόμενη από πολλαπλές εξαιρέσεις 
και ειδικές περιοριστικές αναφο-
ρές του νομικού πλαισίου. Οι τε-
λευταίες νομοτελειακά οδηγούν 
στην ακύρωση της επιδιωκόμενης 
λειτουργικότητας και χρησιμότη-
τας για την εξυπηρέτηση τόσο των 
αναγκαίων σκοπών του δημόσιου 
τομέα όσο και της δραστηριοποίη-
σης του άμεσα σχετιζόμενου με 
το πλαίσιο αυτό εναλλακτικά και 
 αναγκαία αξιοποιή σιμου ανθρώπι-
νου δυναμικού.

4. Περιγράμματα θέσεων εργα-
σίας στον δημόσιο τομέα

Η θεσμική περιγραφή των ουσια-
στικά απαιτούμενων προσόντων 

θέσεων εργασίας του δημόσιου 
τομέα, σε συνάρτηση με τον σα-
φέστερο προσδιορισμό καθηκό-
ντων (job description), αποτελεί 
ζητού μενο για το Ελληνικό Δημό-
σιο κατά την τελευταία δεκαετία, 
αλλά, grosso modo, και προτει-
νόμενο  δεκαετιών πριν (εκθέσεις 
διοικητικής μεταρρύθμισης στην 
Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ που ανα-
τρέχουν στο μεταπολεμικό 1950 
και εντεύθεν), το οποίο επανέρ-
χεται ως βασική και αναγκαία με-
ταρρυθμιστική παρέμβαση, που 
αφορά στον πρωταρχικό και κρί-
σιμο παράγοντα, το ανθρώπινο 
δυναμικό και, μάλιστα, στον πυ-
ρήνα του.

5. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
(Common Assessment Framework 
/ CAF)

Οι διαδικασίες εφαρμογής τε-
χνικών και μεθόδων Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης - Αυτοαξιολόγησης 
δο μών και υπηρεσιακών μονά-
δων τους με στόχο τη σύγχρονη 
λειτουρ γική βελτίωση – δεν αφο-
ρά σε αξιολόγηση προσωπικού) 
επίσης αποτελούν ζητούμενο, του-
λάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. 
Έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου από 
τα μέσα του 2016, σε ένα πλαίσιο 
στοχευμένης εισαγωγής του, με 
επιπρόσθετη - παράλληλη, καλύ-
τερη και πληρέστερη ενημέρωση 
του στελεχιακού δυναμικού για τη 
σημασία του, που μπορεί να απο-
βεί εξαιρετικά χρήσιμη, πρωτίστως 
κατά την εργασιακή λειτουργία του 
ανθρώπινου δυναμικού.

6. Διυπουργικά στελέχη
Η θεσμική σύσταση ειδικής κα-

τηγορίας στελεχών διυπουργικής 
λειτουργίας με στόχο την αντιμε-
τώπιση των χρόνιων παθογενειών 
τού ελληνικού πολιτικοδιοικητικού 
συστήματος υφίσταται ως θεσμι-
κή πρόβλεψη στον ιδρυτικό νόμο 
(1388/1983) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (κατά τη νυν ισχύουσα 
ονομασία του) για στελέχη που 
αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης, ενώ υφίσταται και στον 
 μεταγενέστερο νόμο 3200/2003 

(Π.Δ. 57/2007 – Κωδικοποίηση Νο-
μοθεσίας ΕΚΔΔΑ).

Οι εν λόγω διαχρονικές νομο-
θετικές πρωτοβουλίες καταδει-
κνύουν τη συγκεκριμένη πρόθεση 
αλλά και την αναγκαιότητα για την 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
και λειτουργικά συνεκτικού συ-
στήματος διοίκησης, συντονισμού 
και απόδοσης για τον ελληνικό δη-
μόσιο τομέα μέσα από την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων τεχνικών:

• Στρατηγικού - επιχειρησιακού 
σχεδιασμού.

• Αξιοποίησης οικονομικών πό-
ρων (αναλύσεις κόστους - οφέ-
λους, αξιοποίηση και εξοικονόμη-
ση δημοσίων δαπανών, συμβάσεις 
Δημοσίου κ.λπ.).

