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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η εργασία μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας της 

διοικητικής σύγκλισης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική 

σύγκλιση μέσω της αναπροσαρμογής των εθνικών διοικήσεων σε σύγχρονα 

πρότυπα μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του 

υπερεθνικού θεσμού. Ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν παρατηρηθεί τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα στη διαδικασία προώθησης των 

μεταρρυθμίσεων στις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών. Τα προβλήματα 

που έχουν παρατηρηθεί αφορούν κατά κύριο λόγο στην αδυναμία των 

εθνικών διοικητικών συστημάτων να συγκλίνουν καθώς και σε δημοκρατικά 

κενά στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίριο ρόλο στην επίλυση 

αυτών των προβλημάτων μπορεί να έχει η στρατηγική της Λισαβόνας μέσω 

της εδραίωσης μεταρρυθμιστικών πρακτικών. Η ελληνική δημόσια διοίκηση 

οφείλει να προσδώσει βαρύτητα στην υιοθέτηση νέων μεταρρυθμίσεων ώστε 

να συγκλίνει προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

Λέξεις Όροι Κλειδιά: Διοικητική Σύγκλιση Δημόσιας Διοίκησης, Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Μεταρρυθμίσεις 
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ABSTRACT 

 

 

This assignment studies the basic elements of convergence process of public 

management systems in European Union. Convergence of national public 

managements can improve significantly the functions of this multinational 

institution. However the results of this target were not the anticipated ones as 

problems were observed in the reforms that central states implemented. 

Problems due to differences in public management systems and democratic 

gaps in the European Union functions were the basic inhibitors. Important 

contribution in their solution could have the provisions of Lisbon Strategy 

throughout the establishment of strategic reforms. Greek public management 

should focus on the implementation of the reforms in order to achieve the 

convergence goals.  

 

Key Words: Public Management Convergence, European Union, Reforms 
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1.2.1 Συνοπτική Ιστορική Αναδρομή 

1.2.2 Τα Σημαντικότερα Διοικητικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.2.3 Οι Αρχές Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ 

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

2.1.1 Σκοποί των Μεταρρυθμίσεων της Διοίκησης 
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Η εργασία αποσκοπεί στη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών που 

αφορούν στη λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όσον αφορά στη 

σύγκλιση της με τις διοικητικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

βασικός σκοπός της εργασίας επικεντρώνεται στην κατανόηση του θεσμικού 

πλαισίου της λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των 

προοπτικών που υπάρχουν για τη βελτίωση της. Η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης διέρχεται μέσα από 

τη σύγκλιση της με τα ευρωπαϊκά διοικητικά πρότυπα.  

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον πυρήνα της οργάνωσης και της 

λειτουργίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Η λειτουργία των υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης αποσκοπεί στην παραγωγή εκείνων των εκροών που θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σύγχρονου κράτους. Στο 
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επίκεντρο αυτών των στόχων βρίσκονται η επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

οικονομικής ευημερίας και η βελτίωση της κοινωνικής ισορροπίας. Η 

αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των θεσμών συνιστά  τη βάση της 

ανάπτυξης κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Το ζητούμενο στοιχείο είναι να 

βρίσκονται οι κατάλληλες πρακτικές για την αποτελεσματική λειτουργία της 

δημόσιας διοίκησης. 

Συνάμα η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμελιώνει το 

οικοδόμημα της πολυδιάστατης διοικητικής δομής. Η υπερεθνική υπόσταση 

του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί ως υπόστρωμα οργάνωσης 

και διοίκησης. Η υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων διοικητικών προτύπων από 

τις δομές και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί ως 

πρότυπο για το σύνολο των κρατών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να 

επιτευχθεί η διοικητική σύγκλιση και συνεπώς να βελτιωθούν τόσο οι όροι της 

κοινωνικής οργάνωσης όσο και της οικονομικής ευημερίας των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εργασία διερευνά αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιώντας ως βασικό 

μεθοδολογικό εργαλείο τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση αναπτύσσεται κυρίως μέσα από τη μελέτη συγγραμμάτων, 

επιστημονικών άρθρων και της σχετικής νομολογίας. Επίσης διερευνώνται τα 

βασικά χαρακτηριστικά  της οργάνωσης των διοικητικών συστημάτων άλλων 

πέραν της Ελλάδας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η δομή της εργασίας επιμερίζεται στα ακόλουθα κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο μελετάται η σημασία της δημόσιας διοίκησης υπό το πρίσμα της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο τονίζεται η σημασία των 

διοικητικών συστημάτων για την επίτευξη της διαδικασίας της ενοποίησης. Στο 

τρίτο κεφάλαιο αποτιμάται η σημασία της διοικητικής σύγκλισης προς την 

ολοκλήρωση αυτού του επιτεύγματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο υποστηρίζεται η 

βαρύτητα του συντονισμού ανάμεσα στην ελληνική και στην κοινοτική δημόσια 

διοίκηση με σκοπό την επίτευξη της διοικητικής σύγκλισης. Τα συμπεράσματα 

της εργασίας συνοδεύονται από ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται να παρουσιαστούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής δημόσιας διοίκησης και της διαδικασίας 

ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η 

υποστήριξη των βασικότερων διαστάσεων της δημόσιας διοίκησης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να γίνει κατανοητή η 

σημασία της διοικητικής ενοποίησης του υπερεθνικού θεσμού. 

 Συνολικά το κεφάλαιο επιμερίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της δημόσιας 

διοίκησης. Η δεύτερη μελετά τις κύριες όψεις ενός σημαντικού θεσμού όπως 

είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Συνακόλουθα αναλύεται ο ρόλος των εθνικών 

διοικήσεων στη διοικητική ενοποίηση.  Τέλος στην τέταρτη ενότητα 

περιγράφεται η σημασία της διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών στο 

πλαίσιο ενός πολυδιάστατου μοντέλου διακυβέρνησης.  
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1.1Η ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

1.1.1 Δημόσια Διοίκηση υπό Οργανική και Ουσιαστική Έννοια. 

 

Η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης επιμερίζεται σε δύο βασικές διαστάσεις 

στην οργανική και την ουσιαστική έννοια. 

Υπό οργανική έννοια. Στην πρώτη περίπτωση, ως Δημόσια Διοίκηση 

υπονοείται το σύνολο μόνον των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένου και του νομικού προσώπου του κράτους, όταν ασκούν 

δημόσια εξουσία προς εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Τέτοια νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός από το νομικό πρόσωπο του κράτους, 

είναι π.χ. « τα ΑΕΙ, το ΙΚΑ, οι ΟΤΑ, ο ΟΓΑ, οι Δικηγορικοί και 

Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι κ.α. Άρα, όργανα της Δημόσιας Διοίκησης είναι 

μόνον το σύνολο των οργάνων, που είναι εντεταγμένα στην ιεραρχία των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασκούν δημόσια εξουσία, 

συμπεριλαμβανομένου και του νομικού προσώπου του κράτους, προς 

εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος»1 . 

Υπό ουσιαστική έννοια. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στην 

περίπτωση της Δημόσιας Διοίκησης υπό ουσιαστική έννοια, ως Δημόσια 

Διοίκηση εκλαμβάνεται το σύνολο των «δημοσίων» νομικών προσώπων, στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται τόσον τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

όσον όμως και εκείνα τα οποία είναι ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να ανήκουν ή 

και να μην ανήκουν στο κράτος και εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό. Δηλαδή, 

λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αν και έχουν την οργανωτική 

μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και άρα διέπονται κατά 

κανόνα από κανόνες ιδιωτικού δικαίου. 

 

 

 

 

                                                 
1 Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου Δ. (2002) , Η διοικητική οργάνωση του κράτους 

Θεσσαλονίκη  σ.5 
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1.1.2  Η έννοια του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.  

 

Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου νοείται εκείνο, το οποίο είναι 

προικισμένο από το Σύνταγμα ή το νόμο με δημόσια εξουσία (imperium) προς 

εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και άρα διέπεται από κανόνες διοικητικού 

δικαίου. Δηλαδή είναι προικισμένο με υπερέχουσα βούληση έναντι των 

ιδιωτών και έχει αρμοδιότητα από το Σύνταγμα ή το νόμο να εκδίδει 

μονομερώς κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις προς εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι το 

σύνηθες οργανωτικό σχήμα της Δημόσιας Διοίκησης. Βάσει του Συντάγματος, 

το οργανωτικό σχήμα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου έχουν, εκτός 

από το Κράτος, οι ΟΤΑ., τα ΑΕΙ και η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Βάσει, 

όμως του κοινού νομοθέτη, έχουν ιδρυθεί χιλιάδες νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. Εν τούτοις, όπως ήδη επισημάνθηκε, μορφή Δημόσιας Διοίκησης υπό 

την ευρεία έννοια συνιστούν και τα κρατικά ή μη νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που λειτουργούν προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος2 . 

 

1.1.3  Η έννοια της άσκησης δημόσιας εξουσίας.  

 

Ο όρος «δημόσια εξουσία» δηλώνει τη νομική ή πραγματική ικανότητα 

σχηματισμού και επιβολής αποφάσεων εκ μέρους του κράτους. Πρόκειται για 

την κατ’ εξοχήν κρατική δράση, που εκδηλώνεται με τη νομική μορφή του 

νόμου, της δικαστικής απόφασης ή της διοικητικής πράξης. Άσκηση δημόσιας 

εξουσίας είναι λοιπόν η θέσπιση μονομερών κανόνων δικαίου με μόνη τη 

δήλωση της βούλησης του κράτους ή άλλου δημοσίου νομικού προσώπου. 

Είναι ουσιώδες να διακριθεί η δράση του κράτους κατ’ ενάσκηση 

δημόσιας εξουσίας από την ιδιωτικοοικονομική δράση του. Όταν το κράτος 

δρα  ως επιχειρηματίας, βρίσκεται (νομικά) στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα 

οικονομικά υποκείμενα και υπόκειται στους ίδιους με εκείνα κανόνες. Αντίθετα, 

όταν δρα κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, «βρίσκεται σε θέση υπεροχής 

απέναντι στους πολίτες και υπόκειται στο ιδιαίτερο δίκαιο της άσκησης 

                                                 
2 Παπαθανασίου – Παπαιωάννου Ζ.(1985), Άσκηση δημόσιας διοικήσεως μέσω νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου,  Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή σ. 72 
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δημόσιας εξουσίας, δημιουργώντας έννομες σχέσεις δημοσίου δικαίου και 

κάνοντας χρήση των μέσων του δικαίου αυτού»3. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η δημόσια εξουσία διαφοροποιείται και 

από τη λεγόμενη ιδιωτική εξουσία, η οποία είναι όρος περιγραφής κοινωνικών 

(και όχι νομικών) φαινομένων, όπως οι εξουσιαστικές σχέσεις στο χώρο της 

εργασίας, ή η πολιτική/ κοινωνική δύναμη των ΜΜΕ (τέταρτη εξουσία), κτλ. Η 

δημόσια εξουσία έχει μοναδικό φορέα το οργανωμένο κράτος, το οποίο ως 

θεσμός διαθέτει το μονοπώλιο της νομιμοποιημένης φυσικής βίας, δηλαδή το 

μονοπώλιο της εξουσίας8. Το κράτος είναι «η πλέον προφανής ή άμεση 

ενσάρκωση της δημόσιας εξουσίας4».  

 

 

1.2ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

1.2.1 Συνοπτική Ιστορική Αναδρομή 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σύγχρονο και 

πολυδιάστατο υπερεθνικό θεσμό. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

συμμετέχουν 27 κράτη μέλη από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης. Η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει προκύψει μέσα από μια σειρά διαδοχικών 

διευρύνσεων αλλά και μεταρρυθμίσεων. Σημαντικό πεδίο της ιστορίας της 

Ε.Ε. καταλαμβάνουν οι διευρύνσεις των κρατών μελών.  

Αρχικά έξη κράτη μέλη συμμετείχαν στην ίδρυση της ΕΚΑΧ, της 

ΕΥΡΑΤΟΜ και στη συνέχεια της Ε.Κ. Το 1973 έλαβε χώρα η πρώτη 

διεύρυνση της Ε.Ε. κατά την οποία προσχώρησαν στο σώμα το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία. Στη συνέχεια ήταν η σειρά της Ελλάδας να 

γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας το 1981. Ακολούθησαν στα 1986 οι 

δύο χώρες της ιβηρικής χερσονήσου, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Λίγο 

αργότερα από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, στα 1995 

                                                 
3 Σπηλιωτόπουλος Ε. (2002), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αθήνα σ.495 

4 Τσάτσος Κ. (1992), Συνταγματικό Δίκαιο/ Τόμος ΄Β. Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα σ.70 
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προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σουηδία, η Φιλανδία και η 

Αυστρία5.  

 Έως τότε η Ε.Ε. αριθμούσε συνολικά 15 μέλη. Το 2004 κατά τη 

διάρκεια της ελληνικής προεδρίας έλαβε χώρα η μεγαλύτερη διεύρυνση στην 

ιστορία του θεσμού. Συγκεκριμένα προσχώρησαν στην Ε.Ε. δέκα μέλη και το 

σώμα συγκροτούταν πλέον από 25 μέλη. Τα νέα μέλη ήταν η Κύπρος, η 

Εσθονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία, η 

Σλοβακία, η Τσεχία και η Σλοβενία. Η διεύρυνση του 2004 υπήρξε ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς άνοιξε τις πύλες της ευρωπαϊκής οικονομίας και πολιτικής 

σε πολλά κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ. Σημαντική ήταν επίσης για την 

ελληνική διπλωματία και λόγω της εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τέλος η τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε. έλαβε χώρα στα 2007 με την είσοδο 

δύο βαλκανικών κρατών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.  

 

1.2.2 Τα Σημαντικότερα Διοικητικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Τα σημαντικότερα διοικητικά όργανα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι τα ακόλουθα6: 

 

1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το 

σημαντικότερο ουσιαστικά θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τα κράτη μέλη, ενώ η θητεία 

τους είναι πενταετής. Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αναπτύσσεται μέσα από τις διευθύνσεις της όπου απασχολούνται 

συνολικά περισσότεροι των 15.000 υπαλλήλων. Το όργανο αυτό έχει 

το δικαίωμα να προτείνει την κοινοτική νομοθεσία, με ομόφωνη ή με 

σχετική πλειοψηφία. Επίσης η Επιτροπή είναι το υπεύθυνο όργανο για 

την εφαρμογή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή 

τέλος μπορεί να διαχειρίζεται ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

                                                 
5 Μούσης, Ν., (2005). Ευρωπαϊκή Ένωση-Δίκαιο-Οικονομία, εκδόσεις Παπαζήσης  Αθήνα.  σ. 

