ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο

νόμου για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης.
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, αυτοί που απαρ
τίζουν τη Δημόσια Διοίκηση που παρέλαβε η. Κυβέρνηση
δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να παραμείνουν στο επί
πεδο εππαγγελματικής κατάρτισης που βρίσκονται σήμερα.
ΓΓ αυτό η Κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία ενός συ
στήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εθνικές μας ανάγκες. Όμως, με τη
σημερινή κατάθεση του σχετικού σχεδίου νόμου, η Κυβέρ
νηση δεν έχει την πρόθεση να καταλογίσει ευθύνες.
Το σημερινό νομοσχέδιο είναι κατεξοχή εθνικό και σάν
τέτοιο υποβάλλεται στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημό
σιας Διοίκησης περιλαμβάνει τρία κεφάλαια : ένα για την ί
δρυση και λειτουργία του κέντρου γενικά, ένα δεύτερο"σχετικό με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ένα τρί
το που αφορά το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και τα
αντίστοιχα Περιφερειακά Ινστιτούτα. Πρόκειται για ένα
ενιαίο οργανικό και λειτουργικό σύνολο που σχεδιάστηκε
μετά από πολύμηνη εργασία και μετά από μία, όσο γίνεται
καλύτερη, συνεκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας και των στοι
χείων που συνθέτουν την ελληνική διοικητική πραγματι
κότητα.

τιση θα οδηγήσει έμμεσα στον εκδημοκρατισμό της διοί
κησης όχι μόνο προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα.
β) Η ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να εκσυγχνονισθεί. Λυτό σημαίνει ότι τόσο τα πρόσωπα όσο και οι δια
δικασίες θα πρέπει να λειτουργούν κατά ένα δυναμικό και
αποδοτικό τρόπο εντελώς διαφορετικό από εκείνο, με τον ο
ποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Διοικητικός εκσυγχρονισμός σημαίνει τη δυνατότητα ενός
συστήματος όχι μόνο να προσαρμόζεται γρήγορα σε νέες ανά
γκες - τότε πιά είναι αργά - αλλά να τις προβλέπει και σε ο
ρισμένη περιπτώση να τις προκαλεί.
Εμείς πιστεύουμε ότι με το σχέδιο νόμου συμβάλλουμε
στη δημιουργία στελεχών για ένα επιθετικό και αναπτυξιακό
-όχι παθητικό - διοικητικό εκσυγχρονισμό.
Ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός προϋποθέτει στελέχη που
να έχουν την επαγγελματική δυνατότητα της γρήγορης και
σφαιρικής σύλληψης των προβλημάτων και της σωστής ανά
λυσης και προβολής των παραμέτρων της διοικητικής δρά
σης. Μόνο έτσι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να απομακρυνόμαστε
από εκείνη τη στάση τυπολατρείας (και ευθυνοφοβίας), νο
μικισμού (και γραφειοκρατίας) και την έλλειψη κάθε πρω
τοτυπίας που χαρακτηρίζει τη διοικητική μηχανή.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης έχει σκοπό να βο
ηθήσει στη ριζική αλλ.αγή της διαδικασίας πρόκλησηςγεπεξεργασίας, λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων. Κάθε ένα
από τα στάδια αυτά προϋποθέτει στελέχη ικανά για την ταυ
τόχρονη γνώση του ενός σταδίου και την πρόβλεψη των άλλ.ων.
Λυτό όμως δεν εξαρτάται μόνο από την γενική μόρφωση
Στην Έκθεση που ακολουθεί αναλύονται' (Α) η φιλοσο- .
των στελεχών αλλά και από την ειδική επαγγελματική δυ
φία και οι στόχοι του σχεδίου νόμου, (Β) τα μέσα (Εθνι
νατότητά τους να μελ.ετούν νέους μηχανισμούς, με τους ο
κή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Ινστιτούτο Διαρκούς Επι
ποίους
οι παραπάνω διαδικασίες συγκεκριμενοποιούνται. Και
μόρφωσης και Περιφερειακά Ινστιτούτα) με τα οποία οι στό
εδώ έχουμε ανάγκη από διοικητικά στελ.έχη που να μπορούν
χοι πρόκειται να πραγματοποιηθούν και (Γ) οι ιδιαίτερες δια
να συμβάλλουν θετικά στη λειτουργική και δυναμική σχέση
τάξεις του σχεδίου νόμου.
ανάμεσα στη διοίκηση και τη νομοθεσία. Μία κυβέρνηση δεν
Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝ
μπορεί να στηριχθεί για την εξυπηρέτηση αυτής της σχέσης
ΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.- .