• Καλής νομοθέτησης.
• Αξιοποίησης ανθρώπινου δυ-

ναμικού.
• Χαρτογράφησης - απλοποίησης 

διαδικασιών.
• Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η ουσιαστική στόχευση όλων των 

προαναφερόμενων παρεμβάσεων 
κατευθύνεται προς την ενίσχυση 
του δημόσιου συμφέροντος, στη 
βελτίωση της οικονομικής και κοι-
νωνικής ωφελιμότητας σε συνολι-
κό επίπεδο, μέσω μιας ουσιαστικά 
μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, 
συνιστά δε σε κάθε περίπτωση την 
αναγκαία αλήθεια των αλλαγών 
για τη σύγχρονη αλλά και για τη 
μελλοντική πορεία της ελληνικής 
επικράτειας. 

* ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Σύγχρονης 
∆ηµιουργίας υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, πρώην επιθεωρητή - 

ελεγκτή στο ΣΕΕ∆∆.

του Νίκου Λένου*

Η θεσµική περιγραφή των 
απαιτούµενων προσόντων,
σε συνάρτηση µε τον σαφέστερο 
προσδιορισµό καθηκόντων, 
αποτελεί ζητούµενο.

Η καταγραφή του στελεχιακού 
δυναµικού για επιτελικές 

δηµόσιες δοµές, µε σκοπό την 
κατά το δυνατόν πληρέστερη 

αξιοποίησή του, αποτελεί 
εξαιρετικά θετική πρόθεση, η 

οποία αποτελεί ήδη θεσµική 
παρέµβαση.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΣΥΝΙΣΤΑ ∆Ε ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 5+1 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
5+1 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΟΣΑ), χωρίς οικονομικό κόστος, 
αλλά, αντιθέτως, με οικονομική 
ωφέλεια του κράτους και της κοι-
νωνίας μας, εν τω μέσω κρίσιμων 
συσχετισμών και εξελίξεων, κυρίως 
στο οικονομικό πεδίο του κράτους 
και της κοινωνίας μας, μπορεί δε 
να προσδιοριστούν σε «5+1» στο-
χευμένους θεσμικούς άξονες:

1. Επιλογή προϊσταμένων για τη 
Δημόσια Διοίκηση (Ν. 4369/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Μάρτιο του 2017)

Η ρεαλιστική αντιμετώπιση 
της αναγκαίας, ουσιαστι-
κής μεταρρυθμιστικής βά- 
σης– πολλώ δε μάλλον 
στη σύγχρονη, δυσχερή 

κοι νωνικοοικονομική συγκυρία 
για την Ελλάδα– ξεκινά και από 
την εύστοχη φιλοσοφική σκέψη, 
με την οποία συναρτάται και στο 
πεδίο των προαπαιτούμενων πο-
λιτικών αποφάσεων. Η αλήθεια της 
διαπιστωμένης πραγματικότητας 
για την κρατική λειτουργία θέτει 

την αναγκαιότητα της ίδιας της 
«οντότητας» των στοχευμένων, ζη-
τούμενων αλλαγών.

Η ολοκλήρωση κατά την τρέχου-
σα χρονική περίοδο των εν αναμο-
νή διοικητικών μεταρρυθμίσεων, 
όπως έχουν θεσμικά και εν τοις 
πράγμασι καταγραφεί, αποτελεί 
εκ των ων ουκ άνευ διακύβευση. 
Έχουν τον χαρακτήρα μεταρρυθ-
μιστικών δεσμεύσεών μας στο ευ-
ρωπαϊκό καταρχήν πλαίσιο (συμ-
φωνίες οικονομικού δανεισμού και 

αναγκαίες για τη Δηµόσια Διοίκηση

«Ευκυκλέος 
Αληθείης 
Ατρεµές 
Ήτορ...»
(«Για τη σφαιρική 
αλήθεια πρέπει 
να υπάρχει 
ατρόμητη καρδιά»)

Παρµενίδης

Οι πρωτοβουλίες και το αντίστοι-
χο θεσμικό πλαίσιο εν προκειμένω 
δίνουν εχέγγυα στοχευμένων και 
χρήσιμων αλλαγών και παρεμ-
βάσεων, με την επισήμανση ότι 
πρέπει να περιοριστούν έως εξα-
λειφθούν πάγιες παθολογίες της 
εξακολούθησης ισχύος «ειδικών», 
εκτός του πλαισίου αυτού, διαδι-
κασιών.

2. Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
για τις δομές του δημόσιου τομέα 
(Ν. 4369/2016)

Η εισαγωγή - καταγραφή του 
στελεχιακού δυναμικού για επιτε-
λικές δημόσιες δομές, με σκοπό 
την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
αξιοποίησή του, αποτελεί εξαι-
ρετικά θετική πρόθεση, η οποία 
αποτελεί ήδη θεσμική παρέμβα-
ση, που πρέπει επιπροσθέτως να 
συναρτηθεί με στοχευμένη και 
εξαιρετικά έγκαιρη έναρξη ουσια-
στικής λειτουργίας τού συγκεκρι-
μένου μηχανισμού.

3. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας σε Δημόσια Διοίκηση και Το-
πική Αυτοδιοίκηση (Ν. 4440/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Φεβρουάριο του 2017)

Η απεμπλοκή από χρονοβόρες 
και κοστοβόρες (σπατάλη πολλών 
ωρών εργασίας ανθρώπινου δυνα-
μικού) διαδικασίες αναγκαίων με-
τακινήσεων στελεχιακού δυναμι-
κού, εντός των δομών του κράτους, 
αποτελεί την εύλογη βάση της 
θεσμικής πρωτοβουλίας, η οποία 
πρέπει να σταθεροποιηθεί και να 
εξορθολογιστεί άμεσα, απαλλασ-
σόμενη από πολλαπλές εξαιρέσεις 
και ειδικές περιοριστικές αναφο-
ρές του νομικού πλαισίου. Οι τε-
λευταίες νομοτελειακά οδηγούν 
στην ακύρωση της επιδιωκόμενης 
λειτουργικότητας και χρησιμότη-
τας για την εξυπηρέτηση τόσο των 
αναγκαίων σκοπών του δημόσιου 
τομέα όσο και της δραστηριοποίη-
σης του άμεσα σχετιζόμενου με 
το πλαίσιο αυτό εναλλακτικά και 
 αναγκαία αξιοποιή σιμου ανθρώπι-
νου δυναμικού.

4. Περιγράμματα θέσεων εργα-
σίας στον δημόσιο τομέα

Η θεσμική περιγραφή των ουσια-
στικά απαιτούμενων προσόντων 

θέσεων εργασίας του δημόσιου 
τομέα, σε συνάρτηση με τον σα-
φέστερο προσδιορισμό καθηκό-
ντων (job description), αποτελεί 
ζητού μενο για το Ελληνικό Δημό-
σιο κατά την τελευταία δεκαετία, 
αλλά, grosso modo, και προτει-
νόμενο  δεκαετιών πριν (εκθέσεις 
διοικητικής μεταρρύθμισης στην 
Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ που ανα-
τρέχουν στο μεταπολεμικό 1950 
και εντεύθεν), το οποίο επανέρ-
χεται ως βασική και αναγκαία με-
ταρρυθμιστική παρέμβαση, που 
αφορά στον πρωταρχικό και κρί-
σιμο παράγοντα, το ανθρώπινο 
δυναμικό και, μάλιστα, στον πυ-
ρήνα του.

5. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
(Common Assessment Framework 
/ CAF)

Οι διαδικασίες εφαρμογής τε-
χνικών και μεθόδων Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης - Αυτοαξιολόγησης 
δο μών και υπηρεσιακών μονά-
δων τους με στόχο τη σύγχρονη 
λειτουρ γική βελτίωση – δεν αφο-
ρά σε αξιολόγηση προσωπικού) 
επίσης αποτελούν ζητούμενο, του-
λάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. 
Έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου από 
τα μέσα του 2016, σε ένα πλαίσιο 
στοχευμένης εισαγωγής του, με 
επιπρόσθετη - παράλληλη, καλύ-
τερη και πληρέστερη ενημέρωση 
του στελεχιακού δυναμικού για τη 
σημασία του, που μπορεί να απο-
βεί εξαιρετικά χρήσιμη, πρωτίστως 
κατά την εργασιακή λειτουργία του 
ανθρώπινου δυναμικού.

6. Διυπουργικά στελέχη
Η θεσμική σύσταση ειδικής κα-

τηγορίας στελεχών διυπουργικής 
λειτουργίας με στόχο την αντιμε-
τώπιση των χρόνιων παθογενειών 
τού ελληνικού πολιτικοδιοικητικού 
συστήματος υφίσταται ως θεσμι-
κή πρόβλεψη στον ιδρυτικό νόμο 
(1388/1983) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (κατά τη νυν ισχύουσα 
ονομασία του) για στελέχη που 
αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης, ενώ υφίσταται και στον 
 μεταγενέστερο νόμο 3200/2003 

(Π.Δ. 57/2007 – Κωδικοποίηση Νο-
μοθεσίας ΕΚΔΔΑ).

