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Πεξίιεςε 

Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ θαη θαίξησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην λέν ξφιν ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Διιάδα, κέζα ζην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2010 

έσο θαη ζήκεξα, φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ ζχγρξνλε θνηλσληθή αιιαγή, θαη 

επηδξά ζηελ απφδνζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

πγθεθξηκέλα ζα δηεξεπλεζεί ν παξάγνληαο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ν 

παξάγνληαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, ν παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ε νπνία έρεη 

ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, θαη ν παξάγνληαο ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ θαη ηεο εγεζίαο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Δπξψπε, θαη ελ ζπληνκία ζα 

αλαθεξζνχλ θαη ζηνηρεία γηα ην δεκφζην ππάιιειν ζηελ Ακεξηθή.  

Κχξηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε πηνζέηεζε θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δχλαηαη λα απνηειέζεη ην βέιηηζην εξγαιείν 

πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο, αξρηθά νηθνλνκηθήο θαη πεξαηηέξσ θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζεσξείηαη βαζηθφ ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ marketing. Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Οδεγνχ Οξζήο Γηνηθεηηθήο 

πκπεξηθνξάο απφ ηνλ εξγαδφκελν ζηε δεκφζηα δηνίθεζε δχλαηαη λα θαηαζηεί έλα 

ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν θαη έλα λέν έξεηζκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα λέαο θνπιηνχξαο. Οη 

νξγαληζκνί ζήκεξα ρξεηάδνληαη ηζρπξή εγεζία θαη ηζρπξφ management γηα βέιηηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ ην γεγνλφο φηη δελ πεξηιακβάλεη 

έξεπλα, πνηνηηθή ή πνζνηηθή, κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ή πξαγκαηνπνίεζε 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 
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Abstract  

The objective of the present work is to investigate some important and crucial factors 

that shape the new role of civil servant in Greece in the last period from 2010 to today, 

as specified by modern social change, and impact on performance of the public service 

in the social environment. 

In particular, the factor of administrative reform, the e-government factor in the day-to-

day running of public administration in Greece, the factor of social change that has 

taken place in recent years in Greece, and the agent of the civil servant and leadership, 

will be explored. 

In the following, we will also mention the details of the civil servant function in Europe, 

and will briefly mention data for the civil servant in America. The main findings of the 

present work are that the effective functioning of e-Government, its adoption and its 

integration into the day-to-day operation of public administration, can be the optimal 

tool for multilateral development, initially economic and further social and cultural.  

Corporate Social Responsibility is considered a key part of modern communication and 

marketing. The adoption of the new Good Administrative Behavior Guide by the 

employee in the public administration can become a functional tool and a new 

foundation for the cultivation of a new culture. Organizations today need strong 

leadership and strong management for optimal efficiency. 

Limitations of this work are the fact that it does not include research, qualitative or 

quantitative, using a questionnaire or making personal interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

                                                                                                                                   

Σίηινο Δλόηεηαο Αξηζκόο ειίδαο 

Δηζαγσγή 1 

θνπφο ηεο Δξγαζίαο 1 

Κεθάιαην Α΄ : Ο παξάγνληαο ησλ δηνηθεηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ 

2 

1. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη 3 

2. Ζ επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 6 

2.1   Μεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 

Γεκνζίνπ ηελ πεξίνδν 2010 -2014  

7 

2.1.1 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 7 

2.1.2.   Νέα Οξγαλνγξάκκαηα Τπνπξγείσλ 9 

2.1.3.   πγρσλεχζεηο – Καηαξγήζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 11 

2.1.4. Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο 

Γηνίθεζεο 

12 

2.1.5. Απινχζηεπζε θαη αλαζρεδηαζκφο δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

13 

2.1.6.   Δηζαγσγή αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο 17 

2.1.7.  Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ 18 

2.2. Μεηαξξπζκίζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ ηελ πεξίνδν 2010 -2014 

22 

2.2.1.  Μηζζνινγηθέο κεηαβνιέο 23 

2.2.2.  Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο 25 

2.3. Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην ηελ πεξίνδν 2010 -2014 

30 

Κεθάιαην Β΄ : Ο παξάγνληαο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

30 

1. Οξηζκφο   31 

2. χληνκε αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα 

32 

3. ηξαηεγηθή γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε γηα ηελ 37 



v 

 

πεξίνδν 2014-2020 

3.1. θνπφο 38 

3.2. Δπλντθνί παξάγνληεο εηζαγσγήο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε 

38 

3.3. ηξαηεγηθνί άμνλεο παξέκβαζεο 39 

3.4. Γεζκεπηηθέο Γεληθέο Αξρέο 39 

3.5. Βαζηθνί ζηφρνη 40 

4. Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Σνκέα 44 

4.1. Πξφγξακκα «Γηαχγεηα» 44 

4.2. Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ)  

46 

4.3. Έθδνζε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ – Φεθηαθή 

ππνγξαθή 

50 

4.4.   Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 50 

4.5.  Μεηξψν Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ Γεκνζίνπ  50 

4.6.  Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 53 

5. Τηνζέηεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε 

54 

Κεθάιαην Γ΄ : Ο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο 

60 

1. Ζ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ 61 

2. Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 63 

3. Ο ξφινο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 65 

4. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 67 

4.1. Οξηζκφο 68 

4.2. ρέδην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Τπεχζπλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

68 

4.3. Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (Corporate 

responsibility institute) 

75 

4.4. Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δ.Κ.Δ. 76 

4.5. Παξάδεηγκα πηνζέηεζεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 77 



vi 

 

Δπζχλεο απφ Γεκφζην Οξγαληζκφ 

4.6. Ρφινο ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε 

78 

Κεθάιαην Γ΄ : Ο παξάγνληαο ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ θαη ηεο εγεζίαο 

83 

1. Σν ιεηηνχξγεκα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ - 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

84 

1.1. Νένο Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο  85 

1.1.1. Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σο εθαξκνζηψλ ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ Γηθαίνπ ελ γέλεη.   

85 

1.1.2. Καλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη ηφζν φηαλ έξρνληαη ζε άκεζε πξνζσπηθή 

ή δηα ηνπ ηειεθψλνπ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, 

φζν θαη θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. 

86 

1.1.3. Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ νη 

νπνίεο απνηεινχλ θαλφλεο δξάζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο.  

89 

1.2. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 91 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο  92 

2.1.πζηεκηθή Γηαρείξηζε  92 

2.2.Γεκφζηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 94 

2.3.Γεκηνπξγία ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ εξγαζία  95 

3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Δπξψπε 97 

3.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ 

Δπξψπε 

97 

3.2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αλά 

Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

101 

3.2.1. Βέιγην  101 

3.2.2. Γαλία 102 

3.2.3. Ηξιαλδία  102 

3.2.4. Γαιιία 104 



vii 

 

3.2.5. Λεηνλία 104 

3.2.6. Οπγγαξία 104 

3.2.7. Απζηξία  105 

3.2.8. Ρνπκαλία 105 

3.2.9. Φηλιαλδία 106 

3.2.10. Βνπιγαξία 106 

3.2.11. Γεξκαλία 106 

3.2.12. Ηηαιία  107 

3.2.13. Ληζνπαλία 108 

3.2.14. Μάιηα 108 

3.2.15. Πνισλία 109 

3.2.16. ινβελία  109 

3.2.17. νπεδία 109 

3.2.18. Σζερία  110 

3.2.19. Δζζνλία 110 

3.2.20. Ηζπαλία 110 

3.2.21. Κχπξνο 111 

3.2.22. Λνπμεκβνχξγν 112 

3.2.23. Οιιαλδία 112 

3.2.24. Πνξηνγαιία 112 

3.2.25. ινβαθία 113 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Ακεξηθή 113 

πκπεξάζκαηα 116 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ (παξάγνληαο κεηαξξπζκίζεσλ) 116 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ (παξάγνληαο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο) 

120 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ (παξάγνληαο θνηλσληθήο αιιαγήο) 121 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ (παξάγνληαο δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη 

εγεζίαο) 

121 

Πεξηνξηζκνί 124 

Πξνηάζεηο 125 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 131 



viii 

 

 



1 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηα ππφινηπα θξάηε – κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ιεηηνπξγεί σο δνκή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Οη 

πνηθίιεο δνκέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε αλεπαξθείο πφξνπο 

(Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 90). Μέζσ ηεο αλάδεημεο σο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο ή σο 

παξαδείγκαηνο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, απηήο ηνπ λένπ δεκφζηνπ management, 

πξνθχπηεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ, ησλ εθξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζηπεληαεηία ε νπζία ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνηχπνπ ζηελ 

Διιάδα δελ θάλεθε λα επεξεάζηεθε ζνβαξά απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ πνξεία 

ζπγθξφηεζεο ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο, πέξαλ θάπνησλ πξνζαξκνγψλ, θπξίσο ζεζκηθψλ 

(λέεο αξκνδηφηεηεο θαη φξγαλα), δειαδή ηππηθά κνξθνινγηθψλ, ζε έλα εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηππνπνηεκέλσλ, κε θαηαγεγξακκέλσλ θαη επκεηάβιεησλ δηαδηθαζηψλ 

(Παζζάο θ.α., 2009). 

 Ζ κεραληζηηθή θαη ε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, κε 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ηάμε, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα, δίλνπλ ηε 

ζθπηάιε ζηελ αηαμία, ηε δηαξθή αιιαγή, ηελ απηνξξχζκηζε, έλλνηεο πνπ έρνπλ 

επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ θαη έρνπλ αλαζεσξήζεη δεδνκέλνπο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη δξάζεο (Ηνξδάλνγινπ, 208). 

 ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο ηα φξηα δξάζεο δελ ζα πξέπεη 

λα είλαη άθακπηα θαη ηεξαξρηθά θαζεισκέλα, αιιά νη δηνξγαλσηηθέο θαη 

ελδνυπεξεζηαθέο ζρέζεηο λα είλαη θαζεκεξηλφηεηα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 197), 

«θπξίσο ζε πεξηφδνπο φπνπ ε ηάμε θαη ε εξεκία δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηαξαρή». 

 

θνπόο ηεο εξγαζίαο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

θαη θαίξησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην λέν ξφιν ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ ζηελ Διιάδα, κέζα ζην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2010 έσο θαη 

ζήκεξα, φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ ζχγρξνλε θνηλσληθή αιιαγή, θαη επηδξά ζηελ 

απφδνζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 



2 

 

πγθεθξηκέλα ζα δηεξεπλεζνχλ νη θάησζη παξάγνληεο : 

Α. Ο παξάγνληαο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνζηεί θαη 

ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, δίλνληαο έκθαζε ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2010 έσο θαη ζήκεξα, αιιά θαη απηέο πνπ ζρεδηάδνληαη λα 

εθαξκνζηνχλ (Κεθάιαην Α). 

Β. Ο παξάγνληαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, σο πξνο ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, αιιά θαη ηα νθέιε απηήο ζηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ πνιίηε (Κεθάιαην Β). 

Γ.Ο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ε νπνία έρεη ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ν ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ε λέα είζνδνο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ (Κεθάιαην 

Γ). 

Γ. Ο παξάγνληαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ηεο εγεζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο 

ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή παξνρή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηνλ πνιίηε. ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

ζηελ Δπξψπε, θαζψο ε Διιάδα είλαη έλα θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 

ελ ζπληνκία ζα αλαθεξζνχλ θαη ζηνηρεία γηα ην δεκφζην ππάιιειν ζηελ Ακεξηθή 

(Κεθάιαην Γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην Α΄ 

Ο παξάγνληαο ησλ δηνηθεηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ 
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 Ζ Γηνίθεζε είλαη θαη Θεσξία θαη Πξάμε, κία ζρέζε ακθίδξνκε, κε 

πνιπδηάζηαηε θχζε θαη κε πνιππινθφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζή 

ηεο. Με εζηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ θαη 

επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζην δενληνινγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ε Γηνίθεζε, ην 

χθνο θαη ην πλεχκα απηήο, φπσο απαληάηαη απζφξκεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

Γεκφζηαο δσήο (Αξγπξηάδεο, 2004). 

 Πξνθχπηεη πιένλ ε αλάγθε γηα έλα λέν ζεζκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ  δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζα ππαθνχεη θαη ζα εθθξάδεη ηε ινγηθή ηνπ δηθηχνπ ησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο ην λέν νξγαλσηηθφ πξφηππν, ε λέα νξγαλσηηθή κνξθή είλαη απηή 

ηνπ δηθηχνπ (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 87). 

