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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αποτελεσµατική ∆ιακυβέρνηση 
 

∆ιακυβέρνηση στη ∆ηµοκρατία 
 

1. Ο «τετραγωνισµός του κύκλου» της πολιτικής στη σύγχρονη δηµοκρατία έγκειται στην 
ικανότητα προαγωγής τόσο της ελευθερίας και της οικονοµικής ευηµερίας, όσο και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Γιατί το µείζον ηθικό και φιλοσοφικό 
δίληµµα της διακυβέρνησης βρίσκεται σήµερα στο συνδυασµό της αποτελεσµατικότητας 
στην άσκηση της εξουσίας µε τη νοµιµοποίησή της, µε την  συναίνεση και την αποδοχή 
των επιλογών από το κοινωνικό σώµα των πολιτών.  

 
2. Οι  κρίσιµες έννοιες - «κλειδιά» και οι ουσιώδεις προϋποθέσεις σε ένα νέο σύστηµα 

διακυβέρνησης είναι εποµένως η δηµοκρατία, το κοινωνικό κράτος δικαίου, η κοινωνία 
των πολιτών, η αποτελεσµατική και  ποιοτική διοίκηση και η αυτοδιοίκηση. Η σύγχρονη 
διακυβέρνηση πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι διακυβέρνηση δηµοκρατική, δηλαδή να 
ασκείται µε τη συµµετοχή, τη συναίνεση και την εµπιστοσύνη των πολιτών.                            

  
3. Ένα κράτος που σέβεται την ελευθερία και την αυτονοµία των πολιτών είναι ένα κράτος 

περιορισµένο.  Μολονότι τα ακριβή όρια της δράσης του κράτους µπορεί να ποικίλουν και 
να αµφισβητούνται, εκείνο που δεν αµφισβητείται για την ύπαρξη της δηµοκρατίας είναι η 
αυτονοµία και η ανεξαρτησία της κοινωνίας των πολιτών από το κράτος. Η ύπαρξη, 
δηλαδή, µιας πλατιάς σφαίρας ελευθερίας και αυτοκαθορισµού του πολίτη, δίχως 
παρεµβάσεις στην προσωπική και την κοινωνική του ζωή και κατάσταση. Η διάκριση, 
εποµένως, του κράτους από την κοινωνία των πολιτών συνιστά µια θεµελιώδη συνθήκη 
της σύγχρονης δηµοκρατικής διακυβέρνησης.  

 
4. ,Η σύγχρονη δηµοκρατική διακυβέρνηση πρέπει συνάµα να ασκείται σύµφωνα  µε τους 

νόµους και τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε µια έννοµη τάξη. Το συνταγµατικό 
κράτος δικαίου υπαγορεύει την ύπαρξη ορίων στη δράση του κράτους,  δηλαδή, πλαισίων 
που τίθενται και επιβάλλονται από ένα σύστηµα κανόνων δικαίου. Οι κανόνες αυτοί 
έχουν ως στόχο και αποστολή να διασφαλίσουν τη σφαίρα της ατοµικής και κοινωνικής 
ζωής και ελευθερίας των πολιτών εκτός του κράτους. Μια σφαίρα αυτονοµίας και 
αυτοκαθορισµού στην οποία το κράτος δεν επιτρέπεται να επεµβαίνει ούτε να την 
παρεµποδίζει αλλά να εγγυάται όσο και να διευκολύνει τη συµµετοχή.     

 
5. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι το σύγχρονο κράτος είναι ένα κράτος περιορισµένο που δεν 

επεµβαίνει και δεν περιορίζει την ελευθερία δράσης των πολιτών. Η ιστορική εµπειρία 
διδάσκει ότι µόνο έτσι µια κοινωνία µπορεί να ανανεώνεται και να αναζωογονείται. 
Αντιστρόφως, µια κοινωνία διαλύεται και παρακµάζει όταν υπάρχει γραφειοκρατική 
αποτελµάτωση και κυριαρχούν τα µονοπώλια και ολιγοπώλια δίχως διακρίσεις και 
διαχωρισµούς επιρροής και εξουσίας. Όταν υπάρχουν αυστηρές και απαρέγκλιτες 
ιεραρχίες στην κοινωνική ζωή, όταν εµφανίζεται µεγάλη κοινωνική δυσκαµψία, όταν 
σηµειώνεται υπερδιόγκωση των κρατικών οργάνων και υπηρεσιών, όταν πλεονάζει η 
διοικητική και πολιτική αρτηριοσκλήρωση και το κράτος γίνεται στάσιµο, όταν τέλος 
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κυριαρχεί ο άκρατος καταναλωτισµός, που υποσκάπτει πνευµατικές και ηθικές αξίες και 
αγαθά. 

    
 

 Μεταρρύθµιση του Κράτους 
 
6. Είναι καλύτερα το κράτος να κάνει λιγότερα πράγµατα, αλλά να τα κάνει πραγµατικά 

καλύτερα - δηλαδή, αποτελεσµατικότερα και περισσότερο ποιοτικά.  Ιδίως, το κράτος 
σήµερα πρέπει να σκεφτεί τι µπορεί και πρέπει να κάνει καλύτερα και να επικεντρωθεί 
σε αυτά. Με πολύ απλά λόγια αυτό είναι το νόηµα της ιδέας για τη µεταρρύθµιση του 
κράτους στην εποχή µας. Ένα κράτος πιο λιτό, πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσµατικό. Γιατί 
δυστυχώς όπου το κράτος επεµβαίνει στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, κάνει τα 
πράγµατα χειρότερα και όχι καλύτερα από ό,τι ήταν προτού αποφασίσει να παρέµβει. Και 
τούτο δεν συµβαίνει σπάνια αλλά συχνά. 

 
7. Η κεντρική πολιτική διακύβευση στην εποχή µας δεν είναι η ύπαρξη ή µη του κράτους, 

αλλά η ουσιαστική µεταρρύθµιση και η αναζωογόνησή του. Η νέα οριοθέτηση και η 
αναδιάταξη της λειτουργίας του απέναντι στην οικονοµία, στην κοινωνία και στον 
πολιτισµό. 

 
8. Σε αυτό έγκειται και η αλλαγή «παραδείγµατος» στην οργάνωση και τη λειτουργία του 

κράτους: από το γραφειοκρατικό κράτος που απλά εφαρµόζει µε τρόπο ατελή και 
µηχανιστικό έως φορµαλιστικό το «δίκαιο» (δηλαδή, ένα πληθωριστικό σύστηµα κανόνων 
και διατάξεων), στο κράτος που διαχειρίζεται µε τρόπο επιτελικό και στρατηγικά 
προσανατολισµένο τα µεγάλα προβλήµατα του λαού και του τόπου σε συνθήκες 
αυξηµένης πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας. 

 
9. Αντί για το στάσιµο κράτος, ένα κράτος ευφυές που αντιστοιχεί και αξιοποιεί την 

κοινωνία της γνώσης, που αντιµετωπίζει τα προβλήµατα µε τρόπο αποτελεσµατικό 
ενορχηστρώνοντας και συντονίζοντας την εθνική προσπάθεια για πρόοδο και πραγµατικό 
ποιοτικό εκσυγχρονισµό. 

 
 
Νέο Παράδειγµα Οργάνωσης του Κράτους 

 
10. Το θεσµικό µονοπώλιο του κρατικού συγκεντρωτισµού έχει πλέον αποκαθηλωθεί σε όλα 

σχεδόν τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη του πλανήτη. Ενώ µετά την κατάρρευση του 
συστήµατος του «υπαρκτού σοσιαλισµού» στις αρχές του 1990, η αποµάκρυνση από αυτό 
έχει προσλάβει παραδειγµατικό χαρακτήρα. Ο κρατικός συγκεντρωτισµός – µε ότι αυτό 
συνεπάγεται από τη σκοπιά της κρατικοποίησης των µέσων παραγωγής, της 
υποβάθµισης και υποταγής της κοινωνίας των πολιτών, της υπονόµευσης της 
αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης και του καλπάζοντος γραφειοκρατισµού, λειτουργεί 
πλέον ως αντι-παράδειγµα, δηλαδή ως παράδειγµα προς αποφυγήν. 
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11. Αντίθετα, το κυρίαρχο οργανωτικό – διοικητικό πρόταγµα στην εποχή µας είναι η γενική 
τάση προς τη µείωση του εύρους και του όγκου (συµπεριλαµβανοµένων και των 
δαπανών) του κράτους να συνοδεύεται µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της 
ποιότητας της λειτουργίας του, προκειµένου έτσι να καταστεί ευχερέστερη η 
εξυπηρέτηση των πολιτών, η πολύπλευρη προαγωγή της κοινωνικής ευηµερίας και η 
βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης.  

 
12. Τούτο περιλαµβάνει, κατ’ αρχήν, µια πολιτική αποκρατικοποιήσεων, εκχωρήσεων ή και 

«ιδιωτικοποιήσεων» κρατικών δραστηριοτήτων προς τον τοµέα της οικονοµίας της 
αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών, προκειµένου αυτές να παρέχονται προς το 
κοινωνικό σώµα µε µειωµένο κόστος και καλύτερα αποτελέσµατα (πέρα από την κρατική 
γραφειοκρατία και τις παραµορφωτικές επιδράσεις πολιτικών και δηµόσιο – διοικητικών 
πολιτικών και παραµέτρων).  

 
13. Το κράτος παρεµβαίνει κυρίως επικουρικά, όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία αδυνατεί να 

ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες αποτελεσµατικά, καθώς και ρυθµιστικά – ελεγκτικά, 
όταν τούτο επιβάλλεται για την αποκατάσταση των όρων της οικονοµίας της αγοράς σε 
συνθήκες υγιούς ελεύθερου ανταγωνισµού. Αρµοδιότητα του κράτους είναι επίσης ο 
έλεγχος της παραβατικής δραστηριότητας των φορέων της ιδιωτικής οικονοµίας και ο 
κολασµός τέτοιων φαινοµένων, που λειτουργούν διαλυτικά για την κοινωνία και την 
αγορά. Η οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους αποβλέπουν και 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονοµική σφαίρα και στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, στη διεύρυνση της απασχόλησης και στην καταπολέµηση της 
ανεργίας, καθώς και στην ενίσχυση των οικονοµικώς ασθενέστερων συµπολιτών µας, 
ιδίως µέσω της παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο και της εγγύησης και 
βελτίωσης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος καθώς και της ανάπτυξης της 
παιδείας και του πολιτισµού.  

 
14. Συνάµα, αναπτύσσεται µια πολιτική δραστικής αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης εντός 

του ευρύτερου πεδίου του δηµοσίου χώρου του κράτους και του πολιτικού συστήµατος, 
ώστε οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες που διατηρεί το κράτος έναντι της οικονοµίας 
της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών να επιτελούνται µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο στη διεπιφάνεια των σχέσεων του δηµόσιου 
χώρου µε την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό.  

  
15. Συνεπώς, όχι µόνο η ισόρροπη εθνική ανάπτυξη, αλλά και η ίδια η δηµοκρατία και η 

κοινωνία των πολιτών προάγεται και εξυπηρετείται µε την αποκέντρωση και την 
αυτοδιοίκηση. Γιατί, όπως ορίζει και ένα κλασικό αξίωµα διοικητικής οργάνωσης 
«βλάπτεται η δικαιοσύνη εάν ό,τι µπορεί να πραγµατοποιηθεί ικανοποιητικά σε ένα 
χαµηλότερο και υποδεέστερο επίπεδο µεταφέρεται σε ένα ανώτερο και ισχυρότερο». 

 
Ένα Κράτος που Ρυθµίζει και Εγγυάται 

 
16. Η κεντρική διοίκηση του Κράτους από παραγωγός µιας σειράς δηµοσίων αγαθών και 

υπηρεσιών καθίσταται εγγυητής (και ελεγκτής) της παροχής τους (και) από άλλους 
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οργανωµένους φορείς (δηµόσιους και µη) που δραστηριοποιούνται εντός του ευρύτερου 
κοινωνικού πεδίου. Η κοινωνία εµπλουτίζεται από θεσµικό και οργανωτικό πλουραλισµό 
και πολλαπλότητα στο δηµόσιο χώρο, αλλά και στη σφαίρα της οικονοµίας, των 
κοινωνικών σχέσεων και καταστάσεων και του πολιτισµού. Η δηµόσια διοίκηση, 
οργάνωση και υπηρεσία εγγυάται σε κάθε περίπτωση την ποιοτική παροχή (κι όχι µόνο 
την κρατική παραγωγή) αγαθών και λειτουργιών στο χώρο της παιδείας, της υγείας, των 
επικοινωνιών, του πολιτισµού και της ασφάλειας.  

 
17. Αυτό είναι το διοικητικό ζητούµενο της εποχής µας. Μια διοίκηση που λειτουργεί µε 

µεταβλητή οργανωτική δοµή, αξιοποιώντας το δίκαιο και τη διαχείριση (management), το 
δίκτυο και την ιεραρχία, την οικονοµία και την αποτελεσµατικότητα. Μια διοίκηση που 
προσφέρει η ίδια ή εγγυάται την προσφορά από άλλους κοινωνικούς εταίρους µιας 
ποικιλίας υπηρεσιών στην κοινωνία των πολιτών. Αυτή είναι η διοίκηση του σήµερα και 
πολύ περισσότερο η διοίκηση του αύριο. Εγγυάται, ρυθµίζει, θέτει κανόνες και κριτήρια 
λειτουργίας, ελέγχει και αξιολογεί. Επικοινωνεί µε τον πολίτη και την κοινωνία, 
διορθώνει τα λάθη της και στοχεύει µε τόλµη και αποφασιστικότητα στο µέλλον.  

 
 

Κράτος Πλοηγός 
 

18. Το νέο πρόταγµα πολιτικής και διοικητικής µεταρρύθµισης στην µετάβαση προς τον 21ο 
αιώνα υπαγορεύει µία νέα κατανοµή και διάκριση των λειτουργιών µεταξύ κράτους, 
οικονοµίας (της αγοράς) και κοινωνίας (των πολιτών), αλλά και εντός του ίδιου του 
κράτους (µεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών του µονάδων). Μια κατανοµή και 
διάκριση που κάνει αισθητή τη µετατόπιση του πολιτικού και διοικητικού βάρους προς 
κατευθύνσεις αντίθετες προς τον κρατικό συγκεντρωτισµό. ∆ηλαδή, κατευθύνσεις και 
επιλογές που κάνουν πράξη τον οργανωτικό και θεσµικό πλουραλισµό και την 
πολλαπλότητα και αντιµάχονται  τα θεσµικά µονοπώλια ισχύος και αρµοδιότητας. 

                                                                             
19. Η κυρίαρχη πολιτική στρατηγική είναι αυτή της «µεταρρύθµισης» ή επανεννοιολόγησης 

του κράτους µε τρόπο που να αντιστοιχεί στις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης 
εποχής. Η γενική κατεύθυνση για την µεταρρύθµιση και τον αληθινό εκσυγχρονισµό του 
κράτους υπογραµµίζει τον συντονιστικό και τον ρυθµιστικό του ρόλο. Κεντρική διοίκηση 
και διακυβέρνηση σηµαίνει, όπως λέει και η λέξη στα ελληνικά, χάραξη πορείας και 
έλεγχο ότι αυτή η πορεία ακολουθείται: «πλοήγηση και όχι κωπηλασία» αυτός είναι ο 
ρόλος της κεντρικής διοίκησης. 

 
20. Ο ρόλος του κράτους πρέπει να είναι επιτελικός, ρυθµιστικός (χωρίς κρατικό 

διευθυντισµό), και κατευθυντήριος µε τον προσδιορισµό σαφών στόχων και κανόνων 
πλαισίου. Πρέπει να είναι επικουρικός, υποστηρικτικός και ελεγκτικός - διορθωτικός. Το 
έντιµο και αµερόληπτο κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για την ποιοτική ανάπτυξη, την 
ισότητα των ευκαιριών και την κοινωνική συνοχή. Ώστε το κράτος και η δηµόσια 
διοίκηση να τίθενται στην υπηρεσία του πολίτη και όχι ο πολίτης στην υπηρεσία του 
κράτους, όπως συχνά συµβαίνει ακόµα και σήµερα στον τόπο µας. 
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Μετασχηµατισµός του Κράτους 

 
21. Η µετατροπή και ο µετασχηµατισµός του κράτους από άµεσο παραγωγό σε εγγυητή, 

ρυθµιστή και ελεγκτή της παροχής µιας σειράς δηµοσίων λειτουργιών και υπηρεσιών δεν 
είναι φυσικά απλή ή εύκολη υπόθεση. Η προοπτική της «µεταρρύθµισης» του δηµόσιου 
διοικητικού πεδίου είναι πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική στην πράξη από διάφορες 
απλουστευτικές εκδοχές περί «ελάχιστου κράτους».  

 
22. Αντίθετα, στο πλαίσιο της µετριοπαθούς και ρεαλιστικής πολιτικής στρατηγικής, που 

εµείς αποδεχόµαστε και προτείνουµε στην ελληνική κοινωνία, η κεντρική διοίκηση 
διαδραµατίζει ένα ρόλο καταλύτη, γενικού συντονιστή και ενορχηστρωτή, αλλά και 
ρυθµιστή και ελεγκτή της καταλληλότητας και της λειτουργικής επάρκειας του δικτύου 
δηµοσίων κοινωνικών, οικονοµικών θεσµών και οργάνων. Φυσικά, πρόκειται για ένα πολύ 
πιο σύνθετο και απαιτητικό ρόλο από την παραδοσιακή αντίληψη και λειτουργία της 
κεντρικής δηµόσιας γραφειοκρατίας, του νοµικισµού και της παθητικότητας. Με µία 
φράση, η βασική αλλαγή είναι ότι το κράτος και η κεντρική διοίκηση θα διαδραµατίζει ένα 
πολύ πιο νευραλγικό ρόλο στην οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της παροχής 
δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών, θα αναµειγνύεται πολύ λιγότερο στην άµεση – 
συγκεντρωτική και µονοπωλιακή – παραγωγή τους. 

 
 

Αναγκαίες Μεταρρυθµίσεις 
 

23. Μια σειρά από συγκεκριµένα µέτρα που θα µπορούσαν να συµβάλουν άµεσα και δραστικά 
στη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών της χώρας είναι και τα ακόλουθα: 

 
a. Αντί για τα υπεράριθµα και αδρανή υπουργεία να υπάρξουν λίγα και καλά 

υπουργεία µε ενιαία ευθύνη και σφαιρική αρµοδιότητα. Ο υπερβολικός 
αριθµός των υπουργείων, των υπουργών και υφυπουργών και άλλων τόσων 
γενικών γραµµατέων προξενεί διάχυση της ευθύνης και της αρµοδιότητας 
και για το λόγο αυτό πρέπει να περικοπεί και να περιοριστεί δραστικά.  

b. Αντί για το υπέρβαρο και υδροκέφαλο κράτος µε τον τεράστιο όγκο και την 
πολύ περιορισµένη ικανότητα, χρειάζεται ένα κράτος ευέλικτο, λιγότερο 
δαπανηρό και περισσότερο επιτελικό, που δεν παρεµβαίνει στην οικονοµία 
και στην κοινωνία, ούτε στη ζωή των πολιτών, παρά µόνο στρατηγικά και 
επικουρικά, όταν και όπου αυτό είναι χρήσιµο ή αναγκαίο. Με την εφαρµογή 
ενός τολµηρού προγράµµατος αποσυγκέντρωσης και αποκρατικοποίησης το 
κράτος θα πρέπει να περιοριστεί στα βασικά του και αναπαλλοτρίωτα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ώστε να  αποδεσµευτεί η δηµιουργικότητα, η 
ελευθερία και ο δυναµισµός της οικονοµίας, της κοινωνίας και των πολιτών.  

c. Αντί για την εντελώς ασυνήθιστη στις αναπτυγµένες χώρες 
υπερσυγκέντρωση του συνόλου σχεδόν των αρµοδιοτήτων και 
δραστηριοτήτων στην υδροκέφαλη πρωτεύουσα, επιβάλλεται η ουσιαστική 
εκχώρηση αρµοδιοτήτων και η γενναία µεταβίβαση πόρων στις 
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αποκεντρωµένες και αυτοδιοικούµενες µονάδες του κράτους. Στα 
κεντρικά όργανα θα διατηρηθούν µόνον οι σηµαντικές αποφάσεις εθνικής 
εµβέλειας, καθώς και η αρµοδιότητα διασφάλισης της συνοχής του κράτους 
και συντονισµού της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης. Αν θέλουµε να 
αποφύγουµε την περαιτέρω ερήµωση της υπαίθρου, πρέπει αντί η 
περιφέρεια να έρχεται στο κράτος, το κράτος να πηγαίνει στην περιφέρεια, 
και η διοίκηση να είναι κοντά στον πολίτη, όταν τη χρειάζεται, εκεί όπου 
βρίσκεται η ανάγκη και η άµεση γνώση των προβληµάτων.  

d. Αντί για τη χοάνη της δηµόσιας υπαλληλοκρατίας των περίπου 650.000 
ανθρώπων, που αµείβονται ελάχιστα και παράγουν στην πλειοψηφία τους 
ακόµα λιγότερο έργο, χρειάζεται µια διοίκηση µε λιγότερους και καλύτερους 
υπαλλήλους. Υπαλλήλους που επιλέγονται αξιοκρατικά, εντάσσονται σε 
διυπουργικούς κλάδους, εργάζονται εντατικά, αµείβονται κατάλληλα, 
εκπαιδεύονται και ενηµερώνονται συνεχώς και υπηρετούν τους πολίτες.  