342 

6 Γιώτη- Παπαδάκη Ο. (2004) Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα σ. 137-142 
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όπως είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Τελωνειακή Ένωση. Οι 

τρεις αυτές διαστάσεις συνιστούν τη διαμεσολαβητική, την κανονιστική 

και τη διοικητική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

2) Το Συμβούλιο των Υπουργών. Το θεσμικό όργανο αυτό συνιστά το 

νομοθετικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνθεση του 

απαρτίζεται από τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών με 

βάση τα θέματα που απασχολούν την ατζέντα. Η προεδρία του 

Ευρωπαϊκού Συμβούλιου είναι κυκλοτερής, καθώς ανά έξη έτη την 

αναλαμβάνει κάποιο κράτος μέλος. Θεωρείται ακόμη χρήσιμο να 

σημειωθεί ότι στις συνεδριάσεις του Σύμβουλου μπορούν να 

συμμετέχουν και μέλη της Επιτροπής.  

3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το αιρετό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου τα μέλη εκλέγονται με μυστική και 

άμεση ψηφοφορία από το εκλογικό σώμα των κρατών μελών. Ο 

αριθμός των ευρωβουλευτών επηρεάζεται από τον πληθυσμό του 

κράτους μέλους, αλλά και τη συμμετοχή του στον κοινοτικό 

προϋπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει καταλυτικά 

στη δημοκρατική προώθηση μέσα από την ανάπτυξη ενός γόνιμου 

διαλόγου. Αυτό συμβαίνει και μέσα από τη συμμετοχή του στην 

παραγωγή των νομοθετικών εκροών του θεσμού.  

4) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από 

τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

διαβούλευση τους λαμβάνει χώρα ανά εξάμηνο, και κυρίως στις 

Συνόδους Κορυφής, δίχως όμως να αποκλείονται και άλλες 

συναντήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τόσο νομοθετικές όσο και 

εκτελεστικές αρμοδιότητες.  

 

1.2.3 Οι Αρχές Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η αρχή της επικουρικότητας ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η δράση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να είναι τέτοια ώστε οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τα θεσμικά της όργανα να είναι όσο το δυνατόν 
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πλησιέστερα εγγύτερα στον πολίτη7 . Η αρχή της επικουρικότητας 

εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό 

επίπεδο να μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα η Ε.Ε. αναπτύσσει τη δράση της στις περιπτώσεις όπου η 

δράση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών δεν είναι αρετή για ένα 

συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. 8 

Σημειώνεται ότι η αρχή της επικουρικότητας συνδέεται στενά με την 

αρχή της αναλογικότητας. Οι κανόνες εφαρμογής της αρχής της 

επικουρικότητας προβλέπονται στη δήλωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Εδιμβούργου το 19929. Η προσέγγιση που 

απορρέει από τη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ 

με τη μορφή πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτήθηκε στη 

συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το πρωτόκολλο αυτό 

καθιερώνει, μεταξύ άλλων, τη συστηματική ανάλυση του αντίκτυπου των 

νομοθετικών προτάσεων στην αρχή της επικουρικότητας και τη χρήση, όπου 

είναι δυνατόν, άλλων, λιγότερο δεσμευτικών κοινοτικών μέτρων.  

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και η 

αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της αναλογικότητας ορίζει την κατανομή 

των αρμοδιοτήτων του σώματος. Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις της επιχειρούν 

να περιορίσουν στη δράση του σώματος στα πλέον απαραίτητα μέσα. 

Ειδικότερα η δράση των κοινοτικών οργάνων πρέπει να εφαρμόζει τα 

                                                 
7 Σκανδάμης Ν. (2006) Το Παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, Εκδόσεις 

Σάκκουλας, Αθήνα σ. 110 

8 Η αρχή της επικουρικότητας επιδιώκει να αναπτυχθεί μια σύμπραξη διοικητικών δράσεων 

σε κοινοτικό και τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία των κοινοτικών με τις τοπικές αρχές. 

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη που καλούνται να εφαρμόσουν 

συγκεκριμένες πολιτικές που ορίζουν τα κεντρικά όργανα είναι εύλογο ότι τα τοπικά όργανα 

οφείλουν να έχουν αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του τρόπου με τον οποίο θα 

εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη πολιτική παρεμβαίνει η Ε.Ε. μέσω της αρχής της 

επικουρικότητας. 

9 Σαχπεκίσου Ε. (2005) Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο και Νομοθεσία, εκδόσεις Σάκκουλας, 

Αθήνα σ. 136-138 
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απαραίτητα μέσα για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.  Η Ε.Ε. 

οφείλει να επιλέγει εκείνα τα μέσα επίτευξης των σκοπών της που παρέχουν 

τη μεγαλύτερη ελευθερία στους πολίτες της. 

Η αρχή της αναλογικότητας συνιστά μέρος του πρωτογενούς δικαίου 

της Ε.Ε. καθώς αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 της ίδρυσης για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Η αρχή παραπέμπει σε διατάξεις του εθνικού διοικητικού δικαίου 

των χωρών οι οποίες τονίζουν ότι η διοίκηση οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα 

εκείνα για την επίτευξη των στόχων της που δεν προκαλούν προβλήματα στις 

ελευθερίες των πολιτών. 

 

 

1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον πυρήνα της οργάνωσης και της 

λειτουργίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Η λειτουργία των υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης αποσκοπεί στην παραγωγή εκείνων των εκροών που θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σύγχρονου κράτους. Στο 

επίκεντρο αυτών των στόχων βρίσκονται η επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

οικονομικής ευημερίας και η βελτίωση της κοινωνικής ισορροπίας.  Η 

αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των θεσμών συνιστά  τη βάση της 

ανάπτυξης κάθε οργανωμένης κοινωνίας.  

 Η δημόσια διοίκηση αποτελεί το βασικό μέσο του κράτους για την 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 

συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστά αυτόματα ένα διοικητικό 

στοιχείο, καθώς υπόκεινται σε διατάξεις και νόμους του κοινοτικού δικαίου. 

Καθώς μάλιστα το κοινοτικό δίκαιο επικρατεί του εθνικού μπορεί εύκολα να 

γίνει κατανοητή η σημασία της διοικητικής σύγκλισης. Υπό αυτό το πρίσμα δεν 

θα ήταν υπερβολή αν υποστηριζόταν ότι τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνιστούν στο σύνολο τους ένα ομόσπονδο μεγάλο κράτος, που 

λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις. 

 Η διοικητική σύγκλιση αναπτύσσεται υπό αυτό το πρίσμα και διαμέσου 

της προσπάθειας για σύνδεση των λειτουργιών και των διαστάσεων των 
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εθνικών διοικήσεων με την ευρωπαϊκή διοίκηση10. Η διοικητική σύγκλιση 

οφείλει να λάβει χώρα από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από τα κράτη 

μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς η προσπάθεια για διοικητική 

ενοποίηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διέρχεται 

αποκλειστικά μέσα από τη λειτουργία του θεσμού αλλά και από την 

προσπάθεια των κρατών μελών.  

 Ο ρόλος των εθνικών διοικήσεων σε αυτή τη διαδικασία διέρχεται μέσα 

από την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διοικητικών συστημάτων τους. Η 

επίτευξη αυτού του στόχου, μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη μείωση του 

κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αλλά και του κόστους 

συναλλαγών. Παράλληλα η μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων σε ένα ομόσπονδο 

επίπεδο μπορεί να συμβάλλει επίσης καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση 

καθώς μπορεί να βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τους όρους όσο και την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το ζητούμενο 

στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι η διαμόρφωση της εθνικής ατζέντας 

από τα κράτη μέλη με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί αποδεκτή μια κρίσιμη 

μεταρρύθμιση από τον κοινωνικό ιστό. 

 

 

1.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Το ζητούμενο στοιχείο λοιπόν είναι η διαμόρφωση εκείνων των 

πολιτικών ώστε να δημιουργηθεί το ασφαλές πλαίσιο για τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ενός πολυδιάστατου μοντέλου διακυβέρνησης. Κάθε πολιτική 

αναπτύσσεται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο με συγκεκριμένες στρατηγικές 

δράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν θεσμικές εισροές με σκοπό την παραγωγή 

των σχεδιαζόμενων πολιτικών εκροών11. Η διαμόρφωση των πολιτικών με 

σκοπό την υποστήριξη ενός πολυδιάστατου μοντέλου διακυβέρνησης οφείλει 

                                                 
10 Παπαγιάννης Δ., (2007)Το Υπό-Εθνικό Επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Εκδόσεις 

Σάκκουλα Αθήνα, σ. 87 

11 Muller P.,Surel Y., (2002), Η Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, , Εκδόσεις Τυπωθήτω, 

Αθήνα  σ. 43 
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να λάβει υπόψη του, τόσο τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών.  

 Το πολυδιάστατο μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης, σε αυτή την 

περίπτωση διέπεται από ένα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο το οποίο εκτός από τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων προϋποθέτει και την 

άσκηση των κατάλληλων πολιτικών. Κατά κύριο λόγο οι πολιτικές που πρέπει 

να ασκηθούν σε αυτή την περίπτωση ενέχουν στοιχεία τόσο προώθησης της 

ευρωπαϊκής ιδέας, όσο και εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης με τέτοιο 

τρόπο, που να λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα. Και αυτό διότι η λειτουργία 

της δημόσιας διοίκησης με σύγχρονα και αποτελεσματικά πρότυπα παρέχει 

στους πολίτες εγγυήσεις για βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

κράτους12.   

 Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι για την επιτυχή λειτουργία ενός 

πολυδιάστατου μοντέλου διακυβέρνησης απαιτείται και η άρρηκτη συνεργασία 

ανάμεσα στους κοινοτικούς και στους κρατικούς θεσμούς. Η συνεργασία σε 

αυτό το επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει το πεδίο για αποτελεσματική 

ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σε έναν ιδιαίτερα περίπλοκο διοικητικό 

σχηματισμό, όπως είναι αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των στόχων που 

επιτελεί. Παράλληλα τονίστηκαν συγκεκριμένες διαστάσεις της λειτουργίας 

ενός υπερεθνικού θεσμού όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταστεί 

ευκολότερα κατανοητό το πεδίο της εφαρμογής της διοικητικής σύγκλισης. Η 

διοικητική σύγκλιση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά υπέρ της βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας και κυρίως του εκσυγχρονισμού τόσο των εθνικών 

διοικήσεων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο στοιχείο είναι η 

εφαρμογή των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Η σημασία των 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.  

                                                 
12 Μιχαλόπουλος Ν, (2007).  Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή των Αποτελεσμάτων, Εκδόσεις 

Παπαζήση σ. 64 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται να προσδιοριστούν τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά των διοικητικών συστημάτων στη διαδικασία 

της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της 

σημασίας των διοικητικών συστημάτων για την αποτελεσματική λειτουργία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μέσα από τη μελέτη του κεφαλαίου μπορούν 

ευκολότερα να καταστεί κατανοητό η σημασία της διοικητικής λειτουργίας, 

ιδιαίτερα σε ένα περίπλοκο διοικητικό περιβάλλον, όπως αυτό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Το κεφάλαιο αναπτύσσεται συνολικά σε πέντε ενότητες. Η πρώτη 

περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η 

δεύτερη εστιάζει στη λειτουργία των διοικητικών συστημάτων σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επόμενη μελετά τις σημαντικότερες διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά το διοικητικό 

μοντέλο του υπερεθνικού αυτού θεσμού. Τέλος στην πέμπτη ενότητα 

προσδιορίζονται τα σημαντικότερα στοιχεία του ελληνικού διοικητικού 

μοντέλου.  
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2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη δημιουργία νέων 

συνθηκών στη λειτουργία των θεσμών και της διοίκησης. Βασικό αντικείμενο 

είναι η αλλαγή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διοικητικών οργάνων με σκοπό τη 

βελτίωση τόσο της λειτουργίας τους όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών13. 

Υπό αυτή την έννοια μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι στο επίκεντρο των 

μεταρρυθμίσεων είναι το κράτος με τη δημόσια διοίκηση να υφίσταται εκείνες 

τις αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της. 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επηρεάζονται άμεσα από τις διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις καθώς υφίσταται αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων και των 

οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή τους. Συνεπώς με έμμεσο 

αλλά καθοριστικό τρόπο επηρεάζεται και η ποιότητα υπηρεσιών και συνεπώς 

και το επίπεδο ευημερίας των πολιτών. Δεν μπορεί ακόμη να παραβλεφθεί ότι 

η δραστηριότητα του κράτους στο σύνολο του, υφίσταται σημαντική επίδραση 

καθώς νέες συνθήκες δημιουργούνται στη οργάνωση και στη λειτουργία του. 

Προκειμένου να καταστούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά περισσότερο 

κατανοητά, είναι αναγκαίο να μελετηθούν τόσο οι σκοποί όσο και τα μέσα των 

διοικητικών μεταρρυθμίσεων.  

 

2.1.1 Σκοποί των Μεταρρυθμίσεων της Διοίκησης 

 

Οι σημαντικότεροι σκοποί των μεταρρυθμίσεων της διοίκησης μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα στοιχεία14:  

 

o Ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν τα διοικητικά όργανα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

                                                 
13 Κόντης Θ. (2001), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική σ. 174 

14 Treib O,Bahr H, Falkner G (2007).Modes of governance :Towards a conceptual 

clarification,.Journal of European Public Policy,14,(1), 1-20. 
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o Εκσυγχρονισμός της διοίκησης ώστε να ικανοποιεί στον πλέον εφικτό 

βαθμό τα συμφέροντα της αλλά και να θεραπεύει τις ανάγκες του 

πληθυσμού. 

o Ικανοποίηση της ζήτησης διοικητικών υπηρεσιών που προέρχονται 

από διαφορετικές γεωγραφικές επικράτειες της χώρας. Σε αυτό τον 

σκοπό ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων προς τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις.  

o Αποτελεσματικότερη κατανομή των υπηρεσιών με σκοπό την εύρυθμη 

λειτουργία του κράτους. 

o Εκσυγχρονισμός στην οργάνωση και στη λειτουργία του κράτους, ώστε 

να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και να μειώνεται το 

δημοσιονομικό κόστος.  

o Ενίσχυση της περιφερειακής διοίκησης ειδικότερα σε μια εποχή που οι 

περιφέρειες ως διοικητικές μονάδες καταλαμβάνουν ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Συνοπτικά οι παραπάνω σκοποί μπορούν να προσληφθούν μέσα από την 

οπτική ενίσχυσης της διοικητικής υπόστασης του κράτους και όχι 

αποκλειστικά διαμέσου της οικονομικής αποδοτικότητας. Η λειτουργία του 

κράτους μπορεί να ενισχυθεί με διοικητικά κίνητρα, υπό την έννοια ότι ο 

σκοπός των μεταρρυθμίσεων επικεντρώνεται στον μετασχηματισμό της 

διοίκησης ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, προς όφελος του κράτους 

και των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτές οι 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις  αποτελούν μια καθοριστική ευκαιρία για την 

ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει το κράτος, ως παράγοντας 

σταθερότητας και κοινωνικής ευημερίας. 