 Αλαδεηθλχεηαη πιένλ επηηαθηηθή ε ζεκαζία, θαη κέζσ ηεο «επξσπατθήο 

δηαθπβέξλεζεο», ηνπ δεκνζίνπ management, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηεο 

πξνζθπγήο ζηε ζπζηεκαηηθή θαη επξχηεξε δπλαηή δηνηθεηηθή θαη θνηλσληθή 

δηαβνχιεπζε. Με ηηο «λέεο κεζφδνπο» ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, νη εζληθέο 

δηνηθήζεηο θαινχληαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ ζηνρνζεζίαο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ, 

βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ, αληηπξνζσπεπηηθψλ θαη ζχλζεησλ δεηθηψλ απφδνζεο (Παζζάο 

θ.α., 2009). ηα εξγαιεία απηψλ ησλ λέσλ κεζφδσλ ζπγθαηαιέγνληαη νη πνζνηηθνί θαη 

πνηνηηθνί δείθηεο (indicators) ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ 

(benchmarking), ε δεκνζηφηεηα (shame & blame mechanism) ησλ εζληθψλ επηδφζεσλ 

θαη ησλ πεξηνδηθψλ ζπγθξηηηθψλ αμηνινγήζεσλ (scoreboards, peer reviews) γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ, ε παξνρή 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Μέζσ αλάιπζεο κε ηζηνξηθή – ζεζκηθή πξνζέγγηζε νη δηνηθεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο νξηνζεηνχληαη απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ, 

θαλφλσλ (άηππσλ θαη ηππηθψλ) θαη ζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ηαρχηεηα, ην εχξνο, 

ην χθνο αιιά θπξίσο ε πινπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

«δηνηθεηηθφ πξφηππν» πνπ αθνινπζείηαη (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 190). 

 

 

1. Η ζέζε ηεο Διιάδαο ζην παγθόζκην νηθνλνκηθό γίγλεζζαη 
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 χκθσλα κε ηελ Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Αληαγσληζηηθφηεηα 2014-2015 

(Global Competitiveness Report 2014–2015, pp 3)  ηνπ World Economic Forum, ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαίλεηαη λα αθήλεη ηειηθά ηε ρεηξφηεξε θαη ηελ πην καθξνρξφληα 

νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ 80 εηψλ. πλνιηθά, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο είλαη θαιχηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλ θαη 

εκθαλίδεηαη άληζε θαηαλνκή. Ζ αλάθακςε ζηελ Ακεξηθή θαίλεηαη λα είλαη άλεηα 

εδξαησκέλε, κε ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ νηθνλνκία ηεο 

Ηαπσλίαο, ελψ ρξεηάδεηαη αθφκα λα εθαξκφζεη ην «Abenomics» ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ηδησηηθήο δήηεζεο, θαίλεηαη λα μππλάεη κεηά απφ δχν δεθαεηίεο ζηαζηκφηεηαο (Σν 

Abenomics αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ ππνζηήξημε ν Shinzō Abe ζηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 2012, νη νπνίεο ηνλ εμέιεμαλ ζηε δεχηεξε ζεηεία ηνπ σο Πξσζππνπξγνχ ηεο Ηαπσλίαο. Σν Abenomics 

βαζίδεηαη ζε "ηξεηο θαηεπζχλζεηο" :  ηεο λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο, ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ).  

 ηελ Δπξψπε ε εηθφλα είλαη πεξηζζφηεξν αλακεκεηγκέλε, κε πνιιέο ρψξεο λα 

θαηαγξάθνπλ ηελ επηζηξνθή ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο, ελψ νξηζκέλεο άιιεο λα 

εμαθνινπζνχλ λα ππνθέξνπλ απφ ηελ αδπλακία αλάπηπμεο, απφ ηελ παξαηεηακέλε 

εζσηεξηθή δήηεζε, ηελ πςειή αλεξγία, θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ. 

 ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηψλ 144 ρσξψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ Έθζεζε, ζε επίπεδν 12 βαζηθψλ Ππιψλσλ 

δηακφξθσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κίαο ρψξαο, νη νπνίνη αλαιχνληαη θαησηέξσ, ε 

Διιάδα κεηά ηελ αλάθακςε πνπ μεθίλεζε ην 2013 βξίζθεηαη ζηελ 81
ε
 ζέζε. Έρνπλ 

παξαηεξεζεί βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αγαζψλ (85
ε
 ζέζε), κε βειηησκέλα 

επίπεδα αληαγσληζκνχ (71
ε
 ζέζε) θαη πην επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο, κε θαιχηεξε 

καθξννηθνλνκηθή απφδνζε θαη κε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Απηέο νη 

ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ κία ζεηηθή πξννπηηθή, παξά ηα πςειά επίπεδα ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο, θαη απνδεηθλχνπλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο αξρίδνπλ λα απνδίδνπλ. Παξά ηηο 

θαιέο επηδφζεηο, παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο ε Διιάδα ζπλερίδεη λα 

αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο.  

 πγθεθξηκέλα ε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο παξακέλεη αδχλακε θαη απηφ 

επηηπγράλεη κία θαθή αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο (129
ε
 

ζέζε), ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο αγνξά (130
ε
 ζέζε) δελ έρεη αθφκε αλαθάκςεη απφ ηελ 

πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ππάξρνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ επξσζηία ησλ 

ηξαπεδψλ ηεο (141
ε
 ζέζε), θαη ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε (136

ε
 ζέζε) παξακέλεη ν 
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πην πξνβιεκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε δηαξζξσηηθή αιιαγή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο πην παξαγσγηθέο, βαζηζκέλεο ζηε γλψζε 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία ηεο (109
ε
 ζέζε). Απηφ ζα 

απαηηήζεη βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο (111
ε
 ζέζε), 

θαζψο θαη πςειφηεξεο επελδχζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ γλψζε, φπσο π.ρ. 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (114
ε
 ζέζε). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο 

απνηειεί πεξίπνπ ην 0,15% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε θαη ην ειιεληθφ ΑΔΠ ιηγφηεξν 

απφ ην 0,3% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, αλ απηφ κεηξεζεί ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο, ή αθφκε 

ιηγφηεξν, αλ κεηξεζεί ζε φξνπο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Παξ’ φια απηά, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζρεδφλ αδηαιείπησο ζην επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία. Καηά ηα ρξφληα απηά, βίσζε κηα θξίζε πνπ 

παξφκνηά ηεο δελ έρεη βηψζεη θακία άιιε νηθνλνκία θξάηνπο-κέινπο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (Σζαθιφγινπ θ.α., 2016). 

Σν 2008 ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ θαη ε θξίζε πνπ μέζπαζε 

θαη ζεκαηνδνηήζεθε ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε ηε ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers 

νδήγεζαλ ζηε ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πξνθαιψληαο ηελ εμάιεηςε ηεο «θνχζθαο» πνπ θαίλεηαη πσο είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ ελ 

ιφγσ αγνξά θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

χκθσλα κε Έθζεζε ησλ Σζαθιφγινπ, Οηθνλνκίδε, Παγνπιάηνπ, 

Σξηαληφπνπινπ θαη Φηιηππφπνπινπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 γηα Έλα Νέν Αλαπηπμηαθφ 

Πξφηππν γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ε Μεηάβαζε ζε Απηφ, φπσο νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, έηζη θαη ε Διιάδα πηνζέηεζε ην 2008 έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο 

επέθηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Δμαηηίαο φκσο ηεο κε 

ζπλεηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ηεο θξίζεο, ε 

ρψξα καο θαηά ηελ έλαξμή ηεο βξέζεθε κε έλαλ ηδηαίηεξα πςειφ ιφγν δεκνζίνπ ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ. ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζε απηέο ηεο 

Δπξσδψλεο, πηνζεηήζεθαλ κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πεξηζηνιήο, πνπ ζηφρεπαλ ζηε 

δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη απνθιηκάθσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο 

ΑΔΠ. Σα πξνγξάκκαηα απηά, θαη θπξίσο εθείλα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο, ήηαλ ηδηαίηεξα πηεζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο δξάζεηο ηνπο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, θπξίσο, ζηηο αγνξέο πξντφληνο θαη εξγαζίαο, αιιά θαη 



6 

 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ ζηφρεπζε ήηαλ, θαη παξακέλεη, κέζσ 

απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ. Απφ ην 

2014 θαη κεηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο παξαηεξείηαη κηα «κεηαξξπζκηζηηθή θφπσζε», 

κε ηελ έλλνηα ηεο απξνζπκίαο γηα ηελ επηβνιή πεξαηηέξσ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο, αιιά θαη πηνζέηεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νη δηαδηθαζίεο, ππεξεζίεο ή πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ απαηηνχλ έλα αλνηθηφ, 

δηαθαλέο, απνηειεζκαηηθφ θαη ππεχζπλν πεξηβάιινλ, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Απηφ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα δσήο, θαζψο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηηο 

επελδχζεηο. ηελ Διιάδα ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα. Πνιιά δηνηθεηηθά βάξε πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απνηεινχλ ζχλζεηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ κεγάινπ 

αξηζκνχ ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ, άζθνπν θφξην εξγαζίαο, θφζηνο θαη 

γξαθεηνθξαηία, κεησκέλε ππνθίλεζε, αλεπαξθή θηλεηηθφηεηα θαη θνξκαιηζκφ 

(Markellos et al, 2007). 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί αλαγθαηφηεηα 

πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013). 

 

2. Η επηηαθηηθή αλαγθαηόηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

 

Δλψ ζπλήζσο ζηνλ δεκφζην δηάινγν ε ειιεληθή θξίζε ζεσξείηαη θξίζε 

δεκνζίνπ ρξένπο, ζηε ξίδα ηεο είλαη κηα θιαζηθή πεξίπησζε θξίζεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ πηψζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νθείιεηαη ζηε κε πινπνίεζε 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ θξίζε. Θα κπνξνχζε 

θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ην «πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο» ηεο θξίζεο δελ γξάθεη «2010», 

δειαδή ην έηνο πνπ ε ρψξα καο εηζήιζε ζηα Μλεκφληα, αιιά «2001», ην έηνο πνπ –

θάησ απφ ην βάξνο ηεο ηεξάζηηαο ιατθήο αληίδξαζεο– ε ηφηε θπβέξλεζε εγθαηέιεηςε 

ηε ζρεδηαδφκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (Σζαθιφγινπ, θ.α. 

2016). Απφ ηφηε θαη κέρξη ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ, 



7 

 

ειάρηζηεο κεηαξξπζκίζεηο πινπνηήζεθαλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ, κάιινλ, 

ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα Έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γηα ην έηνο 2016, ε Διιάδα παξνπζίαζε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ 

αληαπφθξηζεο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηφ 0,8 % γηα ηελ ηεηξαεηία 

2011-2014 (OECD Economic Surveys : Greece 2016). 

Οη θαινί ζεζκνί ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ελφο 

θνηλσληθνχ-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ νπζηαζηηθά δηακνξθψλνπλ ηα θίλεηξα γηα 

ηελ εξγαζία, ηελ απνηακίεπζε, ηελ επέλδπζε, ηε κφξθσζε θαη ηελ θαηλνηνκία, αιιά 

θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηελ εθπιήξσζε άιισλ ππνρξεψζεσλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ δηακφξθσζε θαιχηεξσλ ζεζκψλ θξαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ άιισλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ βειηίσζε ησλ ζεζκψλ δελ είλαη εχθνιε, φκσο, θάπνηεο ζηνρεπκέλεο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη λα σζήζνπλ ηε ρψξα καο ζε κηα 

θαιχηεξε «ηζνξξνπία». Όκσο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα πιήξε νθέιε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ εκθαλίδνληαη κεηά απφ ιίγα ρξφληα (Ioannides and Pissarides. 2015 : 

Σζαθιφγινπ. 2016), ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην δηάζηεκα κπνξεί λα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν (π.ρ. ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 2010-2014, έιαβαλ ρψξα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 

2.1. Μεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Γεκνζίνπ ηελ πεξίνδν 

2010 -2014 

Με ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο νξζνινγηθά δνκεκέλνπ, εχξπζκνπ θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθνχ δεκνζίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επξχηεξε πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο 

(Σζαθιφγινπ. θ.α. 2016) : 

 

2.1.1. : Σνπηθή Απηνδηνίθεζε : κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/07-06-

2010) πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαζπγθξφηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε ζπλέλσζε 910 πξψελ Γήκνη ζε 325 λένπο Γήκνπο, κε 



8 

 

ζπγθξφηεζε 13 λέσλ πεξηθεξεηψλ κε πιήξε δεκνζηνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, 

αηξεηά φξγαλα (πεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην) θαη αλάιεςε κέξνπο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ θαηαξγεκέλσλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, θαη 7 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, κε θαζήθνλ ηελ εθαξκνγή θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη νπνίεο  είηε ιφγσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο είηε ιφγσ 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, απνθαζίζηεθε λα κελ πεξάζνπλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά 

λα παξακείλνπλ ζηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο.  

χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Νφκνπ, ε νπνία θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή 

ζηηο 14 Μαΐνπ 2010 πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3852/2010, ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε αλαδηάξζξσζε ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο, 

πνπ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνλ πξψην βαζκφ απηνδηνίθεζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ νη Γήκνη, 

αιιά θαη ην δεχηεξν βαζκφ πνπ ζπγθξνηνχλ νη Πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ηελ θξαηηθή 

απνθέληξσζε πνπ ζπγθξνηνχλ νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Ζ λέα αξρηηεθηνληθή 

δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο ζεζκηθέο ππνδνρέο θαη γηα ηνλ ζηαδηαθφ ιεηηνπξγηθφ 

εθζπγρξνληζκφ, ηελ πηνζέηεζε πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο θαη 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη ηελ επξχηαηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

θέξλνληαο ηε ρψξα ζηελ πξψηε γξακκή ησλ δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ ηεο επνρήο. Οη 

δνκηθέο αιιαγέο γηα ηε ξηδηθή αλαζχληαμε ηνπ θξάηνπο είλαη ε θαηάιιειε  απάληεζε 

ζηελ πνιχπιεπξε θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Ζ πξνβιεκαηηθή δνκή θαη ε 

ξαγδαία επηδείλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη θχξηνο 

ιφγνο γηγάλησζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο θαη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε.  