e. Αντί για τους χιλιάδες περίπλοκους και στην πλειοψηφία τους περιττούς και 
αναποτελεσµατικούς νόµους και κανονιστικά κείµενα, που στην τελευταία 
µόνο τριακονταετία έφθασαν στον εξωφρενικό αριθµό των 35.000, 
χρειάζονται λίγοι και καλοί νόµοι. Η πολυνοµία σηµαίνει, κατά κανόνα, 
κακονοµία. Άρα, εκείνο που επείγει είναι η δραστική απλούστευση, η 
κατάργηση των ανενεργών και η κωδικοποίηση των απαραιτήτων ρυθµίσεων 
κατά κατηγορίες κοινωνικών προγραµµάτων - µια γενναία νοµοθετική 
σεισάχθεια -  ώστε ο µεν πολίτης να γνωρίζει µε σαφήνεια τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του, η δε διοίκηση τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές 
της. Ο αυτοπεριορισµός του κράτους θα συµβάλει συνάµα στην ουσιαστική 
ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών, την ενίσχυση των κινήσεων και 
φορέων συλλογικής έκφρασης και πρωτοβουλίας των πολιτών στην 
οικονοµική, την κοινωνική και την πολιτισµική σφαίρα.  

f. Χρειάζεται, τέλος, ένα νέο σύστηµα, µια νέα µεθοδολογία, νοοτροπία και 
φιλοσοφία διοίκησης και οργάνωσης πέρα από τη γραφειοκρατία και τον 
νοµικισµό, την παθητικότητα και την αδράνεια, τη διαφθορά και την 
υποκρισία. Μια µέθοδος και τέχνη του διοικείν που βασίζεται στους 
στόχους και τα αποτελέσµατα, στην οικονοµία των µέσων, στις νέες 
τεχνολογίες, στη νέα γνώση και στην ποιότητα των επιτευγµάτων, στην 
αποσυγκέντρωση των αρµοδιοτήτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών, στον 
επιµερισµό των ευθυνών και τον συστηµατικό έλεγχο και την αξιολόγηση, 
στη διεύρυνση της δηµοκρατίας, στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της 
αξιοκρατίας, στη διαρκή εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση της ζωής του 
πολίτη.  

g. Η ποιότητα της δηµοκρατίας πάνω απ’ όλα σηµαίνει σεβασµό στον πολίτη και 
προστασία των δικαιωµάτων του, γιατί ο πολίτης αποτελεί το θεµέλιο λίθο 
της δηµοκρατίας. Κι αν ο πολίτης είναι ανίσχυρος να επιβάλει κριτήρια και 
όρους συµπεριφοράς, και η διοίκηση δεν έχει τη διάθεση να το κάνει αυτό 
από µόνη της, τότε αναγκαστικά πάσχει η ποιότητα και υποβαθµίζεται το 
περιεχόµενο της ίδιας της δηµοκρατίας. 
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Κράτος, Κοινωνία, Οικονοµία 

 
24. Η στρατηγική της «µεταρρύθµισης» του κράτους και της διοίκησης στον 21ο αιώνα 

προϋποθέτει πάνω απ’ όλα την παραδειγµατική στροφή και την αλλαγή των σχέσεων 
απέναντι στην οικονοµία (της αγοράς) και την κοινωνία (των πολιτών). Μια στρατηγική 
αλλαγών που θα υπερβαίνει τις παραδοσιακές µορφές του κρατικού συγκεντρωτισµού, 
θα προωθεί τη µείωση της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία και την κοινωνία, θα 
καταπολεµά τη γραφειοκρατία στη διοίκηση και θα ενισχύει την αποκέντρωση, την 
αυτοδιοίκηση, την αποτελεσµατικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία στη λειτουργία 
της. 

 
25. Η πρόκληση της αναδιοργάνωσης και της ουσιαστικής και ριζικής µεταρρύθµισης του 

δηµόσιου διοικητικού τοπίου µε όρους σύγχρονους και δηµιουργικούς (µία διοίκηση 
µικρότερη σε µέγεθος και πλουσιότερη σε ικανότητες και αξία) αποτελεί το κεντρικό 
ζητούµενο στη λειτουργία του κράτους στην εποχή µας. Ενός κράτους ήπιου, 
δηµοκρατικού, αλλά και αποτελεσµατικού, περισσότερο µετριοπαθούς στους σκοπούς και 
στις επιδιώξεις του, καθώς και στα µέσα που χρησιµοποιεί. Ενός κράτους που ό,τι κάνει 
το κάνει καλύτερα, δηλαδή περισσότερο ποιοτικά. Καταλήγουµε ότι το κράτος είναι 
αναγκαίο, όπως αναγκαία είναι και η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός του, η 
«επανίδρυση», η επανεννοιολόγηση και η θεµελίωσή του σε νέες βάσεις. 

 
26. ∆εύτερον, το σύγχρονο κράτος δεν µπορεί να είναι στάσιµο. Το «στάσιµο» κράτος είναι: 

πελατειακό, συγκεντρωτικό, διεφθαρµένο, γραφειοκρατικό, δαπανηρό και βέβαια 
αναποτελεσµατικό. Αντίθετα, το σύγχρονο κράτος είναι δηµιουργικό, δίκαιο, 
αποτελεσµατικό. Ένα κράτος που αναπτύσσει µια νέα σχέση µε την οικονοµία και την 
κοινωνία των πολιτών. Το σύγχρονο κράτος δεν είναι έµπορος ούτε επιχειρηµατίας, άρα 
πρέπει να είναι µικρότερη η παρέµβασή του στην οικονοµία και να εστιάζεται σε ένα ρόλο 
ρυθµιστικό (θέσπισης κανόνων και κριτηρίων), εγγυητικό και ελεγκτικό. 

 
27. Το σύγχρονο κράτος είναι έντιµο και συνεπές. Αυτά που λέει τα κάνει πράξη – 

διαφορετικά δεν υπόσχεται και δεν µοιράζει φρούδες ελπίδες εξαπατώντας το λαό. Αυτό 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης και της συναίνεσης 
του λαού στις πολιτικές που θα κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο να εφαρµόσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ηµόσιος Τοµέας 
 

 
Όρια του ∆ηµόσιου Τοµέα 

 
28. Αυτό που αποκαλείται «δηµόσιος τοµέας» στην Ελλάδα σήµερα είναι ένα τεράστιο σε 

όγκο, κόστος, νοµικές ρυθµίσεις και προσωπικό πολιτικο-διοικητικό µόρφωµα, του 
οποίου η παραγωγικότητα είναι κατά κανόνα αρνητική και η οργάνωσή του ετερόκλητη 
και γραφειοκρατική. Πολλά δηµόσια νοµικά πρόσωπα εξακολουθούν να επιδιώκουν 
σκοπούς των οποίων το αντικείµενο έχει εξαντληθεί ή έχει ξεπερασθεί από τις 
κοινωνικές εξελίξεις, άλλα ιδρύονται χωρίς µελέτη σκοπιµότητας, σχεδόν όλα 
στελεχώνονται πληθωρικά και µε τρόπο πελατειακό,  πολλά υποφέρουν από συγκρούσεις 
και επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, η λειτουργία των περισσοτέρων είναι κατά κανόνα 
ελλειµµατική. Η συνέπεια είναι ότι η απορρόφηση και η σπατάλη δηµοσίου χρήµατος 
γίνεται σχεδόν ανεξέλεγκτη, ενώ ο όρος «δηµόσιος τοµέας» έχει καταλήξει να αποτελεί 
µια έννοια ασαφή και στρεβλή.      

 
29. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι χρειάζεται µια γενναία, τολµηρή και µακροπρόθεσµη 

µεταρρυθµιστική τοµή. Μια τοµή που να θέτει την όλη κατάσταση του δαιδαλώδους 
δηµόσιου τοµέα σε εντελώς νέα βάση και κατεύθυνση µε σκοπό την µείωση του εύρους, 
την καλύτερη οργάνωση και τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του. 

 
30. Η νέα οριοθέτηση του δηµοσίου τοµέα, η κατανοµή του έργου µεταξύ δηµόσιας και 

ιδιωτικής - επιχειρηµατικής σφαίρας της οικονοµίας, ο προσδιορισµός του νέου 
ρυθµιστικού, ελεγκτικού ρόλου και εγγυητικού ρόλου του κράτους, καθώς και του 
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των κοινωφελών επιχειρήσεων και οργανισµών αποτελεί 
αναγκαία παράµετρο της συνολικής στρατηγικής για την ριζική µεταρρύθµιση του 
κράτους.    

 
31. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η κατάταξη των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων 

που αναπτύσσει σήµερα το κράτος και ο επακριβής προσδιορισµός εκείνων που 
επιβάλλεται κατά το Σύνταγµα να παραµείνουν σε αυτό, εκείνων για τις οποίες το κράτος 
διατηρεί έναν πρωτευόντως εγγυητικό και ρυθµιστικό ρόλο, καθώς και εκείνων που 
µπορούν και πρέπει να µεταβιβαστούν στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, για την 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη παροχή τους  προς τον πολίτη και την κοινωνία. 

 
Κατάταξη των Κρατικών Λειτουργιών 

 
32. Μια βασική κατάταξη και χρηστική κατηγοριοποίηση των κρατικών λειτουργιών, που 

επιτρέπει την ακριβέστερη κατανοµή της άσκησής τους µεταξύ δηµοσίων και µη φορέων 
και οργανισµών,  είναι η ακόλουθη: 
 

33. Λειτουργίες που είναι σύµφυτες µε την υπόσταση του κράτους, ανάγονται στην 
οργάνωση της πολιτείας και στη διασφάλιση των γενικότερων συµφερόντων του 
κράτους και αναφέρονται, ιδίως:  
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i. στην ευνοµία, στην δηµόσια τάξη και ασφάλεια, στη διοίκηση και  στην 

απονοµή της δικαιοσύνης και στην εν γένει ακώλυτη λειτουργία του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος  

ii. στην εξωτερική ασφάλεια, την άµυνα και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, 
iii. στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη,  
iv. στην διασφάλιση ζωτικών κοινωνικών αγαθών, της κοινωνικής ειρήνης, 

συνοχής και αλληλεγγύης στην προστασία από κινδύνους που 
δηµιουργούνται εξαιτίας φυσικών, τεχνολογικών και βιολογικών 
καταστροφών. 

 
34. Συναφούς αλλ’ όχι ταυτόσηµου χαρακτήρα µε τις παραπάνω λειτουργίες είναι αυτές που 

αναφέρονται στη διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης των ατοµικών δικαιωµάτων των 
πολιτών, τα οποία το κράτος οφείλει να εγγυάται και να προστατεύει, θέτοντας συνάµα 
και κάποιους περιορισµούς ούτως ώστε να µην αντιστρατεύονται άλλους δηµόσιους 
σκοπούς και αγαθά που αναγνωρίζονται στο Σύνταγµα, όπως, λ.χ., η προστασία του 
περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κρατικές αρµοδιότητες ρυθµιστικού 
και ελεγκτικού χαρακτήρα επί των ιδιωτικών δραστηριοτήτων. 

 
35. Μια τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις λειτουργίες συντονισµού των οικονοµικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων. Σε αυτές περιλαµβάνονται η εγγύηση του νοµισµατικού 
συστήµατος, η τήρηση των κανόνων της αγοράς, ο κοινωνικός διάλογος, η παροχή 
κινήτρων για τις επενδύσεις και την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και ο 
προσανατολισµός και προγραµµατισµός της οικονοµικής δραστηριότητας.   

 
36. Οι λειτουργίες που τείνουν στη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωµάτων, όπως η 

οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών παιδείας, υγείας, κοινωνικής προστασίας και 
ασφάλισης, παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα, ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας, πολιτιστικής ανάπτυξης, αποτελούν σηµαντικούς τοµείς µέριµνας και 
προστασίας. 

 
37. Μια πρόσθετη όσο και ευρεία έως προσφάτως κατηγορία περιλαµβάνει λειτουργίες που 

συνδέονται µε την ανάληψη από το δηµόσιο καθαρά επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
που ανήκουν στον παραγωγικό και τον ανταγωνιστικό τοµέα της οικονοµίας, όπως, λ.χ., 
οι ποικίλες «προβληµατικές» επιχειρήσεις που κατά το παρελθόν απασχόλησαν την 
χώρα. 

 
 

Τι Ανήκει στο Κράτος 
 
38. Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση προκύπτει ότι οι λειτουργίες που ανάγονται 

στον πυρήνα της δράσης του κράτους και ασκούνται µε µεθόδους δηµόσιας εξουσίας 
πρέπει να ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από το κράτος ή και από άλλους δηµόσιους 
φορείς, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που η διεξαγωγή ορισµένων υλικών 
ενεργειών µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συµβάσεων παραχώρησης. 
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39. Στην ενότητα αυτή ανήκουν προφανώς οι λειτουργίες που κατηγοριοποιήθηκαν υπό τα 

στοιχεία α, β, και γ στην πιο πάνω κατάταξη. Πρόκειται, εποµένως, για τις λειτουργίες  
που:   

i. είναι σύµφυτες µε την υπόσταση του κράτους, ανάγονται στην οργάνωση 
της πολιτείας και στη διασφάλιση των γενικότερων συµφερόντων του 
κράτους.  

ii. αναφέρονται στη διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης των ατοµικών 
δικαιωµάτων των πολιτών.  

iii. σχετίζονται µε το συντονισµό των οικονοµικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. 

 
 

Τι Οφείλει το Κράτος να Εγγυάται 
 
40. Για τις λειτουργίες που συνίστανται στην πραγµάτωση των κοινωνικών δικαιωµάτων 

των πολιτών, και ανήκουν στην κατηγορία δ της πιο πάνω κατάταξης, ενώ το κράτος δεν 
µπορεί να απεκδυθεί των σχετικών ευθυνών του και αρµοδιοτήτων, δεν διαθέτει όµως 
από την άλλη πλευρά µονοπώλιο και αποκλειστικό προνόµιο στην άσκησή τους. Κατά 
συνέπεια δεν µπορεί να αποκλεισθεί από τον τοµέα αυτόν η ιδιωτική πρωτοβουλία και η 
µη κρατική δραστηριότητα. Η κύρια ευθύνη του κράτους για τις λειτουργίες αυτής της 
κατηγορίας είναι ότι αυτό οφείλει να εγγυάται όχι την άµεση από το ίδιο ή από δηµοσίους 
φορείς παραγωγή τους, αλλά την ποιοτική και συνεχή παροχή τους είτε άµεσα από το 
ίδιο είτε και από ιδιωτικούς ή µη κρατικούς φορείς και οργανώσεις της οικονοµίας της 
αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών. 

41. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την νέα αντίληψη για τον παροχικό και εγγυητικό ρόλο του 
κράτους, αφού καθοριστούν οι στόχοι και οι προδιαγραφές ενός έργου ή υπηρεσίας, η 
παραγωγή της θα µπορεί να ανατίθεται και σε ιδιώτες, όταν και µόνο µε τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσµα και χαµηλότερο κόστος. Εποµένως τα κριτήρια  
βάσει των οποίων θα αποφασίζεται αν ή παραγωγή θα γίνεται από το κράτος ή από 
ιδιώτες δεν στηρίζονται σε µια εκ των προτέρων υποτιθέµενη υπεροχή του ενός έναντι 
του άλλου, αλλ’ αντίθετα θα πρέπει να συνυπολογίζονται ζητήµατα όπως (ενδεικτικά): 

 
i. εξασφάλιση εγγυήσεων που να αφορούν την εθνική κυριαρχία σε περίπτωση 

ιδιωτικοποιήσεως. Σε περίπτωση αδυναµίας εξασφάλισης παραµονή υπό 
κρατική ιδιοκτησία.  

ii. αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης ιδιοκτησίας σε χέρια ολιγάριθµων 
ιδιωτών, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι να καταντήσει η δηµοκρατία κενή 
περιεχοµένου. Αν αυτό δεν µπορεί να αποφευχθεί αποφυγή 
ιδιωτικοποίησης.  

iii. πραγµατικά αποτελεσµατική διαχείριση από µέρους των ιδιωτών τόσο 
βραχυχρονίως όσο και µακροχρονίως σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης.  

iv. η απόφαση για δυνατότητα ιδιωτικοποίησης ή όχι θα συναρτάται από την 
πραγµατική και όχι φαινοµενική δυνατότητα από µεριάς του κράτους 
ουσιαστικού ελέγχου, παρέµβασης και ρύθµισης. Σε περίπτωση που αυτή 
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είναι δύσκολη ή/ και αδύνατη είναι προτιµότερη η διατήρηση των 
επιχειρήσεων υπό κρατική ιδιοκτησία.  

v. στην περίπτωση των κρατικών επιχειρήσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται 
επίσης ότι η παραγωγή θα γίνεται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, χωρίς 
τις συνήθεις πελατειακού, κλπ τύπου σπατάλες. Κατάλληλα όργανα και 
ρυθµιστικές αρχές πρέπει και εδώ να επιφορτίζονται µε τον έλεγχο και την 
συµµόρφωση, ενώ κριτήρια επίτευξης στόχων πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε 
να αποφευχθεί η επανάληψη των γνωστών δυσλειτουργιών. Σε περίπτωση 
συστηµατικής αποτυχίας θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα 
ιδιωτικοποίησης.   

vi. Στην περίπτωση ιδιωτικοποιήσεων επίσης, δεσµεύεται ο ιδιώτης για την 
τήρηση των θεµελιωδών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, προκειµένου 
να διασφαλιστεί η ακώλυτη άσκηση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων 
εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

 
 

Τι ∆εν Ανήκει στο Κράτος 
 

42. Όσον αφορά, τέλος, την πέµπτη κατηγορία λειτουργιών στην πιο πάνω κατάταξη, η 
διεξαγωγή δηµοσίων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µπορεί  να συνεχιστεί εκεί όπου 
και στο µέτρο που συνδέεται µε την εθνική άµυνα ή µε οικονοµικά συµφέροντα της 
κοινωνίας.  

 
43. Από την άλλη πλευρά, το κράτος αποσύρεται από την άσκηση της δηµόσιας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που εντάσσεται στον καθαρά επιχειρηµατικό και 
ανταγωνιστικό τοµέα της οικονοµίας. Στις περιπτώσεις κρατικής υποχώρησης και 
αποκρατικοποίησης στον τοµέα αυτόν έχει ιδιαίτερη σηµασία για την αξιοπιστία των 
αποφάσεων να διασφαλίζονται τόσο η διαφάνεια των σχετικών µεθόδων και διαδικασιών 
όσο και η εξασφάλιση των ζωτικών συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Αποκρατικοποιήσεις  
δεν πρέπει να γίνονται ούτε για ταµειακούς/εισπρακτικούς λόγους ούτε για να 
βοηθήσουν τον πλουτισµό ορισµένων επιχειρηµατιών που διατηρούν προνοµιακές 
σχέσεις µε την εξουσία. Η απαίτηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της 
αποκρατικοποιούµενης επιχείρησης και επένδυσης του αγοραστή ιδιώτη, είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός µίνιµουµ αξιοπιστίας. 

 
44. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι σε όλους τους τοµείς από τους οποίους το κράτος 

αποσύρεται ως φορέας άµεσης διαχείρισης (αποκλειστικός ή µη), διατηρεί την ευθύνη 
της ρυθµιστικής και εγγυητικής λειτουργίας, θέτει δηλαδή το πλαίσιο άσκησης των 
δραστηριοτήτων και οργανώνει κατάλληλα συστήµατα ελέγχου, τα οποία να µπορούν να 
είναι αποτελεσµατικά και όχι διακοσµητικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αναδιοργάνωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης 
 

 
Το Κράτος είναι ο «Μεγάλος Ασθενής» 

 
45. Την πορεία του τόπου προς το µέλλον φαλκιδεύει ένα τεράστιο, σπάταλο, 

αναποτελεσµατικό και αδιαφανές κράτος. Αχίλλειος πτέρνα κάθε προσπάθειας για τη 
µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό, την πρόοδο και την ανάπτυξη, αποτελεί η 
γραφειοκρατικοποίηση του κράτους και των δηµοσίων υπηρεσιών. Τούτο το διαπιστώνει 
καθηµερινά ο πολίτης σε κάθε επαφή του µε τους κρατικούς οργανισµούς και υπηρεσίες. 
∆ιαφθορά, αναξιοκρατία και ακραίος κοµµατισµός, στελέχη πολλές φορές στερηµένα από 
ικανότητες και αρµοδιότητες αλλά και δυνατότητες πρωτοβουλίας, που λειτουργούν σε 
ένα πλαίσιο ισοπεδωτικού εξισωτισµού, είναι το δράµα της δηµόσιας διοίκησης στη χώρα 
µας. Το κράτος σήµερα δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του, καθώς αντί να λειτουργεί 
ως αρωγός, γίνεται χειραγωγός της πρωτοβουλίας των ιδιωτών και στραγγαλίζει τη 
δηµιουργικότητα της κοινωνίας και των πολιτών. 

 
46. Η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά στην πρόκληση του 21ου αιώνα. Για να µη καταστεί ουραγός 

των εξελίξεων η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος και µια αποτελεσµατική δηµόσια 
διοίκηση, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν 
και απαιτούν το αυτονόητο: ότι πρέπει να ληφθούν άµεσα και συγκεκριµένα µέτρα, ώστε 
να επιτευχθεί η ριζοσπαστική µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να αποκτήσει 
νέες δοµές και προοπτικές, αλλά και στελέχη µε ικανότητες υψηλού επιπέδου.  