 

2.1.2 Τα Μέσα των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων  

  

Η επιλογή των κατάλληλων μέσων, προκειμένου να υλοποιηθούν 

συγκεκριμένοι σκοποί αποτελεί κομβικό σημείο της διοικητικής διαδικασίας15. 

                                                 
15 Μπουραντάς Δ. (2002). Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο/ Σύγχρονες 

Πρακτικές, εκδόσεις Μπένος, Αθήνα σ. 242 
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Κατά συνέπεια η επιλογή των μέσων τα οποία ενέχουν την ικανότητα για την 

προώθηση των σχεδιαζόμενων σκοπών συνιστά καίριο στοιχείο μιας 

διοικητικής μεταρρύθμισης. Ειδικότερα μνεία αξίζει να γίνει στο γεγονός ότι η 

καταλληλότητα των μέσων αυτών κρίνεται περισσότερο κατά τη φάση της 

εφαρμογής τους παρά κατά τη φάση του σχεδιασμού. 

 Συνοπτικά τα σημαντικότερα μέσα των μεταρρυθμίσεων της σύγχρονης 

διοίκησης  είναι τα ακόλουθα: 

 

o Η αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων και της ιεραρχίας μεταξύ των 

διοικητικών οργάνων. 

o Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική και την (τέως) 

νομαρχιακή διοίκηση προς τη δημοτική εξουσία ώστε να  βελτιωθούν οι 

όροι δραστηριοποίησης της. 

o Η χρηματοοικονομική και η υλικοτεχνική ενίσχυση διοίκησης ώστε να 

βελτιώνονται οι προοπτικές για εξοικονόμηση πόρων. 

o Η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης ώστε νέα θεσμικά και διοικητικά 

όργανα να λαμβάνουν νέες εξουσίες στη διαδικασία του θεσμικού 

εκσυγχρονισμού. 

o Η λήψη αποφάσεων που συνδέεται με την περαιτέρω προσαρμογή και 

βελτίωση της λειτουργίας του κράτους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας 

μεταρρύθμισης. 

o Η μετάθεση εξουσιών που βασίζονται στην αναζήτηση κονδυλίων από 

το εξωτερικό (π.χ. ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από την κεντρική 

προς την τοπική διοίκηση, ώστε να βελτιώνεται η διαδικασία 

απορρόφησης τους, και συνεπώς να είναι πιο ευοίωνες οι συνθήκες 

της τοπικής ανάπτυξης.  

 

Τα παραπάνω μέσα οριοθετούν το πλαίσιο δραστηριοποίησης της 

μεταρρυθμιζόμενης διοίκησης, επιχειρώντας να καταστήσουν 

αποτελεσματικές τις νέες λειτουργίες της. Παρά το γεγονός ότι τα μέσα αυτά 

έχουν κατά κύριο λόγο διοικητική υπόσταση, ωστόσο η εφαρμογή τους σε 

διάφορα πεδία της διοίκησης, είναι ένα καθοριστικό κίνητρο, για την επίτευξη 
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της διοικητικής υπόστασης των νέων οργάνων16. Ειδικότερα  ο συνδυασμός 

αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση της οικονομικής θέσης των νέων θεσμικών 

οργάνων, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στο πεδίο αξιοποίησης των ανθρώπινων, 

των υλικοτεχνικών και των άύλων πόρων. Και αυτό διότι οι πολιτιστικοί πόροι 

μετατρέπονται σε κρίσιμες εισροές της αποτελεσματικότητας της διοικητικής 

διαδικασίας17.  

 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

των διοικητικών συστημάτων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός της ενότητες είναι η κατανόηση των σημαντικότερων διαστάσεων της 

περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα διοικητικά συστήματα των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.2.1 Το Γαλλικό Διοικητικό Μοντέλο 

 

Το γαλλικό διοικητικό μοντέλο διέπεται από την αρχή της 

εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος (service public). Η διοικητική 

διάρθρωση του γαλλικού κράτους βασίζεται στην τριμερή διάκριση των 

εξουσιών (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική), ενώ σημαντικές αρμοδιότητες 

διέπουν τη λειτουργία των τοπικών διοικήσεων. Επίσης καίριο ρόλο έχει η 

δημόσια διοίκηση, όχι μόνο στη λειτουργία του κράτους, αλλά και σε 

σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Γερουσία η οποία έχει συνολικά 

325 μέλη τα οποία εκλέγονται με έμμεσο τρόπο από ένα εκλεκτορικό σώμα 

και την Εθνοσυνέλευση της οποίας οι 577 βουλευτές εκλέγονται απευθείας 

                                                 
16 Καρβούνης Α. (2004) Εισαγωγή στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Εκδόσεις 

Πατάκης, σ 249 

17 Μπεσίλα-Βήκα Ε.(2007), Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόμος Ι, , Εκδόσεις. Σάκκουλα, σ. 124 
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από το εκλογικό σώμα με μυστική ψηφοφορία. Αντίστοιχα η εκτελεστική 

εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και 

τα μέλη της Κυβέρνησης (Υπουργοί, Υφυπουργοί). Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας εκλέγεται απευθείας από το εκλογικό σώμα ανά πέντε έτη. Ο 

Πρωθυπουργός και τα μέλη της Κυβέρνησης διορίζονται από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας και παύονται από αυτόν. Η δικαστική εξουσία έχει στο 

επίκεντρο το Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο λειτουργεί από το 195818. 

Υπάρχουν και δύο άλλα είδη δικαστηρίων τα οποία είναι τα Αστικά 

Δικαστήρια, και τα Ποινικά Δικαστήρια. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, 

παρατηρούνται τρεις μορφές συνολικά, οι κοινότητες (communes), τα 

διαμερίσματα (departments) και η περιφέρεια (region). Συνολικά υπάρχουν 

περισσότερες από 37.000 κοινότητες-που λειτουργούν ως μικροί δήμοι, 100 

διαμερίσματα και 26 περιφέρειες. 

Η δημόσια διοίκηση στη Γαλλία επιμερίζεται σε τρεις βασικές 

λειτουργίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις δημόσιες λειτουργίες του κράτους 

(κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, δημόσιες επιχειρήσεις), η δεύτερη την 

αποκεντρωμένη διοίκηση (κοινότητες και διαμερίσματα) και η τρίτη τις 

υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθμια υγεία και νοσοκομεία). Το βασικό 

χαρακτηριστικό του μοντέλου της γαλλικής διοίκησης είναι η τμηματοποίηση 

με βάση τις τρεις αυτές διαστάσεις. Η τμηματοποίηση λαμβάνει χώρα με 

σκοπό την ικανοποίηση των συμφερόντων του κράτους και την εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Το στοιχείο αυτό είναι άλλωστε που θέτει τη λειτουργικότητα στο 

επίκεντρο του γαλλικού διοικητικού μοντέλου. 

 

2.2.2 Το Γερμανικό Διοικητικό Μοντέλο 

 

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του γερμανικού διοικητικού μοντέλου, 

είναι ο χωρικός καταμερισμός της επικράτειας σε κρατίδια. Ωστόσο, όπως σε 

όλες τις δημοκρατικές χώρες και στη Γερμανία υπάρχει η διάκριση των τριών 

εξουσιών. Επίσης μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό, ότι ο ρόλος της τοπικής 

κυβέρνησης είναι αναβαθμισμένος. 

                                                 
18 United Nations (2006), Republic of France: Public Administration Country Profile, p. 3 
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 Η νομοθετική εξουσία ασκείται από την Άνω Βουλή (Bundestag) και τη 

Κάτω Βουλή (Bundesrat), με τα μέλη της πρώτης να εκλέγονται στις γενικές 

εκλογές και τα μέλη της δεύτερης να εκλέγονται από τις περιφερειακές εκλογές 

που γίνονται σε κάθε κρατίδιο. Συνολικά τα 299 από τα 598 μέλη της Άνω 

Βουλής εκλέγονται με σταυροφορία, ενώ τα υπόλοιπα επιλέγονται με λίστα 

από το κόμματα που λαμβάνουν θέση στο Κοινοβούλιο. Η κατανομή των 

εδρών στην Κάτω Βουλή επηρεάζει από τα αποτελέσματα των περιφερειακών 

εκλογών. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Καγκελάριο και την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ο καγκελάριος ο οποίος έχει αρμοδιότητες 

πρωθυπουργού εκλέγεται από την Άνω Βουλή και διορίζει στη συνέχεια τα 

μέλη της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται επίσης από την 

Άνω Βουλή. Η δικαστική εξουσία έχει στη βάση της το Συνταγματικό 

Δικαστήριο, ενώ λειτουργούν όπως είναι φυσικό αστικά, ποινικά και εργατικά 

δικαστήρια. Συνακόλουθα εκτός από την ομοσπονδία, η δομή της διοίκησης 

περιλαμβάνει τη λειτουργία 16 κρατιδίων, 439 περιοχών (νομών) και 14.308 

κοινοτήτων και δήμων. Παράλληλα υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη 

αρμοδιοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης19.  

 Η διοικητική αυτή διάρθρωση παρέχει στο γερμανικό μοντέλο και μια 

συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα που συνίσταται στη διαφοροποίηση αρμοδιοτήτων 

σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά κρατίδια έχουν 

διαφορετικές αρμοδιότητες, γεγονός που επηρεάζει την κατανομή των 

παραγόμενων διοικητικών εκροών ανά την επικράτεια. Ωστόσο ο κοινός 

παρανομαστής όλων των αρμοδιοτήτων δεν είναι άλλος από την επίτευξη της 

βέλτιστης δυνατής αποτελεσματικότητας του γερμανικού κράτους. 

 

2.2.2 Το Ιταλικό Διοικητικό Μοντέλο 

 

Το ιταλικό διοικητικό μοντέλο είναι το τελευταίο που εξετάζεται και όπως και 

στα υπόλοιπα, εκτός από την τριμερή διάκριση των εξουσιών, υπάρχει και 

σημαντική παρουσία της τοπικής κυβέρνησης. Όπως και στην περίπτωση της 

Γαλλίας, η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή και τη Γερουσία, 

σώματα που εκλέγονται ανά πέντε έτη. Τα 630 μέλη της Βουλής εκλέγονται 

                                                 
19 United Nations (2006), Republic of Germany: Public Administration Country Profile, p. 11 
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από τη μυστική άμεση ψηφοφορία του εκλογικού σώματος, ενώ τα 315 μέλη 

της Γερουσίας εκλέγονται από τα εκλεγμένα μέλη της Βουλής. Η εκτελεστική 

εξουσία ασκείται από τον πρωθυπουργού και την κυβέρνηση που ο ίδιος 

διορίζει, ενώ ο πρόεδρος της δημοκρατίας εκλέγεται από τα μέλη της βουλής. 

Στο επίπεδο της δικαστικής εξουσίας επικεφαλής θεσμός είναι το 

συνταγματικό δικαστήριο, ενώ λειτουργούν αστικά και ποινικά δικαστήρια. 

 Η λειτουργία της τοπικής κυβέρνησης επιμερίζεται σε τρία επίπεδα τα 

οποία περιλαμβάνουν τις περιφέρειες, τους νομούς και τους δήμους ή 

κοινότητες. Σε θεσμικό επίπεδο υπάρχουν 20 περιφέρειες και 8.101 νομοί και 

κοινότητες με σημαντική διοικητική δραστηριότητες. Τόσο οι περιφέρειες όσο 

και οι δήμοι διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην άσκηση εξουσίας 

και στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. 

 Τέλος η διοίκηση του ιταλικού κράτους διέπεται από πολυπλοκότητα 

στην κατανομή των αρμοδιοτήτων καθώς εκτός από τα δώδεκα υπουργεία, 

λειτουργούν δεκαοκτώ αυτόνομες διοικητικές μονάδες και μια πληθώρα 

ανεξάρτητων οργανισμών. Καθώς η γεωγραφική κατανομή αυτών των 

διοικητικών μονάδων με εξαίρεση τα υπουργεία αναπτύσσεται στο σύνολο της 

χώρας, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό, ότι συχνά παρουσιάζονται 

σημαντικές δυσλειτουργίες στην κατανομή των αρμοδιοτήτων. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι συνολικά οι διοικητικές μονάδες της Ιταλίας ανέρχονται σε 

32.40620. 

  

 

2.3 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Τα ευρήματα από την παραπάνω συνοπτική ανάλυση τονίζουν τη 

διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πεδίο της ευρύτερης διοικητικής λειτουργίας τους. Σε αυτή την 

ενότητα μελετώνται δύο περιπτώσεις μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα στη 

Σουηδία και την Ελλάδα. Στην περίπτωση της Ελλάδας η βαρύτητα 

                                                 
20 United Nations (2006), Republic of Italy: Public Administration Country Profile, p. 10 



 28 

προσδίδεται στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του σχεδίου Καλλικράτης το οποίο 

έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο διοικητικό χάρτη της χώρας. 

 

2.3.1 Μεταρρυθμίσεις στη Σουηδία 

 

Η Σουηδία είναι ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα άσκησης 

δημόσια διοίκησης καθώς βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας 

της είναι η αποκέντρωση υπηρεσιών προς τις περιφερειακές και διοικητικές 

μονάδες. Θεωρείται χρήσιμο να τονιστεί ότι οι διοικητικές αρμοδιότητες της 

κεντρικής κυβέρνησης περικλείουν αποκλειστικά γραφειοκρατικές λειτουργίες. 

Σε επίπεδο περιφερειακής και δημοτικής διοίκησης έχουν ανατεθεί 

αρμοδιότητες που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαιδευτική πολιτική, 

τις κοινωνικές υπηρεσίες κ.α. Από τη μεταρρύθμιση του 1991 και εντεύθεν οι 

δημοτικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν 

και να συλλέγουν τους φόρους με σκοπό τη χρηματοδότηση των λειτουργιών 

τους.  

 Η μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα το 1991 (Local Government Act), είχε 

ως βασικό σκοπό την ενδυνάμωση της λειτουργίας του κράτους μέσα από την 

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης. 

Παράλληλα υπήρξε μια ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη 

γραφειοκρατική υπόσταση της κεντρικής κυβέρνησης, ώστε οι λειτουργίες του 

κάθε υπουργείου ξεχωριστά να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες της 

διοίκησης. Η διμερής αυτή προτεραιότητα επέφερε σημαντικά αποτελέσματα 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς η μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων από πάνω προς τα κάτω ενίσχυσε τόσο την 

αποτελεσματικότητα της σουηδικής διοίκησης, όσο και τη βελτίωση της 

κοινωνικής ευημερίας21. 