ηφρνη ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηέζεθε ε εμαζθάιηζε κηαο δξαζηηθά μεθάζαξεο, 

ζηέξεαο θαη ιεηηνπξγηθήο δνκήο πνπ επηηξέπεη: 

 κηα λέα πνηφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ δπλακηθνχ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπ αιιά 

θαη ηελ αλαπηπμηαθή επαλεθθίλεζε ηεο ρψξαο,  

 νπζηαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε 

νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, ψζηε λα πξνσζεζεί κηα επξχηαηε 

κεηαξξχζκηζε ρσξίο λέεο δαπάλεο θαη λένπο θφξνπο, 

 ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 

θαη ηελ εμνξζνινγηζκέλε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζή ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ, ηηο αληηθαηηθέο θαη 

αληηθξνπφκελεο απνθάζεηο, κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πνιηηηθψλ ζε θάζε 

επίπεδν.   

 

2.1.2. : Νέα Οξγαλνγξάκκαηα Τπνπξγείσλ : κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 

4178/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ξπζκίζηεθε ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηεο έγθξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ λέσλ Οξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ. 

Σέζεθε ζε ηζρχ ην θαηλνχξην λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

κε ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε κηαο λέαο κεζνδνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ζηελ εμάιεηςε αιιειεπηθαιππηφκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ (Σζαθιφγινπ. θ. α. 2016). 

 ε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθαλ ηα θάησζη Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα θαηάξηηζεο ησλ λέσλ Οξγαλνγξακκάησλ ησλ Τπνπξγείσλ :  

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(Μεηνλνκαζία απφ Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν 

είρε θαηαξηίζεη ην νξγαλφγξακκα, δπλάκεη 

ηνπ Π.Γ/ηνο 99/2014, ΦΔΚ 166/Α’//28-08-

2014) 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 123/2016 

(ΦΔΚ 208/Α’/04-11-2016) 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 100/2014 

ΦΔΚ 167/Α’/28-08-2014 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 101/2014 & 

96/2017 

ΦΔΚ 168/Α’/28-08-2014 & 136/Α’/11-09-

2017 
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Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο 

(πγρψλεπζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δλεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, ε νπνία 

είρε θαηαξηίζεη ην νξγαλφγξακκα, δπλάκεη 

ηνπ ππ’αξ. 102/2014 Π.Γ/ηνο, ΦΔΚ 

169/Α’28-08-2014) 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 82/2017 

ΦΔΚ 117/Α’/10-08-2017 

Τπνπξγείν  Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο (Μεηνλνκαζία απφ Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ην νπνίν είρε 

θαηαξηίζεη ην νξγαλφγξακκα δπλάκεη ηνπ 

ππ’αξ. 103/2014 Π.Γ/ηνο, ΦΔΚ 

170/Α’/28-08-2014 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 70/2015 

ΦΔΚ 114/Α’/22-09-2015 

Οξγαλφγξακκα Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 104/2014 

ΦΔΚ 171/Α’/28-08-2014 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 105/2014 

&123/2016 

ΦΔΚ 172/Α’//28-08-2014 & 208/04-11-

2016 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 106/2014 

ΦΔΚ 173/Α’/28-08-2014 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 107/2014 & 

70/2015 

ΦΔΚ 174/Α’/28-08-2014 & 114/Α’?22-

09-2015 

Οξγαληζκφο Τθππνπξγείνπ Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο 

(Απφ ηηο 22-01-2015 ππάγεηαη ζην 

ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ) 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 108/2014 

ΦΔΚ 175/Α’/28-08-2014 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ 

(Μεηνλνκαζία ηνπ απφ Τπνπξγείν 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 109/2014 

&123/2016 

ΦΔΚ 176/Α’/29-08-2014 & 208/04-11-
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Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)  2016 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 111/2014 

ΦΔΚ 178/Α’/29-08-2014 

Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 112/2014 & 

123/2016 

ΦΔΚ 179/Α’/29-08-2014 & 208/04-11-

2016 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 113/2014 

ΦΔΚ 180/Α’/29-08-2014 

Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 114/2014 & 

70/2015 

ΦΔΚ 181/Α’/29-08-2014 & 114/Α’?22-

09-2015 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 116/2014 

ΦΔΚ 185/Α’/03-09-2014 

Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα : 123/2016 

ΦΔΚ 208/04-11-2016 

 

Ήδε κε ηελ ππ’αξ. ΓΟM/Φ. 20/νηθ.29896 15-09-2017 (ΑΓΑ : 6ΒΞΤ465ΥΘΦ-ΖΟΣ) 

εγθχθιην ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο παξέρνληαη νδεγίεο πξνο ηα 

Τπνπξγεία γηα θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ απφ ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη ζε ζέζεηο πνπ 

παξακέλνπλ, γηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο νξγαληθέο κνλάδεο 

θαη ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ ζηηο Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ. 

 

2.1.3. πγρσλεύζεηο – Καηαξγήζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ : κε ζθνπφ ηελ 

νξζνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κε 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζµφ ηνπ εχξνπο ηνπ, κέζσ θαηαξγήζεσλ ή ζπγρσλεχζεσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ην Γεµφζην ζπκθέξνλ,  εθδφζεθαλ νη λφκνη 

3895/2010 (ΦΔΚ 206 A΄), 4002/2011 (ΦΔΚ 180 A΄) (άξζξα 56-65), 4109/2013 (ΦΔΚ 

16 A΄) (άξζξα 1-13) θαη 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’), κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ νπνίσλ 

θαηαξγήζεθαλ ή ζπγρσλεχζεθαλ ππεξεζίεο, νξγαληζκνί θαη ινηπνί θνξείο ηνπ 
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Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ηέζεθαλ ππφ θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο αλψλπκεο 

εηαηξείεο ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ θαηέρεη ζην ζχλνιφ ηνπο ή θαηά πιεηνςεθία ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4002/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, δφζεθε ε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, κε 

πεξηερφκελν απηψλ ηελ θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ή αλαδηάξζξσζε 11 κεγάισλ 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή θαη άιισλ Ν.Π.Η.Γ. θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Με ηελ ππ’αξ. ΓΟΑ/Φ.20/νηθ.28298/17-10-2013 (ΑΓΑ : ΒΛΛ0Υ-Α3) εγθχθιην ηνπ 

ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη ζε 

ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ εγθπθιίσλ,  δφζεθαλ νδεγίεο πξνο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ 

θαηαξγήζεσλ/ζπγρσλεχζεσλ, σο κίαο ζπλερνχο θαη δπλακηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηνλ 

εληνπηζκφ ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ (φζνλ αθνξά π.ρ. ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηελεξγνχκελεο εθθαζάξηζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηαθηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηδηφθηεησλ θηηξίσλ θαη ηελ ιήμε ησλ κηζζψζεσλ ησλ κε ηδηφθηεησλ, 

ζηελ δηαζθάιηζε, κεηαθνξά θαη αμηνπνίεζε ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ θ.η.ι.) θαη ηελ 

επηηάρπλζε, φπνπ απαηηείηαη, ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ πεξί ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ησλ θαηαξγήζεσλ/ζπγρσλεχζεσλ. 

 

2.1.4. Μεηξών Τπεξεζηώλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο : κε  

ζθνπφ ηελ αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο 

Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

φπσο ν ηνκέαο απηφο νξηνζεηείηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 

1892/1990 (ΦΔΚ Α΄ 101), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

1943/1991 (ΦΔΚ Α΄ 50), ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3229/2004 (ΦΔΚ Α΄ 38), ην 

άξζξν 36 ηνπ Ν. 4170/2013 (ΦΔΚ Α΄ 163) θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαηαξηίδεηαη θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ην Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο θάζε 

έηνο, απφ ην 2011 έσο θαη ζήκεξα, επηθαηξνπνηεκέλν θαη ελεκεξσκέλν, σο κία ζπλερήο 

θαη ελ δπλάκεη δηαδηθαζία. 

ην «Μεηξψν» πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα, αλά επνπηεχνλ ππνπξγείν θαη κε 

πξνζδηνξηζκφ ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο, φινη νη θνξείο δηαθξηλφκελνη, κεηαμχ άιισλ, 

ζε ππαγφκελνπο θαη κε ππαγφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 
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1892/1990, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθή, θάζε θνξά, ζρέζε εμάξηεζήο ηνπο απφ 

ην Κξάηνο. Δκπεξηέρεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο λφκνο νξίδεη ηνλ ηνκέα απηφ. Έηζη ην 

«Μεηξψν» απνηειεί έλαλ «αζθαιή» θαηάινγν γηα ηνλ αλαγλψζηε (ρξήζηε) ψζηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, αξθεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηαηάμεηο θαη ηα 

θξηηήξηα ηνπ λφκνπ πνπ θάζε θνξά ηνλ ελδηαθέξεη. 

 

2.1.5. Απινύζηεπζε θαη αλαζρεδηαζκόο δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ : κέζσ ηεο 

Γηεχζπλζεο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο έρνπλ ηεζεί σο επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ε 

αμηνιφγεζε, βειηίσζε θαη επηηάρπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ζχληκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

«Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ» είλαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε 

ησλ λνκνζεηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο 

αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ απινχζηεπζε ηνπ πνιπδαίδαινπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, είλαη έλα απφ ηα ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα αηηήκαηα ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί επηηειηθφ θαη 

δηαξθή ζηφρν ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Με ηελ ππ’αξ. ΓΗΑΓΗΠΤΓ/ΣΠΔΑΓ/Φ.18/νηθ.9462/01-04-2016 ηεο 

Γηεχζπλζεο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο παξέρνληαη πξνο φια ηα Τπνπξγεία νη 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη 

θνξείο/ππεξεζίεο, γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ νηθείσλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Αλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη ησλ ζηαδίσλ δηεθπεξαίσζεο έθαζηεο εμ απηψλ. Δληνπηζκφο ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» 

δηαδηθαζηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, έιεγρνο εάλ απηέο 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα: ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο-απνδνηηθφηεηαο, ηεο εθαξκνζηκφηεηαο  θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Δπηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

παξαθάησ: 

-   εάλ αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ, 

-   εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, 

-  εάλ αθνξνχλ άκεζα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδνληαο κεγάιε 

δήηεζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

-   εάλ επεξεάδνπλ επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο,  

- εάλ παξνπζηάδνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο έληνλεο δπζιεηηνπξγίεο, ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο θ.ιπ. κε ζνβαξέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ππεξεζηαθέο επηπηψζεηο, 

- εάλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, ψζηε ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπο λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο, επηηπγράλνληαο 

έηζη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα. 

Δξγαιεία /ηερληθέο απινχζηεπζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ: 

 Καηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εάλ απηή δελ πιεξνί πιένλ ην θξηηήξην ηεο αλαγθαηφηεηαο. 

 Καηάξγεζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ε ππνβνιή ηνπο δελ έρεη θακία πξνζηηζέκελε αμία, 

δει. δε βειηηψλεη νπζηαζηηθά ηε δηαδηθαζία ή φηαλ ηα δηθαηνινγεηηθά απηά έρνπλ ήδε 

θαηαηεζεί ζε άιιε εκπιεθφκελε ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππεξεζία,  

 Καηάξηηζε θαη ρξήζε εληαίσλ, πηζηνπνηεκέλσλ εληχπσλ αίηεζεο µε θαηαγεγξακκέλα 

ηα αθξηβή δηθαηνινγεηηθά θάζε δηαδηθαζίαο,   

 Αληηθαηάζηαζε δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ.1599/1986, 

 Μείσζε ππνγξαθψλ, κε πεξηνξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηεθπεξαίσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο θνξέσλ, νξγάλσλ, θ.ιπ. 

 Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο «Τπεξεζία κηαο ζηάζεο» (“One stop shop”), εθφζνλ δελ είλαη 

δπλαηή ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, 

 χληκεζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο κηαο δηαδηθαζίαο θαη θαζνξηζκφο απνθιεηζηηθψλ 

πξνζεζκηψλ φπνπ δελ ππάξρνπλ,  

 ησπεξή έγθξηζε αηηήκαηνο πνιίηε κεηά ηελ παξέιεπζε νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, εθφζνλ 

ε ππεξεζία δελ απαληήζεη αξλεηηθά κέζα ζην δηάζηεκα απηφ, 

 Καηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο θαη αληηθαηάζηαζή ηεο απφ απιή 

γλσζηνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο ζηηο αξκφδηεο αξρέο πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο /έλαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο νηθείεο 
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δηαηάμεηο θαη πεξί ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζχζηεκα ηεο Γλσζηνπνίεζεο νη αξκφδηεο αξρέο 

ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αηηνχληνο πξνο ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην εθ ησλ 

πζηέξσλ, επηβάιινληαο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο εάλ απηφ έρεη παξαβηαζηεί,  

 Πξφβιεςε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα δηνηθεηηθά 

επίπεδα θαη θαηά πξνηίκεζε ζε έλα (Σνπηθφ, Πεξηθεξεηαθφ, Κεληξηθφ) κε: 

- κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ ή πξντζηάκελν δηνηθεηηθφ φξγαλν ζε έλα 

άιιν πεξηθεξεηαθφ ή πθηζηάκελν φξγαλν, πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ πνιίηε, 

- εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο ζην ηεξαξρηθά πθηζηάκελν φξγαλν απφ ην αξκφδην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν, λα ππνγξάθεη κε εληνιή ηνπ πξάμεηο ή άιια έγγξαθα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

 Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Σειηθφ ζηάδην : ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηε ζπλππνγξαθή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (Κνηλψλ ππνπξγηθψλ Απνθάζεσλ). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’) θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε 

ππνβνιήο πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε φιν ην Γεκφζην Σνκέα. 

Γηεπξχλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο 

φρη κφλνλ νη δηνηθεηηθέο αξρέο αιιά θαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο: ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ άκεζα ή έκκεζα ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο, νη 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θ.ι.π. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο δελ απνηεινχλ ακηγψο δηνηθεηηθέο αξρέο, π.ρ. ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, 

νη Μεηξνπφιεηο, ηα Δθθιεζηαζηηθά Ηδξχκαηα, νη Μνπθηείεο θ.ά. πγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ 

εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ 

ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη πιένλ ην Γεκφζην ππνρξενχηαη λα 

απνδέρεηαη ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ. Γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, 

εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ 
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ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε 

απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή 

θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 

επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. Καηαξγείηαη ε ππνβνιή απιψλ αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξφκελνο βεβαίσλε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 ηφρνο ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ είλαη ε δηακφξθσζε νπζηαζηηθήο θαη θηιηθήο 

ζρέζεο κε ηνλ πνιίηε, θαζφζνλ ην Κξάηνο απνδεηθλχεη εκπξάθησο φηη ηνλ εκπηζηεχεηαη 

αθνχ πιένλ ηνλ θαιεί λα επηβεβαηψζεη ν ίδηνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ, κε ηελ εηιηθξίλεηα 

θαη ηελ εληηκφηεηά ηνπ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηε Γηνίθεζε θαη σο «ππεχζπλνο 

πνιίηεο» λα έρεη ζεηηθφ ξφιν ζηε δηνηθεηηθή δξάζε πνπ ηνλ αθνξά, κε απνηέιεζκα ηελ 

ηαρχηεξε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ρσξίο θφζηνο εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/11-5-2015), θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Κεθάιαην 3: «Γηθαηψκαηα πνιηηψλ - Καηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο - Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε», άξζξν 7, παξ. 1 επεθηάζεθαλ ηα 

δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ/ δηνηθνπκέλσλ θαη ζηα Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ 

Γηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά 

πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α., εληφο ή εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Νφκνπ ην κέηξν ηεο 

απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο πηζηνπνηεηηθψλ  απνθηά θαζνιηθή εθαξκνγή ζε φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ην Γεκφζην θαη 

εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηπξνζζέησο, ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2α ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, νξίδεηαη φηη φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ θεληξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ,  ή κέζσ ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΜΖ – ΚΔΠ»: 1. ζα εληαρζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηεθπεξαηψλνπλ ηα ΚΔΠ θαη ζα εθδίδνληαη πιένλ ειεθηξνληθά θαη απφ ηα ΚΔΠ, 2. ζα 

αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηηο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ηα 
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πηζηνπνηεηηθά απηά ππνβάιινληαη σο δηθαηνινγεηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηέο 

δηεθπεξαηψλνπλ, κέζσ δηαζχλδεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε ην θεληξηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, πνπ εθδίδεη ειεθηξνληθά, ηα  

πηζηνπνηεηηθά απηά θαη έρεη ηελ επζχλε αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ζεζπίζηεθαλ ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνιίηε, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ θαηά εληαίν ηξφπν άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηε δίθαηε, αλαινγηθή θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζή 

ηνπο  απφ  φιεο ηηο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 

2.1.6. Δηζαγσγή αξρώλ θαιήο λνκνζέηεζεο : 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4048/2012 (ΦΔΚ Α΄ 34) εηζήρζεζαλ νη ξπζκίζεηο ηεο 

ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, δει. νξηνζεηήζεθαλ νη αξρέο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα 

θαιήο λνκνζέηεζεο. Οξίζηεθε ε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ θαιήο 

λνκνζέηεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν ξπζκηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

ηήξεζε ησλ αξρψλ απηήο θαηά ηε ζχληαμε, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ, 

θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο.  

Αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο νξίζηεθαλ ε αλαγθαηφηεηα, ε αλαινγηθφηεηα 

(θαηαιιειφηεηα, εχινγε ζρέζε κέζνπ θαη ζθνπνχ κε πηνζέηεζε ηνπ ιηγφηεξν επαρζνχο 

κέηξνπ), ε απιφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ξπζκίζεσλ, ε απνθπγή 

απνθιηλνπζψλ απφ ηελ θαηά πεξίπησζε γεληθή πνιηηηθή ή αληηθαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα κε ζπλεθηίκεζε ηφζν ησλ ζεκειηνχλησλ ηε 

ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο, 

ε δηαθάλεηα, ε επηθνπξηθφηεηα θαη ινγνδνζία κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ, ε αζθάιεηα δηθαίνπ, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ξπζκίζεηο θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο ξπζκίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο 

(αλνηρηή δηαδηθαζία), ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε.  

Οξίζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ νξγάλσλ 

ζέζπηζεο ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ν εληνπηζκφο θαη νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο κε ξχζκηζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ 
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ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ε ζπγθξηηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα 

επηηπγράλνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο, ε ζηάζκηζε ησλ σθειεκάησλ, ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ξχζκηζεο, 

ηδίσο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηε δηνίθεζε θαη ην πεξηβάιινλ, ε ζαθήλεηα ησλ 

λνεκάησλ ηεο ξχζκηζεο θαη ηδίσο ηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ, κεηξήζηκσλ, ζαθψλ 

θαη ρξνληθά νξηνζεηεκέλσλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη κε απηή, ε γξακκαηηθή θαη 

ζπληαθηηθή νξζφηεηα ησλ δηαηάμεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ λνκνηερληθψλ θαλφλσλ, ε 

πηνζέηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

πνιηηηθήο κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, ε νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε θνηλσληθήο 

ή θάζε άιινπ είδνπο δηαβνχιεπζεο, ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο θαη ε πηνζέηεζε θαλφλσλ 

πνπ ππεξεηνχλ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Χο κέζα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαζνξίζηεθαλ ε δηαβνχιεπζε, ε αλάιπζε ζπλεπεηψλ 

ξπζκίζεσλ, ε αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ λφκσλ, ε απινχζηεπζε, ε θσδηθνπνίεζε, ε 

αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ 

ξπζκίζεσλ, ε δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη αλαιπηηθά ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

6 έσο 12 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.  

Καζνξίζηεθαλ νη Γνκέο ηεο Καιήο Ννκνζέηεζεο, νη νξγαλσηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο ζα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηηο απνηεινχλ ηα 

Γξαθεία Καιήο Ννκνζέηεζεο θαη Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιία, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ. Οξίζηεθε, επίζεο, ε ζχλζεζε ησλ Ννκνπαξαζθεπαζηηθψλ 

Δπηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαο ππάιιεινο ηνπ 

Γξαθείνπ Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο, θαζψο θαη επηζηήκνλεο εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη 

εκπεηξίαο, κε εηδηθφηεηα αληίζηνηρε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ηδίσο 

νηθνλνκνιφγνη θαη θνηλσληνιφγνη.   

 

2.1.7. Γηνηθεηηθή Ιθαλόηεηα νξγαληζκώλ ηνπ Γεκνζίνπ : 

 χκθσλα κε ηηο βαζηθέο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο φιεο νη δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θαη εξγαιεία Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, ψζηε λα βειηηψλνπλ κε ζπλερή θαη δπλακηθή πξνζπάζεηα ηε δηνηθεηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζίεο. 
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Γχν βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε Γηνίθεζε κέζσ 

ζηφρσλ – ηνρνζεζία θαη ε εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο.  

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ αλαηξέρνπλ ρξνληθά πξνο ηνπ έηνπο 

2010, φκσο ηα ηειεπηαία επηά έηε έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί νη θαηεπζχλζεηο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην αξκφδην ππνπξγείν πξνο φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα 

επηηχρνπλ εθαξκνγήο θαη απνηειεζκάησλ, φπσο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη :  

Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ : Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη δχν 

απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ε 

παξαθνινχζεζε θαη δηαξθήο βειηίσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ» ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ δεκνζίνπ. Αξρηθά είρε 

εθδνζεί ν Ν. 3230/2004 θαη πιείζηεο εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ, δίρσο λα είρε εθαξκνζηεί απαξέγθιηηα απφ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα. Πξνο ελίζρπζε απηψλ εθδφζεθε ην 2016 ν Ν.4369, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

νπνίνπ δηακνξθψζεθε, φζνλ αθνξά ζηα Τπνπξγεία, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηηο Απνθεληξσκέλεο  

Γηνηθήζεηο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, έλα λέν πην ιεηηνπξγηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ» ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ελψ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ Ν. 3230/2004 έρεη ήδε ηεζεί ην πιαίζην ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο, κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ κέηξεζεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.   

 Με ηελ ππ’αξ. ΓΟΜ/Φ.21/νηθ. 27741/28-08-2017 (ΑΓΑ: ΦΒΘΡ465ΥΘΦ-4ΑΚ) 

εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο γίλεηαη επηπιένλ εηδηθή κλεία ζηε 

κέξηκλα ηωλ Τπεξεζηώλ λα δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε, αλάινγα κε ηελ απνζηνιή ηεο 

θάζε Τπεξεζίαο, ζε δξάζεηο – θαη σο εθ ηνχηνπ ζε ζηφρνπο - πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα ζηε ζηνρνζεζία ηεο θάζε Τπεξεζίαο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο 

θαθνδηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο πξνθξηηέεο νη αθφινπζεο δξάζεηο-ζηφρνη:  

άξζε επηθαιχςεσλ,  πεξηνξηζκφο ησλ ζπλαξκνδηνηήησλ,  απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ,   

αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε,  εθαξκνγή 

ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο, εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-gov), θ.ά. Δπηπξνζζέησο, ζεκεηψλεηαη φηη 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%98%CE%A1465%CE%A7%CE%98%CE%A8-4%CE%91%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%98%CE%A1465%CE%A7%CE%98%CE%A8-4%CE%91%CE%9A
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γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηνρνζεζίαο γηα ην 2018 ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

ηξαηεγηθνί θαη Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη ησλ θνξέσλ, νη νπνίνη ήδε πεξηγξάθνληαη ζηηο 

νηθείεο νξγαληθέο ηνπο δηαηάμεηο, ζε φπνηεο ππεξεζίεο πθίζηαηαη ζρεηηθή πξφβιεςε, 

εμεηδηθεπκέλνη κε βάζε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα 

πινπνηήζεη ν θάζε θνξέαο.  Καζψο ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ» είλαη ε ππνζηήξημή ηνπ ηφζν απφ ηελ 

πνιηηηθή εγεζία φζν θαη απφ ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. 

 Με ηελ ππ’αξ. 2241/2016/10-02-2017 (ΑΓΑ : Χ6ΑΗ465ΥΗ8-ΜΕ) Απφθαζε 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ 

Σακείνπ εληάρζεθε ε Πξάμε «Ζιεθηξνληθή Δθαξκνγή – Ζιεθηξνληθή ηνρνζεζία» ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020, κε δηθαηνχρν 

ηεο Πξάμεο ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.  Φπζηθφ αληηθείκελν ηεο 

πξάμεο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο «Γηνίθεζε κε ηφρνπο»  ζε 

νθηψ (8) επηιεγκέλεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν Τγείαο, 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο), ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο Ν.4369/2016 θαη Ν.3230/2004 θαη ηηο 

απνξξένπζεο δηαδηθαζίεο. φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, κε 

δπλαηφηεηα δηάρπζεο θαη αλάινγεο πξνζαξκνγήο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ζα πξνθχςεη 

ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 Δηδηθφηεξα, ε πξάμε αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηεο 

(ζπζηεκαηηθήο) εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο "Γηνίθεζε κε ηφρνπο" ζηηο αλσηέξσ 

επηιεγκέλεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φια ηα ηεξαξρηθά ζηάδηα θαζνξηζκνχ ηεο 

ζηνρνζεζίαο. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα απνηππσζεί ε απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία θαη ην θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο "Γηνίθεζε κε ηφρνπο" ζηελ Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Ζ νξηδφληηα  δηάρπζε ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

πιηθνχ γηα ηελ θαζνιηθή πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο "Γηνίθεζε κε ηφρνπο" θαη ησλ 

Γεηθηψλ Μέηξεζεο ζε φιεο ηηο Οξγαλψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, απνηειεί θαζνξηζηηθφ 
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παξάγνληα  επηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ. Ζ πινπνίεζε απηή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ, ππφ κνξθή Βάζε Γλψζεο 

(Knowledge Base), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία κε βάζε 

ηε ζπζζσξεπκέλε ζρεηηθή ηερλνγλσζία, ην θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ Βάζε ζα έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, 

θαζφηη ζα επηθαηξνπνηείηαη ζπλερψο.   