'
στην ύπαρξη κάποιων ικανών, κάποιων ταλέντων. Χρειά
ζεται ένα σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης που να δη
Η Κυβέρνηση πιστεύει-κάτι που διακηρύχθηκε από την
μιουργεί αντικειμενικές προϋποθέσεις σε δομικό επίπεδο. Η
πρώτη ώρα"- ότι πρέπει γρήγορα να καθιερωθεί ένα σύστημα
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού δεν μπορεί πια να στηρίζεται
επαγγελματικής διοικητικής κατάρτισης που να αποβλέπει
σε ευκαιριακές προσφορές. Πιστεύουμε ότι το Εθνικό Κέν
(α) στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης, (β) στον
εκσυγχρονισμό της, (γ) στην ενίσχυση της αμεροληψίας της τρο Δημόσιας Διοίκησης ανάμεσα στους άλλους στόχους του
θα ικανοποιήσει και αυτή την επιταγή.
και (δ) στην ενίσχυση της κοινωνικής της αντιπροσωπευτικότητας και λειτουργίας.
γ) Για να μπορεί η Δημόσια Διοίκηση να μεταβλ.ηθεί σε
α) Η ελληνική δημόσια διοίκηση τότε μόνο θα μπορεί θεσμό συνεχείας της λαϊκής εντολής και όχι σε θεσμό εξυπη
να θεωρηθεί δημοκρατική όταν στις σχέσεις της με τρυς πο
ρέτησης του οποιουδήποτε κομματικού συμφέροντος, θα
λίτες θα έχει μάθει, θα έχει εκπαιδευθεί , θά έχει παιδαγωπρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν
γηθεί να φέρεται έτσι ώστε ο τελευταίος να τη θεωρεί δι
την πολιτική της οποιασδήποτε νόμιμης κυβέρνησης.
κή του. Σήμερα υπάρχει αφόρητη και αδικαιολόγητη εξου
Αυτό απαιτεί δημόσιους υπαλλήλ.ους που η κατάρτισή τους
σιαστική εξάρτηση του πολίτη από τη διοίκηση. Ούτε για
να
είναι τέτοια ώστε να μπορούν να ενημερώνουν την κυβέρ
μία στιγμή δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σχέσεις του πο
νηση για το τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί. Κάτι που
λίτη προς την εξουσία πραγματοποιούνται κατά την επαφή
προϋποθέτει ότι διαθέτουν ανεξαρτησία και αμεροληψία απέ
του όχι τόσο με την Κυβέρνηση αλλά, κυρίως, με τη Διοί
ναντι σε σκοπιμότητες που μοιραία πολλές φορές παρεμ
κηση. Αυτά έχοντας υπόψη η Κυβέρνηση προσβλέπει με το
βάλλονται στις σχέσεις διοίκησης - κυβέρνησης και κόμ
σχέδιο νόμου να δώσει μία άλλη επαγγελματική καλλιέργεια
ματος.
Όταν μία κυβέρνηση έχει πεισθεί ότι οι δημόσιοι
και νοοτροπία στον έλληνα δημόσιο λειτουρργόκαι υπάλληλο.
υπάλληλ.οι
έχουν τέτοια επαγγελματική αντίληψη, οι πιθα
Πιστεύει έτσι να τον κάνει αυτόν τον ίδιο, εκφραστή μιάς
νότητες να θελήσει κάποιος να μεταβάλλει τη διοίκηση απο
φιλοσοφίας που σαν περιεχόμενο θα έχει τη δημοκρατική
όργανο της κοινωνίας και του Κράτους σε όργανό μιας ταςης
συνεργασία, τη δημοκρατική επαφή, ανάμεσα στη διοίκηση
ή
του κόμματος είναι μικρές.
και τους πολίτες, ανάμεσα στο Κράτος και την Κοινωνία.
Μόνον έτσι θα αρχίσει να δημιουργείται για τους απλούς ανώ
δ) Η Κυβέρνηση, τέλος, πιστεύει πως για να έχουμε συγνυμους πολίτες ένα άλλο διοικητικό περιβάλλον ψυχολογικά χρονη, δημοκρατική και αμερόληπτη διοίκηση, η τελευταία
«υγιεινότερο» και πολιτικά ευπρεπέστερο. Παράλληλα όμως
πρέπει να είναι όσο περισσότερο γίνεται κοινωνικά αντι
και στο πλαίσιο μιάς γενικότερης διοικητικής αναμόρφωσης,
προσωπευτική. Στη Διοίκηση του Κράτους πρέπει να έχουν
που έχει αρχίσει, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι ο εκδημοκρατι
δικαίωμα εισόδου όλα τα μέλη της κοινωνίας και οχι απο
σμός των σχέσεων πολίτη και διοίκησης που επιδιώκει το
κλειστικά ή κατά κύριο λόγο πρόσωπα που ανήκουν σε μια
νομοσχέδιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά με ένα
μόνον κοινωνική τάξη ή κατηγορία. Και κυρίως θα πρέπει
από εδώ και πέρα να αποκλεισθεί εντελώς το φαινόμενο ορι
παράλληλο εσωτερικό εκδημοκρατισμό της ίδιας της διοι
κητικής μηχανής. Μιά προσεκτική ανάγνωση του νομοσχε
σμένοι τομείς να μονοπωλούνται από ανθρώπους καποιας α
δίου δείχνει γιατί μια άλλη διοικητική επαγγελματική κατάρ
ή β προέλευσής με αποτέλεσμα οι τομείς αυτοί να μεταβαλ·
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ονται σε αυτόνομη μένους χώρους, αποκομένους από τις
ατευθύνσει.ς της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή από το λαό.