 
47. Ειδικότερα αποτελεί υψίστης προτεραιότητας ανάγκη για την οικονοµική και την 

κοινωνική ευηµερία και την ανάπτυξη: 
 

i. Η προώθηση της ποιότητας σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. 
ii. Η προώθηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας µε στόχο τη µείωση του µεγέθους και του κόστους 
της δηµόσιας διοίκησης. 

iii. Η αξιοκρατία στις προσλήψεις, τις µετακινήσεις και τις προαγωγές, αλλά 
και τις αµοιβές και γενικά στην πολιτική προσωπικού της διοίκησης. 

iv. Η διαφάνεια και η ηθική στη δράση του κράτους και των δηµοσίων 
υπηρεσιών. 

v. Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη προς τους θεσµούς. 
 
48. Προκειµένου να καταστεί τούτο εφικτό πρέπει να αντιµετωπισθούν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα χρόνια και διαρθρωτικά προβλήµατα που µαστίζουν τη διοίκηση της 
χώρας. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 
i.To µεγάλο µέγεθος του δηµόσιου τοµέα και η κρατική υπερδιόγκωση, µε την 

έννοια της λειτουργίας µιας σπάταλης και αντιπαραγωγικής διοίκησης. 
ii. Το υψηλό κόστος των δηµοσίων υπηρεσιών και η ελλιπής αποτίµηση αυτού του 

κόστους.  
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iii. Η κακή οργάνωση και η ελλειµατική στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών µε 
συνέπεια την υπονόµευση της παραγωγικότητάς τους. 

iv.Η χαµηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών µε αποτέλεσµα την κακή εξυπηρέτηση 
και την ταλαιπωρία των πολιτών. 

v.Η αδυναµία δηµιουργίας συνθηκών ασφάλειας και η έλλειψη εµπιστοσύνης 
των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες και λειτουργίες. 

 
49. Τα σηµαντικότερα αίτια της διοικητικής κακοδαιµονίας του τόπου είναι τα εξής:  
 

i. Ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός, ο οποίος διευκόλυνε υπέρµετρα τη 
διόγκωση του κράτους. Η τάση αυτή κορυφώθηκε, κυρίως από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1970, όταν  το κράτος άρχισε σταδιακά να αναµιγνύεται σε 
κάθε είδους επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

ii. Οι πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ κυβερνώντων και 
κυβερνωµένων, φαινόµενο που ταλανίζει την ελληνική δηµόσια διοίκηση 
διαρκώς από το δεύτερο ήµισυ του 19ου αιώνα, έχει δε αποδειχτεί 
εντυπωσιακά χαλκέντερο, δεδοµένου του γεγονότος ότι οι όποιες 
προσπάθειες αντιµετώπισής του, που έχουν κατά καιρούς επιχειρηθεί, δεν 
απέδωσαν τα αναµενόµενα. Η παράδοση του ρουσφετιού υπήρξε η βάση 
αυτών των πελατειακών σχέσεων, οι οποίες οδήγησαν σε αδιαφανείς, 
αναξιοκρατικές και υπερβολικές προσλήψεις, µε αποτέλεσµα την 
υπερφόρτωση του διοικητικού µηχανισµού του κράτους, συµβάλλοντας 
παράλληλα και στην καχεξία της ελληνικής οικονοµίας. 

iii. Ο απροκάλυπτος κοµµατικός νεποτισµός που εξέθρεψε τις πελατειακές και 
ακραιφνώς κοµµατικές σχέσεις µε τις αθρόες προσλήψεις εκατοντάδων 
χιλιάδων περιττών συνήθως υπαλλήλων µε καθαρώς κοµµατικά κριτήρια, 
την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας και τη 
συγκάλυψη του πραγµατικού µεγέθους της ανεργίας. 

iv. Οι πελατειακές αυτές σχέσεις, περαιτέρω, προσδιορίζουν, τις περισσότερες 
φορές τον τρόπο εξέλιξης των δηµοσίων υπαλλήλων στην διοικητική 
ιεραρχία, εκτρέφοντας έτσι ακόµα  περισσότερο τα φαινόµενα αναξιοκρατίας 
και αδιαφάνειας, συντελώντας, σε τελευταία ανάλυση, στην δηµιουργία µιας 
διοίκησης αντιοικονοµικής και αντιφατικής, µιας διοίκησης που δεν έχει την 
δυνατότητα να προσαρµοστεί στις γενικότερες επιταγές της εποχής και να 
ανταποκριθεί στον κύριο ρόλο της 

v. Η απουσία ελέγχου και κυρώσεων για τις παραβιάσεις της αρχής της 
νοµιµότητας, µε παράλληλη, εν πολλοίς, αδιαφορία για την τήρηση της αρχής 
της χρηστής διοίκησης, µε συνέπεια να ανθούν η διαφθορά και οι παράνοµες 
συναλλαγές, η κακοδιοίκηση αλλά και η παραβίαση στοιχειωδών, πολλές 
φορές, δικαιωµάτων του πολίτη, (διοικούµενου).   
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Νέοι Στόχοι 
 

50. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η έξοδος της δηµόσιας διοίκησης από την κρίση στην 
οποία έχει περιέλθει µε σειρά άστοχων και αδόκιµων παρεµβάσεων είναι αναγκαίο να 
δοθεί µια νέα έµφαση στην ουσιαστική µεταρρύθµιση του κράτους, και τον πραγµατικό 
εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών υπό την έννοια του ουσιαστικού 
µετασχηµατισµού των δοµών και της λειτουργίας του διοικητικού µηχανισµού. Ιδίως 
προέχει:  

 
i. Η ποιοτική αναβάθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών, των θεσµών και των 

λειτουργιών του κράτους. 
ii. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και η ενίσχυση της αποδοτικότητας 

των δηµοσίων υπηρεσιών. 
iii. Η εφαρµογή της αρχής της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών για 

όλους, πέρα και έξω από κάθε πελατειακή λογική, καθώς και η χορήγηση 
κινήτρων απόδοσης και η επιβράβευση των στελεχών ανάλογα µε την 
απόδοση και τα αποτελέσµατα.  

iv. Η κατοχύρωση της ηθικής και της διαφάνειας στο δηµόσιο βίο για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς. 

v. Η ενίσχυση της εµπιστοσύνης του πολίτη στους δηµόσιους θεσµούς, µε 
άµεση προτεραιότητα στην κατοχύρωση της ασφάλειας της ζωής και της 
περιουσίας του. 

vi. Η απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της νοµιµότητας σε συνδυασµό µε τις 
αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του 
διοικούµενου 

vii. Η Εξυπηρέτηση του πολίτη ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης του έργου 
που παράγει η δηµόσια διοίκηση.  

 
 

Μεταρρυθµιστικές Προτάσεις 
 

51. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος και µια αποτελεσµατική διοίκηση, ικανή να 
διαχειρίζεται υπεύθυνα τα δηµόσια προβλήµατα και να επιτελεί το ρόλο της για την 
ανάπτυξη του τόπου και την εξυπηρέτηση του πολιτών. Αξιωµατική προϋπόθεση για την 
κοινωνική αυτή ανάγκη είναι ο ουσιαστικός µετασχηµατισµός της δοµής και 
λειτουργίας του κράτους,, ούτως ώστε να διαµορφωθεί ένα κυβερνητικό και διοικητικό 
σύστηµα που λειτουργεί επιτελικά στο επίπεδο των κεντρικών υπηρεσιών και 
εκτελεστικά στο επίπεδο των αποκεντρωµένων µονάδων. Η στρατηγική επιδίωξη του 
προγράµµατος για την µεταρρύθµιση του κράτους είναι η δηµιουργία ενός κράτους – 
στρατηγείου που κατευθύνει επιτελικά, ενορχηστρώνει και συντονίζει τη γενική 
προσπάθεια για την ποιοτική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της οικονοµικής και 
κοινωνικής ζωής του τόπου. 
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Αναδιοργάνωση της  Κυβέρνησης 
                                                  
52. Βασικοί παράγοντες που περιορίζουν τη δυνατότητα του Υπουργικού Συµβουλίου να 

ανταποκριθεί στο ρόλο και την αποστολή που του αναγνωρίζει το Σύνταγµα ως του 
πρωταρχικού αποφασιστικού και συντονιστικού οργάνου διακυβέρνησης της χώρας είναι, 
κυρίως:  

 
i. Η διεύρυνση του αριθµού των µελών του, που κατά καιρούς έφθασε να 

αριθµεί έως 60 µέλη.  
ii. Η χρησιµοποίησή του για νοµιµοποιητικούς ή συµβολικούς και µόνο 

σκοπούς. 
iii. Η παραβίαση του ενιαίου και συλλογικού του χαρακτήρα και η 

υποκατάστασή του από διάφορα ολιγοµελή κυβερνητικά όργανα και 
επιτροπές. 

 
53. Η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της κυβέρνησης προϋποθέτει, συνεπώς,  την 

αποκατάσταση του ρόλου της ως του ύπατου συλλογικού οργάνου διακυβέρνησης της 
χώρας και για το σκοπό αυτό πρέπει να αναδιοργανωθεί καταλλήλως το σύνολο του 
κυβερνητικού µηχανισµού.  

 
54. Προκειµένου να µπορέσει να τελεσφορήσει το νέο µοντέλο διακυβέρνησης της χώρας 

είναι αναγκαίος ο περιορισµός του αριθµού των Υπουργείων και η αναδιοργάνωση του 
κυβερνητικού µηχανισµού, ο περιορισµός της έκτασης του ∆ηµοσίου Τοµέα, καθώς και η 
ολοκλήρωση του προγράµµατος µηχανοργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και η 
διεύρυνση των συστηµάτων ηλεκτρονικής διοίκησης και διακυβέρνησης. Ειδικότερα, ο 
περιορισµός του αριθµού των υπουργείων  θα επιτευχθεί µε την παράλληλη διασφάλιση 
του επιτελικού ρόλου τους, ώστε να συντονίζονται καλύτερα και να λειτουργούν 
αποτελεσµατικότερα, να αποφεύγονται συγκρούσεις, συγχύσεις και επικαλύψεις 
αρµοδιοτήτων. 

 
55. Παράλληλα  ο περιορισµός της έκτασης του δηµοσίου τοµέα θα πραγµατοποιηθεί µε βάση 

ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µείωσης και συγχώνευσης νοµικών προσώπων και 
υπηρεσιών. Στόχος είναι η λειτουργία ενός κράτους µε την µικρότερη δυνατή επέµβαση 
στην οικονοµική σφαίρα, (επικουρικά και όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο), 
καθώς και µε την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη επέµβαση στην κοινωνική σφαίρα. 

 
56. Η σύγχρονη διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται µια αποτελεσµατική, επιτελική και 

ολιγοµελή Κυβέρνηση, που λειτουργεί συλλογικά και συντονισµένα ώστε να αντιµετωπίζει 
µε τρόπο σφαιρικό και προγραµµατισµένο τα µείζονα προβλήµατα του τόπου και του 
ελληνισµού. Οι Υπουργοί πρέπει έχουν την ύπατη ευθύνη και αρµοδιότητα διοίκησης των 
Υπουργείων των οποίων προίστανται, να συντονίζουν και να εποπτεύουν το έργο των 
Υφυπουργών και των Γενικών Γραµµατέων. Οι θέσεις των Υπουργών Αναπληρωτών 
είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων περιττές, όπως και οι αυτοτελείς 
Γραµµατείες. 
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57. Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο διακυβέρνησης, τα Υπουργεία έχουν κυρίως επιτελική, 
σχεδιαστική και ελεγκτική αποστολή. Για το λόγο αυτό ενισχύονται αποτελεσµατικά οι 
αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις, ενώ οι εκτελεστικές αρµοδιότητές τους εκχωρούνται σε 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή καθ’ ύλην αρµόδια κρατικά νοµικά πρόσωπα.  
 

58. Η αναδιοργάνωση της Κυβέρνησης θα επιτευχθεί µε τη µείωση του αριθµού των 
υπουργείων, την εστίαση και το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων τους, πράγµα που θα 
επιτρέψει και την ανάδειξη του επιτελικού, σχεδιαστικού και ελεγκτικού τους ρόλου. 
Ειδικότερα, τα υφιστάµενα 18 υπουργεία θα µπορούσαν να µειωθούν σηµαντικά ώστε η 
κυβέρνηση να καταστεί ευσύνοπτος και αποτελεσµατική. Ενδεικτικά, τούτο θα µπορούσε 
να πραγµατοποιηθεί µε τα εξής µέτρα: 

 
i. Την κατάργηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και  την  υπαγωγή των 

περισσοτέρων αρµοδιοτήτων του (Γ.Γ. Βιοµηχανίας, Γ.Γ. Εµπορίου, Γ.Γ. 
Καταναλωτή, Γ.Γ. Τουρισµού, ΕΟΤ, Ειδική Γραµµατεία για την 
Ανταγωνιστικότητα), στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Παράλληλα οι αρµοδιότητες για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους 
µεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, [Χωροταξίας] και Φυσικών 
Πόρων, ενώ η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας. 

ii. Την ενοποίηση των υπουργείων Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης &  
Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ή τη διατήρησή τους ως ξεχωριστά Υπουργεία. 

iii. Την κατάργηση του υπουργείου Τύπου & Μ.Μ.Ε. µε τη διατήρηση µόνο της 
θέσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Συναφώς, η αρµοδιότητα για τη 
διεθνή ενηµέρωση, (η υφιστάµενη ∆/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού), θα 
πρέπει να µεταφερθεί στο υπουργείο Εξωτερικών, και αυτή για τον έλεγχο 
των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 
Περαιτέρω οι αρµοδιότητες της υφιστάµενης  ∆/νσης Εποπτείας, όπως και 
της ∆/νσης Αναλύσεων και Τεκµηρίωσης,  µεταφέρονται στο Υπουργείο 
Πολιτισµού και ΜΜΕ.  Στο γραφείο, τέλος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
παραµένουν οι αρµοδιότητες της υφιστάµενης ∆/νσης Πληροφόρησης 

iv. Τη διάχυση του αντικειµένου του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας στα 
υπουργεία Οικονοµίας & Οικονοµικών, (στήριξη θαλάσσιου τουρισµού, 
ναυτιλιακή πολιτική, έλεγχος εµπορικών πλοίων και εταιριών), Μεταφορών, 
Επικοινωνιών & Υποδοµών, (ασφάλεια ναυσιπλοΐας, εξυπηρέτηση θαλάσσιων 
συγκοινωνιών) και ∆ηµόσιας Τάξης ή Εσωτερικών & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
(Εφαρµογή νοµοθεσίας σε θάλασσα, λιµάνια και ακτές, αστυνόµευση πλοίων, 
λιµένων, θαλάσσιου χώρου και συνόρων, έρευνα & διάσωση), Εργασίας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (εποπτεία οργανισµών, ιδρυµάτων και ταµείων 
κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης ναυτικών) και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας &Φυσικών Πόρων, (προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος). 

v. Τη µεταφορά του αντικειµένου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 
του νυν υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε στο υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Υποδοµών, 
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vi. Το µετασχηµατισµό και τη µετονοµασία του νυν υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε σε 
υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Φυσικών Πόρων µε τη µεταφορά 
σε αυτό των αρµοδιοτήτων σχετικών µε τα δάση, την ενέργεια, τον 
ηλεκτρισµό, τα µεταλλεία, το φυσικό αέριο και τους υδάτινους πόρους από 
τα  αντίστοιχα υπουργεία Ανάπτυξης, Γεωργίας, κ.λπ., 

vii. Την κατάργηση των «οριζόντιων» κατά χώρο οργανωµένων  κενών 
ουσιαστικού αντικειµένου περιφερειακών υπουργείων Μακεδονίας – Θράκης 
και Αιγαίου. 

 
 

Η Ευσύνοπτος Κυβέρνηση 
 

59. Αντί λοιπόν της υφιστάµενης κυβερνητικής δοµής που είναι ως ένα βαθµό αναχρονιστική 
και αναποτελεσµατική1, το νέο σύστηµα διακυβέρνησης του τόπου θα λειτουργήσει 
καλύτερα µε ένα απλούστερο, πιο σύγχρονο και αποτελεσµατικό κυβερνητικό σχήµα που 
θα αντιστοιχεί προς τους βασικούς τοµείς άσκησης της δηµόσιας πολιτικής και θα 
προσδιορίζει τα υπουργεία σύµφωνα µε τον κύριο σκοπό που εξυπηρετούν. Το σχήµα 
αυτό µπορεί να έχει τη ακόλουθη µορφή: 

 
i. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ii. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
iii. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας 
iv. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
v. Υπουργείο Εξωτερικών 
vi. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
vii. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
viii. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Υποδοµών 
ix. Υπουργείο Γεωργίας 
x. Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
xi. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας 
xii. Υπουργείο Πολιτισµού και µ.µ.ε. 

• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος  
 

Σηµείωση: Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη που συνιστά παραλλαγή της παραπάνω, το 
Υπουργείο Εσωτερικών ενοποιείται µε το ∆ηµόσιας Τάξης ενώ παραµένουν ως 
ξεχωριστά Υπουργεία τα Υγείας και Πρόνοιας αφενός και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αφετέρου. 
 

                                              
1 Ως γνωστόν, η υφιστάµενη κυβερνητική δοµή αναπτύσσεται σε ένα εκτεταµένο  φάσµα  18 
υπουργείων: Οικονοµίας & Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευµάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας, Γεωργίας, 
∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού, Μεταφορών & Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, 
Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Μακεδονίας – Θράκης, και Αιγαίου. 
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60. Τον επιτελικό ρόλο της Κυβέρνησης µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά η σύσταση 
επιτελικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης για τον διυπουργικό συντονισµό και τη 
διασφάλιση συνοχής του κυβερνητικού έργου σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασµού, 
νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εφαρµογής των 
κυβερνητικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο της Γραµµατείας της Κυβέρνησης εντάσσονται οι 
ακόλουθες επιτελικές µονάδες:  

 
i. Η Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου, 
ii. Το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής, 
iii. Η Επιτροπή Κωδικοποίησης, Απλούστευσης της Νοµοθεσίας και 

Καταπολέµησης της Γραφειοκρατίας, για το συντονισµό και την εποπτεία της 
προσπάθειας πάταξης της γραφειοκρατίας, της κανονιστικής µεταρρύθµισης 
και της απλοποίησης των διαδικασιών στις σχέσεις κράτους – πολίτη.  

iv. Η Γραµµατεία ∆ιυπουργικού Συντονισµού σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών απορρόφησης και 
διάθεσης των κοινοτικών πόρων, την προσαρµογή στις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την προώθηση της διοικητικής 
σύγκλισης και τη διασφάλιση συνοχής των επιµέρους εθνικών θέσεων που 
υποστηρίζονται στα όργανα της Ένωσης. 

 
61. Για τη διάρκεια και τη συνέχεια της πολιτικής, αλλά και για τον καλύτερο συντονισµό  

των υπηρεσιών είναι εύλογο να συσταθούν  θέσεις Υπηρεσιακών Υφυπουργών µε 
θητεία ιδίως στα υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Οικονοµικών (αρµόδιος για τον Προϋπολογισµό). 

 
62. Επίσης, για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της εφαρµογής της δηµόσιας 

πολιτικής  πρέπει να συνεδριάζει συχνά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα το επιτελικό 
όργανο διοίκησης σε κάθε υπουργείο µε τη συµµετοχή της οικείας πολιτικής ηγεσίας και 
κορυφαίων υπηρεσιακών στελεχών. 

 
 

Υπουργεία - Στρατηγεία 
  

63. Στις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους εµφανίζεται σήµερα ένας πληθωρισµός θέσεων 
«ευθύνης» που συντελούν στη διάχυση της αρµοδιότητας και τον κατακερµατισµό της 
επιχειρησιακής ενότητας της κυβερνητικής δράσης. Ειδικότερα, στα υπουργεία υπάρχουν 
περί τις 101 Γενικές ∆ιευθύνσεις, τις 1.556 ∆ιευθύνσεις και τα 4.900 Τµήµατα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο αριθµός των θέσεων αυτών είναι υπερβολικά µεγάλος και 
εντελώς περιττός. Συχνά οι µονάδες αυτές όχι µόνο δεν διαθέτουν σαφείς και 
διακριτούς στόχους και αρµοδιότητες, αλλ’ ούτε και το στοιχειωδώς αναγκαίο 
προσωπικό.  

 
64. Ο πληθωρισµός των  πλασµατικών θέσεων ευθύνης είναι αποτέλεσµα µιας ισοπεδωτικής 

όσο και πελατειακής λογικής στη διοίκηση των δηµοσίων υπηρεσιών µε συνέπεια να 
αποθαρρύνονται τα ικανά και κατάλληλα στελέχη µε αυξηµένα προσόντα, να µην υπάρχει 
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αντιστοιχία µισθού και καθηκόντων, να µην υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις αµοιβών 
µεταξύ υφισταµένων και προϊσταµένων και οι αµοιβές των τελευταίων να υπολείπονται 
δραµατικά από αυτές των συναδέλφων τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
65. Είναι σαφές εποµένως, ότι επείγει η ανασχεδίαση της δοµής των Υπουργείων στη βάση 

των στρατηγικών προγραµµάτων – πολιτικών τους. Ιδίως επιβάλλεται η 
συγκεκριµενοποίηση της αποστολής και του µείζονος τοµέα ή πεδίου πολιτικής (policy 
space) κάθε Υπουργείου, η συγχώνευση των υπηρεσιών και η λειτουργική διάκριση και 
διαφοροποίησή τους στις κατά το δυνατό λιγότερες οργανικές µονάδες, µε το κατάλληλο 
και επαρκές εύρος ελέγχου και εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός 
αριθµός υφισταµένων ανά προϊστάµενο, ανάλογα πάντα µε την ιδιαίτερη φύση του 
συγκεκριµένου αντικειµένου εργασίας της οργανωτικής µονάδας (καθήκοντα ρουτίνας – 
καθήκοντα περισσότερο σύνθετα και απαιτητικά).  