 πλνιηθά ην πξνηεηλφκελν έξγν πξνδηαγξάθεη κηα νξηδφληηα επηρεηξεζηαθή 

παξέκβαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηακφξθσζε θαη απνηχπσζε ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ 

απαηηείηαη λα δηαζέηεη επαξθψο κηα δεκφζηα νξγάλσζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα απνηππψζεη επαξθψο ηελ επίδνζε ηεο, κέζσ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηεο 

κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηε βάζε θαζνξηζκέλσλ δεηθηψλ. Γηα πξψηε θνξά 

επηρεηξείηαη ζπζηεκαηηθά ε δεκηνπξγία θαη απνηχπσζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηνρνζεζίαο  θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

πινπνίεζεο ηεο ζηηο νξγαλψζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

Πξάμεο νξίδεηαη ε 30/05/2017 θαη ιήμεο ε 31/12/2019.  

Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) :  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 εθδφζεθε απφ ην Δζληθφ ηππνγξαθείν ν Οδεγφο Δθαξκνγήο 

ηνπ ΚΠΑ, φπσο απηφ αλαζεσξήζεθε θαηά ην έηνο 2013 απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

δεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθδφζεθε ε ππ’αξ. ΓΗΟΜ/νηθ.24723/25-07-

2017 εγθχθιηνο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Γνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο (ΑΓΑ : 7ΦΦ465ΥΘΦ-6Γ5), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηίζεηαη σο δήηεκα 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ε ρξήζε ηνπ ΚΠΑ. Οη Δθζέζεηο Μέηξσλ Βειηίσζεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πξνο ην ππνπξγείν, κεηά ηελ ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ απηναμηνιφγεζεο ηνπ ΚΠΑ, ζα αμηνινγεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηπρφλ πξνζδηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020». 

 Σν αλαζεσξεκέλν ΚΠΑ 2013 έρεη θαηαζηεί αθφκα πην ηζρπξφ θαη θαιχηεξα 

εμνπιηζκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη ην δεκφζην ηνκέα, ν νπνίνο θαιείηαη ζήκεξα απφ ηελ 

θνηλσλία, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, λα απνδείμεη θαη λα 

βειηηψζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ θέξεη σο πξνο ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 
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αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

γεληθά θαη ησλ πνιηηψλ εηδηθφηεξα.  

Μέζσ κηαο ζπλεθηηθήο θαη βηψζηκεο πξνζέγγηζεο δχλαηαη ην εξγαιείν ηνπ 

ΚΠΑ λα απνηειέζεη ηελ θαηεπζπληήξηα νδφ : 

 γηα ηελ εηζαγσγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ θνπιηνχξα ηεο αξηζηείαο θαη ζηηο αξρέο 

ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, 

 γηα ηελ πξννδεπηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ πνηφηεηαο (ΠΔΔΑ), ν 

νπνίνο απνηειείηαη απφ ηα ζηάδηα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο Δθηέιεζεο, ηνπ Διέγρνπ 

θαη ηεο Αλάδξαζεο, 

 γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απην-αμηνιφγεζεο κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο, ψζηε λα 

απνηππσζεί επαξθψο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ δξάζεηο 

βειηίσζεο, 

 γηα ηε δεκηνπξγίαο ηεο γέθπξαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηνίθεζε πνηφηεηαο θαη ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

 γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθήο κάζεζεο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. 

πζηαηηθά ζηνηρεία ελφο πξφηππνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζρεδηαζκφο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, ψζηε λα παξάγνληαη 

αμηφπηζηεο ππεξεζίεο θαη κε αμηνπηζηία λα παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πξνθξίλεη ηε κεηάβαζε απφ ηε δηνίθεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηε δηνίθεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ κέηξεζεο (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 157). Ζ 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη θαη ζηε δνκηθή αλαδηάξζξσζε, κε 

ζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ βάζεη ησλ αξρψλ θαη εξγαιείσλ ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Π.ρ. λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεραληζκνί ελίζρπζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηινγήο απφ ηνπο πνιίηεο σο πξνο ην πνηεο ππεξεζίεο ζα αλαδεηήζνπλ 

θαη κε πνην ηξφπν. 

 

2.2.Μεηαξξπζκίζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ ηελ 

πεξίνδν 2010 -2014 

 

Με ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, θαηά ηελ 
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πεξίνδν ησλ εηψλ 2010 έσο ζήκεξα, πξνσζήζεθαλ πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ (Σζαθιφγινπ.θ.α.2016), νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ θαηά 31 % ζην δηάζηεκα 2009-2014. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ θαηαγξάθνληαη θαησηέξσ : 

 

2.2.1. Μηζζνινγηθέο κεηαβνιέο: 

Ζ θαηάξηηζε ελφο εληαίνπ βαζκνινγίνπ – κηζζνινγίνπ αξρηθά κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α’) γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/Α’), κε ηζρχ απφ 

ηελ 01-01-2016 έσο θαη ζήκεξα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4354/2015 έρεη 

αλαζηαιεί ε κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαγφκελνπ πξνζσπηθνχ έσο ηηο 31-12-2017, θαη 

επαλαθνξά απφ ηελ 01-01-2018, δίρσο φκσο λα ππνινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί έσο ηφηε γηα ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ 65/Α’) είρε ήδε 

πξνεγεζεί κείσζε ησλ πάζεο θχζεσο επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ γεληθά, 

θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδφκελα ή πξνβιεπφκελα ησλ ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 2 άξζξν 1 ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α’), θαζψο θαη 

ηα έμνδα παξάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Μηζζνδνηνχκελσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ παξ. 1β ηνπ Ν. 3845/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ζην νπνίν απνγξάθνληαη ην πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκνύ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηνπ πάζεο 

θχζεσο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ. Απνγξάθνληαη επίζεο ππνρξεσηηθά ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ιακβάλνπλ πάζεο θχζεσο απνδνρέο ή πξφζζεηεο 

ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία απνιαβέο θαη ζπλδένληαη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 

πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (Α' 28), θαζώο θαη κε 

ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν Μεηξψν ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Λνγαξηαζκψλ - ESA 2010 (Καλνληζκφο ΔΔ 549/2013, ΔΔΔΚ L174/1), εθηφο ησλ 

θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Β' ηνπ λ. 3429/2005 (Α' 314). Απνγξάθνληαη 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB/


24 

 

επίζεο ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, κίζζσζεο 

έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο, επίζεο, ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ παξ. 1β ηνπ Ν. 3845/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί νξγαληθή κνλάδα ζε 

επίπεδν Γηεχζπλζεο ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ηίηιν Δληαία Αξρήο Πιεξσκήο (ΔΑΠ). Μέζσ ηεο 

εθαξκνγήο απηήο απφ 01-01-2011 έσο θαη ζήκεξα δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά νη 

πιεξσκέο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ή πξφζζεησλ ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ θαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία θαηαβαιιφκελσλ απνιαβψλ ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ απνγξάθνληαη ζην Μεηξψν 

Μηζζνδνηνχκελσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Δπίζεο, κέζσ ηεο ΔΑΠ θαηαβάιινληαη 

θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, φπσο δειψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε κεληαία βάζε 

ζηελ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε. Ζ ΔΑΠ πξαγκαηνπνηεί δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο θάζε θνξέα, κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο θνξείο, ηδηαηηέξσο κε ην κεηξψν θνξνινγνχκελσλ TAXIS, 

αιιά κε κεηξψα αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή απνδίδεηαη 

κνλαδηθφο Δληαίνο Κσδηθφο Μηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ (ΔΚΜΓΖ) ζε θάζε 

κηζζνδνηνχκελν ππάιιεινο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαζηαπξσζεί. Ο έιεγρνο 

ηεο κηζζνδνζίαο θαη ινηπψλ ακνηβψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη κε άιιν ηξφπν 

θαζίζηαληαη απηνδίθαηα κε λφκηκεο, κε ηηο αλάινγεο θπξψζεηο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3833/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ν πεξηνξηζκφο ησλ 

πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2011 έσο θαη ζήκεξα (Καλφλαο 1 πξνο 5). πγθεθξηκέλα, απφ 

ηελ 01-01-2011 έσο θαη ηελ 31-12-2016, ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη 

δηνξηζκψλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ  ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009, δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε αλά 

πέληε απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. Γηα ην έηνο 2017, ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ 

πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα 

πξνο ηέζζεξα (κηα πξφζιεςε αλά ηέζζεξηο απνρσξήζεηο) θαη γηα ην έηνο 2018 δελ 
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κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο ηξία (κηα πξφζιεςε αλά 

ηξείο απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ΤΠ.Δ.Γ.Α., κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνρξενχληαη λα θαηαρσξνχλ νη θνξείο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

 

 

2.2.2. Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο: 

Κηλεηηθφηεηα : Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ.4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α’) εηζήρζεζαλ ξπζκίζεηο, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηε 

δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε 

γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ πνιιαπιψλ θαη ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε 

πξνζσπηθφ θαη ηελ εμάιεηςε αλνξζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηζήρζε έλα λέν, επέιηθην 

θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην θηλεηηθφηεηαο, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε 

πξνζσπηθνχ ζε φιν ην εχξνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε 

βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ κπνξεί λα 

κεηαηάζζεηαη, λα κεηαθέξεηαη ή λα κεηαθηλείηαη πξνζσξηλά ή λα ππάγεηαη ζε 

πξνγξάκκαηα επαλεθπαίδεπζεο ή επαλαθαηάξηηζεο. 

 ηε ζπλέρεηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 θαη 91 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 

167/Α’), θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38/Α’), θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνπο άμνλεο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δνκψλ, ηεο βειηίσζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ θηλεηηθφηεηαο, ζρεδίαζε ηα επφκελα βήκαηα γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ θηλεηηθφηεηαο. 

 ήκεξα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/Α’), ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο θαζηεξψζεθε ην Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο (ΔΚ) γηα ηνπο 
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πνιηηηθνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, κφληκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, απφ κία δεκφζηα ππεξεζία ζε άιιε κε κεηάηαμε ή 

απφζπαζε. θνπφο ηνπ ΔΚ είλαη αθελφο ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη ε νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αθεηέξνπ ε 

δηεπθφιπλζε ησλ ππαιιήισλ λα εληζρχζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο, λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξία ζε ζέζεηο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. Σν ΔΚ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, έρεη εζεινχζην ραξαθηήξα γηα ηνλ ππάιιειν θαη 

δηελεξγείηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο. 

 Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ : κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α’ Μέξνπο ηνπ Ν. 

4369/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ λ. 4389/2016, 

ζπληζηάηαη Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γηα ηελ 

θάιπςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ απμεκέλεο επζχλεο ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν 

Γεκφζην Σνκέα, νη νπνίεο  νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ.  

θνπφο ησλ  ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ είλαη ε εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαηλνηφκνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ επηινγή επηηειηθψλ ζηειερψλ γηα ζέζεηο απμεκέλεο επζχλεο, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, ζηνλ Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν 

Γεκφζην Σνκέα. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ ην Μεηξψν ηεξείηαη ειεθηξνληθά 

απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη είλαη αλαξηεκέλν 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ. ην πιαίζην απηφ θαη γηα ηνλ ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Μεηξψνπ ζρεδηάζηεθε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή θαη ζηηο 8.7.2016, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ Α..Δ.Π,. εηέζε ζε ιεηηνπξγία ε σο άλσ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή εγγξαθήο πνπ ππνζηεξίδεη ην Μεηξψν θαη δφζεθαλ νδεγίεο ηφζν ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο φζν θαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ 

θνξέσλ πξνέιεπζεο. 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

απμεκέλεο επζχλεο κέζσ ηνπ Μεηξψνπ δηελεξγείηαη απφ ην Δηδηθφ πκβνχιην 

Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.), ην νπνίν ζπληζηάηαη ζην Α..Δ.Π. κε απφθαζε ηνπ 

Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Μεηαξξχζκηζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

ησλ Ο.Σ.Α. 

Αμηνιφγεζε ππαιιήισλ : ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππ’αξ.  