ίόνο μία διοίκηση που η σύνθεση του προσωπικού της περιχμβάνει ανθρώπους απ’ όλο το λαό, μόνο ένα σύστημα επαγ-λματικής κατάρτισης που διευκολύνει την ανάδειξη τέτοιων
'θρώπων, 'μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία ιδιωτικών χώυν εξουσίας πάνω από τη δημόσια, την πολιτική εξουσία
υ Κράτους. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που πρστείνονται
ο νομοσχέδιο επιδιώκουν, άμεσα ή έμμεσα, την ενίσχυση
■ς κοινωνικής αντιπροσωπευτικότητας των στελεχών της
μόσιας διοίκησης. Γιατί μόνον έτσι μπορεί να καθιερωθεί
α σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας και ελέγχου ανάμεσα
ους διοικουμένους και τους διοικούντες. Η πολιτική σημαα του νομοσχεδίου είναι συνεπώς, από την άπονη αυτή,
οφανής.
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.
Το νομοσχέδιο προτείνει ένα σύστημα εκπαιδευτικής επαγλματικής παρέμβασης που στηρίζεται σε δύο διοικούσες
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συνδυασμό κοινής παρακολούθησης μαθημάτων, ειδίκευσης
στην κατεύθυνση και ειδικής προετοιμασίας γιά τη θέση για
την οποία προορίζεται ο κάθε μαθητής. Η Κυβέρνηση πι
στεύει ότι η εκπαίδευση στη Σχολή θα οδηγήσει στη δη
μιουργία στελεχών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και άριστη
και εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να συμ
βάλουν στη βελτίωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της
Δημόσιας Διοίκησης.
II. Η αρχή της άμεσης μορφωτικής και επαγγελματικής
βελτίωσης εξασφαλίζεται από το νομοσχέδιο με την ίδρυση
ενός σύγχρονου Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης. Σε ό
λους τους δημόσιους υπαλλήλους που σήμερα υπηρετούν
αλλά και στους αυριανούς που θα πρέπει κατά τακτά χρο
νικά διαστήματα να ενημερώνονται για τις σύγχρονες εξε
λίξεις η πολιτεία προσφέρει ένα σύστημα μορφωτικής προ
σαρμογής σε κάθε καινούργια θα λέγαμε «διοικητική τε
χνολογία)).
Είναι εδώ που οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν να συ
ζητήσουν και θέματα διοικητικής ηθικής που προκύπτουν από
την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής και που έχουν σχέση με
την προστασία των πολιτών από καταχρήσεις.

ί. Την αρχή της μακροπρόθεσμης αλλαγής στη μόρφωση
στην επαγγελματική επάρκεια των στελεχών της ΔιοιΜε ταχύρρυθμα αλλά σωστά καταρτισμένα προγράμματα
τικής Δικαιοσύνης και της Δημόσιας Διοίκησης. .. · · ι
η Πολιτεία θα μπορεί να ενημερώνει τους δημόσιους υπαλ
!Ι.. Την αρχή της άμεσης μορφωτικής και επαγγελματικής- λήλους τόσο σε γενικά όσο και σε* ειδικά θέματα.
λτίωσης σ’όλο το χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. · - ;
Eivat σήμερα γνωστό πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος της
ί. Η αρχή της μακροπρόθεσμης αλλαγής υλοποιείται με συνεχούς επιμόρφωσης σε άλλες χώρες και πόσο συνδέεται
ί ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που με τις απαιτήσεις του διοικητικού εκσυγχρονισμού.