 Η ανακατανομή αυτών των υπηρεσιών στην περίπτωση της Σουηδίας 

επέφερε και ένα σημαντικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Καθώς οι τοπικές 

κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα για ουσιαστικότερη κατανόηση των αναγκών 

                                                 
21 Woollman, H. (2004), Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, Germany and 

France: Between Multi-Function and Single-Purpose Organisations, Local Government 

Studies, 30, (4), 639 – 665. 
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των πληθυσμών, εξοικονομήθηκαν σε σημαντικό βαθμό πόροι. Παράλληλα η 

οικοδόμηση ενός ισχυρού κεντρικού κράτους με σύγχρονες διοικητικές 

λειτουργίες επέτρεψε την ευκολότερη λήψη κρίσιμων διοικητικών αποφάσεων.  

 

2.3.2 Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 

 

 Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί 

σημαντική αναβάθμιση. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει 

διαδραματίσει αναμφίβολα η ένταξη της χώρας στο μηχανισμό στήριξης και οι 

συνακόλουθες διοικητικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Στο επίκεντρο αυτών 

των πρόσφατων αποφάσεων είναι το Σχέδιο Καλλικράτης το οποίο παρά το 

ότι εφαρμόστηκε πριν από την υιοθέτηση του Μνημονίου Συνεργασίας, 

συνάδει με το γενικότερο κλίμα επιβολής των μεταρρυθμίσεων.  

Πρόκειται για μια διοικητική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

με στόχο τη μείωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από η 

διαδικασία της συνένωσης δήμων και κοινοτήτων. Παράλληλα ο δεύτερος 

βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που περιλάμβανε συνολικά 52 νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις μετασχηματίζεται σε βαθμό περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ο 

οποίος περιλαμβάνει πλέον 13 αιρετές αυτοδιοικήσεις22.  

 Κυρίαρχο στοιχείο του Καλλικράτη είναι ότι από τους 1.034 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (900 δήμοι και 134 

κοινότητες), υφίστανται πλέον 325 δήμοι. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται και από 

το γεγονός ότι αρκετές αρμοδιότητες από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 

μεταφέρονται στους δήμους και στις περιφέρειες. Καθώς αλλάζει ο χάρτης της 

τοπικής αυτοδιοίκησης της ελληνικής διοικητικής επικράτειας είναι εύλογο ότι 

αλλάζει και το μοντέλο διοίκησης. 

Η αποκέντρωση της εξουσίας αποτελεί αναγκαία ρύθμιση για την 

αποτελεσματική λειτουργία κάθε σύγχρονου κράτους23. Αν και ο ορισμός των 

τοπικών υποθέσεων συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα στην εννοιολογική του 

αποσαφήνιση ωστόσο η συμβολή των ΟΤΑ στη διαδικασία της 

                                                 
22 Ελληνική Δημοκρατία (2010) Νόμος 3852: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης Φ.Ε.Κ. 87 Τ. ’Α , 7/06/2010 

23 Σπηλιωτόπουλος Ε. (2002), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αθήνα  σ. 91 
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αποκέντρωσης είναι αναμφίβολη. Αναγκαία συνθήκη για να χαρακτηριστεί μια 

υπόθεση τοπική είναι η αναφορά της στην προαγωγή των τοπικών 

συμφερόντων της περιφέρειας των ΟΤΑ και στην ικανοποίηση βασικών 

αναγκών των κατοίκων της24. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ιδέα 

του Καλλικράτη καθώς εντάσσει νέα καταλυτικά στοιχεία στο πεδίο της 

τοπικής διοίκησης. 

 Ωστόσο το πρόβλημα με την εφαρμογή του Καλλικράτη, εδράζεται στο 

ότι εξακολουθεί η εξάρτηση της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης από 

την κεντρική κυβέρνηση25. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τις νέες 

περιφερειακές και δημοτικές μονάδες δεν έχει συνοδευτεί και από την παροχή 

εγγυήσεων για χρηματοοικονομική αυτονομία. Συνεπώς οι νέες μονάδες 

τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν δημιουργηθεί χρηματοδοτούνται κυρίως 

από το κράτος. 

 Σε αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρείται χρήσιμο να τονιστεί και το 

γεγονός ότι η λειτουργία του ελληνικού κράτους διέπεται από ενδογενή 

προβλήματα, όπως είναι η αδυναμία επιβολής ενός δίκαιου και αποδοτικού 

φορολογικού συστήματος, η ελλεπής χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων, η αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, η γραφειοκρατία και η 

έλλειψη κίνητρων απόδοσης. Ωστόσο τα ζητήματα αυτά αναπτύσσονται 

αναλυτικότερα στην τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. 

 

2.4 Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

2.4.1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Λήψης Αποφάσεων 

 

Τα βασικά θεσμικά όργανα ενός υπερεθνικού διοικητικού θεσμού, 

όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι βασικές αρχές της λειτουργίας 

του παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (1.2). Στην παρούσα 

                                                 
24 Σωτηρέλης Γ (2006).Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .Παπαζήσης :Αθήνα.σ. 

124 

25 Hlepas N.K., Getimis P. (2011) Impacts of Local Government Reforms in Greece: An 

Interim Assessment, Local Government Studies, 37, (5,) 517-532  
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ενότητα θα μελετηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αναπτύσσεται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την αποτελεσματικότερη κατανόηση της 

λειτουργίας του θεσμού και συνεπώς την ουσιαστικότερη μελέτη της έννοιας 

της διοικητικής σύγκλισης στη συνέχεια.  Στην κεντρική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του διοικητικού σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν 

τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της26. Πρόκειται  φυσικά για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Η διαδικασία ξεκινάει με την πρόταση νέας νομοθεσίας εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αρμοδιότητα για τη θέσπιση νόμων εμπίπτει στον 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ορισμένες δε 

περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί δίχως τη σύμπραξη 

των άλλων δύο οργάνων 27 .  

Οι βασικές μορφές νομοθεσίας της Ε.Ε. είναι ο κανονισμός και η 

οδηγία. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για 

μια νομοθετική πράξη η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και άμεση 

εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη28. Αντίστοιχα η Οδηγία εκδίδεται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μόνο 

από την Επιτροπή και δεσμεύει τα κράτη μέλη ως προς το αποτέλεσμα, όχι 

όμως ως προς τα μέσα επίτευξης του σκοπού. Όλες οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων της Ε.Ε. προβλέπονται από τις Συνθήκες.  Οι βασικές διαδικασίες 

λήψης των αποφάσεων στην Ε.Ε. είναι η συναπόφαση, η σύμφωνη γνώμη και 

η διαβούλευση. 

 

2.4.2 Η Διαδικασία της Συναπόφασης 

 

                                                 
26 Σκανδάμης Ν. (2006) Το Παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, Εκδόσεις 

Σάκκουλας, Αθήνα, σ. 112 

27 Στη διαδικασία θέσπισης της νομοθεσίας μπορούν να συμμετέχουν είτε γνωμοδοτικά είτε 

συμβουλευτικά και άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουμε την η Επιτροπή 

των Περιφερειών και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

28 Quermonne J.L.(2005), Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαίκής Ένωσης, Εκδόσεις 

Παπαζήσης, σ. 187 
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Η διαδικασία της συναπόφασης έγκειται στην δυνατότητα του θεσμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συναποφασίζει μαζί με τα άλλα δύο ισχυρά 

όργανα της Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο των Υπουργών) 

για νόμους και θεσμικές τροποποιήσεις της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η 

διαδικασία αναπτύσσεται μέσω της κατάθεσης εκ μέρους του Συμβουλίου και 

της  Επιτροπής κατάθεση πρότασης νομοθετικού περιεχομένου προς τα μέλη 

του Κοινοβουλίου. Το όργανο αυτό με τη σειρά του λειτουργώντας ως απλό 

συμβουλευτικό όργανο καταθέτει την άποψη του γύρω από το εξεταζόμενο 

θέμα. Στη συνέχεια το Συμβούλιο εγκρίνει το νομοθέτημα μέσω ειδικής 

πλειοψηφίας και ακολούθως υποχρεούται σε συνεργασία με την Επιτροπή να 

ενημερώσει την Ευρωβουλή. Το σώμα των ευρωβουλευτών τέλος πρέπει να 

αποφασίσει για το ίδιο θέμα εγκρίνοντας το ή όχι. Στην δεύτερη περίπτωση 

έχει την δυνατότητα να προτείνει μετατροπές τις οποίες τα τρία όργανα 

οφείλουν να επανεξετάσουν29. 

Η διαδικασία της συναπόφασης αναπτύσσεται μέσω της κατάθεσης 

κοινής νομοθετικής πρότασης προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εκ 

μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής30. Έπεται η σύνταξη της άποψης του Ε. 

Κ. πάνω στο θέμα και η αποστολή της προς το Συμβούλιο. Αυτό θα 

διαμορφώσει μια κοινή θέση την οποία θα ψηφίσει με ειδική και πάλι 

πλειοψηφία. Τέλος το εγκεκριμένο κείμενο θα σταλεί πίσω στο Κοινοβούλιο . 

το σώμα έπειτα από μελέτη και διάλογο δύναται να δεχτεί το τελικό νομοθετικό 

σχήμα, να το απορρίψει ή ακόμη και να μην εκφράσει άποψη. Εάν συμβεί το 

δεύτερο ενδεχόμενο τότε ακολουθεί περαιτέρω διάλογος γύρω από το θέμα 

από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

2.4.3 Η Διαδικασία της Σύμφωνης Γνώμης. 

 

Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο οφείλει να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε σημαντικά ζητήματα. Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης 

                                                 
29 Ευρωπαϊκή Ένωση (2010), Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 
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30 Τσάτσος Δ. (2003)Το Αξιακό Σύστημα της Ε.Ε. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 65 
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αναπτύσσεται πριν από τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου31. Το 

Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την απόφαση του 

Συμβουλίου, αλλά μπορεί μόνο να την τροποποιήσει ή να την απορρίψει. 

Σημειώνεται ότι για την έγκριση της πρότασης του Συμβουλίου από το 

Κοινοβούλιο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του.  

Μια βασική εφαρμογή της διαδικασίας της σύμφωνης γνώμης είναι η 

διαδικασία προσχώρησης νέων χωρών, κατά την οποία το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δίνει την έγκριση του. 

 

2.4.4 Η Διαδικασία της Διαβούλευσης. 

 

Η διαδικασία διαβούλευσης χρησιμοποιείται σε τομείς όπως η γεωργία, 

η φορολογία και ο ανταγωνισμός. Η διαδικασία ξεκινά ύστερα από πρόταση 

της Επιτροπής, το Συμβούλιο ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και της 

Επιτροπής των Περιφερειών32. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί έπειτα 

από τη συζήτηση της πρότασης να: 

 

 Να προχωρήσει στην έγκριση της πρότασης 

 Να προχωρήσει στην απόρριψη της πρότασης 

 Να ζητήσει τροποποιήσεις σε βασικά σημεία της 

 

Στην τελευταία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη 

να μελετήσει όλες τις αλλαγές που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν 

κάνει δεκτές και εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές προκρίνει τη νέα πρόταση προς 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να την επικυρώσει ή να 

προχωρήσει σε νέες αλλαγές. 

 

Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σχετικά περιορισμένος, ενώ ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου είναι πιο ενισχυμένος. Η 

                                                 
31 Τσάτσος Δ. (2003)Το Αξιακό Σύστημα της Ε.Ε. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα σ. 67 

32 Ευρωπαϊκή Ένωση (2010), Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 
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στρατηγική αυτή επιλογή βασίζεται στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

της λειτουργίας ενός ιδιαίτερα μεγάλου και περίπλοκου γραφειοκρατικού 

μηχανισμού. Το χαρακτηριστικό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η 

δημοκρατικότητα υποχωρεί προς χάριν της διοικητικής αποτελεσματικότητας. 

Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό και από το γεγονός, ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνει και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδρούν σε εκατοντάδες 

εκατομμύρια ανθρώπους ενώ απαιτείται η συνεργασία 27 κεντρικών 

κυβερνήσεων.  

 

 

2.5  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν ορισμένα 

βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Εκτός από την κατανομή των εξουσιών που βασίζεται στην τριμερή διάκριση 

τους, πλέον μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη 

αναβαθμισμένος είναι και ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων. Η νομοθετική 

εξουσία ασκείται από τη Βουλή, η εκτελεστική εξουσία από τον Πρωθυπουργό 

και την Κυβέρνηση, ενώ η δικαστική εξουσία από τα διοικητικά και τα ποινικά 

δικαστήρια. 

 Το χαρακτηριστικό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως έχει 

τονιστεί και προηγουμένως (2.3) είναι η ανεπάρκεια της σε ορισμένα πεδία τα 

οποία προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις στη λειτουργία του ελληνικού 

κράτους. Το βασικό πρόβλημα πηγάζει από το μεγάλο εύρος των 

αρμοδιοτήτων που κατανέμονται μεταξύ των διοικητικών μονάδων. Το 

στοιχείο αυτό λειτουργεί ως παράγοντας ενίσχυσης της γραφειοκρατίας, ενώ η 

συνεχής επαφή του πολίτη με όργανα της διοίκησης σε συνδυασμό με την 

απουσία δυναμικών μηχανισμών ελέγχου, ενισχύει τις στρατηγικές της 

διαφθοράς33.  

Σε επίπεδο αποτελεσματικότητας το πρόβλημα συνδέεται με τη μη 

αποσαφηνισμένη κατανομή των αρμοδιοτήτων ενώ σε δημοσιονομικό 

                                                 
33 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2011), Ετήσια Έκθεση για το Έτος 2010, σ. 89-

90, Αθήνα 
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επίπεδο με την έλλειψη ή και κατασπατάληση πόρων. Το πρώτο έχει 

αναμφίβολα διοικητική και γραφειοκρατική υπόσταση ενώ το δεύτερο 

συνδέεται περισσότερο με την εξοικονόμηση των πόρων και γενικότερα τη 

διαχειριστική επάρκεια. Αν σε αυτό το πρόβλημα προστεθεί και η αδυναμία 

λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης της χώρας, μέσα από το καθεστώς 

επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και της συνακόλουθης σύγχρονης 

αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων μπορεί ευκολότερα να γίνουν 

κατανοητά τα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό διοικητικό 

μοντέλο34.  