ΓΗΓΑΓ/Φ.32.14/770/νηθ.23065/12.07.2017 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000027439_N0000027545_S0000135642
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000027439_N0000027545_S0000135642
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000027439_N0000027545_S0000135642
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Αλαζπγθξφηεζεο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε 

δηαδηθαζία ζέζεο ζηφρσλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηνίθεζεο, απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θάζε ππαιιήινπ θαη 

ζπλνιηθά ηεο απφδνζεο έξγνπ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.   Ζ αμηνιφγεζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηελ ππνθίλεζε ησλ ππαιιήισλ, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ ινγνδνζία ησλ 

δεκφζησλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο ηνπο θαη 

θαηνρπξψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ππφζηαζε ησλ ππαιιήισλ, δηαζθαιίδνληαο ηε δηαξθή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Γηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κε αμηνθξαηία. Με ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ηνλ νξηδφληην 

έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο, θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα απζαηξεζίαο, δίλνληαο ηέινο ζηηο πξαθηηθέο 

απαμίσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν λέν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ νιηζηηθφ ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ, ζπλδεφκελν 

άξξεθηα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζπλδεφκελν κε 

ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε αληηθείκελα θαη δεμηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/14 

(ΦΔΚ 74/26.03.2014 ηεύρνο Α’), ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ην πξνεγνύκελν λνκνζεηηθό 

θαζεζηώο ηνπ Π.Γ/ηνο 318/1992 (161 Α’), θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθαλ ηα 

αλψηαηα πνζνζηά αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, δει. κε ηνπο βαζκνχο 9 έσο 10 ε 

βαζκνιφγεζε πνζνζηνχ έσο θαη 25 % ησλ ππαιιήισλ, κε ηνπο βαζκνχο 7 έσο 8 ε 

βαζκνιφγεζε πνζνζηνχ έσο θαη 60% ησλ ππαιιήισλ θαη κε ηνπο  βαζκνχο 1 έσο 6 ε 

βαζκνιφγεζε πνζνζηνχ 15% ησλ ππαιιήισλ. Θεζπίζηεθε επηπιένλ θαη ν ζεζκφο ηνπ 

εηζεγεηή, ε γξαπηή θαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ νπνίνπ απνηεινχζε αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ θαη πξνεγνχληαλ ηεο αμηνιφγεζεο απφ 

ηνλ πξντζηάκελν – αμηνινγεηή. Δθδφζεθαλ ζσξεία δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ππ’αξ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ. 32.8/497/10000/28.04.2014 : Παξάηαζε πξνζεζκηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014. 

 ΓΗΓΑΓ/Φ. 32.9/507/10766/12.05.2014 : Παξάηαζε πξνζεζκηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105570
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105570
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105574
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105574
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δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.32.10/559/νηθ. 15261/16.06.2014 : Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α' 161) πεξί αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λ.π.δ.δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014. ΓΗΓΑΓ/Φ.32.12/645/νηθ.20907/27.08.2014 : Σξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α' 161) πεξί αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λ.π.δ.δ.). Δπηπιένλ 

επαλαθαζνξίζηεθαλ νη πξνζεζκίεο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ επηκεξηζκνχ πνζνζηψλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 250 ηνπ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/08.08.2014 ηεχρνο Α’). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο φκσο δελ εθαξκφζηεθε ηειηθά ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. 

Πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα έιαβε ρψξα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4369/16 (ΦΔΚ 

33/Α'), κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ δφζεθε έκθαζε, εθηφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ήδε 

ππήξραλ θαη κε ην πξντζρχζαλ λνκηθφ πιαίζην, απηψλ ηεο γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ππεξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, ζην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη εηδηθφηεξα 

ηέζεθαλ θξηηήξηα γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εξγαζηαθή απφδνζε (ηδίσο: δηαρείξηζε 

θξίζεσλ, αλαβάζκηζε εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πξνζηηζέκελε αμία δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ) θαη γηα ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Σκήκαηνο.  

Σέζεθε σο λέα ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ 

απφ ηνπο πθηζηακέλνπο απηψλ, κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: α) ηθαλφηεηα δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, β) ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ, ππεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξά, γ) ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ, δ) αλάιεςε επζχλεο, ε) δεθηηθφηεηα ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

Δπηπιένλ, σο λέν ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ηέζεθε θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε, κεηαμχ ηνπ ππαιιήινπ θαη ηνπ άκεζα ηεξαξρηθά 

πξντζηακέλνπ απηνχ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο πξνηείλνληαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο 

απφδνζήο ηνπ θαη θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, πξνο 

φθεινο ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία γεληθά θαη ηελ απφδνζε ηεο νξγαληθήο 

κνλάδαο, ζηελ νπνία ππεξεηεί. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105585
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105585
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105585
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105585
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105601
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105601
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105601
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000013660_N0000022408_S0000105601
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027031
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027031
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027031
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Καη απηφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο φκσο δελ έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο ζην 

ζχλνιν ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαζψο εθδειψζεθε άξλεζε εθαξκνγήο ηνπ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. χκθσλα κε 

δεκνζίεπκα ηνπ www.cnn.gr ζηηο 9 Απγνχζηνπ 2017 ζηνλ «αέξα» βξηζθφηαλ ε 

αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, παξά ηηο επίζεκεο θαη «ζησπεξέο» παξαηάζεηο 

πνπ δφζεθαλ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Πξνο εμηζνξξφπεζε απηψλ 

ησλ δπζιεηηνπξγηψλ εθδφζεθε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4489/2017 (ΦΔΚ 140/Α΄) δφζεθαλ απζηεξέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εληχπσλ 

αμηνιφγεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

ππεξεζηψλ, θαη νξίζηεθε σο απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ππαιιήισλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλσλ. 

 ε άξζξν ησλ Sotirakou & Zeppou (2006) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

κεηξήζεσλ  απφδνζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα, ε θαηάζηαζε απνδείρζεθε πξνβιεκαηηθή γηα ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα κεηαξξπζκίζεη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, πνπ ελζσκαηψλεη ηε ινγηθή κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, σο βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο, κε έλα εθ ησλ βαζηθψλ εκπνδίσλ ηελ  

έιιεηςε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε (ή / θαη ηηο ειιείςεηο) θαη ην 

ζθεπηηθφ ηεο ρξήζεο ελφο PMMS (performance  management  and  measurement  

system). Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο είλαη πην επηξξεπήο ζηελ πξφθιεζε δπζιεηηνπξγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ειέγρνπ παξά σο θηλεηήξηα δχλακε 

ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Χζηφζν, νη ζπληαγέο γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εηδηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη νξγαληζκνί, π.ρ. ζεζκηθέο, 

λνκηθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο, ηνκεαθέο θαη εζληθέο / δηεζλείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  

 Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δεκηνπξγία θαη ε πινπνίεζε ηνπ PMMS είλαη κηα 

κνλαδηθή, νξγαλσηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξέπεη λα αλαπηπρζεί σο κηα 

εζσηεξηθνπνηεκέλε ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ νξγαλσηηθή 

θνπιηνχξα θαη ζεσξείηαη απφ θάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ σο κηα ζηξαηεγηθή ηαθηηθή 

γηα ηελ εθκάζεζε θαη Καηλνηνκία (Torres et ατ., 1996, Sanderson, 2001 : Sotirakou et 

al. 2006). Σν PMMS ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο φρεκα γηα θξηηηθή ζθέςε θαη 

ακθηζβήηεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ νξγαληζκνχ - ζηξαηεγηθή, πξαθηηθή, αμίεο θαη 

http://www.cnn.gr/
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ζθέςεηο - παξά έλα κεραληζηηθφ εξγαιείν ειέγρνπ, κηα «ελνριεηηθή» πνπ φινη 

απνθεχγνπλ. 

 

2.3.Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην Γεκόζην ηελ 

πεξίνδν 2010 -2014 

εκαληηθέο πξσηνβνπιίεο έιαβαλ ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2010 έσο 

ζήκεξα, κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο λα έρνπλ μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη 

νπνίεο φκσο δελ είραλ απνθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη νθέιε.  

Σελ ηειεπηαία επηαεηία λνκνζεηήζεθαλ ζεκαληηθέο θαη θαηλνηφκεο γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα κεηαξξπζκίζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ 

εθαξκφδεηαη θαη απνδίδεη θαξπνχο, ηφζν ζηελ δηαθαλή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ζρέζε θξάηνπο – πνιίηε.  

Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο απηήο ζπκβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο, γίλεηαη 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

   

 

 

Κεθάιαην Β΄ 

Ο παξάγνληαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

«Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, θαζψο 

θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη δηάδνζήο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο», 

χληαγκα ηεο Διιάδαο, Άξζξν 5
Α
. 

Σν Γηαδίθηπν πιένλ, απφ ην έηνο 1994 θαη ηελ επνρή ηνπ Web1.0, κε 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνλ ρξήζηε σο παζεηηθφ δέθηε πιεξνθνξηψλ, ζηαηηθφ 

πεξηερφκελν, κηθξφ αξηζκφ ρξεζηψλ, αξγέο ζπλδέζεηο θαη επίθεληξν ηνλ νξγαληζκφ, 

εμειίρζεθε θαηά ην έηνο 2000 ζην Web 2.0, κε ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ, ηε δπλακηθή επηθνηλσλία, ην δηακνηξαζκφ ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ, ηε δηαδξαζηηθή ζπλεξγαζία, ηε ζπιινγηθή λνεκνζχλε, αλάπηπμε 

θηλεηψλ δηθηχσλ θαη επίθεληξν ηελ θνηλφηεηα (Απνζηνιάθεο θ.α. 2015). Απφ ην 2010 

θαη κεηά ην Γηαδίθηπν άξρηζε λα απνθηά «Δπθπΐα» ζηελ επεμεξγαζία θαη δηαλνκή 

πιεξνθνξηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Web 3.0, κε ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηελ απφ παληνχ 

πξνζβαζηκφηεηα, επθπή θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εμαηνκίθεπζε ζηηο αλάγθεο ηνπ 

αηφκνπ (semantic web), δίθηπν πςειψλ ηαρπηήησλ θαη επίθεληξν ην άηνκν. 

1. Οξηζκόο :  

 Με ηνλ φξν ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government) ραξαθηεξίδεηαη γεληθά 

ε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη νη λέεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο νη ηερλνινγίεο απηέο εηζήγαγαλ. 

Ο φξνο απηφο δεκηνπξγήζεθε κε ηηο γεληθφηεξεο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ηνπνζεηείηαη ην επίζεην «ειεθηξνληθφ-ή» (“e”) κε ζθνπφ λα δψζεη έκθαζε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ειεθηξνληθή κάζεζε θιπ.), κε εζηίαζε ζηελ πξαθηηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιίηε ζε λέα επίπεδα 

(https://el.wikipedia.org/). 

Ζ εηζαγσγή θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (ICT) ζηε δεκφζηα δηνίθεζε παξάγεη 

δηαθνξνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ζηηο δχν δηαθξηηέο ινγηθέο ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε 

ξηδηθή αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, ελψ ζηελ 

δεχηεξε ηελ ηππηθή βειηίσζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε νξηαθέο βειηηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο (Ησαλλίδνπ, 2010). 

Ζ νπζηψδεο αμία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ελαπφθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ θάζε νξγαληζκνχ λα επαλαπξνζδηνξίζεη, αλαδηακνξθψζεη θαη αλαδηνξγαλψζεη ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Δλψ, ε αμία ηεο ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο 

ελαπφθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ησλ παξερφκελσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε ειεθηξνληθέο 

(Νηαιηάλε, 2009). 

πλερψο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ γηα ηελ πξφνδν ελζσκάησζεο θαη ηελ 

εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ βειηίσζεο. ην 23
ν
 εζληθφ πλέδξην ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ Γηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ & ζπζηεκάησλ 

(Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, Αζήλα, 12-14 επηεκβξίνπ 2012) παξνπζηάζηεθε εξγαζία, κε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/
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αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θξαηψλ κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο (ίζθνο, Δ., Αζθνχλεο, Γ., 

Φαξξάο, Η., 2012). Μεηαμχ ησλ νθηψ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ηα έμη εμ απηψλ αθνξνχζαλ ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πνιίηεο. πγθεθξηκέλα, έλα θξηηήξην αθνξνχζε ην 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ μνδεχεη ή επελδχεη θάζε ρψξα ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηερλνινγίαο θαη ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (g3), έλα θξηηήξην αθνξνχζε  ην πνζνζηφ 

αλάπηπμεο θαη σξηκφηεηαο 20 βαζηθψλ ππεξεζηψλ κηαο ρψξαο ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (g4: online sophistication), έλα 

θξηηήξην αθνξνχζε ηνλ βαζκφ πνπ νη θπβεξλήζεηο αιιειεπηδξνχλ ειεθηξνληθά κε ηνπο 

πνιίηεο (e-information, e-consultation, e-decision making) (g5: E-participation), έλα 

θξηηήξην αθνξνχζε ηε δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε πνιηηψλ κε ππεξεζίεο, εθθξάδνληαο 

ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα έιζνπλ ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (g6),  έλα θξηηήξην αθνξνχζε ηε 

δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε επηρεηξήζεσλ κε ππεξεζίεο, εθθξάδνληαο ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα έιζνπλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο (g7) θαη έλα θξηηήξην αθνξνχζε ηελ εκπεηξία ρξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, εθθξάδνληαο ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ γηα ηηο 20 βαζηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ εζληθή ειεθηξνληθή πχιε 

(g8). 

Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, ζηα πιαίζηα κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θάζε ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε (Mimicopoulos, 2004). Θα πξέπεη φκσο λα βαζίδνληαη ζε πειαηνθεληξηθέο 

ζηξαηεγηθέο, εζηηάδνληαο ηφζν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, φζν θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

(Mofleh et al, 2008). 

 

2. ύληνκε αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηελ Διιάδα 
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Ζ βαζηθή πνξεία ηεο Διιάδαο ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δξνκνινγήζεθε 

απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηά ησλ ΚΠ ηεο πεξηφδνπ 1994-

2006. 