τα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί σε φορέα
Αλλά το νομοσχέδιο δεν ιδρύει μόνο ένα' κεντρικό Ιν
,κών αναδιαρθρώσεων σε ότι αφορά την παραγωγή ανώ- στιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης αλλά προχωρεί και σε κάτι
ων στελεχών. Η Σχολή απευθύνεται σε πρόσωπα που έ- πολύ σημαντικό : αποκεντρώνει την επιμόρφωση, τη μετα
■ν πανεπιστημιακή παιδεία, αλλά και σε πτυχιούχους ανώ- · φέρει στην περιφέρεια. Αυτό άλλωστε έρχεται και σε πλήρη
ων σχολών καθώς καί στους δημόσιους υπα/ΰήλούς και συμφωνία με το γενικώτερο κυβερνητικό μας πρόγραμμα για
ιλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απο- αυτοδιοίκηση, συμμετοχή και μεταφορά εξουσίας από το κέν
τοϋς της μέσης εκπαίδευσης, διότι δεν μπορεί να παρά- τρο στην περιφέρεια.
··-.■:·';·
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ορισθεί ότι υπάρχει ένας αριθμός υπαλλήλων με σημαντιΠροφανές είναι ότι με το συνδυασμό της μακροπρόθεσμης
ικανότητες και τεράστια πείρα, που όμως δεν του προμορφωτικής αλλαγής και της άμεσης παρέμβασης για γρή
■ρθηκε η δυνατότητα της ανώτατης παιδείας. Αυτό δεν γίγορη και συνεχή επιμόρφωση του διοικητικού δυναμικού το
αι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και για
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης μεταβάλλεται σ’ένα
ενισχυθεί μελλοντικά αλλά από τώρα η κοινωνική αντιφορέα συνολικής δράσης τόσο στο εσωτερικό της δημόσιας
σωπευτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.
διοίκησης όσο και στις σχέσεις της με τον πολίτη, που θα
1ε την πανεπιστημιακή παιδεία βέβαια η Σχολή έχει ποσυντελέσει στη βελτίωση της λειτουργίας του κρατικού μη
ικρή σχέση, διότι αποβλέπει στην επαγγελματική κατάρ- χανισμού.
; που στηρίζεται σ’ ένα σύστημα ταχύρρυθμης εκπαίΓ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
της που δεν συμβιβάζεται με τη θεωρητική και την προI.
Το πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου, που αποτελείται από
χατική των Α.Ε.Ι.
τα άρθρα 1 έως 13, αναφέρεται στη σύσταση, τη διάρθρωση,
η μόνη σχέση που η Σχολή αυτή μπορεί να έχει με τα τα όργανα, το προσωπικό και τη διαχείριση του Εθνικού Κέν
.1. και ιδιαίτερα με τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις οι- τρου Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα :
μικές, αλλά και με τις άλλες επιστήμες είναι ότι αποτεΣτο άρθρο 1 προβλέπεται η ίδρυση του ΕΚΔΔ, ως νομι
ναν ακόμα φορέα για την επαγγελματική αποκατάσταση κού προσώπου δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονο
αένων από τους πτυχιούχους των Ανωτάτων Σχολών,
μική αυτοτέλεια και ορίζονται οι υπηρεσιακές του μονάδες
εισαγωγή στη Σχολή, καθόλου εύκολη, βρίσκεται κάτω και η αποστολή του.
εθνικό και διακομματικό έλεγχο, ενώ ο εισιτήριος διαΜε τα άρθρα 2 έως 4 ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται
σμός γίνεται πάνω σε μια ύλη που επιτρέπει να διαπιστο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου. Συγκεκριμένα, το
)εί κατά πόσο ο υποψήφιος διαθέτει υψηλή αναλυτική και
άρθρο 2 αναφέρεται στη σύνθεση του Δ.Σ., τη θητεία και τον
ετική δυνατότητα για να αντιμετωπίσει σύγχρονα και
τρόπο διορισμού των μελών του και του γραμματέα, τό άρθρο
π/.οκα προβλήματα.
3 παρέχει στο Δ.Σ. τη γενική αρμοδιότητα για τα θέματα
α να καλύψει τις μεγάλες κατά κατηγορία ανάγκες επαγ- που αφορούν το Κέντρο και προβλέπει τη δυνατότητα να χο
ατικής κατάρτισης η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ρηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής στα μέλη του. και το
αμβάνει επτά κατευθύνσεις : Διοικητικής Δικαιοσύάρθρο 4 ρυθμίζει θέματα λειτουργίας του Δ.Σ. και παρέχει
Διπλωματικής κατεύθυνσης, Οικονομικής κατεύθυνσης, εξουσιοδότηση για να συμπληρωθεί η ρύθμιση του θέματος
^υνσης Γενικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Τοπικής Αυμε ειδικό κανονισμό.
ίκησης, Πολιτιστικής και Κοινωνικής κατεύθυνσης. Οι
Το άρθρο 5 αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου
/Ούνσεις όμως αυτές δεν λειτουργούν παρά μετά από του Δ.Σ. και του Γενικού Γραμματέα.