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδεικνύεται επίσης είναι η αδυναμία 

συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών μονάδων του κράτους.  Το πρόβλημα 

της έλλειψης συνεργασίας αυξάνει επί της ουσίας το κόστος συναλλαγών και 

συνεπώς μειώνει τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του 

πολίτες. Παράλληλα δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις ικανής αξιοποίησης 

των ανθρωπίνων πόρων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. Ως 

εκ τούτου, μπορεί να τονιστεί ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους υφιστάμενους της πόρους.  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν 

τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας των διοικητικών συστημάτων και να 

παρουσιαστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα μελετήθηκαν ορισμένες διαστάσεις της λειτουργίας της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης. Τα κενά που παρατηρούνται στη λειτουργία της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης μπορούν άμεσα να καλυφθούν με την 

προσπάθεια για περαιτέρω εκσυγχρονισμό, με σκοπό την επίτευξη της 

διοικητικής σύγκλισης. Η έννοια της διοικητικής σύγκλισης εξετάζεται στο 

επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.  

                                                 
34 OECD (2011), Greece: Review of the Central Administration, OECD Public Governance 

Reviews, OECD Publishing 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται να προσδιοριστούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της διοικητικής σύγκλισης. Το κεφάλαιο αποσκοπεί 

στην παρουσίαση της σημασίας που έχει η διοικητική σύγκλιση  για τη 

βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών συστημάτων. Όπως είναι εύλογο, η 

βαρύτητα προσδίδεται στη σημασία που έχει η διοικητική σύγκλιση για την 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνολικά το κεφάλαιο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη 

περιγράφει τα σημαντικότερα στοιχεία της διοικητικής σύγκλισης. Στη δεύτερη 

ενότητα μελετώνται ορισμένα μοντέλα δημόσιας διοίκησης τα οποία μπορούν 

να προωθήσουν την εφαρμογή της διοικητικής σύγκλισης. 
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3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

3.1.1 Οργανωσιακά Χαρακτηριστικά της Διοικητικής Σύγκλισης 

 

Η διοικητική σύγκλιση συνιστά εκείνη τη διαδικασία η οποία επιτρέπει 

σε επιμέρους διοικήσεις να ακολουθήσουν στη διάρκεια του χρόνου μια 

διαδρομή εξάρτησης προς έναν κοινό στόχο. Η κοινή πορεία τους προς αυτόν 

τον στόχο αποτελεί επί της ουσίας τη σύγκλιση. Ο διοικητικός στόχος συνιστά 

επί της ουσίας ένα πεδίο, το οποίο θα διευκολύνει την αποτελεσματικότερη 

οργάνωση των διοικητικών συστημάτων και κατά συνέπεια τη σύγκλιση του 

προς ένα κοινό μοντέλο διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. 

 Η κοινή αυτή πορεία διέπεται από διαφορετικές διαστάσεις καθώς όλα 

τα μέρη ενός διοικητικού συστήματος οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με 

σκοπό την επίτευξη της σύγκλισης. Πρωτίστως οι ανθρώπινοι πόροι οι οποίοι 

συνιστούν και τη βάση οικοδόμησης κάθε σύγχρονου διοικητικού συστήματος, 

οφείλουν να συγκλίνουν προς μια σειρά κοινών λειτουργιών και διαδικασιών35. 

Όπως είναι όμως εύλογο, στοιχεία όπως είναι η αξιολόγηση των ανθρώπινων 

πόρων, οι όροι οργάνωσης της γραφειοκρατικής λειτουργίας και οι όροι 

παραγωγής των διοικητικών εκροών, αποτελούν μέρη ενός ευρύτερου πεδίου 

οργάνωσης του δημόσιου μάνατζμεντ.  

 Με άλλα λόγια το στοιχείο που έχει σημασία είναι ότι η διοικητική 

σύγκλιση είναι μια λειτουργία η οποία συνδέεται με το σύνολο της οργάνωσης 

ενός διοικητικού συστήματος. Εκτός από τους όρους οργάνωσης και 

ανάπτυξης του διοικητικού συστήματος καίρια σημασία έχει η εδραίωση μιας 

νέας διοικητικής κουλτούρας η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας της 

αλλαγής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η επίτευξη της διοικητικής 

σύγκλισης, με οργανωσιακούς όρους βασίζεται στους πόρους του 

συστήματος, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά και στη διαδρομή που το 

διοικητικό σύστημα οφείλει να διανύσει ώστε να συγκλίνει με το διοικητικό 

σύστημα στόχο. 

 Ειδικότερα στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου 

δραστηριοποιούνται πολλά και διαφορετικά διοικητικά συστήματα, η σύγκλιση 

                                                 
35 Hofstede G., (2001) Cultures and Organizations: Software of the Mind, Mc Graw Hill p .127 
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είναι ένα ακόμη πιο περίπλοκο εγχείρημα. Άλλωστε δεν μπορεί παρά να 

τονιστεί ότι η διοικητική σύγκλιση στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι ένα βασικό ζητούμενο της αναπτυξιακής πορείας του υπερεθνικού αυτού 

θεσμού. 

 

3.1.2 Η Διοικητική Σύγκλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η πορεία της διοικητικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

επέφερε μέχρι τώρα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κυρίως λόγω των 

αποκλίσεων που παρουσιάστηκαν στην οργάνωση και λειτουργία των 

εθνικών διοικητικών πρακτικών. Ο στόχος επί της ουσίας ήταν η υιοθέτηση 

κοινών πρακτικών και στρατηγικών από τις εθνικές διοικήσεις με σκοπό την 

ένταξη τους, στο μοντέλο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς όμως 

το κοινοτικό δίκαιο σε πολλές περιπτώσεις είναι δεσμευτικό ως προς το 

αποτέλεσμα, και όχι ως προς τη διαδικασία υιοθέτησης των πρακτικών πολλά 

κράτη δεν υιοθέτησαν θεσμικές αλλαγές στο σύστημα διοίκησης τους.  

Αντιθέτως επέλεξαν την προσαρμογή των υφιστάμενων διοικητικών 

πρακτικών στους τεθέντες στόχους της σύγκλισης. Ο βασικός λόγος για τον 

οποίο τα κράτη μέλη επέλεξαν αυτή την πρακτική δεν είναι άλλος από την 

αποφυγή της μείωσης της εθνικής κυριαρχίας ενάντια φυσικά της υπερεθνικής 

αποτελεσματικότητας. Ενδεικτικό χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι 

η ανάδειξη σημαντικών αποκλίσεων που παρατηρούνται εντός των εθνικών 

διοικήσεων ακόμη και σε πεδία όπως είναι η αντιμετώπιση των κοινοτικών 

ζητημάτων (π.χ. κατανομή προγραμμάτων επιδότησης, υιοθέτηση 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α.)36.  

 Δεν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό, ότι αυτό το αποτέλεσμα 

λειτουργεί επί της ουσίας εναντίον της σύγκλισης. Η απουσία ομοιοτήτων στο 

σύστημα διοίκησης, καθιστά δυσλειτουργική την προοπτική των κρατών 

μελών να αναλάβουν κοινές στρατηγικές και να θέσουν επί χάρτου κοινές 

προσκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων στους 

όρους οργάνωσης των διοικητικών δομών, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

                                                 
36 Metcalfe S. (1994), International Review of Administrative Sciences , 60 (2), 271-290 
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Ένωσης, λειτουργεί απαγορευτικά για την ένταξη των συστημάτων διοίκησης 

τους, σε μια κοινή πορεία37.  

 Το εύρημα αυτό επί της ουσίας τονίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που 

έχουν τα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα είναι κοινά, διαφορετικές λύσεις ή μερικές 

λύσεις υιοθετούνται για την επίλυση τους. Η αδυναμία των διοικήσεων των 

κρατών μελών να προχωρήσουν σε μια συστηματική και κατευθυνόμενη 

διοικητική αναδιάρθρωση με σκοπό την επίτευξη της σύγκλισης αποτελεί επί 

της ουσίας το βασικό λόγο της χαμηλής αποτελεσματικότητας της38.  

 Το παραπάνω πρόβλημα παρουσιάστηκε σε έντονο βαθμό στις 

μικρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν 

θετικότερα ευρήματα για την περίπτωση των μεγάλων χωρών του θεσμού 

(Γαλλία, Γερμανία), όπου και εκεί η εθνική διοικητική οργανωσιακή κουλτούρα 

κυριάρχησε39. Το κοινό στοιχείο και στις περιπτώσεις των μεγάλων κρατών, 

είναι το έθνος κράτος εξακολουθεί να καθορίζει το μοντέλο της διοικητικής 

οργάνωσης. 

 Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αναπτύσσουν προσπάθειες για 

εναρμόνιση των διοικητικών συστημάτων τους, ωστόσο αυτές βρίσκονται σε 

σχετικά πρωτόλειο στάδιο. Όμως η αποδοτικότητα των προσπαθειών αυτών 

δεν έχει αποφέρει καρπούς καθώς υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους 

όρους λειτουργίας των κοινοτικών οργάνων και στους αντίστοιχους των 

εθνικών. Σημαντική συνεισφορά προς την επίρρωση αυτών των χασμάτων 

μπορούν να έχουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης με 

υπερεθνικό χαρακτήρα. Τα όργανα αυτά διέπονται από μεγαλύτερη ευελιξία 

όσον αφορά την προσαρμογή τους σε διαφορετικές καταστάσεις και συνεπώς 

                                                 
37 Kassim, H. (2000) ‘Conclusion’, in H. Kassim, B.G. Peters and V. Wright (eds), The 

National Co-ordination of EU Policy: The Domestic Level, Oxford: Oxford University Press, 

235–64. 

38 Hanf, K., Soetendorp, B., (eds) (1998) Adapting to European Integration: Small States and 

the European Union. London: Longman.p.p. 127 

39 Bulmer, S., Burch, M. (1998), "Organising for Europe - Whitehall, the British State and the 

European Union", Public Administration, 76, (4), 601-28. 
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την ένταξη των αποκλίσεων των κρατών μελών σε μια πιο περίπλοκο 

διοικητικό μοντέλο40. 

 Τα θεσμικά αυτά όργανα μπορούν να λειτουργήσουν και 

διαμεσολαβητικά με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο 

ρόλος τους είναι επίσης καίριος σε θέματα που αφορούν και την ανάδειξη ή 

ακόμα και την εδραίωση διαφορών σε σχέση με τις εθνικές ταυτότητες και τα 

λαογραφικά στοιχεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όργανα όπως 

είναι π.χ. οι Επιτροπές των Ειδικών μπορούν να ασκήσουν σημαντική 

επιρροή προς τη διοικητική ολοκλήρωση καθώς λειτουργούν ως ενδιάμεσοι 

φορείς των εθνικών διοικήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής41.  

Κατά συνέπεια η αντιμετώπιση αυτών των αποκλίσεων, τόσο σε 

επίπεδο κεντρικής διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και  σε επίπεδο 

εθνικής διοίκησης, είναι απαραίτητη. Σημαντικό ρόλο μπορούν να 

διαδραματίσουν προς την επίτευξη της διοικητικής σύγκλισης ορισμένα 

μοντέλα διοίκησης, τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη. Τα 

μοντέλα αυτά εξετάζονται στη συνέχεια.  

 

3.1.3 Η Συνεργασία των Εθνικών Διοικήσεων με την Κοινοτική Διοίκηση 

 

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της διοικητικής σύγκλισης διαδραματίζει και η 

προσπάθεια για συνεργασία των εθνικών διοικήσεων με τη διοίκηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκεται το 

EUPAN , ήτοι το ευρωπαϊκό δίκτυο δημοσίων διοικήσεων. Πρόκειται για ένα 

άτυπο δίκτυο συνεργασίας που απαρτίζεται από ομάδες εργασίας δημοσίων 

υπαλλήλων των κρατών μελών. Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των υπαλλήλων με σκοπό την προαγωγή της 

αποτελεσματικότερης διοικητικής σύγκλισης. 

 Η συνεργασία αυτή οργανώνεται σε τρία συνολικά επίπεδα. Το πρώτο 

περιλαμβάνει το πολιτικό επίπεδο, όπου αρμόδιοι είναι οι υπουργοί των 

εσωτερικών και της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών καθώς και ο 

                                                 
40 Kassim, H., Peters, B.G., Wright, V. (eds) (2000) The National Co-ordination of EU Policy: 

The Domestic Level, Oxford: Oxford University Press. p. 177-179 

41 Egeberg, M. ,J. Trondal (1999) Differentiated Integration in Europe. The Case of EEA 

Country, Norway’, Journal of Common Market Studies, 37(1): 133-142  
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επίτροπος δημόσιας διοίκησης. Αντίστοιχα σε διοικητικό επίπεδο λαμβάνουν 

μέρος οι γενικοί διευθυντές και οι διοικητικοί προϊστάμενοι των επιλεγμένων 

υπηρεσιών. Τέλος σε τεχνικό επίπεδο λειτουργούν ομάδες εργασίας των 

δημόσιων υπαλλήλων των κρατών μελών οι οποίες αναπτύσσουν από κοινού 

δραστηριότητα σε πεδία όπως είναι οι καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες, η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων για τη 

καλύτερη νομοθεσία και συνεδριάσεις των διευθυντών ινστιτούτων και 

σχολών δημόσιας διοίκησης42. 

 Τα θέματα τα οποία τίθενται στο προσκήνιο των ομάδων εργασίας 

βασίζονται κατά κύριο λόγο, εκτός από τη βελτίωση των καινοτομικών 

πρακτικών στη δημόσια διοίκηση και στην εδραίωση των συνθηκών για 

διοικητική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών. Η βελτίωση των όρων 

επίτευξης της κοινωνικής συνοχής, με βάση τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά 

των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται επίσης στο προσκήνιο. Η 

πρακτική αυτή εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος επί της ουσίας 

τονίζει τη σημασία που έχει η εθνική διοίκηση στη βελτίωση των όρων 

ανάπτυξης της κοινοτικής διοίκησης. Επίσης τονίζει ότι η συνεργασία και η 

διάχυση της γνώσης μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών μπορούν να 

λειτουργήσουν ευεργετικά υπέρ της βελτίωσης των όρων διοικητικής 

σύγκλισης43.  

 Ειδικότερα κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει η Coreper, δηλαδή 

η  Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων η οποία έχει και έντονο θεσμικό ρόλο 

όσον αφορά και το πεδίο του εσωτερικού συντονισμού. Η Coperer λειτουργεί 

με βάση το άρθρο 240 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών που έχουν το βαθμό του 

πρέσβη. Ωστόσο εκτός από αυτή τη διοικητική ομάδα, υπάρχουν και οι 

μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών οι οποίοι επικουρούν το έργο της 

                                                 
42 Ευρωπαϊκή Ένωση (2013), Δίκτυο EUPAN 

http://ec.europa.eu/civil_service/audience/nat_admin/epan_el.htm 

43 Γιαννακούρου, Γ., (2009), Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και η ελληνική δημόσια 

διοίκηση, στο: Πασσάς Α. - Τσέκος Θ.(επιμ), Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η 

ελληνική εμπειρία, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2009, Σειρά: Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί -1, σ. 