Οι εν λόγω διαχρονικές νομο-
θετικές πρωτοβουλίες καταδει-
κνύουν τη συγκεκριμένη πρόθεση 
αλλά και την αναγκαιότητα για την 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
και λειτουργικά συνεκτικού συ-
στήματος διοίκησης, συντονισμού 
και απόδοσης για τον ελληνικό δη-
μόσιο τομέα μέσα από την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων τεχνικών:

• Στρατηγικού - επιχειρησιακού 
σχεδιασμού.

• Αξιοποίησης οικονομικών πό-
ρων (αναλύσεις κόστους - οφέ-
λους, αξιοποίηση και εξοικονόμη-
ση δημοσίων δαπανών, συμβάσεις 
Δημοσίου κ.λπ.).

• Καλής νομοθέτησης.
• Αξιοποίησης ανθρώπινου δυ-

ναμικού.
• Χαρτογράφησης - απλοποίησης 

διαδικασιών.
• Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η ουσιαστική στόχευση όλων των 

προαναφερόμενων παρεμβάσεων 
κατευθύνεται προς την ενίσχυση 
του δημόσιου συμφέροντος, στη 
βελτίωση της οικονομικής και κοι-
νωνικής ωφελιμότητας σε συνολι-
κό επίπεδο, μέσω μιας ουσιαστικά 
μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, 
συνιστά δε σε κάθε περίπτωση την 
αναγκαία αλήθεια των αλλαγών 
για τη σύγχρονη αλλά και για τη 
μελλοντική πορεία της ελληνικής 
επικράτειας. 

* ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Σύγχρονης 
∆ηµιουργίας υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, πρώην επιθεωρητή - 

ελεγκτή στο ΣΕΕ∆∆.

του Νίκου Λένου*

Η θεσµική περιγραφή των 
απαιτούµενων προσόντων,
σε συνάρτηση µε τον σαφέστερο 
προσδιορισµό καθηκόντων, 
αποτελεί ζητούµενο.

Η καταγραφή του στελεχιακού 
δυναµικού για επιτελικές 

δηµόσιες δοµές, µε σκοπό την 
κατά το δυνατόν πληρέστερη 

αξιοποίησή του, αποτελεί 
εξαιρετικά θετική πρόθεση, η 

οποία αποτελεί ήδη θεσµική 
παρέµβαση.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΣΥΝΙΣΤΑ ∆Ε ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 5+1 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
5+1 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΟΣΑ), χωρίς οικονομικό κόστος, 
αλλά, αντιθέτως, με οικονομική 
ωφέλεια του κράτους και της κοι-
νωνίας μας, εν τω μέσω κρίσιμων 
συσχετισμών και εξελίξεων, κυρίως 
στο οικονομικό πεδίο του κράτους 
και της κοινωνίας μας, μπορεί δε 
να προσδιοριστούν σε «5+1» στο-
χευμένους θεσμικούς άξονες:

1. Επιλογή προϊσταμένων για τη 
Δημόσια Διοίκηση (Ν. 4369/2016 
και τροποποίηση - συμπλήρωσή του 
τον Μάρτιο του 2017)

Η ρεαλιστική αντιμετώπιση 
της αναγκαίας, ουσιαστι-
κής μεταρρυθμιστικής βά- 
σης– πολλώ δε μάλλον 
στη σύγχρονη, δυσχερή 

κοι νωνικοοικονομική συγκυρία 
για την Ελλάδα– ξεκινά και από 
την εύστοχη φιλοσοφική σκέψη, 
με την οποία συναρτάται και στο 
πεδίο των προαπαιτούμενων πο-
λιτικών αποφάσεων. Η αλήθεια της 
διαπιστωμένης πραγματικότητας 
για την κρατική λειτουργία θέτει 

την αναγκαιότητα της ίδιας της 
«οντότητας» των στοχευμένων, ζη-
τούμενων αλλαγών.

Η ολοκλήρωση κατά την τρέχου-
σα χρονική περίοδο των εν αναμο-
νή διοικητικών μεταρρυθμίσεων, 
όπως έχουν θεσμικά και εν τοις 
πράγμασι καταγραφεί, αποτελεί 
εκ των ων ουκ άνευ διακύβευση. 
Έχουν τον χαρακτήρα μεταρρυθ-
μιστικών δεσμεύσεών μας στο ευ-
ρωπαϊκό καταρχήν πλαίσιο (συμ-
φωνίες οικονομικού δανεισμού και 

αναγκαίες για τη Δηµόσια Διοίκηση

«Ευκυκλέος 
Αληθείης 
Ατρεµές 
Ήτορ...»
(«Για τη σφαιρική 
αλήθεια πρέπει 
να υπάρχει 
ατρόμητη καρδιά»)

Παρµενίδης
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