ιοινή φοίτηση όπου όλοι μαθαίνουν μία κοινή γλώσσα
Με το άρθρο 6 συνιστάται γνωμοδοτικό συμβούλιο, ως όρ
•ελματικής επικοινωνίας και προβληματισμού με τρόπο
γανο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, το οποίο γνωμοδοτεί γιά
που διασφαλίζεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να
τις γενικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων σπουδών της
τύξει την προσωπικότητά του.
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Ινστιτούτου
ύικότερα, σε ότι αφορά την κατάρτιση μέσα στη Σχολή Διαρκούς Επιμόρφωσης. Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η
έπει να υπογραμμισθεί ότι στηρίζεται σ’ένα προ,ιτότυπο σύνθεση του συμβουλίου αυτού, ρυθμίζεται ο τρόπος ορι-
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σμού των μελών τον και -παρέχεται εξουσιοδότηση για
να ρυθμιστεί ο τρόπος σύγκλησης και λειτουργίας του με από
φαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Το άρθρο 7 προβλέπει τη λειτουργία ομάδας μελετών, τεκ
μηρίωσης και ενημέρωσης, η οποία απαρτίζεται απο ειδι
κούς ερευνητές και έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των
υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου και την πραγματοποί
ηση ερευνών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Το άρθρο 8 αναφέρεται στο διδακτικό προσωπικό του Κέν
τρου. Ειδικότερα, ορίζει τις κατηγορίες προσώπων που μπο
ρεί να ενταγούν στο προσωπικό αυτό και τον τρόπο της έν
ταξης. Το ίδιο άρθρο παρέχει εξουσιοδοτήσεις γεα τον προσ
διορισμό του διδακτικού προσωπικού που απαιτείται για τις
ανάγκες της ΕΣΛΛ και του ΙΛΕ και, ειδικότερα, κάθε τμή
ματος της ΕΣΛΛ, τη διάκριση του προσωπικού αυτού σε κύ
ριο και βοηθητικό, τον ορισμό αποζημίωσης και τη ρύθμιση
του τρόπου καταβολής της.
Τα άρθρα 9 έως 11 αναφέρονται στο διοικητικό, τεχνικό
και βοηθητικό προσωπικό του Κέντρου. Συγκεκριμένα, με το
άρθρο 9 συνιστώνται 53 θέσεις μόνιμου προσωπικού, 29 θέ
σεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση ερ
γασίας και 20 θέσεις τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού
επίσης με σύμβαση εργασίας. Με το ίδιο άρθρο παρέχονται
εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη
διάρθρωση των θέσεων και τα απαιτούμενα προσόντα aat
για την κατανομή των θέσεων αυτών. Με το άρθρο 10 ορί
ζονται τα προσόντα διορισμού στις θέσεις του μόνιμου, ειδι
κού επιστημονικού και τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.
Με το άρθρο 11 ρυθμίζεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων
ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Το άρθρο 12 παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουρ
γικής απόφασης, που θα συνιστά υπηρεσιακό και πειθαρχικό
συμβούλιο για τους υπαλλήλους του Κέντρου και θα ορίζει τη
σύνθεση και τη συγκρότησή του.
Το άρθρο 13 ορίζει τους τακτικούς και έκτακτους πόρους
του Κέντρου, προβλέπει τη σύνταξη ετήσιου ισολογισμού, θε
σπίζει υποχρέωση μεταφοράς των τυχόν πλεονασμάτων στην
επόμενη χρήση και παρέχει εξοσιοδοτήσεις για την έκδοση
ειδικών κανονισμών που θα ρυθμίζουν τον τρόπο και τα όρ
γανα της οικονομικής διαχείρισης και τη διαδικασία που θα
γίνονται οι προμήθειες για τις ανάγκες του Κέντρου.
II. Τα άρθρα 14 έως 23 συγκροτούν το δεύτερο κεφάλαιο
που αναφέρεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η
οποία αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Κέντρου. Ειδικό
τερα :
.
·
. ;...
Με το άρθρο 14 καθορίζεται η αποστολή της Σχολής, η
οποία, λόγω του χαρακτήρα της ως σχολής καθαρά παραγω
γικής, παρέχει εκπαίδευση που αποσκοπεί αποκλειστικά στη
δημιουργία στελεχών για τη Διοικητική Δικαιοσύνη, τη Δη
μόσια Διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί
κησης και είναι εντελώς διαφορετική κατά τη φύση και το
περιεχόμενο προς την παιδεία που παρέχουν τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ορίζεται ότι η Σχολή
δεν χορηγεί τίτλο σπουδών. Με το άρθρο αυτό προβλέπεται
ότι η εκπαίδευση γίνεται σε τρεις φάσεις και ορίζονται επτά
τμήματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης που
λειτουργούν στη δεύτερη φάση και το περιεχόμενο καθενός
από αυτά, παρέχεται δε εξουσιοδότηση να μεταβάλλεται ο
αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενό τους με απόφαση
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ύστερα από πρό
ταση του Δ.Σ. του Κέντρου. Ορίζονται, επίσης, τα τυπικά
προσόντα για την ένταξη στα τμήματα αυτά. Προβλεπεται,
ακόμη, λειτουργία τμήματος διυπουργικών στελεχών στην
τρίτη φάση της εκπαίδευσης. Τέλος, ορίζεται ότι ο χρόνος
έναρξης της λειτουργίας της Σχολής θα οριστεί με απόφαση
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από πρό
ταση τού Δ.Σ.' του Κέντρου................