341-367 
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επιτροπής. Σημειώνεται ακόμη ότι την προεδρία στο σώμα ασκεί το κράτος 

που έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι η  Coreper διαδραματίζει καίριο ρόλο 

στη κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς αναπτύσσει 

διαμεσολαβητικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι 

επικοινωνούν τόσο με την κοινοτική διοίκηση, όσο και με τις κυβερνήσεις του 

μεταδίδοντας προτεραιότητες και πληροφορίες. Συνεπώς συμβάλλει άμεσα 

στη βελτίωση τόσο των όρων σχεδιασμού της βελτίωσης στρατηγικών που 

αφορούν τη λειτουργία της εθνικής δημόσιας διοίκησης, όσο και  αναδιάταξης 

των κοινοτικών υπηρεσιών44. Κατά συνέπεια μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι ο 

ρόλος της Coreper, είναι και η άμβλυνση των αντιθέσεων τόσο μεταξύ των 

κρατών μελών, όσο και μεταξύ της εθνικής δημόσιας διοίκησης με την 

αντίστοιχη της κοινοτικής. Και αυτό διότι οι αρμοδιότητες του σώματος 

αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα των οργανωσιακών λειτουργιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη διαφορά όμως ότι δεν μελετά θέματα της 

Αγροτικής Πολιτικής.  

Ενδεικτικό στοιχείο του τεχνικού χαρακτηριστικού που έχει η 

δραστηριότητα της Coperer είναι ότι η ημερήσια διάταξη της επιμερίζεται σε 

δύο διαστάσεις. Στην πρώτη περιλαμβάνονται θέματα που εγκρίνονται χωρίς 

συζήτηση και με συμφωνία των μελών της επιτροπής, και στη δεύτερη τα 

θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Με άλλα λόγια η 

επιτροπή αναπτύσσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ο οποίος συμβάλλει 

καθοριστικά στη βελτίωση των όρων διοικητικής σύγκλισης. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η οργανωσιακή υπόσταση της Coreper 

αναπτύσσεται μέσω δύο βασικών σχηματισμών45: 

 

1. την Coreper Ι, όπου συμμετέχουν οι αναπληρωτές μόνιμοι 

αντιπρόσωποι και καλύπτει θέματα τεχνικού χαρακτήρα, και 

                                                 
44 Πασσάς Α., Τσέκος Θ., (2004), Η επαγγελματική εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία, Μελέτες, 20, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα σ. 

57 

45 Ευρωπαϊκή Ένωση (2013), Επιτροπή Coperer, 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/coreper_el.htm 
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2. την Coreper ΙΙ, όπου συμμετέχουν οι πρέσβεις και ασχολείται με 

θέματα πολιτικού, εμπορικού, οικονομικού ή θεσμικού χαρακτήρα. 

 

Η  σημασία του συγκεκριμένου διοικητικού οργάνου είναι μεγάλη για τη 

βελτίωση των όρων συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και την κεντρική 

διοίκηση. Το γεγονός ότι το σώμα απαρτίζεται από εξειδικευμένους δημόσιους 

λειτουργούς και εμπειρογνώμονες υποστηρίζει τόσο την εξειδίκευση του, όσο 

και τη δυνατότητα για αποτελεσματική μεταβίβαση της καινοτομίας και της 

τεχνογνωσίας στη δημόσια διοίκηση. Το ζητούμενο στοιχείο είναι λοιπόν να 

ευρίσκονται τα απαιτούμενα μοντέλα της διοίκησης και να εφαρμόζονται ώστε 

να επιτυγχάνεται η διοικητική σύγκλιση. 

 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισμένες θεωρητικές 

προσεγγίσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την κατανόηση των νέων τάσεων 

που επικρατούν στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. 

 

3.2.1 Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (New Public Management) 

 

Η προσέγγιση του νέου δημοσίου μάνατζμεντ αποσκοπεί στην 

κατανόηση των νέων δεδομένων που έχουν αναδειχθεί στην ευρύτερη αγορά 

των δημόσιων υπηρεσιών. Η έννοια της αγοράς εντάσσεται μέσω αυτού του 

μοντέλου στην οργάνωση και στην ανάπτυξη των δημόσιων διοικητικών 

συστημάτων καθώς πλέον στο επίκεντρο τίθενται η αποδοτικότητα των 

δημόσιων υπηρεσιών, η εξοικονόμηση κόστους, η ικανοποίηση της ζήτησης 

των δημόσιων εκροών και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καθώς και η έννοια 

του πολιτικού μάρκετινγκ46. Εύλογα λοιπόν αυτά τα δεδομένα έχουν επιφέρει 

μια σειρά από αλλαγές στο ευρύτερο δημόσιο σύστημα των κρατών. 

                                                 
46 Cheung, A.B. (1997), Understanding Public-Sector Reforms: Global Trends and Diverse 

Agendas’, International Review of Administrative Sciences 63(4), 435–57. 
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 Συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της θεμελίωσης του νέου 

δημόσιου μάνατζμεντ είναι τα εξής47: 

 

 Θέσπιση ολοκληρωμένων Συστημάτων Απόδοσης στη λειτουργία του 

κράτους, 

 Έμφαση στις Εκροές και προσπάθεια για ικανοποίηση της ζήτησης 

δημοσίων υπηρεσιών, 

 Αποκέντρωση Δημόσιων Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων με σκοπό την 

ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών, 

 Προσπάθεια για ορθολογική κατανομή των Πόρων στις χρήσεις του 

δημόσιου συστήματος. 

 

 

Δεν είναι δύσκολο να καταστεί κατανοητό ότι η εφαρμογή των παραπάνω 

αρχών και στρατηγικών συνδέεται πολύ περισσότερο με τη λειτουργία των 

ιδιωτικών οργανισμών και δη των επιχειρήσεων. Οι έννοιες της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας εισρέουν και εδραιώνονται στην 

οργανωσιακή κουλτούρα των δημόσιων διοικητικών συστημάτων και 

συνεπώς τα επηρεάζουν. Όμως το στοιχείο κλειδί δεν είναι άλλο από την 

ανάδειξη εκείνων των χαρακτηριστικών που θα συνδέσουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του νέου δημόσιου μάνατζμεντ με την προσπάθεια για την 

επίτευξη των στόχων της δημόσιας διοίκησης.  

Με άλλα λόγια, καθώς βασικό χαρακτηριστικό του δημοσίου μάνατζμεντ 

είναι ο μετασχηματισμός της οργανωσιακής του κουλτούρας από κοινωνική-

κρατική σε πελατοκεντρική, απαιτούνται και οι ανάλογες προσαρμογές48. Οι 

προσαρμογές αυτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 

των πληθυσμών στους οποίους απευθύνονται και ως τούτου την ιδιαίτερη 

τυπολογία των διοικητικών συστημάτων. Με άλλα λόγια η εφαρμογή των 

καινοτομιών του νέου δημοσίου μάνατζμεντ οφείλει να προσαρμόζεται στα 

                                                 
47 Gruening G., (1998), Origin and theoretical basis of New Public Management, International 

Public Management Journal 4, 1–25 

48 Brown, K., Ryan, N. , Parker, R. (2000), New Models of Service Delivery in the Public 

Sector: Commercializing Government Services, International Journal of Public Sector 

Management, 13 (2), 206-21. 
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διοικητικά συστήματα με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

τους. 

Η εφαρμογή αυτού του συστήματος στην περίπτωση των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να επέλθει μέσα από κοινές συμφωνίες των 

κρατών μελών για υιοθέτηση κοινών συστημάτων μέτρησης της 

αποδοτικότητας τους. Παράλληλα η εστίαση στις εκροές μπορεί να 

λειτουργήσει καταλυτικά υπέρ της κατανόησης της σημασίας τους και 

συνεπώς της ένταξης τους σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διοίκησης. Σημαντική 

συνεισφορά προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να έχει και η συνεκτική 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τις περιφερειακές κυβερνήσεις. 

 

3.2.2 Το Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) 

 

Μια ακόμη σύγχρονη προσέγγιση για τη δημόσια διοίκηση είναι το 

μάνατζμεντ ολικής ποιότητας. Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία προωθεί 

ακόμη περισσότερο τις αρχές του νέου δημοσίου μάνατζμεντ θέτοντας όμως 

στο επίκεντρο την ποιότητα των υπηρεσιών του. Η ικανοποίηση των πελατών, 

διαμέσου της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενεργή 

κινητοποίηση όλων των πόρων προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν τις 

βασικές διαστάσεις του το μάνατζμεντ ολικής ποιότητας49.  

 Οι αρχές του μάνατζμεντ ολικής ποιότητας βασίζονται στη διασφάλιση 

της ποιότητας της παραγόμενης εκροής με σκοπό την ικανοποίηση της 

ζήτησης προς αυτές. Οι συνεχείς βελτιώσεις λαμβάνουν χώρα μέσα από 

επαναλαμβανόμενους ελέγχους ώστε η διοίκηση να γνωρίζει όλα τα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίες και να προβαίνει σε ανάλογες παρεμβάσεις. 

Εκτός από τους ανθρώπινους πόρους σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι 

προμηθευτές οι οποίοι επιλέγονται με ποιοτικά και όχι με ποσοτικά κριτήρια.  

 Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου στη δημόσια διοίκηση, βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στην προσπάθεια για συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών με 

σκοπό την πλέον αποτελεσματική λειτουργία τους. Η ικανοποίηση της 

ζήτησης δημοσίων υπηρεσιών υπό το πρίσμα της ποιότητας μπορεί να 

                                                 
49 Dahlgaard, J.J., Kristensen, K., Kanji, G. (1998) Fundamentals of Total Quality 

Management. London: Chapman & Hall p.p. 57 
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επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις στο κόστος λειτουργίας τους. 

Ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητας των δημοσίων υπηρεσιών η προσαρμογή 

της οργάνωσης τους, στο μοντέλο της ποιότητας οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

τα χαρακτηριστικά επιμέρους λειτουργιών (π.χ. υγεία, πρόνοια, παιδεία). Η 

δημιουργική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών αναμφίβολα μπορεί να 

βασίζεται στην ποιότητα, όμως λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τους στοιχεία 

και τον κοινωνικό τους προσανατολισμό. 

 Η ένταξη της ποιότητας ως μέσο διοικητικών διάρθρωσης των κρατών 

μελών, μπορεί να λάβει χώρα μέσα από την ανάπτυξη κατευθυντήριων 

γραμμών και προτύπων, όπως είναι π.χ. το πρότυπο ISO . Η εναρμόνιση των 

υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πρότυπο 

μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην επίτευξη της διοικητικής 

σύγκλισης. 

 

3.2.3 Η Σημασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ένα νέο πεδίο οργάνωσης της 

δημόσιας διοίκησης που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει προς όφελος του πολίτη 

και της διοίκησης τις τεχνολογικές εφαρμογές της πληροφορικής50. Η 

«ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (eGovernment) ορίζεται ως η χρήση των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών  (ΤΠΕ) στις δημόσιες 

διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του 

προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και 

η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και των διαδικασιών στήριξης των 

δημόσιων πολιτικών51. Καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, έχει η προσαρμογή μιας σειράς διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης στα πληροφοριακά συστήματα.  

                                                 
50 Πομπόρτσης Ανδρέας, (2005)“Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, Εκδόσεις 

Τζιόλας, σ. 27 

 
51 Ανάκτηση δεδομένων από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_el.htm, 

Πρόσβαση στις 12/1/2013 
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Εκτός από χρήση συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στη χρήση του 

Διαδικτύου και άλλων ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας (τηλεφωνία, κινητή 

τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση κλπ.) εκ μέρους της δημόσια διοίκηση, για την 

παραγωγή εκροών52.  Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ως στόχο τη 

μοντελοποίηση, με τεχνικές πληροφορικής, τη διαδικασία εκτέλεσης και των 

συστατικών μερών των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και την ανάπτυξη 

εφαρμογών που εκτελούν τα διακριτά βήματα των δημοσίων υπηρεσιών. 

Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να 

προκαλέσει ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία και στην 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Εκτός από τη μείωση του 

κόστους, σημαντική είναι η συνεισφορά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη 

βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς στην αναβάθμιση της αποδοτικότητας τους. 

Η βαρύτητα που προσδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον θεσμό 

της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, είναι μεγάλη53. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή 

των βασικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τα κράτη 

μέλη, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των όρων διοικητικής 

σύγκλισης. Συνεπώς η εδραίωση των προτύπων με τη χρήση συγκεκριμένων 

πληροφοριακών συστημάτων που τα κράτη μέλη οφείλουν να 

χρησιμοποιήσουν, μπορεί να λειτουργήσει θετικά υπέρ της εδραίωσης κοινών 

διοικητικών πρακτικών. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της διοικητικής σύγκλισης. Παρουσιάστηκαν επίσης και 

                                                 
52 Nέδου Β.(2009) , “Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νέα πρακτική στη διοίκηση”, Καθημερινή, 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_23/10/2009_334519, Πρόσβαση στις 

13/1/2013 

53 Περισσότερη μελέτη μπορεί να γίνει μέσα από το ακόλουθο κείμενο: «Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ο ρόλος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για το μέλλον της Ευρώπης» (SEC 2003/1038) 
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ορισμένα μοντέλα άσκησης δημόσιας διοίκησης με βάση τις πρόσφατες 

εξελίξεις. Η εφαρμογή αυτών των μοντέλων σε κάθε περίπτωση μπορεί να 

βασιστεί στην προσπάθεια για περαιτέρω διοικητικό εκσυγχρονισμό και 

σύγκλιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η προσπάθεια για 

συντονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με την ευρύτερη διοικητική 

οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας τίθεται 

στο επίκεντρο με σκοπό να κατανοηθεί το ευρύτερο πλαίσιο άσκησης 

σύγχρονης δημόσιας διοίκησης στα κράτη μέλη. Παράλληλα μελετώνται οι 

προσπάθειες  για διοικητική σύγκλιση υπό το πρίσμα των νέων θεωριών του 

δημοσίου μάνατζμεντ. 

Συνολικά το κεφάλαιο επιμερίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη 

ενότητα περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του συντονισμού της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε σχέση με την ένταξη της στην ευρύτερη 

διοικητική διαδικασία. Στη δεύτερη ενότητα αποτιμάται η Στρατηγική της 

Λισσαβόνας και η επίδραση που άσκησε στο πεδίο του ευρωπαϊκού 

συντονισμού. Αντίστοιχα στη συνέχεια μελετάται η επίδραση αυτής της 

Συνθήκης στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών. Τέλος 

στην τέταρτη ενότητα η Στρατηγική της Λισαβόνας μελετάται υπό το φώς του 

νέου δημόσιου μάνατζμεντ. 
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4.1. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

4.1.1 Προς Ένα Κοινό Μοντέλο Ευρωπαϊκής Διοίκησης 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήθηκαν τα βήματα που έχουν γίνει 

από τα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη της διοικητικής σύγκλισης. Ωστόσο 

όπως έχει διατυπωθεί δεν υπάρχει κάποιο κοινά αποδεκτό μοντέλο από τα 

κράτη μέλη, ώστε να λειτουργήσει ως προωθητής αυτής της διαδικασίας54. Το 

γεγονός άλλωστε ότι οι διοικητικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εξακολουθούν να παραμένουν διασπασμένες ακολουθώντας διαφορετικές 

δομές, συνιστά τροχοπέδη για την επίτευξη της διαδικασίας.  

 Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να διατυπωθεί ότι η λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει περισσότερο προσαρμοστικές μετατροπές 

στη διοικητική οργάνωση των κρατών μελών, παρά ριζικές αλλαγές55. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί 

περισσότερο μια μεταβλητή βελτίωσης των όρων θεσμικής ανάπτυξης παρά 

διοικητικής σύγκλισης για τα κράτη μέλη. Ωστόσο ακόμη και αν ισχύει αυτή η 

προσέγγιση, δεν παύει να υφίσταται μια διαρκής και συνεχής στο χρόνο 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους θεσμούς των κρατών μελών και στους 

θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η διαδικασία αυτή, τονίζει το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στη λειτουργία των κρατικών διοικητικών συστημάτων, είτε 

λειτουργώντας ως πρότυπο, είτε ως υπερτερών γραφειοκρατικός μηχανισμός. 

Το ζητούμενο στοιχείο είναι η παράλληλη μεταρρύθμιση των δομών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια κατεύθυνση που θα μειώσει τη διοικητική 

απόσταση με τα κράτη μέλη. Αντίστοιχα, τα κράτη μέλη οφείλουν να 

                                                 
54 Page, E., Wouters L., (1995) The Europeanization of the national bureaucracies, In 

Bureaucracy in the Modern State: An Introduction to Comparative Public Administration. Jon 

Pierre, ed. . Aldershot: Edward Elgar, pp. 185 - 204. 

55 Goetz K.H., Hix S. (2000), Introduction: European integration and national political systems, 

West European Politics, 23, (4), 1-26 
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αναζητούν διοικητικές πρακτικές που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 

λειτουργίας τους και όχι στην απομάκρυνση από τους στόχους της σύγκλισης. 

 

4.1.2 Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και Συντονισμός 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ο ρόλος των εθνικών διοικήσεων 

οφείλει να αναπτυχθεί μέσα από την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό τους. Σε 

αυτό το μήκος κύματος αναμφίβολα βρίσκεται και η ελληνική δημόσια 

διοίκηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική δημόσια διοίκηση 

επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στον χαμηλό βαθμό νομιμοποίησης πολλών 

πρακτικών της, καθώς και στην ανάδειξη πελατειακών σχέσεων ανάμεσα στα 

γραφειοκρατικά όργανα και στους πολίτες56. Σε αυτές τις δυσλειτουργίες 

οφείλει να προστεθεί και ο σημαντικός βαθμός των πολιτικών παρεμβάσεων 

στην άσκηση της δημόσιας διοίκησης. 

Τα προβλήματα αυτά καθιστούν ακόμη δυσκολότερο το έργο της 

σύγκλισης προς την ευρωπαϊκή διοίκηση, όχι όμως και απαγορευτικό.  

Εφαλτήριο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, είναι αναμφίβολα η 

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η λειτουργία της εντός των 

θεσμικών της οργάνων. Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην περιφέρεια και όχι 

στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίδραση που υφίστανται οι δομές 

της είναι πιο έντονη, κυρίως λόγω της απόστασης που τη χωρίζει από το 

κέντρο. Πιο συγκεκριμένα χώρες που υστερούν στην υιοθέτηση σύγχρονων 

προτύπων δημόσιας διοίκησης, δέχονται μεγαλύτερη επίδραση καθώς η 

Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ως ένα ιδιαίτερα 

δυναμικό πρότυπο57.  

 Η επίδραση αυτή, αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της 

αναγκαστικής προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στα διοικητικά πρότυπα. 

Το γεγονός ότι πολλές αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή), είναι δεσμευτικές για το κράτος μέλος, 

ωθεί την επιβολή μεταρρυθμίσεων, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν 

                                                 
56 Spanou, C., (1998), European integration in administrative terms: a framework for analysis 

and the Greek case, Journal of European Public Policy, 5, 93), 467-484. 

57 Featherstone, K. (1998) 'Europeanization' and the centre periphery: the case of Greece in 

the 1990s, South European society & politics, 3, (1),23-39 
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δυνατό να επιτευχθούν. Υπό αυτή την οπτική η συμμετοχή της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης στο υπερεθνικό διοικητικό μοντέλο, συνιστά μια τυπική 

αλλά και ουσιαστική συνάμα γραφειοκρατική δικαιολογία για την επιβολή των 

μεταρρυθμίσεων. 

 Η σημασία αυτών των χαρακτηριστικών για τη διοικητική σύγκλιση της 

χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη. Στο επίκεντρο της 

αναβάθμισης τίθεται επί της ουσίας η αλλαγή των σχέσεων ανάμεσα στο 

κράτος και στους πολίτες. Η μετασχηματιστική διαδικασία προσδίδει βαρύτητα 

στην αλλαγή των σχέσεων ανάμεσα στο  κράτος και στην κοινωνία, και στην 

ανάδειξη διοικητικών προτύπων που βρίσκονται εγγύτερα στο 

εκσυγχρονιστικό διοικητικό πρότυπο παρά στο παραδοσιακό58.  

 Στην αλλαγή αυτής της σχέσης, η δημόσια διοίκηση έχει καίριο ρόλο 

καθώς λειτουργεί ως βασικό μέσο της αναβάθμισης της σχέσης ανάμεσα 

στους πολίτες και το κράτος. Τόσο το κράτος όσο και οι πολίτες ωφελούνται 

από αυτή τη διαδικασία καθώς βελτιώνονται οι εκροές της δημόσιας 

διοίκησης. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η προσαρμογή της ελληνικής διοίκησης 

στα ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα από την υιοθέτηση των βασικών αρχών και 

των ευρωπαϊκών συνθηκών.  

 

 

4.2  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται σε γενικές γραμμές η κατανόηση της 

σχέσης ανάμεσα στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στην υιοθέτηση εκ 

μέρους της των διοικητικών ευρωπαϊκών προτύπων. Το βασικό 

χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης είναι ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί αναμφίβολα θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σημαντική ώθηση προς την επίτευξη της διοικητικής σύγκλισης μπορεί 

να έχει η Συνθήκη της Λισσαβόνας καθώς παράσχει το γενικότερο πλαίσιο για 

την άσκηση της κοινοτικής πολιτικής. 

 

                                                 
58 Ιωακειμίδης Π., (1997), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Θεμέλιο σ. 210 
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4.2.1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Συνθήκης της Λισσαβόνας 

 

Στο επίκεντρο της Συνθήκης της Λισσαβόνας βρίσκεται η προσπάθεια 

για βελτίωση των όρων συμμετοχής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις δημοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες. Καίριο ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία έχει η ενίσχυση του ρόλου που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια, 

αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο59. Σκοπός αυτού του στόχου είναι η 

αναβάθμιση των δημοκρατικών πρακτικών που ασκούνται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και συνεπώς η βελτίωση των όρων συμμετοχής των πολιτών στις 

διαδικασίες.  

 Χαρακτηριστικό στοιχείο της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του 

θεσμού είναι ότι από το 2014 και πέρα θα εφαρμόζεται η διττή πλειοψηφία στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η διττή σημασία αναφέρεται σε εκείνη τη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται  από το 

55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού 

πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό βήμα, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη, ότι η αδιαφορία των πολιτών 

για τις αρχαιρεσίες του υπερεθνικού θεσμού βασίζεται και στη μη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 

 Η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

στο κοινοτικό status quo βασίζεται και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και στην εδραίωση του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων60. Η συνθήκη αποσκοπεί στην περαιτέρω 

προώθηση των τεσσάρων ελευθεριών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(αστικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές). Ακόμη σημαντική είναι η 

επέκταση αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν τη 

δικαιοσύνη, την τρομοκρατία και την ασφάλεια.  

 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Συνθήκης της Λισσαβόνας δεν είναι 

άλλο από το ότι προωθεί τη σύγκλιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη 

μέλη μέσα από την προσαρμογή του υπερεθνικού θεσμού στις δημοκρατικές 

                                                 
59 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm/Πρόσβαση στις 14/01/2013 

60 Ευρωπαϊκή Ένωση (2007), Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2007/c 306/01 
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διαδικασίες. Το θεσμικό δημοκρατικό κενό που παρουσιάζεται στη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των αρμοδιοτήτων που έχουν τα μη 

εκλεγμένα όργανα επιχειρείται να καλυφθεί μέσω των διατάξεων της 

συνθήκης. Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι άλλο από τη σχέση αυτής της 

θεσμικής στροφής με τη διοικητική σύγκλιση.  

 

4.2.2 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας και ο Διοικητικός Συντονισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Εθνικές Διοικήσεις 

 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της συνθήκης αυτής είναι η προσπάθεια 

για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση. Μέσω των διατάξεων της συνθήκες, 

εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζεται το θεσμικό κενό που υπάρχει στη 

διοικητική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα βασικό μέσο-

τουλάχιστον σε χρονικό ορίζοντα- είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να 

υποβάλλουν έκθεση το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους σχετικά με την εφαρμογή 

των αρχών του Συμφώνου Σταθερότητας καθώς και σε σχέση με το 

πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετήσει61. 

 Ειδικότερα τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την επίτευξη της διοικητικής σύγκλισης. Η εφαρμογή 

των μεταρρυθμίσεων είναι μια στρατηγική άρρηκτα δεμένη με  την Ευρώπη 

202062. Οι μεταρρυθμίσεις όπως υποστηρίζεται και στην επόμενη ενότητα 

λειτουργούν ως δίοδοι της διοικητικής σύγκλισης καθώς θέτουν τις βάσεις για 

εκσυγχρονισμό των εθνικών διοικήσεων.  

 Συνεπώς το στοιχείο που έχει σημασία, είναι ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας από τη μία πλευρά  ωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει 

με δημοκρατικότερους όρους και από την άλλη θέτει όρους στα κράτη μέλη 

για εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων που αφορούν φυσικά και το 

                                                 
61 http://ec.europa.eu/europe2020/services/faqs/index_el.htm/Πρόσβαση στις 15/01/2013 

62 Η Στρατηγική για την Ευρώπη 2020, έχει ως βασικό αντικείμενο τη βελτίωση της κοινωνικής 

ευημερίας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που παρατηρούνται στο εσωτερικό της 

Ένωσης. Καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων έχει η εκπαίδευση, η απασχόληση 

και η έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/targets/index_el.htm /Πρόσβαση στις 15/01/2013 
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διοικητικό εκσυγχρονισμό τους. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι αναμφίβολα 

ένας τέτοιος στόχος ο οποίος λειτουργεί επικουρικά προς τη διοικητική 

σύγκλιση, υπό την έννοια ότι θέτει κοινούς στόχους, παρέχοντας στα κράτη 

μέλη τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν τα μέσα επίτευξης τους. 

 

 

4.3  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας έχει θέσει λοιπόν τις βάσεις για την 

εφαρμογή μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που τα κράτη μέλη οφείλουν να 

εφαρμόζουν με σκοπό την επίτευξη κοινά τεθέντων στόχων. Η υλοποίηση 

κοινών στόχων, μέσω της παραγωγής των επιθυμητών εκροών αποτελεί τη 

βάση της διοικητικής σύγκλισης. Η συμμόρφωση των κρατών μελών προς 

αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά οριοθετεί την προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις 

που θα επιτρέψουν τα κράτη μέλη να ενταχθούν σε ένα κοινό πλαίσιο 

δράσης. 

 Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών βασίζονται σε 

σημαντικό βαθμό και στην ανάδειξη του ρόλου που καλούνται να 

διαδραματίσουν οι περιφέρειες στο νέο διοικητικό περιβάλλον. Η Ευρώπη των 

Περιφερειών αποτελεί αναμφίβολα έναν επιμέρους στόχο της Συνθήκης  της 

Λισαβόνας και συνεπώς των στρατηγικών που αναπτύσσονται. Το κεντρικό 

θεσμικό όργανο αυτής της πολιτικής είναι η Επιτροπή των Περιφερειών.  

 Πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο το οποίο έχει συμβουλευτικό 

χαρακτήρα με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις περιφέρειες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να ζητούν την άποψη του 

θεσμικού αυτού οργάνου, πριν προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. 

Συνολικά 344 μέλη εκπροσωπούν τις 27 χώρες μέσω του θεσμικού αυτού 

οργάνου. Τα πεδία άσκησης πολιτικής της Επιτροπής των Περιφερειών, μέσω 

μικρότερων σχηματισμών  είναι τα ακόλουθα63: 

 Επιτροπή εδαφικής συνοχής 

                                                 
63 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_el.htm/Πρόσβαση στις 16/01/2013 
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 Επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 

 Επιτροπή εκπαίδευσης, νεολαίας και έρευνας 

 Επιτροπή περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας 

 Επιτροπή ιθαγένειας, διακυβέρνησης, θεσμικών και εξωτερικών 

υποθέσεων 

 Επιτροπή φυσικών πόρων 

 

Ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι ουσιαστικός καθώς λειτουργεί 

διαμεσολαβητικά μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και της κοινοτικής διοίκησης. 

Η γνώση των μελών του, για επιμέρους ζητήματα τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και των περιφερειών των κρατών μελών μπορεί να λειτουργήσει 

ευεργετικά όσον αφορά την προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Οι 

μεταρρυθμίσεις λειτουργούν ως στρατηγικές αναδιάταξης των εθνικών 

θεσμών και φυσικών των εθνικών δημόσιων διοικήσεων. Ως εκ τούτου 

λειτουργούν υπέρ της διοικητικής σύγκλισης. 

 

 

4.4  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Η σημασία των θεσμών μπορεί λοιπόν να γίνει κατανοητή για την 

ανάδειξη ενός επιτυχούς προσανατολισμού της διοικητικής σύγκλισης. Η 

Στρατηγική της Λισαβόνας μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά υπέρ της 

διοικητικής σύγκλισης καθώς μπορεί να λειτουργήσει- μέσω της ομώνυμης 

συνθήκης- ως μέσο αντιμετώπισης πρωτίστως των διοικητικών αποκλίσεων 

και συνεπώς ως μέσο συγκέντρωσης της λειτουργίας των δημόσιων 

διοικήσεων σε μια αποτελεσματικότερη μορφή64.  