 Ο Κιεηζζέλεο ήηαλ έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

απέβιεπε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κέζα απφ 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε απψηεξν ζηφρν ηε ξηδηθή κεηαβνιή ηεο ζρέζεο ηνπ πνιίηε 

κε ην Γεκφζην (http://web.archive.org). Δγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1994 θαη ε εθαξκνγή 

ηνπ άξρηζε ην 1995, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 96 δηο δξρ. (292,4 €). Σξεηο βαζηθέο 

ηνπ δξάζεηο ήηαλ ν δηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επξχηεξε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Κεληξηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

θαη ηεο Ννκαξρηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηα πιαίζηα ηνπ απηνχ ηνπ Δ.Π. 

ελζσκαηψζεθαλ λέα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα, φπσο ππεξεζίεο TAXISnet, 

www.gsis.gr., ε ηειεθσληθή εμππεξέηεζε (1502), ε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

Σν πξφγξακκα «Πνηόηεηα γηα ηνλ Πνιίηε» ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ζηφρν ηε 

ζχλδεζε θαη θσδηθνπνίεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ θαη επηθεληξψζεθε ζε 

ηέζζεξα (4) πεδία δξάζεο (Υαηδεπαλεγχξε, 2008), δει ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηε 

ιεηηνπξγία, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο. Πεδία εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ  : 

-  νη Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ, κε δξάζεηο κεηαμχ άιισλ ε θαηάξηηζε ελφο 

Υάξηε Γηθαησκάησλ ησλ Πνιηηψλ,   

- νη Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, κε δξάζεηο κεηαμχ άιισλ ε νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ, 

- νη Τπεξεζίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ, κε δξάζεηο κεηαμχ άιισλ ε δηακφξθσζε λέσλ 

εληχπσλ γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ (Απνζηνιάθεο θ.ά. 2004). 

Σν 1999 πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεχηεξν βήκα ηεο Διιάδαο πξνο ηε κεηάβαζε 

ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ «Η Διιάδα 

ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο : ηξαηεγηθή θαη Γξάζεηο», ζηα πιαίζηα ηνπ 3
νπ

 

http://web.archive.org/
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action1.htm
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action2.htm
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action2.htm
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action2.htm
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action3.htm
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action3.htm
http://web.archive.org/web/20030205184258fw_/http:/www.opticom.gr:80/kleisthenis/program/action3.htm
http://www.gsis.gr/
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ΚΠ κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΚηΠ). 

Βαζηθέο αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Λεπθήο Βίβινπ ήηαλ νη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο, 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, δηαθχιαμε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ιεηηνπξγία 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 2002). 

Γηαπηζηψζεθαλ νη δπζιεηηνπξγίεο ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, κε βαζηθέο εμ απηψλ ηηο ειιηπείο δνκέο, ηελ αλαζηαιηηθή δχλακε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, αθαηάιιειε ζηειέρσζε, αλεπαξθή πξνγξακκαηηζκφ θαη απνπζία 

απνινγηζκνχ. Ζ Λεπθή Βίβινο απνηέιεζε ηε κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη πνιίηε, κε 

εθαιηήξηα δξάζε ηελ αθνκνίσζε θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ απφ ην Γεκφζην 

Σνκέα. (Καξαβαζίιεο, 2012). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζεσξήζεθε ε αλαδηνξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε νξγάλσζε ηνπ ειέγρνπ 

ηεο απνηειεζκαηηθήο δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν βαζκφο απνδνρήο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο – πειάηεο, ν ζρεδηαζκφο κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Οη αιιαγέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην ζψκα 

ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε λα πξνρσξήζεη απφ «ηέιεηα αιιά φρη 

ηειεηνπνηεκέλα έξγα» ζε «αηειή, αιιά εθαξκφζηκα ζρέδηα θαη ζηξαηεγηθέο» (Boufeas, 

2004).  

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γ’ ΚΠ, ην 2000 πηνζεηήζεθε ην πξφγξακκα «Αξηάδλε», ην νπνίν 

ζηνρνζέηεζε ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζεκείσλ κηαο ζηάζεο (one-stop shops), φπνπ 

νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ δηνηθεηηθέο ζπλαιιαγέο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ην ειάρηζην ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξνληθψλ πφξσλ. Σν πξφγξακκα, επίζεο, 

πεξηειάκβαλε ηε δεκηνπξγία ελφο θηιφδνμνπ έξγνπ απινπνίεζεο δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο. Μεηαμχ ησλ δξάζεψλ ηνπ ζπγθαηαιέρζεθε έλαο δηαδηθηπαθφο νδεγφο 

γηα ηνπο πνιίηεο, ην ηειεθσληθφ θέληξν 1564, ε ςεθηνπνίεζε εληχπσλ, κε θπξηφηεξε εμ 

απηψλ ηε δεκηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Μνπιαδνχδε, 2011). 

Σν Πξφγξακκα «Πνιηηεία» γηα ηελ Δπαλίδξπζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

(2000) βαζίζηεθε ζηελ πνιηηηθή απφθαζε κε βαζηά επίγλσζε φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 
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απνηειεί ηνλ πην βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν ηεο 

ρψξαο (Παπαδφπνπινο, 2007).  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ (www.ypes.gr) : 

1. Αλαβάζκηζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, κε ηελ επίηεπμε 

έθδνζεο 46 πηζηνπνηεηηθψλ, κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ¨1502¨, κε έλα 

ηειεθψλεκα ηνπ πνιίηε θαη απνζηνιή ζην ζπίηη ηνπ, κε έλαξμε ηεο απνγεπκαηηλήο 

εξγαζίαο, κε ηε ιεηηνπξγία ησλ One Stop Shops. 

2. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, κε ζέζπηζε ζηφρσλ 

γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, φζν θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, κε ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή ζηφρσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο ζε πγηή παξαγσγηθή δχλακε πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

3. Δληαηνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ζηφρν ηελ αλαζηξνθή 

ηεο πνιππινθφηεηαο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ δαηδαιψδνπο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, κέζσ ζέζπηζεο θαη εθαξκνγήο θξηηεξίσλ θαιήο λνκνζέηεζεο πνπ ζα 

εγγπψληαη ηφζν ηελ πνηφηεηα ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ φζν θαη ηελ απινχζηεπζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ. 

4. Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαζηέξσζε 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ελφο εηιηθξηλνχο θαη 

ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ήδε ην 2000 

εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε 

πξννπηηθή ηεο βειηησκέλεο ζπλέρηζήο ηνπ γηα ηα επφκελα ρξφληα, θαη ήδε 

Λεηηνχξγεζε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηε Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε κε ζπκκεηνρή θνκκάησλ, θνξέσλ, ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 

θιπ. 

5. E-government, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ επεξγεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, κε νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ¨ΤΕΔΤΞΗ¨ ζχλδεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν σο εζσηεξηθφ ηνπ δίθηπν (intranet), κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο κέρξη 

ηέινπο ηνπ 2001 1000 θφκβσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο "Αξηάδλε" ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, 

Ννκαξρίεο, Πεξηθέξεηεο, κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ 1-

9-2001 ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, Ννκαξρίεο, Πεξηθέξεηεο. 

http://www.ypes.gr/
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6. Μεηάβαζε ζε κηα Γηνίθεζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή αιιά ιηγφηεξν αθξηβή, κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο επέιηθηεο δηνίθεζεο κε κηθξφηεξν θφζηνο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ, κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ θάζε θνξέαο νθείιεη λα 

πξνζδηνξίζεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη λα ην 

κεηψζεη. Ο πξνυπνινγηζκφο νθείιεη λα ζπλδέεη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ. Σα παξαδνζηαθά θξηηήξηα ησλ απμεηηθψλ ή ζηαζεξψλ 

δαπαλψλ πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη απφ νπζηαζηηθέο αλαιχζεηο θφζηνπο. Ζ κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ ζηαδηαθά απειεπζεξψλεη πφξνπο γηα επηβξάβεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη γηα θαιχηεξεο ακνηβέο. 

7. Αλαλέσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

επέιηθησλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ, φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ νη αξρέο ηεο επηζηήκεο 

ηεο Γηνίθεζεο, κέζσ αλάιεςεο ππεπζπλφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο πνιηηηθέο θαη 

ησλ δεκνζίσλ managers γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 50/2001 ζεζπίζηεθε 

ην λέν πξνζνληνιφγην, κε βαζηθή ηνπ θαηεχζπλζε ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ησλ 

ππαιιήισλ. Κάζε θνξέαο ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα ηελ αλαθαηαλνκή ζέζεσλ 

εξγαζίαο ψζηε λα πξνθχςεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ επί 

ηνπ ζπλφινπ, γηα εθπαίδεπζε- θαηάξηηζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ππαιιήισλ ζε 

ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηνίθεζεο.  

8. Πεξαηηέξσ απνθέληξσζε κε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηελ Απηνδηνίθεζε, κε 

εμέηαζε απφ ηε δηαξθή επηηξνπή ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ζηελ Απηνδηνίθεζε, 

κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζε έλα επίπεδν, 

θαη θαηά πξνηίκεζε ζε εθείλν ην νπνίν βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ 

πνιίηε. Ήδε ε πξψηε πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2539/1997 (ΦΔΚ 244/04-12-1997, η.Α’) «πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Απηνδηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο», κε αλαζπγθξφηεζε ησλ Γήκσλ ηεο 

ρψξαο, κέζσ ηεο ρσξνηαμηθήο, νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο ησλ 

πξψελ Κνηλνηήησλ, κε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηελ 01-01-1999. Ζ δεχηεξε πξνζπάζεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-

2010, η.Α’) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε εθ λένπ αλαζπγθξφηεζε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κέζσ ηεο επηπιένλ δηεπξπκέλεο ελνπνίεζεο πξψελ Γήκσλ κε 

γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο επηπιένλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο 
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Γήκνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Πνιενδνκίαο, ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο, ζηνλ Σνκέα ηεο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Δχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πφιεσλ, ζηνλ Σνκέα Αζηηθήο θαηάζηαζεο, ζηνλ Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ, κε έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ ηελ 01-01-2011, έσο θαη ζήκεξα. 

9.  Μεηαβίβαζε δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα, 

είηε κε ηελ εθρψξεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είηε κε 

ηε κίζζσζή ηνπο είηε κε ηε δεκηνπξγία κηθηψλ ζρεκάησλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα.  

10. Γηαζθάιηζε ηεο Γηαθάλεηαο θαη εθαξκνγή ηεο Αξρήο ηνπ Διέγρνπ, κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο, 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Διέγρνπ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο δηεχξπλζεο απφ 01-01-

2001 ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηα Γεκφζηα Έγγξαθα, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ¨πλεγφξνπ 

ηνπ Πνιίηε¨, ηεο εθαξκνγήο γηα πξψηε θνξά απφ ην 1951 ηνπ "πφζελ έζρεο" ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» εθαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Δ..Π.Α. 2007-2013, κε 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (πνιπθεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε Γεκφζηα Γηνίθεζε) θαη ηελ Φεθηαθή χγθιηζε ηεο 

ρψξαο (βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο  πνηφηεηαο δσήο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη λέσλ δεμηνηήησλ (Υάγηνο,  

θνιαξίθνο, Πεηξφπνπινο, 2006). 

 

3. ηξαηεγηθή γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε γηα ηελ πεξίνδν 2014-

2020 : 

Σν θείκελν ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ηεο  Διιάδαο 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΓΜΖΓ) απνηειεί ηελ επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ θαη ηνπο θαηεπζπληήξηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

http://www.opengov.gr). Απνηειεί απφξξνηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140415_egov_strategy.pdf
http://www.opengov.gr/
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ην Μάην 2013 ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ δηαθφζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, πξνεξρφκελνπο απφ ελελήληα 

ζεζκηθνχο θνξείο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ιακβάλνληαο ππφςε πξνγελέζηεξα θείκελα 

ζηξαηεγηθήο θαη ελζσκαηψλνληαο ηηο απνηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο. Δπζπγξακκίδεηαη κε 

ηελ επξχηεξε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο θαη ζα απνηειέζεη ην εθαιηήξην φισλ 

ησλ δξάζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη εξγαιείν γηα ηηο δξάζεηο Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ θαη πινπνηεζνχλ.  

 

3.1.θνπόο : 

ηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο ζηαδηαθήο πνξείαο 

θαη εμέιημεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο σο Government 1.0, Government 2.0, 

Government 3.0 θιπ., ε ηξαηεγηθή ζέηεη σο ειάρηζηε θηινδνμία λα απνθηήζεη ε ρψξα 

καο βαζκφ σξίκαλζεο κεηαμχ 2.0 θαη 3.0, κε ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ Γεκφζησλ 

Γηνηθήζεσλ ησλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ λα βξίζθνληαη ζήκεξα ζην 

Government 2.0. Ζ πεξαηηέξσ σξίκαλζε ηνπ βαζκνχ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηειεί έλα δχζθνιν εγρείξεκα δηεζλψο, θαζψο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε 

αλαδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο, ελψ ζηελ πεξίνδν 3.0 

πξνηάζζνληαη ε πνιηηνθεληξηθή θαηλνηνκία, ε ζχγθιηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

εθαξκνγψλ κε πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ν ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο θαη ε 

πξνζσπνπνίεζε.  