- ’
·■·.■.
Στο άρθρο 15 απαριθμούνται οι αρμοδιότητες του Διευ
θυντή της Σχολής, ο οποίος επικουρείται από τους προϊστα
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μένους των υπηρεσιών, τους συμβούλους σπουδών και τους
υπεύθυνους των τμημάτων; και της γραμματείας σπουδών.
Με το ίδιο άρθρο ανατίθεται, στο Λ.Σ. του Κέντρου να καθορί
σει τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της
Σχολής και να συγκροτήσει εκπαιδευτικό συμβούλιο για την
προετοιμασία και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έρ
γου.
Με το άρθρο 16 ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη
συμμετοχή και τον τρόπο διεξαγωγής του εισαγωγικού δια
γωνισμού.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η σύσταση, η σύνθεση και οι
αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Προβ/έπεται
ακόμη, ο τρόπος ορισμού και αναπλήρωσης των μελών της
ΚΕΕ, και η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία. Το άρθρο
αυτό αναφέρεται και στη συγκρότηση σώματος ειδικών βα
θμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ
και ειδικούς επιστήμονες για την εξέταση της ξένης γλώσ
σας, στον ορισμό επιτηρητών, στη σύσταση ειδικού οργάνου
για την επιλογή των θεμάτων και στη δυνατότητα διεξα
γωγής του διαγωνισμού σε περισσότερα εξεταστικά κέντρα.
Επίσης ορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμ
μετοχή στο διαγωνισμό. Τέλος, με το άρθρο αυτό" ρυθμί
ζονται θέματα σχετικά με την υποβολή της αιτήσεως συμ
μετοχής στις εξετάσεις και παρέχεται εξουσιοδότηση στο
Δ.Σ. του Κέντρου να καθορίσει ειδικότερα τον τρόπο επι
λογής και μετάδοσης των θεμάτων και διεξαγωγής του δια
γωνισμού' κατά τρόπο που να εξασφαλίζει το αδιάβλητο και
τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.
Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται ο τρόπος διεξαγωγής του
διαγωνισμού , ο οποίος γίνεται σε δύο στάδια, καθορίζονται
τα γνωστικά πεδία που εξετάζονται σε κάθε στάδιο, επι
βάλλονται διατυπώσεις που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο του
διαγωνισμού και ορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης και καθο
ρισμού των επιτυχόντων. Με το ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι
δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγο
ρίες υποψηφίων και, τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για τη
μεταβολή των εξεταζομένων μαθημάτων και του τρόπου διε
ξαγωγής του διαγωνισμού, το λεπτομερέστερο προσδιορι
σμό της εξεταστέας ύλης και τον καθορισμό συντελεστών.
Στο άρθρο 18 προβλέπεται ο τρόπος κατανομής των επιτυχόντων στα τμήματα της σχολής. Επίσης, προβλέπεται η
δυνατότητα να καλ.υφθούν θέσεις πού τυχόν μένουν κενές
από τους επόμενους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, των οποίων, όμως, ο αριθμός δεν μπορεί να
υπερβεί ποσοστό 10% του αριθμού των θέσεων, για τΙς
οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.
Το άρθρο 19 επιβάλλει την κύρωση από την ΚΕΕ του ο
ριστικού πίνακα των εισαγόμενων και τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχει εξουσιοδότηση για
τον καθορισμό του τύπου της δήλωσης του προηγούμενου άρ
θρου και του τρόπου της εγγραφής που γίνεται μετά τη δη
μοσίευση του πίνακα.
Στο άρθρο 20 ορίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του σπουδα
στή εκπαιδευτικού ιδρύματος αλλά του υπαλλήλου και προβλέπονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Με το
ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα να παρακολουθούν και
αλλοδαποί το πρόγραμμα της Σχολής και παρέχεται εξου
σιοδότηση για τον καθορισμό των ειδικωτέρων υποχρεώσεων
των εκπαιδευομένων, των διοικητικών κυρώσεων και της δια
δικασίας επιβολής τους.