 
66. Επιβάλλεται, επίσης, ο σύγχρονος σχεδιασµός των θέσεων εργασίας και η περιγραφή 

καθηκόντων, η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων και συναφώς η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων στη βάση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται η εκχώρηση και η αποσυγκέντρωση των αρµοδιοτήτων, καθώς και η 
µεταβίβαση σε όλα τα  ιεραρχικά επίπεδα ανάλογης εξουσίας λήψης αποφάσεων. Η 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και ο περιορισµός του αριθµού των αναγκαίων 
υπογραφών σε κάθε έγγραφο µπορεί να διευκολυνθεί µε την εφαρµογή του συστήµατος 
των υπηρεσιών «µιας στάσης» σε επιλεγµένα πεδία εφαρµογής δηµόσιας πολιτικής 
(ασφαλιστικά ταµεία, πολεοδοµικά γραφεία, υπηρεσίες έκδοσης κάθε είδους αδειών, 
πιστοποιητικών κ.λ.π.), στα οποία ο πολίτης προσφεύγει συχνότερα.  

 
 

Επιτελικά Όργανα ∆ιαβούλευσης και Συντονισµού 
 

67. Το νέο µοντέλο διακυβέρνησης της χώρας πρέπει να στηρίζεται στον κοινωνικό διάλογο 
και την εθνική συναίνεση και συνεννόηση, την αποφυγή αιφνιδιασµών και την εµπέδωση 
κλίµατος σταθερότητας και εµπιστοσύνης. Για το σκοπό αυτό στο νέο σύστηµα 
διακυβέρνησης αξιοποιούνται στον ευρύτερο δυνατό βαθµό θεσµοί και όργανα, όπως:  

 
i. Το Συµβούλιο Αρχηγών των Κοµµάτων υπό την προεδρία του 

Πρωθυπουργού και σε έκτακτες περιπτώσεις υπό την προεδρία του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, για την ανταλλαγή απόψεων και τη χάραξη 
εθνικής στρατηγικής επί κρισίµων εθνικών θεµάτων.  

ii. Το Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ως συµβουλευτικό όργανο 
της κυβέρνησης, µε στόχο τη συµβολή στη διαµόρφωση ενιαίας και 
µακρόπνοης εθνικής πολιτικής. 

iii. Το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, µε σκοπό τη συµβολή στη χάραξη 
µακροπρόθεσµης και σφαιρικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση 
ζητηµάτων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και στην προώθηση της 
εθνικής συνεννόησης µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων της χώρας ως προς 
τα ζητήµατα αυτά. 
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iv. Το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο µε σκοπό τον µακροχρόνιο 
προγραµµατισµό και την ουσιαστικοποίηση του δηµοσίου διαλόγου, την 
παροχή γνωµοδοτήσεων σε θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

v. Το Συµβούλιο Παιδείας και Πολιτισµού για τη διαµόρφωση εθνικής 
πολιτικής στους τοµείς της Παιδείας και του Πολιτισµού. Στο πλαίσιο του 
ως άνω Συµβουλίου µπορεί να προβλεφθεί και η σύσταση Εθνικής 
Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, µε στόχο την εφαρµογή µιας ενιαίας 
εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την τεχνολογία. 

vi. Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, για την τήρηση και 
εφαρµογή της αρχής της αξιοκρατίας, της σύγχρονης οργάνωσης, της 
διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία των δηµοσίων 
υπηρεσιών και οργανισµών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση 
 

 
Αρχή  Επικουρικότητας του Κράτους 

 
68. Το συγκεντρωτικό και «Αθηνοκεντρικό» µοντέλο συγκρότησης του νεοελληνικού 

κράτους, όπως εξελίχθηκε από την εθνική απελευθέρωση και µετά, έχει πλέον 
διαγράψει την ιστορική τροχιά του και έχει ήδη εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων του. 
Αντίθετα, το νέο µοντέλο διακυβέρνησης του κράτους, αν πρόκειται να αντιστοιχεί στις 
συνθήκες και τα δεδοµένα του 21ου αιώνα, οφείλει να διέπεται από την αρχή της 
επικουρικότητας και της οικονοµίας των επιπέδων διοίκησης.  

 
69. Βασικός στόχος και άξονας της σύγχρονης δηµοκρατικής διακυβέρνησης είναι η 

λειτουργική και οργανωτική ενδυνάµωση των θεσµών της αποκέντρωσης και 
αυτοδιοίκησης, ώστε να µπορέσουν να επιτελέσουν το θεµελιώδη ρόλο τους για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη στον πληρέστερο βαθµό και στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο, 
για την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων και την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
τους, µε τρόπο ώστε να προάγεται η ισόρροπη εθνική ανάπτυξη. Προκειµένου να 
καταστεί τούτο δυνατό είναι αναγκαία η ανασύνταξη και ο ανασχεδιασµός του διοικητικού 
και οργανωτικού χάρτη της Χώρας. 

 
70. Η οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους συνιστά, εξ άλλου,  κρίσιµο 

στοιχείο και συνθήκη της δηµοκρατίας στο πεδίο της δηµόσιας διοίκησης. Ο λόγος είναι 
ότι µέσω των υπηρεσιών αυτών εκπληρώνεται σε τελευταία ανάλυση η αποστολή του 
σύγχρονου κράτους. Εκεί εστιάζεται το σηµείο επαφής του κράτους µε τον πολίτη και την 
κοινωνία των πολιτών. Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα διακυβέρνησης, που υπερβαίνει την 
αναχρονιστική συγκεντρωτική λογική, οι κεντρικές υπηρεσίες του κράτους έχουν 
επιτελικό ρόλο και αποστολή, ενώ η επιχειρησιακή-εκτελεστική αρµοδιότητα ανατίθεται 
στις περιφερειακές µονάδες του κράτους. Γεγονός που µεταξύ άλλων συµβάλλει στην 
περαιτέρω εµβάθυνση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στον «εκδηµοκρατισµό» της ίδιας 
της δηµοκρατίας και στην καλλιέργεια της δηµοκρατικής συνείδησης των πολιτών. Η 
κατάλληλη οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους συνιστά σε τελευταία 
ανάλυση µια από τις κρίσιµες εγγυήσεις για τη διεύρυνση και τη διατήρηση της 
δηµοκρατίας στη σύγχρονη εποχή. Συνιστά ένα είδος «διοικητικής ελευθερίας», της 
ελευθερίας να έχουν οι πολίτες όχι µόνο φωνή αλλά και αποφασιστική συµµετοχή στη 
λήψη αποφάσεων για βασικά τοπικά ή περιφερειακά ζητήµατα. 

 
71. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας στη δράση του κράτους, η οποία συνιστά 

πλέον θεσµικό κεκτηµένο του νοµικού και πολιτικού πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εµπνέει το νέο πανευρωπαϊκό µοντέλο διακυβέρνησης, ισχύει ένα διπλό τεκµήριο 
αρµοδιότητας:  

i. αφ’ ενός, υπέρ του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας και της ελεύθερης 
αγοράς για τις εµπορικές, επιχειρηµατικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες, από τις οποίες το κράτος οφείλει να απέχει και να ενεργεί 
ρυθµιστικά και διορθωτικά, 
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ii. αφ’ ετέρου, υπέρ της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης και όχι της 
κεντρικής διοίκησης του κράτους, που οφείλει πλέον να δρα επιτελικά, 
σχεδιαστικά και συντονιστικά. 

 
72. Στις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους παραµένει ο επιτελικός σχεδιασµός και ο 

έλεγχος, ενώ στις αποκεντρωµένες και αυτοδιοικούµενες µονάδες µεταφέρεται το 
σύνολο σχεδόν των επιχειρησιακών-εκτελεστικών δραστηριοτήτων του κράτους, εφ’ 
όσον µπορούν να τις επιτελέσουν ικανοποιητικά. Ο επιτελικός χαρακτήρας της 
Κυβέρνησης, σηµαίνει ότι οι κεντρικές υπηρεσίες είναι αρµόδιες για τον στρατηγικό 
σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, τη στήριξη του νοµοθετικού έργου, τον συντονισµό, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων δράσης των εκτελεστικών υπηρεσιών.  

 
73. ∆εδοµένου ότι κανένα σύστηµα πληροφοριών δεν µπορεί να αντικαταστήσει την άµεση 

και σε βάθος αντίληψη και γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, η 
ουσιαστική ανάπτυξη µιας περιοχής, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ικανοποίηση των 
τοπικών αναγκών δεν µπορεί παρά να προέλθει από όργανα και θεσµούς που έχουν 
ειδικό και άµεσο δεσµό µε το τοπικό στοιχείο, γνωρίζουν τα προβλήµατα και βιώνουν 
άµεσα τις ανάγκες. Η πληρέστερη δυνατή αυτοδιοίκηση των τοπικών κοινωνιών 
αποτελεί, εποµένως, µονόδροµο για τη σύγχρονη δηµοκρατική διακυβέρνηση2.       

 
74. Η αρχή της οικονοµίας των επιπέδων διοικήσεως συνδέεται άµεσα µε την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητάς τους: όσο λιγότερα και ισχυρότερα τα επίπεδα διοικήσεως, τόσο 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη καθίσταται η λειτουργία τους. Η ενίσχυση, 
εποµένως, και η ενδυνάµωση της Αυτοδιοίκησης σε αρµοδιότητες, πόρους, µέσα και 
ανθρώπινο δυναµικό πρέπει να συντελείται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή όσο 
το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη, ώστε να γίνονται άµεσα αισθητά τα αποτελέσµατα.  

 
75. Το ίδιο αναγκαίος είναι και ο εφοδιασµός των αποκεντρωµένων υπηρεσιών και  οργάνων 

του κράτους µε όλα τα απαραίτητα µέσα (οικονοµικά, τεχνικά, στελεχιακό δυναµικό), 
ώστε να ασκούν µε αποτελεσµατικό τρόπο τις αρµοδιότητές τους. Προς την κατεύθυνση 
της πλήρους αποσαφήνισης των διαφόρων πεδίων δραστηριότητας και ευθύνης των 
διοικητικών αρχών, απαιτείται η ψήφιση ενός οργανωτικού νόµου, ο οποίος θα 
διευκρινίζει ολοκληρωµένα και µε σαφήνεια ποιές είναι οι αρµοδιότητες κάθε κρατικού 
φορέα, ώστε να µην καταλείπεται καµία αµφιβολία για το ποιός κάνει τι. Με την 
κατάλληλη προβολή αυτό θα πρέπει µακροπρόθεσµα να εµπεδωθεί τόσο από τη ∆ιοίκηση 
‘οσο και από τους πολίτες.   

 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 

                                              
2 Οι αρµοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται κάθε φορά στο ανώτερο επίπεδο διακυβέρνησης, µόνο 
όταν τα κατώτερα επίπεδα δεν είναι σε θέση να τις ασκήσουν ικανοποιητικά. Για το σκοπό αυτό, τα 
υπέρτερα επίπεδα ενισχύουν τα χαµηλότερα, ώστε να καθίστανται ικανά να ασκούν αυτές τις 
αρµοδιότητες. Στους Ο.Τ.Α. παραµένει βέβαια πάντα η συνταγµατικά κατοχυρωµένη ευθύνη της 
διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.   
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76. Στο νέο σύστηµα διακυβέρνησης του τόπου καθίσταται ολοένα και πιο απαραίτητη η 

θέσπιση ενός άλλου χωρικού επιπέδου β΄ βαθµίδας Αυτοδιοίκησης, αφού ο Νοµός έχει 
αποδειχθεί πλέον ότι δεν είναι το κατάλληλο, για να προωθείται η περιφερειακή 
οικονοµική-κοινωνική-πολιτιστική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα εννέα 
κριτήρια οικονοµικο-κοινωνικής ανάπτυξης κανένα δεν ολοκληρώνεται στο Νοµό αλλά 
απαιτεί µεγαλύτερο χωρικό µέγεθος. Η µεταφορά του επιπέδου στην περιφέρεια µε τη 
θέσπιση Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και η ανάδειξη άµεσα αιρετών Περιφερειακών 
Συµβουλίων είναι η προτεινόµενη επιλογή.  

 
77. Ταυτόχρονα όµως απαιτείται να   µειωθεί ο αριθµός  των διοικητικών περιφερειών της 

χώρας µε τη δηµιουργία µεγαλύτερων και λειτουργικότερων µονάδων προσαρµοσµένων 
στα σύγχρονα δεδοµένα και τις προϋποθέσεις της  οικονοµικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης3. Αυτή θα αποτελέσει µια από τις µεγαλύτερες και 
ουσιαστικότερες αποφάσεις στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Απόφαση που την έχει 
πλέον ανάγκη ο τόπος, γιατί θα αποτελέσει καλύτερη βάση για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, πέρα από την πρωτεύουσα, τη δηµιουργία µεγάλων αστικών κέντρων κατά 
περιφέρεις και τη συγκράτηση του πληθυσµού σε αυτές. 

 
78. Οι νέες Περιφέρειες θα καταστούν αρµόδιες ιδίως για τα θέµατα οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, προγραµµατισµού έργων 
υποδοµής και εκτέλεσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών προγραµµάτων και των 
χρηµατοδοτήσεων του ευρωπαϊκού ταµείου συνοχής στη γεωγραφική ζώνη που 
αντιστοιχεί σε αυτές.  

 
79. Η απαραίτητη ενίσχυση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ωστόσο, σε καµία περίπτωση 

δεν σηµαίνει αυτονόµηση (ή «καντονοποίηση») των περιφερειακών οργάνων του κράτους. 
Τα όργανα της Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης έχουν ως αρµοδιότητα τη 
διοίκηση, στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των Νόµων, των τοπικών υποθέσεων. 
Παράλληλα µε τα όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατηρούνται φυσικά τα 
αποκεντρωµένα όργανα του κράτους (αστυνοµία, ∆ΟΥ, εφορείες αρχαιοτήτων, κ.λ.π) στο 
επίπεδο του Νοµού και της Περιφέρειας. Αν κριθεί ως συνταγµατική απαίτηση και µόνο, 
στην Περιφέρεια προΐσταται µετακλητός κρατικός υπάλληλος, που ορίζεται µε θητεία. 

                                              
3 Ο αριθµός των Περιφερειών µπορεί να µειωθεί από 13 σε 10 (ή σε 9) ώστε να αντιστοιχούν στις 
ευρύτερες οικονοµικές, γεωγραφικές και ιστορικές περιφέρειες του ελλαδικού χώρου:  
[α] Θράκη, [β] Μακεδονία, [γ] Ήπειρος, [δ] Θεσσαλία, [ε] Ιόνια Νησιά, [στ] Στερεά Ελλάδα, [ζ] 
Αττική, [η] Πελοπόννησος, [θ] Κρήτη, [ι] Αιγαίο-Ιωνία (Αρχιπέλαγος). Όσον αφορά τις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αυτές εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφέρειες ως διοικητικές υποδιαιρέσεις 
µειουµένου αναλόγως του συνολικού αριθµού τους κατά το ήµισυ περίπου (προαιρετικές συνενώσεις ή 
συγχωνεύσεις νοµαρχιών) και οι Νοµάρχες εκλέγονται σε κοινό ψηφοδέλτιο µε τον υποψήφιο 
Περιφερειάρχη. Αποστολή τους, η εκπροσώπηση του νοµαρχιακού τους διαµερίσµατος (αντίστοιχου 
του τοπικού για τον πρώτο βαθµό), η διεύθυνση των υπηρεσιών της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
στο διαµέρισµα και η συµµετοχή τους στο περιφερειακό συµβούλιο.  
 



Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 24

Αρµοδιότητά του είναι η εποπτεία των αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών και η 
άσκηση ελέγχου νοµιµότητας επί των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
80. Οι Οργανισµοί Τοπικής – Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, έχουν γενική αποφασιστική 

αρµοδιότητα στο πλαίσιο των νόµων για τις τοπικές και περιφερειακές υποθέσεις, 
εκτός εκείνων που επιφυλάσσονται ειδικά υπέρ της κρατικής αρµοδιότητας. Τα όργανα 
της κεντρικής διοίκησης του κράτους διαθέτουν πάντα την γενική ευθύνη, τον 
συντονισµό και τον έλεγχο των περιφερειακών µονάδων, καθώς και τον έλεγχο 
νοµιµότητας των πράξεών τους, χωρίς να παρεµποδίζεται η πρωτοβουλία και η 
ελεύθερη δράση τους. 

 
81. Για το σκοπό αυτό επείγει η ουσιαστική ενίσχυση της πρωτοβάθµιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης µε πόρους, στελέχωση, οργάνωση και σαφείς αρµοδιότητες. Η εξασφάλιση 
οικονοµιών κλίµακας µε την προώθηση διαδηµοτικών ή διακοινοτικών συνεργασιών και 
την προαιρετική (κατόπιν τοπικών δηµοψηφισµάτων) συνένωση λειτουργιών των 
µικρότερων µονάδων µε τις µεγαλύτερες σε ενιαίες εδαφικά περιοχές (διαδηµοτικές 
συµπολιτείες) θα συµβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας και την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 

Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση 
 
82. Απαραίτητη θεωρείται, εξ άλλου, η θέσπιση ιδιαίτερου συστήµατος Ενιαίας 

Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας 
(ενδεχοµένως της Θεσσαλονίκης και άλλων αναπτυσσόµενων αστικών κέντρων), που θα 
αντικαταστήσει το υπάρχον χαώδες και αναποτελεσµατικό καθεστώς της νοµαρχιακής 
τετραρχίας. Ειδικότερα, προκειµένου να πάψει η Αθήνα να αποτελεί µια «ακυβέρνητη 
πόλη», είναι αναγκαία η ίδρυση ενιαίου δευτεροβάθµιου Ο.Τ.Α. ειδικής µορφής, µε 
γενική αρµοδιότητα για το σύνολο του ενιαίου κοινωνικοπολιτικού χώρου της 
µητροπολιτικής περιοχής (λεκανοπέδιο). Αυτός ο ειδικός Ο.Τ.Α. που θα αντικαταστήσει 
τη «νόθα» «∆ιευρυµένη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση», πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις 
αρµοδιότητες και το πεδίο δράσης των τεσσάρων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που 
εντάσσονται πλέον σε ενιαίο πολιτικό – διοικητικό σύστηµα. 

 
83. Επιβάλλεται, εξ άλλου, όπως επιτάσσει και το Σύνταγµα, η ειδική µέριµνα ως προς την 

οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στις νησιωτικές περιοχές, ώστε να προσαρµοσθεί 
πλήρως στην ιδιοµορφία των γεωγραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών τους 
ιδιαιτεροτήτων και µε τρόπο ώστε κάθε νησί να διαθέτει το δικό του ενιαίο και 
αποτελεσµατικό σύστηµα διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Η επανεξέταση των υφισταµένων 
διαιρέσεων είναι απαραίτητη, καθώς και η νέα, ορθολογικότερη και οικονοµικότερη, 
διαµόρφωσή τους.  
 

84. Ενδείκνυται, επίσης, αλλαγή του εκλογικού νόµου που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ώστε τα αιρετά µέλη της να εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή µε ένα αναλογικό 
σύστηµα εκλογής (τουλάχιστον 40%), που όµως να εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικό, 
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σταθερό και βιώσιµο σχήµα διοίκησης. Η ψηφοφορία τη δεύτερη Κυριακή πρέπει να 
καταργηθεί,  γιατί η εµπειρία έχει δείξει πως υποθάλπεται κατά το µεσοδιάστηµα η 
αθέµιτη συναλλαγή. 

 
85. Για τη  διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και βιωσιµότητας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά τα τακτικά έσοδα των Ο.Τ.Α. από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό. Πέραν τούτου, πρέπει να κατοχυρωθεί ένα σταθερό θεσµικό 
πλαίσιο αποκεντρωµένων και αµέσως εισπραττόµενων φόρων.  

 
86. Απαιτείται η ριζική τροποποίηση της (χαώδους και απαρχαιοµένης σηµερινής) 

νοµοθεσίας για τα οικονοµικά της Τ.Α. στην κατεύθυνση αφενός της ενίσχυσης του 
συστήµατος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και αφετέρου της καθιέρωσης νέων αλλά 
δίκαιων και αποτελεσµατικών φόρων υπέρ της Τ.Α. (πχ φόρος επιτηδεύµατος) ενώ 
ταυτόχρονα θα εφαρµόζονται ορθολογικότερα κριτήρια κατανοµής των πόρων στους 
Οργανισµούς. Με τον τρόπο αυτό  θα υποστηριχθεί η αναζωογόνησή τους και η επιτυχής 
ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες προκλήσεις του απαιτητικού περιβάλλοντος. Αναγκαία 
είναι προς το σκοπό αυτό και η δηµιουργία Πιστωτικού Ιδρύµατος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

 
87. Το ίδιο απαραίτητη όµως είναι και η κατοχύρωση της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση 

των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από τη γραφειοκρατία, το νοµικισµό και τη 
σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος. Η τακτοποίηση του σηµερινού πλαισίου ελέγχων και ο 
συντονισµός των διαφόρων ελεγκτικών φορέων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Σ∆ΟΕ, 
αποκεντρωµένη κρατική αρχή, ΣΕΕ∆∆, Συνήγορος του Πολίτη), θα συµβάλλει στην 
αποτελεσµατική καταπολέµηση της σηµερινής κατάστασης ασυδοσίας και διαφθοράς. 
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η καθιέρωση του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού και 
του απολογισµού (της οικονοµικής διαχείρισης) των απερχοµένων δηµοτικών αρχών, 
καθώς και η πρόβλεψη επιβολής αυστηρών κυρώσεων (πληρωµή διαφοράς από ίδιους 
πόρους κλπ) στους ενεχοµένους για αδικαιολόγητες υπερβάσεις των δηµοτικών 
προυπολογισµών.  