 Οι επιδράσεις αυτές μπορούν να δημιουργηθούν τόσο σε πεδία 

εσωτερικής διοίκησης των κρατών μελών, όσο και σε πεδία της κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της 

επίδρασης είναι ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας αναδιαμορφώνει το θεσμικό 

                                                 
64 Blockmans S., Wessel R., (2009), The EU and crisis management: Will the Lisbon Treaty 

make the EU more effective? CLEER WORKING PAPERS 2009/1 
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πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των κρατών μελών και συνεπώς επιφέρει 

μεταβολές στο διοικητικό τους μοντέλο65. Οι διατάξεις που περιγράφηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα (μεταρρυθμίσεις, ευρωπαϊκό εξάμηνο), υποστηρίζουν 

αυτή την κατεύθυνση.  

 Η υιοθέτηση ορισμένων αρχών του νέου δημοσίου μάνατζμεντ μπορεί 

να λειτουργήσει ασφαλώς υπέρ της επίτευξης των στόχων της διοικητικής 

σύγκλισης. Η αύξηση των εκροών των δημόσιων συστημάτων σε σχέση με το 

κόστος μπορεί αναμφίβολα να εδραιώσει αποτελεσματικές πρακτικές στη 

λειτουργία των συστημάτων δημόσιας διοίκηση. Στη μείωση του κόστος 

μπορούν να συμβάλλουν τόσο η υιοθέτηση στρατηγικών ποιότητας, όσο και η 

χρήση μορφών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι αξιοσημείωτο επίσης 

ότι η παράλληλη επίτευξη στόχων που αφορούν τόσο την τήρηση των όρων 

του συμφώνου σταθερότητας όσο και την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 

προγραμμάτων μπορούν να λάβουν χώρα με τα χρήση αυτών των αρχών. 

 Ειδικά για ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα με ιδιαίτερα σημαντικά 

προβλήματα η εφαρμογή των διατάξεων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης. Η 

προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην εθνική δημόσια διοίκηση οφείλει να 

βασιστεί στις προτεραιότητες της Στρατηγικής της Λισαβόνας, ενώ η μελέτη 

των διοικητικών συστημάτων των άλλων κρατών μελών μπορεί να συμβάλλει 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων66.  

 Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης (Σχέδιο 

Καλλικράτης), μπορούν να λειτουργήσουν ως προωθητές της ευρύτερης 

αναδιαμόρφωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Το γεγονός ότι έχουν 

μεταφερθεί σημαντικές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση των όρων της αποτελεσματικότητας μέσω της 

αποκέντρωσης των υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί και η 

                                                 

65 Wessel W., Bopp F., (2009), The Institutional Architecture of CFSP after the Lisbon Treaty–

Constitutional breakthrough or challenges ahead?, Liberty & Security Challenge Paper Series 

08/2009 

66 Μιχαλόπουλος, Ν., (2010) , Στρατηγική Λισαβόνας και δημόσια διοίκηση: Συγκριτική 

ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης, , Παπαζήσης, Αθήνα, σ., 

67 
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διαδικασία μεταβίβασης των πληροφοριών προς τα κεντρικά όργανα του 

κράτους και συνεπώς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίτευξη των όρων σύγκλισης για την 

ελληνική δημόσια διοίκηση διέρχεται μέσα από την αλλαγή σημαντικών 

διαστάσεων της λειτουργίας της. Η αξιοποίηση του επιστημονικού 

προσωπικού, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με σκοπό τη μείωση του 

κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας, η μείωση των συναλλακτικών 

διαδικασιών με τον πολίτη αποτελούν σημαντικά πεδία παρεμβάσεων. 

Παράλληλα δεν μπορεί παρά να τονιστεί ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι μείζονος σημασίας καθώς θα θέσει τις 

βάσεις για διάχυση των εκροών της δημόσιας διοίκησης στο σύνολο της 

επικράτειας. Αυτό που μένει είναι η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων 

και η υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας ώστε να 

επιτευχθεί η πολυπόθητη διοικητική σύγκλιση 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρήθηκε να μελετηθούν οι βασικές 

όψεις της διοικητικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Στρατηγική της 

Λισαβόνας έχει θέσει τις βάσεις για τη βελτίωση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας των κρατών μελών μέσω της επίτευξης κοινά 

αποδεκτών στόχων. Η στρατηγική αυτή μπορεί να παρέχει σημαντική 

επικουρία και στην ελληνική δημόσια διοίκηση ώστε να εκσυγχρονιστεί και να 

ακολουθήσει τα διοικητικά πρότυπα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εργασία επιχείρησε να κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

διοικητικής σύγκλισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

ρόλου που καλούνται να υλοποιήσουν οι εθνικές διοικήσεις προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η βελτίωση των όρων διοικητικής σύγκλισης αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο τόσο για την κοινωνική ευημερία, όσο και για την 

οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σε έναν περίπλοκο υπερεθνικό θεσμό όπως 

είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διοικητική σύγκλιση μπορεί να λειτουργήσει 

ευεργετικά για τα κράτη μέλη. Και αυτό διότι θα συνδράμει στην αντιμετώπιση 

των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών και θα θέσει 

τις βάσεις για αποτελεσματικότερη διάχυση των εκροών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Στο θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον της Ευρωπαικής Ένωσης η 

πολιτική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας πολλών παραγόντων, 

δημόσιων και ιδιωτικών, εθνικών και ενωσιακών, χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και ρευστότητα. Οι μετέχοντες στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και παραγωγής δημόσιων εκροών δε δύναται να ασκούν 

μονομερή έλεγχο και να επιβάλλουν προτιμήσεις, χωρίς να συνυπολογίζουν 

τους εταίρους τους, μέσα σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαβούλευσης. Αυτό 

συνεπάγεται την ικανότητα δημιουργίας και συντήρησης δικτύων (networking) 
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σε κλίμα συνεχών διαπραγματεύσεων για τη λήψη αποφάσεων στη βάση της 

συναίνεσης . 

 Κατά συνέπεια το εκάστοτε κράτος μέλος μετέχει στην ενωσιακή 

πολιτική διαδικασία ως επιμέρους διοικητική μονάδα με βασικό 

χαρακτηριστικό την έντονη διαπλοκή εθνικών και ενωσιακών φορέων 

διοίκησης. Στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ο συντονισμός των 

διοικήσεων συνιστά το μέσο αλλά και το κριτήριο του βαθμού ολοκλήρωσης 

για την επίτευξη της συνοχής μέσα από την υλοποίηση κοινών στόχων και 

πολιτικών. Οι επιπτώσεις της συμμετοχής των εθνικών διοικήσεων στην 

ευρωπαική ενοποιητική διαδικασία αποτελούν διακριτή διάσταση του 

«εξευρωπαισμού». Η έννοια του εξευρωπαισμού συνιστά μια διαδικασία 

διαμόρφωσης ενός ενιαίου διοικητικού χώρου, στα πλαίσια του οποίου θα 

παράγονται δημόσιες πολιτικές και οι οποίες θα ασκούνται μέσα από την 

διαρκή σύμπραξη πολιτικών και διοικητικών μηχανισμών. Εφόσον λοιπόν 

επιτυγχάνεται η πολιτική σύγκλιση αναπόφευκτα η διαδικασία οδηγείται και 

στην επίτευξη της διοικητικής σύγκλισης. 

 Το 2001, στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαική διακυβέρνηση (COM 

2001/ 428) η Ευρωπαική Επιτροπή προσδιόρισε πέντε αρχές στις οποίες 

βασίζεται η χρηστή διακυβέρνηση στο πολύπλοκο θεσμικό και πολιτικό 

ενωσιακό οικοδόμημα: διαφάνεια ,συμμετοχή, λογοδοσία, 

αποτελεσματικότητα και συνοχή. Η υλοποίηση των ανωτέρω αρχών 

επικεντρώνεται στο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, μέσω της 

οποίας αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση εξουσιών και λήψης αποφάσεων σε 

ένα επίπεδο εξουσίας και διασφαλίζει ότι οι δημόσιες πολιτικές χαράσσονται 

και υλοποιούνται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο που βρίσκεται εγγύτερα 

στον πολίτη και τις ανάγκες του. Ο σεβασμός της επικουρικότητας και η 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες, καθώς η μία 

αφορά στις αρμοδιότητες των φορέων εξουσίας και η άλλη δίνει έμφαση στη 

διαδραστικότητά τους. 

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η σημασία που έχει για την 

αποτελεσματική σύγκλιση η προσαρμογή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ιδιαιτερότητες των 27 κρατών μελών καθώς και ο 

εκσυγχρονισμός των εθνικών διοικήσεων. Οι διαφορές στα μοντέλα διοίκησης 

που τα κράτη μέλη υιοθετούν πιστοποιούν επί της ουσίας το χάσμα που 
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ενυπάρχει μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο η υιοθέτηση και η εφαρμογή 

σύγχρονων μεταρρυθμίσεων μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της επίτευξης του 

στόχου της διοικητικής σύγκλισης.  

Η διοικητική σύγκλιση των εθνικών διοικήσεων μέχρι τώρα δεν έχει 

στεφθεί από την προσδοκώμενη επιτυχία. Οι διαφοροποιήσεις των εθνικών 

συστημάτων, όπως και θεσμικά κενά στη δημοκρατική λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υπάρξει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

εργασίας οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες.  

Καίρια θέση στην επίτευξη του στόχου της διοικητικής σύγκλισης 

μπορεί να έχει η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας. Η στρατηγική έχει θέσει σε 

πρώτο στόχο τη συμμόρφωση των κρατών μελών με κοινούς τεθέντες 

στόχους ενώ στη διακριτική τους ευχέρεια είναι η επιλογή της κατάλληλης 

διαδικασίας για την επίτευξη τους. Οι μεταρρυθμίσεις των κρατικών 

διοικήσεων και η εφαρμογή των αρχών του συμφώνου σταθερότητας έχουν 

τεθεί στα θεμέλια αυτής της διαδικασίας. Προκειμένου να διευκολύνεται η 

διοικητική σύγκλιση σημαντικές αρμοδιότητες έχουν αναληφθεί και από την 

Επιτροπή των Περιφερειών.  

Όσον αφορά την ελληνική δημόσια διοίκηση η προώθηση των 

μεταρρυθμίσεων με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της, 

αποτελεί μονόδρομο για την εκσυγχρονιστική αναβάθμιση της. Η εφαρμογή 

της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη δύναται να λειτουργήσει ως τη βάση 

οικοδόμησης νέων στρατηγικών. Η προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης μέσω της υιοθέτησης των αρχών του νέου δημόσιου 

μάνατζμεντ και η υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας μπορούν επίσης να 

προκαλέσουν θετικές διαταραχές στο σύστημα. 

Οι προτάσεις για επίτευξη των στόχων της διοικητικής σύγκλισης στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: 

 

 Βελτίωση των όρων οργάνωσης και λειτουργίας των θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση δημοκρατικότερα 

πρότυπα, 

 Παροχή κινήτρων προς τα κράτη μέλη ώστε να υιοθετήσουν σύγχρονα 

και κοινά στο μέτρο του δυνατού διοικητικά πρότυπα, 
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 Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών στη διαδικασία της διοικητικής 

σύγκλισης ώστε να διαχέονται αποτελεσματικότερα οι πληροφορίες 

προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα αναφορικά με τη σύγκλιση, 

 Αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω κοινοτικών 

προγραμμάτων ώστε να βελτιωθεί η προοπτική αφομοίωσης 

σημαντικών μερίδων του πληθυσμού στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Οι προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης και 

λειτουργίας των εθνικών διοικήσεων στο πλαίσιο του συντονισμού είναι οι 

εξής: 

 Η κεντρική και συντονισμένη ενημέρωση για τις υφιστάμενες 

νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και τις σχετικές 

γραφειοκρατικές διατυπώσεις, με έμφαση στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και τη χρήση ΤΠΕ, 

 Ταχύτατη ενσωμάτωση των εφαρμογών πληροφορικής στην  

πολιτική απλούστευσης, η οποία και θα εξυπηρετεί τη 

λειτουργικότητα πολύπλοκων διαδικασιών, θα βοηθά τη 

διασύνδεση διοικητικών υπηρεσιών και θα βελτιώνει τη διάδραση 

κυβερνήσεων, πολιτών και ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων,  

 Υποστήριξη εναλλακτικών κανονιστικών τεχνικών, με πιο γνωστές 

την αυτορρύθμιση (self regulation) και τη συρρύθμιση (co-

regulation), προκειμένου να υιοθετούνται λιγότερο δεσμευτικοί 

κανόνες που να εγγυώνται παράλληλα την τήρηση τους λόγω της 

ύπαρξης εναλλακτικών, 

 Χρήση τεχνικών αξιολόγησης του κόστους και της ωφέλειας των 

ρυθμίσεων, με παράλληλη αξιολόγηση επιπτώσεων και αξιοποίηση 

βέλτιστων πρακτικών. 

 

Τέλος η μελλοντική έρευνα οφείλει να προσδώσει βαρύτητα στην ανάλυση 

των διαφορών και των ομοιοτήτων που παρατηρούνται μεταξύ των 

διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών. Η κατανόηση των διαφορών και 

των κοινών σημείων τους θα διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό την άσκηση της 
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κοινοτικής αλλά και της κρατικής πολιτικής στη διαδικασία της διοικητικής 

σύγκλισης. Υπό αυτό το πρίσμα θα βελτιστοποιηθούν και οι πιθανότητες για 

σύγκλιση των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Η ενωσιακή εμπειρία της διοικητικής σύγκλισης ανέδειξε ένα 

πρόβλημα με διττό χαρακτήρα. Αφενός το γεγονός ότι χώρες με λιγότερο 

ανεπτυγμένες διοικήσεις δεν εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με την έννοια του 

εξευρωπαισμού με τους αναγκαίους ρυθμούς και αφετέρου το γεγονός ότι 

χώρες διοικητικά προηγμένες δε συμβάλλουν στην παραγωγή των κοινών 

πολιτικών κατά τρόπο ενδεδειγμένο και πρόσφορο, ώστε να δώσουν ώθηση 

με τα φώτα τους στους άλλους εταίρους. Με λίγα λόγια παρατηρείται ένα 

σοβαρό διοικητικό έλλειμμα με πολλαπλές επιδράσεις στα κράτη μέλη τόσο 

ανάλογα με την ιδιαίτερη διοικητική φυσιογνωμία τους όσο και συνολικά για 

την ενοποιητική διαδικασία. Υπό την έννοια αυτή αν δεν καταφέρουν τα κράτη 

μέλη να πετύχουν τον απαραίτητο λειτουργικό συντονισμό, τόσο σε επίπεδο 

πολιτικής, όσο και σε επίπεδο διοικητικής σύγκλισης, θα είναι περιττή η 

οποιαδήποτε συζήτηση για τη δημιουργία ενός ευρωπαικού δημόσιου χώρου 

και σε τελική ανάλυση υποσκάπτεται η ουσιαστική ευρωπαική ενοποίηση! 
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