Στο άρθρο 21 ορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η
κατανομή της σε τρεις φάσεις και τα όρια της διάρκειας της,
παρέχεται δε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προεδρίας της
Κυβέρνησης να καθορίσει ειδικότερα, μετά γνώμη του Δ.Σ.
του Κέντρου, τη διάρκεια και την κατανομή της στις τρεις
φάσεις. Επίσης .διευκρινίζεται ότι η εκπαίδευση στη Σχολή
δεν αντιστοιχεί προς τις εκπαιδευτικές περιόδους ή τα διδα
κτικά έτη των Α.Ε.Ι. ή των σχολείων και παρέχεται εξου-
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-δόττση στο Δ.Σ. του Κέντρου να καθορίσει θέματα σχε•.ά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα , μετά γνώμη του εκ.δευτικού συμβουλίου.
rΜε το άρθρο 22 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο
ρισμού των εξερχομένων από τη Σχολή και επιβάλλεται
οχρέωση διορισμού και παραμονής στο Δημόσιο ή στους
Γ.Α. επί δέκα τουλάχιστον χρόνια. Ειδικά, γιά όσους διοονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, προβλέπεται
ι κατατάσσονται στην κατηγορία AT, ανεξάρτητα από
τυπικά τους προσόντα, παρέχεται δε ξουσιοδότηση στον
ουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης να καθορίσει το βαθμό
ον οποίο κατατάσσονται, και τον τρόπο της βαθμολογις εξέλιξής τους, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, κας και το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται τα διυπουργικά
ιλέχη. Ακόμη παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό
; διαδικασίας επιλογής και κατανομής στους οργανισμούς
τικής αυτοδιοίκησης των εξερχομένων από το οικείο τμή, για το διορισμό των οποίων, πάντως, απαιτείται σύμνη γνώμη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 23 απαγορεύεται να προκηρυχθούν διαγωνινί για την κατάληψη θέσεων που προορίζονται για τους εχόμενους από . τη Σχολή μετά ένα έτος από τήν έναρξη
: εκπαίδευσης της πρώτης σειράς, και προβλ-έπεται η
τάργηση των σχετικών πινάκων που τυχόν θα-ισχύουν, κα; και των διατάξεων για την άσκηση στο Συμβούλιο της
ικρατείας και για την προεισαγωγική εξέταση των υποφιων Ακολ.ούθων Πρεσβείας.
II. Το τρίτο κεφάλ.αιο που αποτελείται από τα άρθρα 24
; 29, περιέχει διατάξεις σχετικές με το Ινστιτούτο Διαρ<ς Επιμόρφωσης και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διαρη Επιμόρφωσης, καθώς και διατάξεις τελικές και μεταηκές ειδικότερα. μ ·.'■■
;
ί S-.
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Γο άρθρο 24 αναφέρει την αποστολή του ΙΔΕ και διευκρι*ι ότι το ΙΔΕ ατεοτελεί φορέα παροχής επαγγελματικής
τάρτισης και διαφορετικής από την παιδεία που παρέχεται
χ εκπαιδευτικά ιδρύματα,· και δεν χορηγεί τίτλο σπουV.

;
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Γο άρθρο 25 αναφέρεται στο σκοπό, στον τρόπο καθορισμού
εκτέλεσης και στη διάρκεια των προγραμμάτων σπου/. Προβλ.έπει, επίσης, την εκτέλεση ειδικών προγραμμάσπουδών από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες επί μές φορέων, σε συνεργασία με το ΙΔΕ.
Ιε το άρθρο 26 ορίζεται ότι η συμμετοχή στα προγράμ:α του Ινστιτούτου είναι υποχρεωτική και μπορεί να συνεεται ολική ή μερική απαλλαγή του υπαλλήλου από τα
ήκοντά του.
ο ίδιο άρθρο παρέχει εξουσιοδότηση για τον καθορισμό
διαδικασίας επιλογής και των προϋποθέσεων συμμετοχής
1 υπαλλήλων στα προγράμματα.
Ιε το άρθρο 27 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διευτή του ΙΔΕ, ο οποίος επικουρείται από δύο συμβούλ.ους
υδων. Γο άρθρο αυτό προβλ.έπει και εκπαιδευτικό συμλιο και χορηγεί τη δυνατότητα να συγκροτούνται από το
υθυντή ομάδες εργασίας γιά τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
•Ιε το άρθρο 28 παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη σύση περιφερειακών ινστιτούτων διαρκούς επιμόρφωσης και
ρύθμιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων των ιντούτων αυτών.