 
88. Οι σηµαντικές οικονοµικές αυτές πράξεις των ΟΤΑ (προϋπολογισµός, απολογισµός) 

πρέπει να δηµοσιεύονται σε ξεχωριστό φύλλο του ΦΕΚ, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολα η 
διαφάνεια. Το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, του οποίου η εφαρµογή καρκινοβατεί εδώ 
και πέντε χρόνια (από το 1998), πρέπει να προωθηθεί αποφασιστικά και να µεθοδευτεί 
ορθολογικά, µακριά από τις προσωπικές προτιµήσεις των εκάστοτε Υπουργών. 

 
89. Για τους σκοπούς αυτούς καθώς και για τον συστηµατικό έλεγχο και την παρακολούθηση 

των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη γενικότερα, ενδείκνυται η σύσταση του 
θεσµού του Συνηγόρου του ∆ηµότη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Υπαλληλικό Σώµα – Πολιτική Προσωπικού 
 
    
         Το Πελατειακό Κράτος 
 
90. ∆εν υπάρχει τοµέας της δηµόσιας διοίκησης που να έχει υποφέρει περισσότερο και να 

έχει υποστεί µε πιο τραγικό και κοινωνικά άδικο και άνισο τρόπο τις παραµορφωτικές 
επιδράσεις και παρενέργειες του πελατειακού συστήµατος από το σύστηµα ή µάλλον 
αντισύστηµα στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών. Οι περιπτώσεις παραβίασης των 
αρχών της αξιοκρατίας, της αντικειµενικότητας και της ίσης µεταχείρισης των πολιτών 
δεν έχουν µόνο οδηγήσει στην πληθωρική στελέχωση του κράτους µε κύµατα των 
εκάστοτε «ηµετέρων», αλλά έχουν επιπλέον επιτείνει µε τρόπο επικίνδυνο για την 
κοινωνία την αδυναµία του κρατικού µηχανισµού να χειριστεί µε τρόπο κοινωνικά 
επωφελή δηµόσια προβλήµατα και ανάγκες. Έχει, συνάµα, βάναυσα κλονίσει και 
υπονοµεύσει το αίσθηµα εµπιστοσύνης των πολιτών στην ακεραιότητα και την εντιµότητα 
του κράτους, ενώ έχει µειώσει µε τρόπο εθνικά επώδυνο το ηθικό, την υπευθυνότητα 
και το κύρος του ανθρώπινου δυναµικού του κράτους.  

 
91. Με µια κουβέντα, το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό κόστος του πελατειακού 

κράτους είναι τεράστιο. Το πελατειακό κράτος οδηγεί στο ακατάλληλο, το αναχρονιστικό 
και το στάσιµο κράτος. Για τους λόγους αυτούς αποτελεί εθνική προτεραιότητα η χάραξη 
και η συνεπής εφαρµογή µιας αντικειµενικής και αξιοκρατικής πολιτικής προσωπικού στο 
δηµόσιο τοµέα που να σέβεται και να αξιοποιεί µε τον πιο κατάλληλο, κοινωνικά δίκαιο 
και επωφελή τρόπο τις δυνατότητες, τις αξίες και τη διάθεση προσφοράς του 
ανθρώπινου δυναµικού της χώρας και των εν ενεργεία  στελεχών των δηµοσίων 
υπηρεσιών. 

 
92. Η ανάγκη της στελέχωσης της δηµόσιας διοίκησης µε προσωπικό υψηλών προδιαγραφών, 

είναι σήµερα πανθοµολογούµενη. Χρειάζονται στελέχη ειδικής κατάρτισης και 
τεχνογνωσίας, αλλά και γενικής παιδείας, µε γλωσσοµάθεια και τριβή µε την ευρωπαϊκή 
και διεθνή πραγµατικότητα. 

 
93. Η υστέρηση της ελληνικής διοίκησης στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής σύγκλισης, αλλά 

και οι ελλείψεις των στελεχών στις απαιτήσεις στρατηγικού σχεδιασµού και ελέγχου 
οφείλεται στο ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του γαλλικού ή αγγλικού τύπου µε 
ευρεία ικανότητα και παιδεία (που ξεχωρίζουν κατά τη συµµετοχή τους στα ευρωπαϊκά 
όργανα) αποτελούν µειοψηφία στο σώµα των δηµοσίων υπαλλήλων. Μπορεί να 
πλεονάζουν οι ειδικότητες – εξ ου και η πρωτοφανής πολυκλαδία – ωστόσο σπανίζει η 
τέχνη και η ικανότητα του διοικείν στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις. 
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Για µια Νέα Πολιτική Προσωπικού 

  
94. Μια σειρά από πρόχειρα σχεδιασµένες µεταρρυθµίσεις του παρελθόντος, έχουν 

υποβαθµίσει την ποιότητα και έχουν κλονίσει το ηθικό του προσωπικού των δηµοσίων 
υπηρεσιών. Η παραβίαση σε πολλές περιπτώσεις των αρχών της αξιοκρατικής 
στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών, η σχετικοποίηση της υπαλληλικής ιεραρχίας και η 
παραµόρφωση της διοικητικής δοµής, τα συχνά εµφανιζόµενα φαινόµενα πολιτικοποίησης 
και κοµµατισµού στις υπηρεσιακές διαδικασίες, η απουσία σύγχρονου πνεύµατος και 
µεθοδολογίας διοίκησης και η πτώση του ηθικού των υπαλλήλων είναι τα βασικά αίτια 
που οδήγησαν στην εµφάνιση προβληµάτων και στη λειτουργική ανεπάρκεια του 
διοικητικού µηχανισµού του κράτους, καθώς και στην επίταση φαινοµένων 
ανευθυνότητας και διαφθοράς. Η αναστροφή της κατάστασης αυτής αποτελεί πλέον 
εθνική ανάγκη και προτεραιότητα της προσπάθειας για τη µεταρρύθµιση του κράτους.  

 
95. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι βασικά χαρακτηριστικά ενός νέου υπαλληλικού συστήµατος 

για το δηµόσιο τοµέα είναι:  
 

i. Η αξιοκρατία και η αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής 
σταδιοδροµίας του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, υπό τον έλεγχο του 
Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

ii. Η ευελιξία, η αποδοτικότητα, οι έλεγχοι και τα κίνητρα, 
iii. Η ηθική και η δεοντολογία, 
iv. Η αποκατάσταση της ιεραρχίας, 
v. Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία των υπαλλήλων, 
vi. Η σύνδεση του µισθού µε τον βαθµό, την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα 

των υπαλλήλων, 
vii. Η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του µισθολογίου, 
viii. Η σύσταση διυπουργικών κλάδων, 
ix. Η µεταρρύθµιση του παρωχηµένου πειθαρχικού δικαίου, 
x. Η αξιοποίηση, η διαρκής εκπαίδευση και η ανάδειξη των δυνατοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού των δηµόσιων υπηρεσιών. 
  

 
Προτεραιότητα της Αξιοκρατίας 

 
96. Αποτελεί αναγκαία συνθήκη της σύγχρονης διοίκησης, που βασίζεται στη γνώση και στις 

ικανότητες των στελεχών, η απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της αξιοκρατίας στις 
προσλήψεις και τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές στην κατάσταση του προσωπικού 
των δηµοσίων υπηρεσιών. Στο θέµα αυτό το δηµόσιο πρέπει να αποτελέσει παράδειγµα 
προς µίµηση και όχι προς αποφυγή, όπως δυστυχώς είναι σήµερα, για το σύνολο των 
οργανωµένων συµπεριφορών στην κοινωνία. 

 
97. Η απροθυµία θέσπισης και συνεπούς εφαρµογής ενιαίου και σταθερού συστήµατος 

προσλήψεων προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα έχει τροφοδοτήσει τη διοίκηση όχι µόνο µε 
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πολλούς, πέρα από κάθε αίσθηση οικονοµίας και αναγκαιότητας, υπαλλήλους (ο αριθµός 
των οποίων ανέρχεται περίπου  στις 650.000  συνολικά για το δηµόσιο τοµέα), αλλά σε 
ορισµένο βαθµό και ακατάλληλους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης οργάνωσης και 
διοίκησης.  

 
98. Ειδικότερα, το µεν σύστηµα των γραπτών διαγωνισµών της πρώτης µεταπολεµικής 

περιόδου είχε το µειονέκτηµα ότι εξώθησε τους υποψηφίους στην παπαγαλία και στην 
έµφαση των τυπικών προσόντων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παραβιάσθηκε από την 
πρακτική της πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων, δίχως κανενός είδους διαγωνιστική 
διαδικασία.  

 
99. Στη συνέχεια τα πράγµατα έγιναν πολύ χειρότερα, αφ’ ενός, µε την κατάργηση του 
αρµόδιου για τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα ανεξάρτητου, αντικειµενικού και 
επιτελικού Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (Α.Σ.∆.Υ.), από τη δικτατορία 
των συνταγµαταρχών, αφ’ ετέρου µε τη γενική κατάργηση των διαγωνισµών, κατά τη 
δεκαετία του 1980 και την αντικατάστασή τους από µεθόδους <<µοριοδότησης>> των 
υποψηφίων, ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών)  ή τα κοινωνικά τους 
χαρακτηριστικά και ανάγκες.     

   
100. Το γεγονός είναι ότι και στη µια και στην άλλη περίπτωση, άλλοτε περισσότερο κι 
άλλοτε λιγότερο, παραβιάζεται και υπονοµεύεται τόσο η αρχή της ισότητας, όσο και η αρχή 
της αξιοκρατικής επιλογής των υποψηφίων δηµοσίων υπαλλήλων. Με συνέπεια η 
«κοινωνική» ή µηχανιστική λογική του συστήµατος προσλήψεων να υλοποιείται σε βάρος 
της ποιότητας και της αξιοκρατίας του προσωπικού, αλλά τελικά και της ίδιας της 
αποτελεσµατικότητας της διοίκησης.   

 
101. Η  άτακτη συνύπαρξη, τέλος, κατά την εντελώς πρόσφατη περίοδο, τόσο κλασικού 

τύπου διαγωνιστικών µεθόδων, υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που εξετάζουν κατά κανόνα τις τυπικές και µόνο γνώσεις των 
υποψηφίων και ολοένα και περισσότερο περιθωριοποιούνται λόγω του κόστους και της 
χρονικής καθυστέρησης της διεξαγωγής τους, όσο και µηχανιστικών συστηµάτων 
<<µοριοδότησης>> των υποψηφίων ή ακόµα και ελεύθερης επιλογής τους (µέσω 
συνεντεύξεων!), δίνει την εικόνα ενός άναρχου, άνισου, ετερόκλητου και ίσως 
πελατειακού όχι συστήµατος αλλά <<αντισυστήµατος>>  προσλήψεων προσωπικού στη 
δηµόσια διοίκηση. 

 
 
∆ιαγωνισµοί και Αυστηρές Αξιολογήσεις 

 
102. Αποτελεί κορυφαία εθνική ανάγκη και επιταγή η θέσπιση ενός σύγχρονου και 

σταθερού συστήµατος προσλήψεων προσωπικού στη δηµόσια διοίκηση που να βασίζεται 
στην αξιοκρατική και µόνο επιλογή του µέσα από τις πλέον κατάλληλες διαγωνιστικές 
δοκιµασίες (tests) και αξιολογήσεις, που να αντικαταστήσουν τις παντοειδείς 
πελατειακές πρακτικές, τα µηχανιστικά συστήµατα και τις φορµαλιστικές επιδείξεις 
τυπικών και µόνο γνώσεων. 
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103. Όλοι οι πολίτες στη δηµοκρατία είναι ίσοι και οι µόνες διαφορές που γίνονται δεκτές 

είναι εκείνες που απορρέουν κατ’ αξίαν. Άρα, κάθε είδους προσλήψεις και υπηρεσιακές 
µεταβολές πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο σε ειδικές και αντικειµενικές 
διαγωνιστικές δοκιµασίες, στις οποίες όλοι έχουν ίση πρόσβαση και κρίνονται κατ’ αξίαν.  

 
104. Γιατί όλοι γνωρίζουν και βέβαια οι ίδιοι οι «παροικούντες την Ιερουσαλήµ» ότι οι 

καλύτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι κατά κανόνα αυτοί που έχουν προσληφθεί στη 
διοίκηση µε την αξία τους και κατόπιν επιτυχίας σε  δηµόσιο διαγωνισµό, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.), οι οποίοι εισέρχονται σε αυτήν µετά από επιτυχή δοκιµασία στον αδιάβλητο 
και αντικειµενικό Εισαγωγικό ∆ιαγωνισµό, δίχως κοµµατικές ή πελατειακές παρεµβάσεις 
και εύνοιες. Οι διαγωνισµοί και οι παντοειδείς δοκιµασίες πρέπει πάντοτε να διεξάγονται 
υπό τον αυστηρό έλεγχο και την εποπτεία του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, το οποίο πρέπει να συσταθεί και να λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, 
σύµφωνα µε τις συναφείς συνταγµατικές εγγυήσεις. 

 
 

Μόνιµοι και Έκτακτοι 
 

105. Συναφώς δεν επιτρέπεται η πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων για την κάλυψη παγίων 
αναγκών, ούτε η µονιµοποίηση προσωπικού που προσελήφθη για την κάλυψη 
πρόσκαιρων, απρόβλεπτων ή επειγουσών αναγκών. Όλοι δε γνωρίζουν ότι οι προσλήψεις 
προσωπικού αυτής της κατηγορίας, που ανέρχεται περίπου στο 40% του συνόλου, είναι 
και οι πλέον ευαίσθητες στις παραµορφωτικές επιδράσεις του πελατειακού συστήµατος 
της ευνοιοκρατίας και του βολέµατος των κάθε λογής και διαλογής <<ηµετέρων>>.  

 
106. Είναι αντιθέτως ανάγκη να αποκατασταθεί στις πραγµατικές της διαστάσεις η 

συνταγµατική εγγύηση (του άρθρου 103) για τη διαρκή στελέχωση της δηµόσιας 
διοίκησης µε προσωπικό που προσλαµβάνεται µε αξιοκρατικές διαδικασίες, για την 
κάλυψη οργανικών θέσεων των δηµοσίων υπηρεσιών (τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι). Το 
προσωπικό αυτό, που συνήθως ασκεί καθήκοντα δηµόσιας εξουσίας ή αρµοδιότητες που 
σχετίζονται µε την προάσπιση των γενικότερων συµφερόντων του κράτους, διορίζεται 
µετά την επιτυχία του σε ειδικό δηµόσιο διαγωνισµό και αξιολόγηση και µονιµοποιείται 
µετά από διετή δοκιµαστική υπηρεσία. Εξαίρεση αποτελούν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.∆.∆., οι 
οποίοι µετά από την φοίτηση και αποφοίτηση από αυτήν, διορίζονται ως µόνιµοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι, µε το βαθµό του Εισηγητή, ως διυπουργικά στελέχη ειδικών προσόντων και 
ταχείας εξέλιξης.   

 
107. Οργανικές θέσεις είναι επίσης δυνατόν να καταλαµβάνονται για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα από προσωπικό ειδικών προσόντων και εµπειρίας, που δεν έχει την 
δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, µετά από διαγωνισµό ή ειδική αξιολόγηση και µε σύµβαση 
εργασίας, ενώ ειδικός νόµος θα πρέπει να προσδιορίζει το ποσοστό των οργανικών 
θέσεων ανά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού που µπορεί να καταλαµβάνονται από µη 
µονίµους υπαλλήλους και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων (administration de 
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mission). Στην κατηγορία αυτή µπορεί να υπαχθεί και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό 
που ήδη υπηρετεί σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες. 

 
108. Οι συµβάσεις, τέλος, για την πρόσληψη τεχνικού, εργατικού ή βοηθητικού 

προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών αναγκών δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν ένα ορισµένο ανώτατο όριο ετησίως (λ.χ., το πεντάµηνο), το προσωπικό 
αυτό να µην απασχολείται για την κάλυψη παγίων ή διαρκών αναγκών και κυρίως να µην 
µετατρέπεται η έκτακτη απασχόληση σε σχέση αορίστου χρόνου ή να µονιµοποιείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο.    

                                                               
 

Σύγχρονο σύστηµα ιεραρχίας 
 

109. Η διαµόρφωση ενός νέου πιο σύγχρονου συστήµατος υπαλληλικής ιεραρχίας θα επέλθει 
µε τη διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της βαθµολογικής κλίµακας, την κατοχύρωση της 
αξιοκρατίας στην εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων και την ουσιαστική θεσµοθέτηση, 
βάσει συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων, των οργανικών βαθµών του τµηµατάρχη, του 
διευθυντή και του γενικού διευθυντή, ως καταληκτικού βαθµού. Οι βαθµοί αυτοί θα 
έπονται των τριών εισαγωγικών βαθµών της διοικητικής ιεραρχίας (δόκιµος, 
γραµµατέας, εισηγητής) οι οποίοι δεν θα είναι ενιαίοι, αλλά µεταξύ τους θα υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσίας.    

 
110. Το νέο βαθµολόγιο θα εφαρµοστεί σε στενή συνάφεια µε την γενικότερη προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης της δοµής και της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, βασική αρχή της 
οποίας θα είναι: 

 
i. η µείωση των οργανικών µονάδων σε κάθε φορέα και η αποκατάσταση του 

ορθού εύρους εποπτείας µιας προϊστάµενης αρχής (5–7 υφιστάµενες 
µονάδες) 

ii. η συνεχής ενδο–υπηρεσιακή και προαγωγική εκπαίδευση 
 
111. Στο πλαίσιο αυτό η λειτουργία των τριών <<βοηθητικών βαθµών>> (βοηθός τµηµατάρχης, 

υποδιευθυντής και αναπληρωτής γενικός διευθυντής) θα έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, 
αφού θα επικουρούν πραγµατικά τους τµηµατάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές 
στην άσκηση των νέων αυξηµένων, πολυσχιδών και ποικίλλων καθηκόντων τους, ενώ η 
θητεία τους στους βαθµούς αυτούς, µπορεί να συνδυαστεί άνετα και µε την παροχή µιας 
υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης, προπαρασκευαστικής για την κατάληψη υψηλότερων 
θέσεων ευθύνης στο µέλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 30, παρ.2. Με την αύξηση του 
αριθµού των βαθµών, θα αποφεύγεται η στασιµότητα και πολύχρονη αναµονή προαγωγής 
σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, παρά τη µείωση του αριθµού των οργανικών µονάδων.  

 
112. Αναγκαία είναι επίσης η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των Υπηρεσιακών 

Συµβουλίων έναντι της πολιτικής ηγεσίας της ∆ιοίκησης. Αυτό θα επιτευχθεί µε την 
καθιέρωση νέου τρόπου επιλογής των µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, στο πλαίσιο 
του οποίου τρία µέλη του θα ορίζονται κατόπιν κλήρωσης µεταξύ των  υπαλλήλων του 
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φορέα µε το βαθµό του διευθυντή για τριετή µη ανανεώσιµη θητεία και δύο θα 
εκλέγονται από όλους τους υπαλλήλους του φορέα µεταξύ υποψηφίων που θα έχουν 
τουλάχιστον το βαθµό του Εισηγητή.  
 

 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 
113. Οι προαγωγές, οι µεταθέσεις, οι αµοιβές, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των 

στελεχών, αν πρόκειται να διεξάγονται µε τρόπο σύγχρονο και οργανωµένο, εντάσσονται 
σε ένα σύστηµα διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού, που θα προάγει την αξιοκρατία, 
την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια, την ενεργοποίηση και την υπευθυνότητα των 
στελεχών, την κινητικότητα και την επιβράβευση των ικανοτέρων.  

 
114. Το σύστηµα ανάπτυξης του προσωπικού ξεκινά από την εισαγωγική και κλιµακώνεται 

στη δια βίου εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των υπαλλήλων σε ειδικές σχολές και 
προγράµµατα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής εξειδίκευσης, κυρίαρχο ρόλο στην οποία 
κατέχει η Ε.Σ.∆.∆. Ειδική πρόβλεψη θα πρέπει εξ άλλου να υπάρξει για την ταχύρυθµη 
όσο και απαιτητική, κατόπιν εξετάσεων, προαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων.  Στη 
σύγχρονη διοίκηση, κανείς υπάλληλος δεν µπορεί να προάγεται σε ανώτερες βαθµίδες 
και να αναλαµβάνει καθήκοντα ευθύνης αν δεν έχει προηγουµένως ασκηθεί ειδικά και 
εκπαιδευθεί στην επιστήµη και την τέχνη διοίκησης και οργάνωσης σύνθετων δηµοσίων 
υπηρεσιών και προβληµάτων (public management). Ειδική, εξ άλλου, προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην κατάρτιση ανωτάτων διοικητικών στελεχών, τα οποία επιπλέον της 
εµπειρίας πρέπει να διαθέτουν και τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να 
επιτελέσουν σχεδιαστικό και ελεγκτικό έργο διεύθυνσης και συντονισµού των 
υπηρεσιακών µονάδων. 

 
115. Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης η καλλιέργεια ηθικού βάθους και υπηρεσιακής 

συνείδησης των στελεχών του κράτους, γιατί µόνο έτσι θα υπηρετηθεί καλύτερα η 
κοινωνία και το δηµόσιο συµφέρον. 