έλ.ος, το άρθρο 29 περιέχει τελικές και μεταβατικές διαΑθήνα, 15 Απρι/.ίου 19S3
Οι Υπουργοί
νεδρίχς της Κυβέρνηση:
ΕΞωτεεικών
. ΚΟΥΤΣΟ ΓΙΩΡΓΛΣ Ί. ΧΛ ΡΑΛ Α.Μ IIΟ Π ΟΥΔΟΣ
ικής Οικονομίας
Εσωτερικών
ΡΑΣ. ΑΡΣΕΧΗΣ
ΓΕΩΡ. ΓΕΧΝΊΙ.ΜΑΤΑΣ
αιοσύνη;
Οικονομικών
Λ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Δ Μ Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΧΟΣ
/.ιτ.σαού Κ: ι Επιστημούν
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ΙΑΛ.-ΜΑΡ. (ΜΕΛΙΝΑ)
ΕΛΕΥΘ. ΠΕΡ1ΒΛΚ1ΙΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
·
Ίδρυση Ελνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ελνικό Κέντρο Δημόσιας Διοικητής.'
Ά?-$ρο 1.

Ίδρυση και αποστολή τού Κέντρου, διάρ-λρωση υπηρεσιών.
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επω
1.
νυμία Εΰνικό Κέντρο Δημόσια; Διοίκηση; (Ε.ΚΛΔ.) και
έδρα τητν Α-λήνα. Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Προεδρία; της
Κυβέρνησης.
1
2·. Υπηρεσιακές μονάδες του Κέντρου είναι η Ελνική Σχο
λή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και το Ινστιτούτο Διαρ
κούς Επιμόρφωσης (Ι.ΔΕ.).
3. Σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργία στελεχών τη»
δημόσιας διοίκησης, κεντρικής
κατ αποκεντρωμένης, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων
δημόσιου δικαίου, κα-λώς και της διοικητικής δικαιοσύνης,
που να διασπούν ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και
νέο πνεύμα προσέγγισης των προβλημάτων, ώστε να συμβάλ
λουν αποτελνεσματικά στον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρο
νισμό των μεθόδων διοίκησης.
Άρ-δρο 2.
Διοικητικό Συμζούλ.ιο.

;

■ 1. Το Ε.ΚΛΔ. διοικ,εί Διοικητικό Συμίού/.ιο που απαρτί
ζεται από: α) τον Πρόεδρο, β) το Πενικό Γραμματέα του,
ΕΚ.Δ.Δ., γ) τους Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και του 1.ΔΕ.,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) έναν εκ
πρόσωπο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στ) έναν
εκπρόσωπο των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων και ζ) δύό
επιστήμονες. Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Ι1·?όεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
2.
Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, τα δύο μέλη που
μνημονεύονται στο στοιχ. ζ' της προηγούμενης παραγράφου,
και οι αναπληρωτές των τελευταίων, επιλνέγοντα·. μεταξύ
επιστημόνων μεγάλου κόρους και ειδικής εμπειρίας.
Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, κ.αύώς και τα
3.
μέλη που μνημονεύονται σ-α στοιχ. δ', ε', στ' και ζ' της
παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για
τριετή όητεία, πού μπορεί να ανανεω-λεί, με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Η αποζημίωσή τους κα-λ ορίζεται με
κ.οινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κε&έρνησης
και Οικονομικών. Ως εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των οημ/^ιοϋπαλληλικ.ών οργανώσεων κ.πι

λϊδας (ΚΕ.Δ.ΚΕ) και την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων
Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.ΔΕ.Δ.Υ.), ιαντίστοιχα. Εάν οι εκ
πρόσωπο: αυτοί δεν οριστούν σε προόεσμία 15 ημερών από τη
λήψη του σχετικού ερωτήματος, το Διοικητικό Συμόούλιο
συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή τους.
4.
Όταν ως "ίΐ ρόεδρος. Γενικός Γραμματέας ή μέλη του Δ.Σ.
διορίζονται δικαστικοί ή δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλο; του
δημόσιου τομέα, ο διορισμός τους δε γίνεται λ.ογω της συγ
κεκριμένης ιδιότητάς τους, ώστε να χρειάζεται να ερωτη-όει
σχετικά η προϊστάμενη τους αρχή, αλλίά λσγω της εαο'-ί'·κευμένη; επιστημονικής και επαγγελματικής επίδοσής τους
και της προσωπικής τους προσφοράς. .
5.
Στην απόφαση του Υπουργικού Συαδουλ.ιου που προα/.επεται από την παράγραφο 3 του άρνρου αυτού καύορίμτα:
αν η αν άλεση καόηκόντων του Προέδρου, του Γενικού Γραμ
ματέα και των με/.ων
υε/.ών που αναφέρονται στα στοίχε
στοιχεία ο , ε ,
ματεα
στ' και ζ' της παραγράφου 1 γίνεται παράλληλα με τα κ.αου τυχόν κατέχουν τα πρόσωπα αυτά
•ύήκοντά της ύέση