 
 
         Σύγχρονο Μισθολόγιο 

 
116. Το λεγόµενο <<ενιαίο>> µισθολόγιο όπως έχει διαµορφωθεί και εξακολουθεί να ισχύει 

στη χώρα αποτελεί µια παρωδία. Όχι µόνο δεν ενοποιεί το σύστηµα αµοιβών υπαλλήλων 
που επιτελούν οµοειδή καθήκοντα, άρα είναι ψευδεπίγραφο, αλλά αδυνατεί επίσης να 
προσφέρει µια βάση διαφοροποίησης των αµοιβών ανάλογα µε την απόδοση, τη γνώση και 
την ευθύνη των υπαλλήλων, εξ ού και ο ακραία γραφειοκρατικός και ισοπεδωτικός του 
χαρακτήρας, που αποθαρρύνει την άµιλλα, την καλύτερη απόδοση και την δίκαιη 
επιβράβευση των ικανοτέρων.  

 
117. ∆εν εκπλήσσει, εποµένως, ότι το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα 

αποκλίνει έντονα από τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον 
παρουσιάζει αφ’ ενός τον συγκριτικά χαµηλότερο βαθµό κάθετης διαφοροποίησης 
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αµοιβών αλλά και µεγάλη οριζόντια διαφοροποίηση ανάλογα µε τα κάθε λογής επιδόµατα 
και τις προσαυξήσεις, πελατειακού συνήθως και προνοµιακού χαρακτήρα. 

 
118. Για την ανασύνταξη και τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και αποτελεσµατικού 

µισθολογίου είναι αναγκαία η σύνδεση του µισθού µε τον βαθµό, την παραγωγικότητα, τα 
καθήκοντα, τις γνώσεις και την απόδοση των υπαλλήλων, καθώς και η κατά το δυνατό 
µεγαλύτερη ενοποίηση και ενσωµάτωση των επιδοµάτων, ώστε να καταστεί δυνατή και η 
βελτίωση των αποδοχών των εργαζοµένων. Η σχέση µισθού µεταξύ των ανωτάτων και 
των κατωτάτων βαθµίδων θα πρέπει σταδιακά να κλιµακωθεί και να διαφοροποιηθεί 
αναλόγως ώστε να προσεγγίζει τον µέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι της τάξης του 1 προς 
5, αντί του 1 προς 1, 5 έως 2 που είναι τώρα στη χώρα µας.    

 
119. Παράλληλα, η απονοµή ηθικών κινήτρων και αµοιβών πρέπει να ικανοποιεί και να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ικανότητες των στελεχών.  
                                                                           

 
         ∆ιυπουργικοί Κλάδοι 

 
120. Μια από τις κρισιµότερες όσο και πρακτικά χρήσιµες µεταρρυθµίσεις στην 

πολιτική προσωπικού στη δηµόσια διοίκηση θα αποδειχθεί η δραστική ενοποίηση ενός 
µεγάλου αριθµού της πληθώρας των κλάδων (που σήµερα φθάνουν τους 900 περίπου), 
µε την παράλληλη δηµιουργία στελεχών διυπουργικού χαρακτήρα, κυρίως για τους 
επιτελικούς τοµείς σχεδιασµού, προγραµµατισµού, οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού, 
πληροφορικής, οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου, αλλά και για άλλες όσο το δυνατόν 
περισσότερες ειδικότητες στελεχών. Η σύσταση  διυπουργικών κλάδων προσωπικού και 
η κατάρτιση ενός εθνικού κλαδολογίου θα αποκαταστήσει την ενότητα της διοικήσεως 
του κράτους και θα διευκολύνει το συντονισµό της δράσης των υπηρεσιών, οι οποίες 
σήµερα είναι κατακερµατισµένες σε πολυάριθµα υπουργικά «οχυρά» ή «βιλαέτια».  

 
121. Η έννοια του διυπουργικού κλάδου είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην 

ίδια επιστηµονική - επαγγελµατική ειδικότητα και επιτελούν τα ίδια ή ανάλογα καθήκοντα 
ανεξάρτητα από υπουργεία, εντάσσονται εφεξής στον ίδιο ενιαίο κλάδο που θα είναι 
κοινός για όλα τα υπουργεία και τις δηµόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται, εποµένως, για τη 
δηµιουργία ενιαίων για όλη τη διοίκηση κλάδων, το προσωπικό των οποίων θα 
εξυπηρετεί τις οµοιόµορφες ανάγκες όλων των υπουργείων και υπηρεσιών. Μόνο τότε 
θα µπορέσει να διαµορφωθεί η ενιαία δηµόσια υπηρεσία.    

 
122. Τα πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν από τη σύσταση των διυπουργικών κλάδων 

θα είναι πολλαπλά. Στους τοµείς που το έργο τους ασκεί διυπουργικός κλάδος (λ.χ., 
τοµέας διοικητικής οργάνωσης, οικονοµικής διαχείρισης, στατιστικής, πληροφορικής, 
µηχανικών, χηµικών, περιβαλλοντολόγων, επεξεργαστών κειµένων, ιατρών, 
εκπαιδευτικών, τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής 
πολιτικής, αρχαιολόγων – ιστορικών, επικοινωνιολόγων, γεωπόνων, δασονόµων, 
νοµικών, διπλωµατικών, κ.λ.π.) θα υπάρξει ενότητα διοικήσεως του αντικειµένου, θα 
καταστεί δυνατή η εφαρµογή ενιαίων αρχών και οµοιόµορφων κανόνων, θα καταστεί 
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ευχερέστερος ο συντονισµός και η συνοχή της δράσης των υπηρεσιών, ενώ θα 
προωθηθεί και η κινητικότητα των υπαλλήλων. 

 
123. Οι υπάλληλοι των διυπουργικών κλάδων, µολονότι θα υπηρετούν σε 

συγκεκριµένο κάθε φορά υπουργείο, δεν θα σταδιοδροµούν αποκλειστικά και µόνο intra 
muros (εντός των τειχών του Υπουργείου), όπως συµβαίνει σήµερα, αλλά θα 
µετακινούνται µε ευχέρεια από υπηρεσία σε υπηρεσία, καταργώντας τα στεγανά και τις 
εστίες µικροσυµφερόντων (ή και διαφθοράς, ενίοτε). Το περιβάλλον του κάθε 
διυπουργικού κλάδου θα είναι πολύ ευρύτερο από αυτό του κλάδου ενός µόνο υπουργείου 
και θα αναφέρεται στο «δηµόσιο» στο σύνολό του. Είναι προφανές ότι για τα στελέχη 
αυτής της κατηγορίας (των διυπουργικών κλάδων) θα διευκολυνθεί και ο 
προγραµµατισµός της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και η 
ορθολογικότερη κατανοµή του ανάλογα µε τις πραγµατικές και όχι τις πλασµατικές 
υπηρεσιακές ανάγκες και τα προβλήµατα.      

124. Επιπλέον, ο θεσµός των διυπουργικών κλάδων θα επιτρέψει την αρτιότερη 
επαγγελµατική εξειδίκευση και εµπειρική εξάσκηση των στελεχών και µάλιστα µε το 
σύνολο του έργου και του αντικειµένου του κλάδου τους σε όλη τη δηµόσια διοίκηση, εφ’ 
όσον θα µπορούν να µετακινούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία και να αποκτούν 
γενικότερη εποπτεία των καθηκόντων και των προβληµάτων.  

 
125. Με τους διυπουργικούς κλάδους θα καταστεί επίσης εφικτή και η 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του γρίφου ή µάλλον του <<γόρδιου δεσµού>> του 
µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων, όχι φυσικά µε την ανεδαφική, γραφειοκρατική και 
ισοπεδωτική λογική των ψευδεπίγραφα <<ενιαίων>> µισθολογίων, αλλά στη βάση των 
κλαδικών µισθολογίων για τους αντίστοιχους µεγάλους κλάδους υπαλλήλων 
(οικονοµολόγοι, µηχανικοί, εκπαιδευτικοί, νοµικοί, διοικητικοί, διπλωµατικοί, ιατροί, 
κλπ.). 

  
126. Φυσικά και µετά τη σύσταση των διυπουργικών κλάδων θα εξακολουθήσουν να 

υφίστανται υπάλληλοι που θα ανήκουν αποκλειστικά σε ένα υπουργείο ή δηµόσια 
υπηρεσία, εφ’ όσον το αντικείµενο της απασχόλησής τους απαντάται µόνο σε αυτό το 
υπουργείο (λ.χ., οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κλπ). 
Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των στελεχών αυτής της κατηγορίας δεν είναι 
διυπουργικού χαρακτήρα, δεν απαντώνται σε άλλα υπουργεία, και άρα οι υπάλληλοι αυτής 
της κατηγορίας δεν επηρεάζονται από τη δηµιουργία των διυπουργικών κλάδων. 

                                                                                  
 

         ∆ιοίκηση των Κλάδων 
 
127. Ο κάθε διυπουργικός κλάδος, ενώ συνδέεται φυσικά µε το υπουργείο στο οποίο 

αντιστοιχεί  το κύριο αντικείµενο της δραστηριότητάς του ( λ.χ.,  οι διπλωµατικοί µε το 
Υπουργείο Εξωτερικών, οι οικονοµολόγοι µε το Υπουργείο Οικονοµικών, οι διοικητικοί 
µε το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι Περιβαλλοντολόγοι µε το 
αντίστοιχο υπουργείο, κ.ο.κ.), διοικείται ωστόσο από ξεχωριστό για κάθε κλάδο 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο.   



Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 34

 
128. Το τακτικό υπηρεσιακό συµβούλιο του κλάδου θα συγκροτείται από έναν γενικό 

διευθυντή (ως πρόεδρο), δύο από τους αρχαιότερους διευθυντές του κλάδου, που θα 
επιλέγονται µε κλήρωση, και δύο (2) ακόµα στελέχη του κλάδου, τα οποία κατέχουν 
τουλάχιστον το βαθµό του εισηγητή που θα εκλέγονται από τους συναδέλφους τους, ως 
µέλη. Το υπηρεσιακό συµβούλιο του κάθε κλάδου πρέπει να διαθέτει αποφασιστικές 
αρµοδιότητες για την υπηρεσιακή εξέλιξη και την επαγγελµατική σταδιοδροµία του 
προσωπικού, την κατανοµή του στα λοιπά υπουργεία, τον προγραµµατισµό της 
εκπαίδευσης και τη συνολική αξιολόγηση του έργου και της απόδοσης των στελεχών του 
κλάδου, γεγονός που θα αποτυπώνεται σε σχετική ετήσια έκθεση απολογισµού. 
Αυτονόητο είναι ότι τα στελέχη του κάθε κλάδου θα εξελίσσονται και θα  σταδιοδροµούν 
στο πλαίσιο του κλάδου τους πανελλαδικά και ανεξαρτήτως του επιµέρους τοµέα στης 
δηµόσιας διοίκησης στον οποίο υπηρετούν κατά τη συγκεκριµένη κάθε φορά χρονική 
στιγµή. 

 
129. Για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού των κλάδων που αφορούν 

ειδικότητες οι οποίες απαντώνται στο πλαίσιο ενός και µόνο υπουργείου, αρµόδια είναι 
τα υπηρεσιακά συµβούλια που περιγράφηκαν στην παράγραφο (4) του άρθρου 29.    

 
 

        
 

       Ουδετερότητα και Αξιοκρατία 
 
130. Η επιλογή των γενικών διευθυντών των κλάδων θα πρέπει να γίνεται µε 

τελείως διαφορετικό τρόπο από τα έως τώρα ειωθότα και πεπραγµένα. Ως γνωστόν, η 
επιλογή των γενικών διευθυντών στη δηµόσια διοίκηση έχει πραγµατοποιηθεί κατά το 
παρελθόν µε δύο διακριτούς, αν και όχι απόλυτα διαφορετικούς τρόπους.  

 
131. Κατά το µεν σύστηµα του Υπαλληλικού Κώδικα, που ίσχυσε σε γενικές γραµµές 

από το 1951 έως το 1981, οι γενικοί διευθυντές επιλέγονταν από το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε εισήγηση του αρµόδιου κάθε φορά υπουργού. Κατά τη δεκαετία του 1980 
µε την κατάργηση των θέσεων και των βαθµών των γενικών διευθυντών, επήλθε η 
πλήρης και άµεση πολιτικοποίηση των αντίστοιχων βαθµίδων των ειδικών ή και γενικών 
γραµµατέων.  

 
132. Ενώ µετά την ανασύσταση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 των θέσεων των 

γενικών διευθυντών σε όλες σχεδόν τις δηµόσιες υπηρεσίες, η επιλογή τους ανατέθηκε 
σε Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο τεχνοκρατικής κατ’ αρχήν συνθέσεως, η συγκρότηση 
ωστόσο του οποίου αποφασίζεται από τον εκάστοτε αρµόδιο υπουργό και την πολιτική 
ηγεσία του κάθε φορέα γενικότερα. 

  
133. Είναι προφανές ότι το παραδοσιακό σύστηµα και µε τις δύο παραλλαγές του, δεν 

έχει αποφύγει περιπτώσεις πολιτικοποίησης των επιλογών και άρα την σε µεγάλο βαθµό 
εξάρτηση των ανωτάτων στελεχών της δηµόσιας διοίκησης από την εκάστοτε πολιτική 
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ηγεσία των υπουργείων και των δηµοσίων υπηρεσιών, γεγονός που είναι φυσικό να 
αντανακλάται και να αναπαράγεται σε όλη σχεδόν την υπαλληλική πυραµίδα. Επιπλέον,  
όχι µόνο δεν έχει προαγάγει και καλλιεργήσει, αλλά έχει µάλλον υποσκάψει και 
υπονοµεύσει ένα πνεύµα ουδετερότητας και αµεροληψίας στη δράση και τη λειτουργία 
των δηµοσίων υπηρεσιών τη χώρας, οι οποίες έχουν ως συνταγµατική αποστολή και 
καθήκον την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και την αποτελεσµατική εφαρµογή 
της δηµόσιας πολιτικής υπό την καθοδήγηση της τελικά υπεύθυνης στο κοινοβούλιο 
πολιτικής ηγεσίας, αλλ’ όχι υπό την φεουδαλικού τύπου εξάρτηση και υποταγή σε αυτήν,  
που χαρακτηρίζει τα τριτοκοσµικά ή αυταρχικά καθεστώτα.  

 
134. Η συνέπεια είναι ότι η διαδικασία για την ανάδειξη της φυσικής ηγεσίας του 

δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, γεγονός που µοιραία 
επηρεάζει αρνητικά την επαγγελµατική νοοτροπία, την αποτελεσµατικότητα, την 
απόδοση, αλλά και το ηθικό, ίσως και την ηθική, του δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος στην 
Ελλάδα.    

 
135. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά, αν 

πρόκειται επιτέλους να αποκτήσει η χώρα µια διοίκηση σύγχρονη, σοβαρή, µε 
επαγγελµατική νοοτροπία, ουδετερότητα και αµεροληψία. Ένα από τα κρισιµότερα, και << 
κοµβικά >> σηµεία για την αλλαγή παραδείγµατος στην πολιτική και το ύφος της δηµόσιας 
διοίκησης είναι το σύστηµα επιλογής της φυσικής της ηγεσίας. Και η πραγµατική 
µεταβολή και µεταρρύθµιση θα επέλθει όταν η ανάδειξη της φυσικής ηγεσίας του 
δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος δεν θα εξαρτάται από τις εκάστοτε πολιτικές ή κοµµατικές 
ηγεσίες και προτιµήσεις. 

 
136. Τούτο θα καταστεί δυνατό µόνον αν τηρηθεί η συνταγµατική πρόνοια και εγγύηση 

για την ανεξαρτησία των υπηρεσιακών συµβουλίων των δηµοσίων υπαλλήλων. Για τα 
µεν τακτικά υπηρεσιακά συµβούλια των υπουργείων και των κλάδων έγινε λόγος 
προηγουµένως (Άρθρα 29 και 33 αντίστοιχα ). Όσον αφορά το Ανώτατο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο, αρµόδιο για την επιλογή των γενικών διευθυντών των κλάδων, η καινοτόµος 
πρόταση είναι αυτό να απαρτίζεται µόνο από ανώτατα στελέχη της διοίκησης, δίχως την 
παρέµβαση εξωτικών προσώπων. Πράγµα που σηµαίνει ότι το Ανώτατο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο συγκροτείται από τους εν ενεργεία γενικούς διευθυντές των κλάδων, οι 
οποίοι και συµµετέχουν ex officio σε αυτό. Αν ο συνολικός αριθµός τους είναι 
µεγαλύτερος από τα µέλη του ανωτάτου υπηρεσιακού συµβουλίου, τότε η επιλογή τους 
γίνεται µε κλήρωση. Όσον αφορά την επιλογή Γενικών ∆ιευθυντών στους κλάδους που 
υφίστανται στο πλαίσιο ενός µόνο υπουργείου, το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, 
πρέπει να συγκροτείται µόνο από εν ενεργεία γενικούς διευθυντές <<µονοϋπουργικών>> 
κλάδων και η επιλογή τους να γίνεται µε κλήρωση για µη ανανεώσιµη θητεία.   

  
137. Σε ένα παρόµοιο-αν και κάπως διαφορετικό πλαίσιο-πρέπει να αντιµετωπίζεται η 

ανάδειξη των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων ή και των µονίµων Υπηρεσιακών 
Υφυπουργών, όπου αυτό θεωρείται απολύτως αναγκαίο για λόγους εθνικής συνεννόησης, 
διακοµµατικής και κοινωνικής συναίνεσης και εξασφάλισης της συνέχειας και 
σταθερότητας των βασικών χαρακτηριστικών της ασκούµενης δηµόσιας πολιτικής. 
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Πάντα µε σεβασµό στην Αρχή της Λαικής κυριαρχίας και στην από αυτή απορρέουσα 
αρµοδιότητα της ∆ηµοκρατικά εκλεγµένης Κυβέρνησης, να έχει τη βασική ευθύνη της 
άσκησης της Εκτελεστικής εξουσίας. Η επιλογή των προσώπων αυτών από τους κόλπους 
του δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος-µεταξύ των αρχαιοτέρων ανωτάτων στελεχών, που 
έχουν διατελέσει γενικοί γραµµατείς υπουργείων- ή από την πανεπιστηµιακή κοινότητα 
(ανάλογα µε την ειδικότητα των καθηγητών) ή από πρόσωπα εγνωσµένης αξίας και 
κύρους, γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
Θεσµών και ∆ιαφάνειας του Κοινοβουλίου. Τα στελέχη αυτά υπηρετούν στις αντίστοιχες 
θέσεις για πενταετή ή εξαετή ανανεώσιµη θητεία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των Υπηρεσιών 
 

 
Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας & Απλούστευση των ∆ιαδικασιών 

 
138. Η Ελλάδα για να καταστεί πρωτοπόρος των εξελίξεων ή τουλάχιστον για να µην 

υστερήσει σε αυτές χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος και µια αποτελεσµατική δηµόσια 
διοίκηση, ικανή να εφαρµόζει µε συνέπεια τη δηµόσια πολιτική και να αντιµετωπίζει µε 
υπευθυνότητα και τεχνογνωσία τα δηµόσια προβλήµατα.  Η στρατηγική της 
µεταρρύθµισης του κράτους ασφαλώς και δεν περιορίζεται στις διαρθρωτικές 
µεταβολές και τους µετασχηµατισµούς που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά εκτείνεται και 
µάλιστα εστιάζεται στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό και στο νέο τρόπο δράσης των 
δηµοσίων υπηρεσιών µε στόχους, απόδοση και αποτελέσµατα πέρα από την παραδοσιακή 
γραφειοκρατία και τον νοµικισµό. Ιδίως εκείνο που προέχει είναι η άµεση και αισθητή 
στην κοινή γνώµη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών της χώρας στο 
κεντρικό και το περιφερειακό επίπεδο, ώστε ο πολίτης και η κοινωνία των πολιτών να 
εξυπηρετείται µε τον καλύτερο και οικονοµικότερο τρόπο στο χαµηλότερο δυνατό 
επίπεδο.   

 
139. Η «γραφειοκρατία» έχει εµπεδωθεί στην κοινή γνώµη ως µορφή οργανωτικής και 

διοικητικής παθολογίας που χαρακτηρίζεται από δαιδαλώδεις διαδικασίες, αδιαφάνεια, 
νοµικισµό, αδιαφορία για τα αποτελέσµατα και τα δικαιώµατα του πολίτη. Για τους λόγους 
αυτούς, η απογραφειοκρατικοποίηση των µεθόδων και των διαδικασιών, η προαγωγή της 
ευελιξίας, της οικονοµίας, της διαφάνειας και της ανταπόκρισης στον πολίτη, 
αποτελούν βασικές αρχές σύγχρονης οργάνωσης των διοικητικών συστηµάτων στην 
εποχή µας. 

 
140. Η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε σειρά πρακτικών µεταρρυθµίσεων και 
συγκεκριµένων οργανωτικών αλλαγών, µερικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 
i. Μείωση του αριθµού των πολλαπλών ενδιάµεσων επιπέδων και 

ενεργειών για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών. 

ii. Κατάργηση των συναρµοδιοτήτων των δηµοσίων υπηρεσιών και 
περιορισµός – στις απολύτως αναγκαίες – για τον σχεδιασµό και τον 
συντονισµό της πολιτικής, χωρίς περιττές παρεµβάσεις στη δράση των 
υπηρεσιών. 

iii. Καθιέρωση µηχανισµού απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και 
δραστικός περιορισµός των αναγκαίων υπογραφών σε κάθε έγγραφο: 
τήρηση του κανόνα των τριών υπογραφών κατά µέγιστο, µε ταυτόχρονη 
µεταβίβαση, εκχώρηση και αποσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων σε υφιστάµενα 
επίπεδα και κλιµάκια της διοικητικής ιεραρχίας.  

iv. ∆εσµευτική προθεσµία ανταπόκρισης της διοικήσεως σε αιτήµατα και 
δικαιώµατα πολιτών (όπως, λ.χ., η απονοµή συντάξεων ή η χορήγηση 
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αδειών) µε υποχρέωση χρηµατικής αποζηµίωσης, αν η διοίκηση παραβεί 
αυτή την προθεσµία και προξενήσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, 
ταλαιπωρία και µείωση των δικαιωµάτων του πολίτη. Το δικαίωµα 
αποζηµίωσης εγείρεται ενώπιον των υπηρεσιών του Συνηγόρου του 
Πολίτη και το σχετικό ποσό, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα 
προσδιορίζονται άµεσα από αυτές. 

v. Καθιέρωση της αστικής ευθύνης υπαιτίων δηµοσίων λειτουργών και 
οργάνων, περιλαµβανοµένων των υπουργών και υφυπουργών, για τη µη 
συµµόρφωση της διοίκησης στις ακυρωτικές και λοιπές τελεσίδικες 
αποφάσεις της διοικητικής δικαιοσύνης. 

vi. Η θεσµοθέτηση καθεστώτος αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών 
αποφάσεων που έχουν τελεσιδικήσει µε δυνατότητα συµψηφισµού των 
απαιτήσεων του πολίτη απέναντι στο κράτος σε σχέση µε τις απαιτήσεις 
του κράτους από τον πολίτη. Για όσο χρονικό διάστηµα το κράτος είναι 
ασυνεπές σε σχέση µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον πολίτη, θα 
καταβάλλεται τόκος ίσος µε αυτόν που ισχύει για τους ιδιώτες. Γιατί σε ένα 
κράτος δικαίου δεν µπορούν να υπάρχουν υποχρεώσεις δύο ταχυτήτων.  

 
 

     ∆ιοικητική Σεισάχθεια & Κανονιστική Μεταρρύθµιση 
 
141. Εξ ίσου αναγκαία είναι η απλούστευση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατά 

κατηγορίες προγραµµάτων της δηµόσιας πολιτικής (π.χ. υγεία, παιδεία, περιβάλλον, 
πρόνοια, ασφάλιση, κατοικία, επενδύσεις, κλπ.), ώστε  ο πολίτης και η διοίκηση να 
γνωρίζουν µε σαφήνεια  δικαιώµατα και  υποχρεώσεις. Η πρόκληση εδώ είναι να 
εγκαινιαστεί άµεσα και να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα ευρύτατης  νοµοθετικής και 
διοικητικής «σεισάχθειας» µε την αποκάθαρση περιττών ρυθµίσεων, την επανεξέταση 
της σκοπιµότητας ισχύος αναχρονιστικών ή αναποτελεσµατικών ρυθµίσεων, την 
κατάρτιση εύχρηστων συλλογών βασικής νοµοθεσίας, την τυποποίηση, απλούστευση και 
κωδικοποίηση διατάξεων, διαδικασιών και ρυθµίσεων. 

   
142. Η κρίσιµη µεταρρύθµιση στην προκειµένη περίπτωση θα είναι η προώθηση µεθόδων 

κανονιστικής µεταρρύθµισης, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των νοµοθετικών 
και κανονιστικών ρυθµίσεων στη χώρα. Τούτο θα επιτευχθεί µε την τήρηση των αρχών 
και προϋποθέσεων της καλής νοµοθετήσεως, όπως είναι ιδίως: 

 
i. ο έλεγχος αναγκαιότητας και καταλληλότητας µιας ρύθµισης,  
ii. η συνεκτίµηση των επιπτώσεων της εφαρµογής της, 
iii. η οικονοµικότητα, το κόστος και η συµβολή της στην απασχόληση,  
iv. η εναρµόνισή της µε το ισχύον εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο,  
v. η σαφήνεια του περιεχοµένου της,  
vi. η διαφάνεια στη χρήση των µέσων και των πόρων που δεσµεύονται, 
vii. η ενηµέρωση και η συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού και δηµοσίων 

υπηρεσιών. 
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143. Η τήρηση των αρχών αυτών αποτελεί προϋπόθεση για ένα νέο είδος και ύφος της 
διακυβέρνησης της χώρας, ενώ η µέριµνα για τη συνεπή  και µεθοδική εφαρµογή τους 
µπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή Κωδικοποίησης, Απλούστευσης της Νοµοθεσίας και 
Καταπολέµησης της Γραφειοκρατίας, που προτείνεται να συσταθεί και να λειτουργήσει 
στους κόλπους της Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Η ύπατη ευθύνη και αρµοδιότητα για 
την ποιότητα των νοµοθετικών ρυθµίσεων ανήκει βέβαια σε τελικό βαθµό στην ίδια την 
εθνική αντιπροσωπεία, τη Βουλή, η οποία και θα πρέπει να µη κάνει δεκτά νοµοσχέδια ή 
προτάσεις νόµων που κατά την προπαρασκευαστική τους διαδικασία δεν έχουν  τηρηθεί 
οι παραπάνω αρχές και προϋποθέσεις καλής νοµοθετήσεως. 

  
 

     Προς ένα Νέο Τύπο ∆ιοίκησης για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
 
144. Η πραγµατική βελτίωση και η ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης θα 

προέλθει από τη ριζική αλλαγή των µεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας των δηµοσίων 
υπηρεσιών. Αυτό θα συµβεί όταν η γραφειοκρατική διοίκηση αντικατασταθεί από µια 
διοίκηση που είναι προσανατολισµένη σε στόχους και αποτελέσµατα, πέρα από το 
νοµικισµό, την τυπολατρεία, την αδράνεια και την ευθυνοφοβία,  ώστε να γίνει επιτέλους 
πράξη µια ∆ιοίκηση των Αποτελεσµάτων.   

 
145. Λέξεις και όροι κλειδιά στο νέο µετα-γραφειοκρατικό διοικητικό µοντέλο της χώρας 

πρέπει να είναι η αποτελεσµατικότητα, η ευθύνη, η διαφάνεια, η ποιότητα η αξιοπιστία 
και η συνέπεια. Οι όροι αυτοί συγκροτούν τα στοιχεία του νέου κώδικα ηθικής και 
δεοντολογίας, τόσο στη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και τη λήψη των 
αποφάσεων, όσο και στη συµπεριφορά αλλά και την αξιολόγηση της απόδοσης των 
δηµοσίων υπαλλήλων. 

  
146. Η ποιοτική αναβάθµιση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισµός της διοίκησης σηµαίνει 

και προϋποθέτει πάνω απ’ όλα αλλαγές στη διεύθυνση και την οργάνωση (management) 
των δηµοσίων υπηρεσιών. Βασικοί άξονες αυτών των αλλαγών είναι: 

 
i. Ο συστηµατικός προγραµµατισµός και συγκεκριµένη στοχοθεσία για κάθε 

µονάδα και δραστηριότητα ή τοµέα δηµόσιας πολιτικής, που προσδιορίζεται 
µε τρόπο συγκεκριµένο, σε συµφωνία µε την εκάστοτε εποπτεύουσα αρχή. 

ii. Ο τακτικός και µεθοδικός προϋπολογισµός και η κοστολόγηση της 
λειτουργίας και των αποτελεσµάτων δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών από 
µηδενικής βάσεως (κάθε διεύθυνση, τµήµα ή υπηρεσιακή µονάδα καταρτίζει 
ειδικό προϋπολογισµό λειτουργίας και πίνακα δαπανών). Σε κάθε µονάδα 
προσδιορίζονται ρητοί χρηµατοδοτικοί στόχοι, που εκφράζονται ποσοτικά 
και επαληθεύονται µε αξιοπιστία, και ανατίθεται η ευθύνη για την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίησή τους σε συνθήκες διαχειριστικής αυτοτέλειας και 
αυτονοµίας. Για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και το 
δηµόσιο λογιστικό σύστηµα µε την εισαγωγή της διπλογραφικής µεθόδου για 
κάθε κατηγορία δαπανών. 
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iii. Το ετήσιο κυλιόµενο πρόγραµµα δράσης στο οποίο προσδιορίζεται 
απαραίτητα ο προγραµµατισµός και ο προϋπολογισµός όλων των ενεργειών 
και δραστηριοτήτων της κάθε υπηρεσιακής µονάδας, ούτως ώστε να 
προάγεται µια συνεπής διαχειριστική και επιχειρησιακή νοοτροπία και 
αντίληψη και να εµπεδώνεται ένα πνεύµα δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.  

iv. Οι δείκτες και τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας, ποιότητας και 
παραγωγικότητας κατά παρεχόµενο έργο, αγαθό ή δράση της διοίκησης, 
ώστε να επιτρέπεται η επαλήθευση, η αξιολόγηση, η ευθύνη και ο έλεγχος. 
Αναγκαία είναι στη συνέχεια η σύνδεση των κριτηρίων αυτών µε το σύστηµα 
αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων. Κάθε υπηρεσιακή µονάδα 
συνιστά ένα κέντρο επίτευξης αποτελεσµάτων µε διακριτή ευθύνη και 
υποχρέωση λογοδοσίας. 

v. Τα σχέδια θέσεων εργασίας, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντα των 
υπαλλήλων κατά θέση εργασίας, οι απαιτούµενες ειδικότητες και τα 
προσόντα, και προσδιορίζεται η ροή των εργασιών χωρίς επικαλύψεις, κενά, 
αντιθέσεις και περιττές ενέργειες ή καθυστερήσεις. 

vi. Γενίκευση του θεσµού των Υπηρεσιών «µιας στάσης» σε επιλεγµένα πεδία 
εφαρµογής δηµόσιας πολιτικής (ασφαλιστικά ταµεία, πολεοδοµικά γραφεία, 
κλπ.), όπου ο πολίτης προσφεύγει συχνότερα.  

vii. Η προώθηση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των στελεχών και η ανάληψη 
αντίστοιχων µε το ρόλο και την αποστολή τους διευθυντικών δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων. Αναγκαία 
είναι για το σκοπό αυτό η εκχώρηση ανάλογης εξουσίας λήψης αποφάσεων. 

 
 
 

       Μέτρηση και Αξιολόγηση Απόδοσης 
   

147. Η µέτρηση και η αξιολόγηση των διοικητικών αποτελεσµάτων συνιστά ουσιώδη 
παράµετρο των σύγχρονων προγραµµάτων διοικητικής µεταρρύθµισης. Η βελτίωση της 
απόδοσης των δηµοσίων υπηρεσιών αποτελεί εξ άλλου κεντρικής σηµασίας ζήτηµα και 
προβληµατισµό και από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής διοίκησης, εφ’ όσον χρησιµοποιείται 
ως παράγοντας διοικητικής σύγκλισης και συντελεστής εµβάθυνσης του κοινοτικού 
κεκτηµένου στην ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα. 

 
148. Μολονότι η µέτρηση της αποδοτικότητας της διοίκησης είναι ζήτηµα που έχει ως ένα 

βαθµό τεχνικό χαρακτήρα, η λογική της θεµελίωσής της είναι αυτή του ανταγωνισµού και 
της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των αποτελεσµάτων και των υπηρεσιών που η 
διοίκηση παρέχει στην κοινωνία. Η ιδέα της ‘έξυπνης’ διοίκησης και του ‘ευφυούς’ 
κράτους, που αντιπαρατίθεται προς το παραδοσιακό ‘στάσιµο’ και ‘υπερ-
γραφειοκρατικοποιηµένο’ κράτος, τονίζει ακριβώς και υπογραµµίζει τη δυνατότητα της 
διοίκησης να γνωρίζει, να µετρά επακριβώς, να αξιολογεί αντικειµενικά και κυρίως να 
µπορεί να διορθώνει τα τυχόν ατυχή αποτελέσµατα της δράσης της.       
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149. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της στρατηγικής για την µεταρρύθµιση του κράτους, κάθε 
υπηρεσιακή µονάδα υποχρεούται να πραγµατοποιεί τακτικά εγκάρσιες τοµές και 
µετρήσεις παραγωγικότητας, έρευνες και αξιολόγηση της απόδοσης, µε σκοπό τη 
διακρίβωση της ποιότητας του παρεχοµένου έργου, τον βαθµό αξιοποίησης των πόρων  
που αναλώθηκαν, την κατανοµή και καταλληλότητα του προσωπικού, το κόστος 
λειτουργίας των διαδικασιών και µεθόδων εργασίας. Οι µετρήσεις παραγωγικότητας 
αναπτύσσονται µε τρόπο ολοκληρωµένο από τη βάση ως την κορυφή του συγκεκριµένου 
κάθε φορά διοικητικού συστήµατος. 

 
150. Τα έργα αυτά, πραγµατοποιούνται µε τη συνδροµή και την τεχνική υποστήριξη του 

Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και της Επιτροπής 
Καταπολέµησης της Γραφειοκρατίας, που λειτουργεί στους κόλπους της  Γραµµατείας 
της Κυβέρνησης.  

 
151. Επίσης,  το καθ’ ύλην αρµόδιο κάθε φορά Υπουργείο επεξεργάζεται µε τη συνδροµή 

του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Μονίµων Οδηγιών 
Λειτουργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών µε τον προσδιορισµό συγκεκριµένων στόχων, 
κόστους και δεικτών αποτελεσµατικότητος ανά υπηρεσιακή µονάδα.  

 
152. Η ποιότητα στη ∆ιοίκηση θα προωθηθεί, επίσης, και θα συνοδευτεί από ένα 

πρόγραµµα γενικής αναβάθµισης της αισθητικής µορφής και της λειτουργικότητας των 
δηµοσίων καταστηµάτων, τα οποία σήµερα σε πολλές περιπτώσεις θίγουν το κύρος και 
την αξιοπρέπεια τόσο της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων σ’ αυτή, όσο και των πολιτών 
που επισκέπτονται τις δηµόσιες υπηρεσίες. Στο πεδίο αυτό, θα πρέπει επίσης να 
σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί συντόµως µια νέα χωροταξική κατανοµή των δηµοσίων 
υπηρεσιών τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια.  

 
153. Ιδιαίτερη πρόβλεψη πρέπει να υπάρξει για τα άτοµα µε αναπηρία (ΑΜΕΑ). 
 

 
Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση 

 
154. Η ουσιαστική βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός της διοίκησης, σήµερα που περνάµε 

στην «ψηφιακή εποχή» και στην «‘κοινωνία τη γνώσης», είναι αδιανόητος δίχως τη 
γενικευµένη χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Η «Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση», δηλαδή η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, για την υποστήριξη τόσο των εσωτερικών λειτουργιών της, όσο και 
της επικοινωνίας της µε το εξωγενές περιβάλλον, δηλαδή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 
και την κοινωνία, παρουσιάζει σήµερα αλµατώδη επέκταση σε όλες τις ανεπτυγµένες 
χώρες, αποτελώντας ένα σηµαντικό εργαλείο βαθιάς αλλαγής του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης.  

 
155. Τα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής διοίκησης γίνονται άµεσα αισθητά τόσο στο 

εσωτερικό πεδίο της διοίκησης (ταχύτερες τυποποιηµένες διαδικασίες, µείωση της 
διαφθοράς, µείωση του λειτουργικού κόστους, αποτελεσµατικότερος σχεδιασµός 
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πολιτικής), όσο και στην προς τα έξω εικόνα της: παροχή στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της δυνατότητας πραγµατοποίησης των κυριότερων συναλλαγών τους µε τη 
δηµόσια διοίκησης µέσω του διαδικτύου, από το γραφείο ή το σπίτι τους, οποιαδήποτε 
ώρα, 24 ώρες το 24ωρο – 7 ηµέρες την εβδοµάδα, χωρίς καµία προσωπική επαφή.  

 
156. Τούτο συνάµα δεν περιορίζεται µόνο στην κεντρική διοίκηση, αλλά είναι κάτι πολύ 

ευρύτερο, που περιλαµβάνει την τοπική αυτοδιοίκηση και τα κατά τόπους κέντρα 
εξουσίας και λήψεως αποφάσεων, άλλες δηµόσιες ή µη επιχειρήσεις και οργανισµούς, τις 
µη κυβερνητικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και γενικά οποιαδήποτε δράση 
κοινωφελούς χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης και η εξυπηρέτηση του τίθεται 
στο επίκεντρο των συστηµάτων ηλεκτρονικής διοίκησης, και τούτο διευρύνει αναλόγως 
τη συµµετοχή και τη δυνατότητα παρέµβασής του. 

 
157. Όµως ο πραγµατικός εκσυγχρονισµός δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την 

εφαρµογή των ΤΠΕ για την υποστήριξη των υφιστάµενων δοµών και την απλή 
αυτοµατοποίηση των παγιωµένων διαδικασιών. Κάτι τέτοιο θα επέφερε µεν βελτίωση της 
αποδοτικότητας του συστήµατος, όµως θα είχε αξιοποιήσει µόνον ένα πολύ µικρό µέρος 
των δυνατοτήτων, που οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν. Αντίθετα, θα πρέπει το κράτος 
να προχωρήσει στον εκ βάθρων ανασχεδιασµό των οργανωτικών του δοµών, των 
διαδικασιών του αλλά και του θεσµικού πλαισίου που τις ρυθµίζει, κατά τρόπο που να 
αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες, που οι νέες ΤΠΕ παρέχουν. Τα πληροφοριακά 
συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρέπει να επεκταθούν και να µετεξελιχθούν σε 
ολοκληρωµένα, διαλειτουργικά και εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήµατα. 
 

158. Μια διοίκηση εξωστρεφής στην κοινωνία, ανοικτή και φιλική στον πολίτη, πρέπει να 
είναι ικανή για την άµεση και επιτόπια διεκπεραίωση και εξυπηρέτηση των αιτηµάτων 
των πολιτών, για τη µεγάλη πλειονότητα των υποθέσεών τους (πιστοποιητικά, αιτήσεις, 
κλπ.). Η εξυπηρέτηση του πολίτη πρέπει να πραγµατοποιείται στο χαµηλότερο δυνατό 
επίπεδο, στα σηµεία επαφής της διοίκησης µε τον πολίτη. Υπό την έννοα αυτή, η 
‘ηλεκτρονική διοίκηση’ αποτελεί µοχλό για την ανάπτυξη της σύγχρονης ευνοµούµενης 
και δηµοκρατικής πολιτείας.  

 
159. Αυτό είναι δυνατό µε την εγκαθίδρυση Ολοκληρωµένων  Πληροφοριακών 

Συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων και διοικητικών 
πληροφοριών µε σταθµούς εργασίας σε κάθε υπηρεσία και σε κάθε θέση ευθύνης. 
Πληροφοριακών Συστηµάτων που συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και 
διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται µια Οργάνωση για την αποτελεσµατική 
της λειτουργία. ∆ηµιουργούν ένα ενοποιηµένο και οµοιόµορφο περιβάλλον εργασίας, 
που υποστηρίζει όλες τις διοικητικές της λειτουργίες, τη λήψη αποφάσεων, την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της, τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση  
οικονοµικών πόρων, τη διοίκηση του προσωπικού, την εσωτερική και εξωτερική 
επικοινωνία, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, το συντονισµό. Τα ΟΠΣ σχεδιάζονται στη 
βάση επιστηµονικά καθιερωµένων µεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασµού συστηµάτων 
και παρέχουν στους χρήστες τους συνεπή (consistent), ακριβή (accurate), διαµοιράσιµα 
(sharable), απαλλαγµένα από πλεονασµούς και επαναλήψεις (non redundant) 
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πληροφοριακά δεδοµένα, που είναι διαθέσιµα την κατάλληλη στιγµή (timely) σε εκείνον 
που τα χρειάζεται και µε εφικτό κόστος (economically feasible).  
 

160. ∆εν εκπλήσσει, εποµένως, ότι όλες οι ανεπτυγµένες χώρες έχουν υπό εξέλιξη 
µεγάλα προγράµµατα ηλεκτρονικής διοίκησης, µε στόχο οι κυριότερες συναλλαγές του 
πολίτη µε τη δηµόσια διοίκηση να ολοκληρώνονται σύντοµα µέσα σε συγκεκριµένα και 
αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και µε ποιοτικά αποτελέσµατα. Πρέπει, λοιπόν, να κινηθούµε 
και στην Ελλάδα άµεσα προς την κατεύθυνση ενός «πολυ-δικτυακού» συστήµατος 
εξυπηρέτησης των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στα 
πρότυπα της «πολυκαναλικής τραπεζικής», το οποίο θα παρέχει στους πολίτες τη 
δυνατότητα πραγµατοποίησης των συναλλαγών τους µε τη δηµόσια διοίκηση µέσω 
πολλών διαύλων επικοινωνίας, όπως: 

 
i. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης «Μιας Στάσης» (One Stop Shops) 
ii. Το ∆ιαδίκτυο (Internet) 
iii. Τα Τηλεφωνικά Κέντρα (Call Centers) 
iv. Τις Ηλεκτρονικές  Μηχανές ∆ιοικητικών Υπηρεσιών όπως τα ΑΤΜ των 

τραπεζών) 
v. Την Ψηφιακή Τηλεόραση και την Κινητή Τηλεφωνία. 

 
161. Η επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής διοίκησης προϋποθέτει ότι τα 

Πληροφοριακά Συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σύνολό τους θα πρέπει να 
δηµιουργούν ένα οµοιογενές περιβάλλον που θα: 
 

i. ∆ιευκολύνει τη διακίνηση των πληροφοριακών δεδοµένων  
ii. Εξασφαλίζει την ασφάλεια του κυβερνητικού δικτύου 
iii. Προάγει τη συνέπεια των πληροφοριακών δεδοµένων σε ολόκληρο το 

κυβερνητικό δίκτυο 
iv. Παρέχει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης της 

παραγόµενης γνώσης 
v. Ορίζει ενιαία πρότυπα για την περιγραφή των πληροφοριών που παρέχει ο 

δηµόσιος τοµέας (metadata & data formating) 
vi. Υποστηρίζει την παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις 

επιχειρήσεις, µέσα από συγκεκριµένες κυβερνητικές πύλες 
 

162. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει τα πληροφοριακά συστήµατα της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να σχεδιασθούν µε βάση, ή να προσαρµοστούν, σε ένα πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας, δηλαδή ένα πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών, που: 

 
i. Θα εξασφαλίζουν τη διασυνδεσιµότητα των συστηµάτων,  
ii. Θα προσδιορίζουν τα επίπεδα ενοποίησης των δεδοµένων (data integration), 
iii. Θα προσδιορίζουν ενιαίο τρόπο πρόσβασης στα δεδοµένα (data access),  
iv. Θα επιτρέπουν κλιµάκωση των απαιτήσεων (scalability) και 
v. Θα υποστηρίζονται ευρέως από την αγορά. 
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163. Συνεπώς θα πρέπει: 
 

i. Να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών 
συστηµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε συναινετικές διαδικασίες στις οποίες 
θα συµµετέχουν και τα τρία εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή εκπρόσωποι φορέων 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, της επιστηµονικής Κοινότητας και της αγοράς και 

ii. Να κατοχυρωθεί θεσµικά η απαίτηση για συµµόρφωση µε το πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας σε ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα 

 
 
 

Ηλεκτρονικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 
 

164. Ακόµα και σε βραχυπρόθεσµη βάση και µε τις κατάλληλες προσαρµογές  µια σειρά 
βασικών ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων µε τη διοίκηση θα 
µπορούσαν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 
i. Την πλήρη και άµεση ηλεκτρονική πληροφόρηση για το νοµικό πλαίσιο και τις 

αναγκαίες διαδικασίες που αφορούν υποθέσεις των πολιτών, 
ii. Τη λήψη όλων των εντύπων και την ηλεκτρονική συµπλήρωση και κατάθεσή 

τους, 
iii. Τη διαρκή ενηµέρωση και παρακολούθηση για την πορεία επεξεργασίας 

αιτήµατος ή υποθέσεως των πολιτών, 
iv. Την ηλεκτρονική ειδοποίηση του πολίτη για ό,τι πρόσθετα στοιχεία 

απαιτούνται,  
v. Την ηλεκτρονική πληρωµή από τον πολίτη προς το κράτος και αντιστρόφως. 
vi. Τη συµπλήρωση και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, 
vii. Την παροχή κοινωνικών επιδοµάτων (ανεργίας, παιδιών, σπουδαστών, 

δαπανών υγείας, κλπ.), 
viii. Την έκδοση διοικητικών εγγράφων, όπως διαβατηρίου, διπλώµατος οδήγησης, 

άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, οικοδοµικής άδειας, πιστοποιητικών 
(γέννησης, γάµου, κλπ), 

ix. Την εγγραφή σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς και ιδρύµατα διαφόρων 
βαθµίδων, 

x. Την αναζήτηση θέσεων απασχόλησης και εργασίας, 
xi. Τον προγραµµατισµό επισκέψεων για εξετάσεις σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας 

και θεραπευτήρια. 
 

165. Όσον αφορά στις βασικές ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων µε τη διοίκηση, 
αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν: 

 
i. ∆ηλώσεις φορολογίας, 
ii. Τελωνειακές δηλώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων, 
iii. ‘Εκδοση περιβαλλοντικών αδειών, 
iv. Αιτήσεις για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
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v. Αιτήσεις για επέκταση επιχειρηµατικής δράσης, 
vi. ∆ηµόσιες προµήθειες, 
vii. Υποβολή στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες. 

 
166. Πέρα όµως από αυτές τις ήδη ‘συµβατικές’ µορφές ηλεκτρονικής διοίκησης, 

περισσότερο εξελιγµένες και καινοτόµες εφαρµογές πρέπει να περιλαµβάνουν στο 
πλαίσιο και της ελληνική διοίκησης: 

 
i. Εικονικά συστήµατα δηµοσίων υπηρεσιών µιας στάσης µέσω της διαµόρφωσης 

ηλεκτρονικών διαδικτυακών τόπων (web sites), όπου συγκεντρώνεται το 
σύνολο των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και διατίθενται άµεσα  
στον πολίτη ή την επιχείρηση, δίχως να χρειάζεται αυτοί να προστρέχουν από 
υπηρεσίας σε υπηρεσία. Οι δικτυακοί τόποι είναι αυτοί που αναλαµβάνουν την 
επικοινωνία µε τα εσωτερικά συστήµατα πληροφοριών των εµπλεκόµενων 
δηµόσιων υπηρεσιών.   

ii. Ηλεκτρονικούς τόπους συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών, που 
εξασφαλίζουν αµφίδροµη επικοινωνία για τη λήψη αποφάσεων και την παροχή 
υπηρεσιών προς τον πολίτη, µέσω ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων και οµαδικής 
έστω εξ αποστάσεως συνεργασίας.  

 
167. Είναι προφανές ότι η εφαρµογή µεγάλων προγραµµάτων ηλεκτρονικής διοίκησης 

βασίζεται σε και προϋποθέτει µια σηµαντική διοικητική  και οργανωτική υποδοµή και 
µετάλλαξη,  προκειµένου να διευκολυνθούν: 

 
i. Τα ολοκληρωµένα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα των δηµοσίων 

οργανισµών και υπηρεσιών. Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που 
πραγµατοποιούνται µέσω του διαδικτύου, αλλά και µέσω των λοιπών 
«διαύλων» που αναφέρθηκαν προηγουµένως, θα πρέπει στη συνέχεια να 
µεταφέρονται σε ένα ισχυρό εσωτερικό πληροφοριακό σύστηµα, προς εξέταση 
και επεξεργασία. Κατόπιν, τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας θα 
αποστέλλονται και πάλι µέσω του διαδικτύου στους ενδιαφερόµενους πολίτες 
ή επιχειρήσεις. 

ii. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις ψηφιακές υπογραφές. Είναι σήµερα 
απαραίτητο κάθε πολίτης και επιχείρηση, που πραγµατοποιεί ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και επικοινωνία µε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία, να διαθέτει 
ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και γενικότερα τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

iii. Την ανάπτυξη πλήρους δικτύου τηλεφωνικών κέντρων, ώστε να παρέχεται 
στους πολίτες η δυνατότητα της καθ’ ολοκληρίαν τηλεφωνικής 
πραγµατοποίησης των περισσότερων συναλλαγών τους µε τη διοίκηση.  

 
168. ∆υστυχώς η χώρα µας σήµερα βρίσκεται πολύ πίσω στον τοµέα ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής διοίκησης. Πραγµατοποιούνται σήµερα µέσω του διαδικτύου µόνο µερικές 
φορολογικές δηλώσεις και ορισµένες ασφαλιστικές δηλώσεις εργοδοτών προς κάποιους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Παρ’ όλον ότι πρόκειται για ελάχιστη αξιοποίηση των 
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δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρουσιάζονται ωστόσο συχνά λειτουργικά 
προβλήµατα, τα οποία µάλλον υποβαθµίζουν την έννοια της ηλεκτρονικής διοίκησης στη 
συνείδηση των πολιτών.  

 
169. Πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι καµία – πλην ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων - 

συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων µε την περιφερειακή διοίκηση και την 
τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι σήµερα εφικτή µέσω του διαδικτύου. Ενώ, ελάχιστα 
ανεπτυγµένες είναι και οι βασικές υποδοµές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής διοίκησης, δηλαδή τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα των δηµοσίων 
οργανισµών και υπηρεσιών, καθώς και τα συστήµατα για την παροχή δυνατότητας 
ψηφιακής υπογραφής και ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα δε Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του 
πολίτη, µε την έννοια ότι περιορίζουν την ταλαιπωρία του κατά τις συναλλαγές του µε το 
κράτος, όµως  δεν λειτουργούν παρά ως απλά θυρωρεία υψηλού λειτουργικού κόστους, 
που στην πραγµατικότητα απλώς µεταβιβάζουν τα αιτήµατα του πολίτη στις αρµόδιες 
υπηρεσίες, χωρίς να είναι τα ίδια σε θέση να επεξεργάζονται τα πληροφοριακά δεδοµένα. 
Έτσι, τα πληροφοριακά δεδοµένα που είναι αναγκαία για την έκδοση των πάσης φύσεως 
διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, εξακολουθούν να µην είναι 
συνεπή (consistent), ακριβή (accurate), διαµοιράσιµα (sharable), απαλλαγµένα από 
πλεονασµούς και επαναλήψεις (non redundant) διαθέσιµα την κατάλληλη στιγµή 
(timely) σε εκείνον που τα χρειάζεται και µε εφικτό κόστος (economically feasible).  

 
170. Περαιτέρω δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

πετυχαίνοντας τη βελτίωση της εικόνας που έχει ο πολίτης για το κράτος,  όχι όµως και 
τη βελτίωση του ίδιου του κράτους, ενδεχοµένως αποτελέσουν παράγοντα καθυστέρησης 
του εκσυγχρονισµού του, δεδοµένου ότι απορροφούν την κοινωνική αντίδραση και 
µειώνουν την πίεση για έναν πραγµατικό εκσυγχρονισµό. 

   
171. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα αρνητική, λαµβανοµένων υπόψη των τεράστιων 

οικονοµικών πόρων που έχουν εισρεύσει στη χώρα µας για τους παραπάνω σκοπούς, στα 
πλαίσια του δεύτερου αλλά και του τρίτου Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης. Οι πόροι αυτοί, 
έχουν σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιηθεί σε έργα αµφίβολης σκοπιµότητας και 
αποτελεσµατικότητας και τα αποτελέσµατα υπήρξαν ελάχιστα σε σχέση µε τα τεράστια 
µεγέθη των πόρων αυτών. ∆υστυχώς, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική αξιολόγηση των 
σχετικών προγραµµάτων του Β΄ Κ.Π.Σ., ώστε να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα χρήσης 
των σχετικών οικονοµικών πόρων, πριν από την έναρξη των σχετικών προγραµµάτων 
του Γ΄ Κ.Π.Σ.  
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    Χάρτης των ∆ικαιωµάτων του Πολίτη 
 
172. Η νέα σχέση της διοίκησης µε τον πολίτη θα βρει την απεικόνισή της στο Χάρτη των 

∆ικαιωµάτων του Πολίτη που θα καταρτιστεί µε τη συνεργασία πολιτών και δηµοσίων 
υπηρεσιών και θα προσδιορίζει µε τρόπο συγκεκριµένο τόσο τις προσδοκίες και τα 
αιτήµατα των πολιτών κατά κατηγορίες ή θέµατα δηµόσιας πολιτικής (π.χ. τα δικαιώµατα 
του ταξιδιώτη, του µαθητή, του ασθενούς, του κατοίκου, κ.λπ.), όσο και την αντίστοιχη 
ικανότητα ανταπόκρισης και την υποχρέωση προσαρµογής των δηµοσίων υπηρεσιών. 

 
173. Η συµφιλίωση του κράτους µε τον πολίτη θα συντελεστεί µε την αλλαγή της 

νοοτροπίας, τη µεταρρύθµιση των διαδικασιών, τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και 
της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών. Το όραµα για τη µεταρρύθµιση του κράτους 
τον 21ο αιώνα δεν µπορεί παρά να αναφέρεται σε µια διοίκηση ανοικτή, ευέλικτη, 
αποτελεσµατική και αποδοτική, τεχνολογικά σύγχρονη και ανανεωµένη και πάνω απ’ όλα 
σε µια διοίκηση δηµοκρατική, όπου το κράτος προστρέχει στον πολίτη και όχι ο πολίτης 
στο κράτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ:  Ανεξάρτητες Αρχές 
 

 
   Αναγκαιότητα των Ανεξάρτητων Αρχών 
 
174. To κεντρικό ζήτηµα και η θεµελιώδης διακύβευση της πολιτικής ζωής  στην εποχή 

µας και πολύ περισσότερο στα χρόνια που έρχονται είναι η ποιότητα και η 
αποτελεσµατικότητα της δηµοκρατίας. Ο τρόπος που αυτή λειτουργεί και ο βαθµός που 
εξυπηρετεί τους πολίτες και την κοινωνία, καθώς και τα ευρύτερα συµφέροντα και τις 
ανάγκες του ελληνισµού. Αποτελεί, συνεπώς, κεντρική παράµετρο στο νέο σύστηµα 
διακυβέρνησης της χώρας η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς της, αλλά και η 
βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας της. Πολλώ δε µάλλον που η µείζων πρόκληση 
της δηµοκρατίας δεν είναι µόνο να κυβερνάται αποτελεσµατικά (τούτο διεκδικούν σε 
τελευταία ανάλυση και τα αυταρχικά καθεστώτα), αλλά να κυβερνάται αποτελεσµατικά µε 
τον µέγιστο δυνατό βαθµό κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής των πολιτών.    

 
175. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ίδρυση και λειτουργία στο πλαίσιο του πολιτικού 

συστήµατος οργάνων και διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου και προαγωγής της µέγιστης 
δυνατής συλλογικής συναίνεσης σε ζητήµατα εθνικής εµβέλειας και σηµασίας,  για τα 
οποία είναι απαραίτητη η συνοχή, η συνέχεια και η συνέπεια της ακολουθούµενης 
πολιτικής σε µακροπρόθεσµη βάση. Ενδείκνυται, συνεπώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 
ίδρυση θεσµών ευρύτερης διαβούλευσης, συµµετοχής των πολιτών και νοµιµοποίησης, 
καθώς και καλλιέργειας ενός πνεύµατος εθνικής συνεννόησης και άρσης των 
διαχωριστικών γραµµών στους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, της εξωτερικής πολιτικής, 
της ασφάλειας, της δηµόσιας διοίκησης, της παιδείας και του πολιτισµού. 

 
176. Εξ ίσου αναγκαία είναι η σύσταση ανεξαρτήτων θεσµών και οργάνων για την 

προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη από την κρατική αυθαιρεσία, τη διάκριση και την 
εξισορρόπηση των εξουσιών, για την αποκατάσταση µεγαλύτερης διαφάνειας, 
αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος.  

 
177. Ειδικότερα, κορυφαία παράµετρος της στρατηγικής για τη µεταρρύθµιση του κράτους 

και την εγκαινίαση ενός νέου, πιο αποτελεσµατικού και πιο δηµοκρατικού συστήµατος 
διακυβέρνησης της χώρας είναι η επιλογή και η σαφής πολιτική δέσµευση για την 
απεξάρτηση του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης από την πολιτική και ειδικότερα 
από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι εµφανές, ότι τα πλέον σοβαρά αρνητικά φαινόµενα 
στο δηµόσιο τοµέα, οφείλονται στον άκρατο κοµµατισµό. Τα φαινόµενα αυτά, 
δηµιουργούνται και µεγιστοποιούνται εξαιτίας της «αιχµαλωσίας» του κράτους  από το 
κυβερνόν κόµµα. 

 
178. Πρωταρχικό ρόλο για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, όσο και για την ενίσχυση 

της αποτελεσµατικότητας, της τεχνογνωσίας και της αξιοκρατικής ουδετερότητας της 
διοίκησης αναµένεται  να διαδραµατίσουν οι Ανεξάρτητες Αρχές. Μερικές από αυτές 
έχουν ήδη τύχει συνταγµατικής αναγνώρισης, αλλά εκκρεµεί η επακριβής κατάστρωση 
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του θεσµικού τους ρόλου, όσο και η κατάλληλη στελέχωσή τους, προκειµένου αυτές να 
µπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους σε βάθος χρόνου.   

 
 

Ανεξάρτητες Αρχές 
 
179. Ειδικότερα, ξεχωριστή σηµασία για ο νέο σύστηµα διακυβέρνησης έχουν οι ακόλουθες 

δηµόσιες αρχές και τα όργανα που επιτελούν αντίστοιχες λειτουργίες ελέγχου και 
αξιολόγησης:  

 
i. To Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε έργο και αποστολή όχι 

µόνο τον έλεγχο των προσλήψεων προσωπικού (όπως το σηµερινό ΑΣΕΠ) 
αλλά και την τήρηση της αξιοκρατίας, όσον αφορά τη υπηρεσιακή εξέλιξη 
των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη 
ενός συµβουλευτικού, γνωµοδοτικού και εποπτικού ρόλου και 
αρµοδιότητας για τα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των δηµοσίων 
υπηρεσιών. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Συµβούλιο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης θα πρέπει να στελεχώνεται µε το κατάλληλο προσωπικό 
(εισηγητές, παρέδρους, συµβούλους).  

ii. Ο  θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη, που ήδη υφίσταται και λειτουργεί µε 
ικανοποιητικό τρόπο, θα πρέπει στο µέλλον να εξοπλιστεί µε ορισµένες 
αποφασιστικές - κυρωτικές αρµοδιότητες, καθώς και τη δυνατότητα 
επιβολής διοικητικών προστίµων, ώστε να µπορέσει να συµβάλει στην 
αποκατάσταση των σχέσεων κράτους – πολίτη και στην αποτελεσµατική 
εφαρµογή της αρχής της νοµιµότητας. Στις υπηρεσίες του Συνηγόρου του 
Πολίτη θα πρέπει να υπαχθεί και το Σώµα Ελεγκτών – Επιθεωρητών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ τα στελέχη θα πρέπει να µπορούν να 
σταδιοδροµούν µε τρόπο οργανωµένο και µακροπρόθεσµο στο θεσµό (ως 
εισηγητές, πάρεδροι, συνήγοροι), αφού προσλαµβάνονται µε αυστηρή 
διαγωνιστική δοκιµασία και επιλογή.  

iii. Συναφούς χαρακτήρα είναι και ο θεσµός του Συνηγόρου Υγείας & 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, µε σκοπό την πάταξη της κακοδιοίκησης στους 
ευαίσθητους αυτούς τοµείς. Καθώς και ο θεσµός του Συνηγόρου του 
∆ηµότη για τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

iv. Επιτροπή Ελέγχου ∆ηµοσίων Έργων και Προµηθειών, για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς και την εξασφάλιση της διαφάνειας στον 
ευαίσθητο χώρο των έργων και των προµηθειών, αλλά και για να µην 
αποκλείεται η πλειοψηφία του επιχειρηµατικού κόσµου από τις αναπτυξιακές 
διαδικασίες, όπως συχνά συµβαίνει σήµερα µε την πρακτική των απ’ ευθείας 
αναθέσεις έργων και προµηθειών σε ποικιλώνυµους ‘ηµετέρους’.  Την ίδια 
σηµασία έχει και η καταπολέµηση του φαινοµένου της διαφθοράς και του 
χρηµατισµού κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων στην άσκηση της δηµόσιας 
εξουσίας. Με τη σύσταση της ως άνω Επιτροπής ως ανεξάρτητης αρχής θα 
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της για κάθε προµήθεια, σύµβαση ή έργο του 
δηµοσίου που ξεπερνά ορισµένο κόστος. Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο 
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και τη συστηµατική παρακολούθηση των διαδικασιών αυτών είναι αναγκαία η 
υποστήριξή της µε το κατάλληλο προσωπικό, τα µέσα και τις µεθόδους, ώστε 
να προωθήσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη διαχείριση του δηµοσίου 
χρήµατος. Όσον αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής, αυτή µπορεί να είναι 
εννεαµελής (9) και τα µέλη της να επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ 
τριπλασίου αριθµού ανωτάτων δικαστικών και καθηγητών πανεπιστηµίου, 
που προτείνονται από τις οικείες ολοµέλειες και τις συγκλήτους. Τα µέλη 
της Επιτροπής σε αυτήν για πενταετή θητεία µε καθεστώς πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. 

v. Αρχή Ελέγχου του «πολιτικού χρήµατος». Προκειµένου να ελεγχθεί το 
«πολιτικό χρήµα» και να καταπολεµηθεί το φαινόµενο του αθέµιτου πολιτικού 
ανταγωνισµού, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η αρχή της δηµοσιότητας 
των εκλογικών δαπανών και των πολιτικών χρηµατοδοτήσεων, ο 
προσδιορισµός ανωτάτων ορίων των σχετικών δαπανών και ο έλεγχος 
τήρησής τους από ανεξάρτητη δηµόσια αρχή, η οποία και θα µπορεί να 
επιβάλλει σχετικές κυρώσεις. Αυτές µπορεί να εκτείνονται από την επιβολή 
προστίµων στους πολιτικούς, έως την έκπτωσή τους από το αξίωµά τους, 
αλλά και την µείωση των ποσοστών της κρατικής αρωγής των κοµµάτων που 
διαπράττουν το αδίκηµα του αθέµιτου πολιτικού ανταγωνισµού. Η σύνθεση 
της αρχής αυτής µπορεί να είναι ανάλογης µορφής µε αυτήν της Επιτροπής 
Ελέγχου ∆ηµοσίων Έργων και Προµηθειών, και πάντως να µην πλειοψηφούν 
σε αυτήν τα πολιτικά πρόσωπα, όπως τώρα συµβαίνει, διότι τότε ταυτίζονται 
οι ιδιότητες του ελέγχοντος και του ελεγχόµενου.  

 
 

180. Προτείνεται, τέλος, η περαιτέρω λειτουργική αναβάθµιση, η διεύρυνση του  ρόλου και η 
αρτιότερη οργάνωση ήδη υφισταµένων ανεξαρτήτων αρχών και οργάνων, όπως: 
 

i. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εγγυάται την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών της αντικειµενικότητας, της ισοτιµίας 
και της ποιότητας, καθώς και τις αρχές της διαφάνειας στον χώρο της 
Ραδιοτηλεόρασης, 

ii. Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
iii. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του4. 

                                              
4 Επίσης, υποστηρίχθηκε η σύσταση υπηρεσιών του «Συνηγόρου του Οπλίτη» και «Συνηγόρου 
κρατουµένων». 
 