 

3.2 Δπλντθνί παξάγνληεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ζηε ρξήζε δειαδή, ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ απφ θξαηηθνχο Φνξείο θαη άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ψζηε λα παξέρνπλ αμηφπηζηεο, άκεζεο θαη δηαθαλείο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, 

κεηψλνληαο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα απνηεινχλ ε 

ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ αλάπηπμε θαη επξεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Λφγνη 

νηθνλνκίαο θαζηζηνχλ πην επηηαθηηθή πιένλ ηελ αλάγθε γηα παξνρή πην 

απνηειεζκαηηθψλ θαη ηαρχηεξσλ ππεξεζηψλ κε λέα κνληέια νξγάλσζεο, κε ηε 

δηαηήξεζε ηαπηφρξνλα ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. (Μπξα, 2017). 

Δπηπιένλ πθίζηαηαη θαη ε αλάγθε ησλ πνιηηψλ γηα ακεζφηεξε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, απφ ηε δηθή ηνπ 
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πιεπξά επηδηψθεη λα εκπιέμεη ηνπο πνιίηεο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζηελ αλνηθηή θαη απξφζθνπηε πιεξνθφξεζε γηα ηα δξψκελά ηνπ, ψζηε λα πεηχρεη ηελ 

επξχηεξε ζπλαίλεζε θαη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκφξθσζε ζηηο απνθάζεηο θαη ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ επηδηψθεη λα επηβάιιεη.  

 

3.3 ηξαηεγηθνί άμνλεο παξέκβαζεο : 

Ζ «ηξαηεγηθή γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 2014-2020» πινπνηείηαη κε 

βάζε ηξεηο δηαθξηηνχο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο παξέκβαζεο : ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε λα απνηειέζεη ην φρεκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

Γηνίθεζεο, ζηεξίδνληαο ηελ εμειηζζφκελε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη 

ινγνδνζίαο' λα απνηειέζεη ην κεραληζκφ επαλαζχλδεζεο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο θαη 

ηε Γηνίθεζε, αλαθηψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο'  λα απνηειέζεη 

ην κνριφ ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ ΣΠΔ ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε, παξέρνληαο ηελ εγγχεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεκέλσλ δεζκεπηηθψλ 

γεληθψλ αξρψλ θαηά ηε ράξαμε, έγθξηζε θαη πινπνίεζε θάζε ζηφρνπ, δξάζεο θαη επί 

κέξνπο έξγνπ, ζην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

3.4. Γεζκεπηηθέο Γεληθέο Αξρέο : 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξαηεγηθή ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα νδεγείηαη απφ 

ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο δεζκεπηηθέο Γεληθέο Αξρέο θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

έγθξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: 

1. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα : Όινη νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζα ζπλεξγαζηνχλ ψζηε 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα δηαιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο, 

αληαιιάζζνληαο απηνκαηνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξία, βάζεη ζπκβαηψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

2. πκκφξθσζε ή αηηηνιφγεζε :  Κάζε λέα ιχζε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 

δηέπεηαη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δεζκεπηηθνχο θαλφλεο θαη ζα είλαη ζπκβαηή κε 

ηηο αξρέο ηεο ηξαηεγηθήο.  

3. Δλνπνίεζε : Ο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 

εληαρζνχλ ζε εληαία θέληξα δεδνκέλσλ, κε θνηλή δηαρείξηζε θαη θαλφλεο, πνπ ζα 

επηηξέπνπλ εληαία πξφζβαζε. 
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4. Δμνηθνλφκεζε : Οη δξάζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα επηθέξνπλ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε ηεθκεξίσζε ηεο εμνηθνλφκεζεο 

πφξσλ (ή ηεο κε ζπαηάιεο πφξσλ) κέζσ ηεο αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο, 

ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη ηεο αλάδεημεο 

ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο κε επαλάιεςεο (πινπνίεζε κφλν άπαμ).  

5. Μνλαδηθή θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ : Κάζε πιεξνθνξία ηεξείηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ 

εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα, ππεχζπλν γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη γηα ηε 

δηάζεζή ηεο ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα θαη ζηνπο ηδηψηεο πνπ έρνπλ 

έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε κπνξεί λα δεηήζεη κία πιεξνθνξία απφ ηνλ 

πνιίηε άπαμ.  

6.  Δθηθηφηεηα - Βησζηκφηεηα : Ο ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πινπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

θαη κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.  

7. Πξνζβαζηκφηεηα (e-accessibility) : Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίζεη 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, εηδηθά γηα ηηο εππαζείο νκάδεο, ηνπο ςεθηαθά αλαιθάβεηνπο θαη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία.  

8.  Αζθάιεηα - Ηδησηηθφηεηα : Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε δεζκεχεηαη λα δηαθπιάηηεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηεξνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηθηχσλ, ηελ αζθάιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο απφ θάζε πηζαλή αιινίσζε, παξαβίαζε ή αλαξκφδηα πξφζβαζε. Ζ 

Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαζθάιηζεο ησλ πνιηηψλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ή απφ 

ρξήζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

9. πκκεηνρή πνιηηψλ : Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ θαηά ηε ιήςε θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

3.5. Βαζηθνί ζηόρνη : 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα 

2014-2020, κε ηα αληίζηνηρα αλακελφκελα νθέιε, είλαη : 
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1. Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε ΣΠΔ  : κε αλαδήηεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, κέζσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε απηφκαηε έγθξηζε ηεο 

δηνίθεζεο κε λνκηθή ηζρχ, ρσξίο έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαη κε επαλεμέηαζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε αλελεξγψλ ή άζθνπσλ δηαδηθαζηψλ.  

Αλακελφκελα Οθέιε : βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο πνιηηψλ, αχμεζε απνδνηηθφηεηαο 

θαη κείσζε θφζηνπο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

2. Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ – ςεθηνπνίεζε δηεξγαζηψλ : κε εγθαηάζηαζε ελφο 

απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο δηαθίλεζεο, δηαρείξηζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ, αξρηθά κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ νξγαληζκψλ, ησλ 

αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ήδε, πξνο πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ δεκνζηεχζεθε ν Ν. 4440/02-12-2016 (Α΄ 

224), ν νπνίνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24, αληηθαζηζηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 

12 ηνπ Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) ξπζκίδεη ηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία έθδνζεο θαη 

δηαθίλεζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζην δεκφζην ηνκέα. πγθεθξηκέλα, 

πξνβιέπεη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ινηπψλ 

εγγξάθσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ε ζχληαμε, ε πξνψζεζε γηα 

ππνγξαθή, ε ζέζε ππνγξαθήο, ε ρξέσζε πξνο ελέξγεηα εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, ε 

εζσηεξηθή δηαθίλεζε, θαζψο θαη ε αξρεηνζέηεζή ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.), κε 

ρξήζε εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο 

ρξνλνζθξαγίδαο. Δπίζεο, ε δηαθίλεζε, δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ θάζε είδνπο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη ηξίησλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ρξήζε Σ.Π.Δ. Έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ νξίζηεθε γηα ην ζχλνιν 

ησλ Τπνπξγείσλ ε 1ε Ηνπιίνπ 2017, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηηο αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, νξίζηεθε σο εκεξνκελία έλαξμεο, φρη 

αξγφηεξα απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 

Αλακελφκελα Οθέιε : ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο θαη 

ιήςεο εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ. 
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3. Δληαία δηαρείξηζε πφξσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο : κε ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο 

πνιηηηθήο πξνκήζεηαο, ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

βαζηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

Αλακελφκελα Οθέιε : εμνηθνλφκεζε ησλ αλζξσπνσξψλ πνπ ζήκεξα ζπαηαινχληαη 

ζε εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, χπαξμε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, 

πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ.  

4. Δληαία δηαρείξηζε ζρέζεσλ θξάηνπο, πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ : κε εληαία θαη 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πξφζβαζήο ηνπ (δηαδηθηπαθά, κε θπζηθή παξνπζία ή 

κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ).   

Αλακελφκελα Οθέιε: πιεξέζηεξε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπγρξφλσο δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

5. Γεκηνπξγία εληαίνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα : 

επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε ην Γεκφζην απφ έλα κνλαδηθφ ζεκείν απφ φπνπ ζα 

ιακβάλεη ην ηειηθφ πξντφλ επεμεξγαζίαο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, θαζψο ε επεμεξγαζία 

ηνπ αηηήκαηνο ζα παξακέλεη εζσηεξηθφ δήηεκα ηεο δηνίθεζεο. ε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε Κεληξηθή δηαδηθηπαθή Πχιε Δληαίαο 

Πξφζβαζεο ζα παξέρεη πιεξνθνξία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ηξφπν θηιηθφ θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ.  

Αλακελφκελα Οθέιε : βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε, αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

6. Απζεληηθνπνίεζε πνιηηψλ :  κε δηαζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ 

απζεληηθνπνίεζεο πνιηηψλ (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΓΣ θιπ), παξακέλνληαο δηαθξηηνί, κε 

επηινγή θαη πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ απζεληηθνπνίεζεο 

(θηλεηφ ηειέθσλν, έμππλε θάξηα, άιιε πξνζσπηθή θνξεηή ζπζθεπή) θαη 

αλαζεψξεζε αληίζηνηρα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Αλακελφκελα Οθέιε: νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη ίδηνη νη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί ζα επσθειεζνχλ ζε φια ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο απφ ηελ εχθνιε 

θαη ηαρεία πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο.  

7. πκκεηνρηθή δεκνθξαηία : κε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο κέζα απφ ηε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 



43 

 

πιαηζίνπ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

βαζκνχ εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

κε απνπξνζσπνπνίεζε ηεο επαθήο πνιηηψλ/ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε παξεκβνιψλ θαη απνθιίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο κε έκθαζε ζε 

εληνπηζκέλεο εζηίεο δηαθζνξάο, κε δηεχξπλζε εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνπ πξνάγνπλ 

ηηο δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ 

πξνψζεζεο ηεο ςεθηαθήο έθθξαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ (ζρφιηα, 

πξνηάζεηο θαθνδηνίθεζεο, πξνηάζεηο βειηίσζεο, θηι) ζηα θέληξα ιήςεο 

θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ, κε εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο γηα ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, κε απηφκαηε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηα έγγξαθα πνπ ηνλ 

αθνξνχλ θαη παξάιιεια ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηνο έρεη πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα απηά.  

Αλακελφκελα Οθέιε: βειηησκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζηα δεκφζηα 

έγγξαθα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θνξείο πνπ ηα εθδίδνπλ. 

Δκπινθή ηνπ πνιίηε ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, άζθεζε θξηηηθήο, 

ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.    

8. Φεθηαθή έληαμε θαη ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο : κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ςεθηαθνχ 

αιθαβεηηζκνχ ησλ πνιηηψλ, κε αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (πρ. ησλ ζρνιείσλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο) γηα 

ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, κε εγθαηάζηαζε θέληξσλ δηαδηθηπαθψλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηηο πφιεηο (πρ ζε ΚΔΠ), κε ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο 

θαηάξηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηνρεπκέλα 

(γεληθά θαη εμεηδηθεπκέλα) επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.   

Αλακελφκελα Οθέιε : κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, βειηίσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζηειερψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο, εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζην ζχγρξνλν θξάηνο.  

9. Γηαζχλδεζε ησλ βαζηθψλ Μεηξψσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο : κε δηαζχλδεζε ησλ 

βαζηθψλ Μεηξψσλ (φπσο ην Μεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ, Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ, 

Γεκνηνιφγην, Μεηξψν Αζηπλνκηθψλ Σαπηνηήησλ, Μεηξψα επηρεηξήζεσλ) θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο.  
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Αλακελφκελα Οθέιε : νη πιεξνθνξίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο δελ ζα απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη μαλά. 

πγρξφλσο, νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη ειεγκέλεο, δηαζηαπξσκέλεο, δηαζέζηκεο θαη ζα 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

10. Αλνηθηή δηάζεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο : κε πιήξε αμηνπνίεζε απφ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο, κεηαβαίλνληαο απφ έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο 

εγγξάθσλ ζε έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο, κε ελίζρπζε θαη απζηεξή 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα αλνηρηά δεκφζηα δεδνκέλα, γηα ηελ παξνρή 

πεξαηηέξσ ρξήζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίαο ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε αξρέο θαη Τπεξεζίεο ειέγρνπ θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Αλακελφκελα Οθέιε: κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ησλ πνιηηψλ, 

έλαπζκα γηα θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε 

δηαθάλεηα. 

 

4. Ηιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Σνκέα : 

Ζ Πχιε «ΔΡΜΖ» απνηειεί ηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, παξέρνληαο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πιεξνθφξεζε θαη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Θα αλαθεξζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν νη ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 

έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ επηά (7) 

εηψλ. 

4.1. Πξόγξακκα «Γηαύγεηα» 

Με ην Ν. 3861/2010 ζεζκνζεηήζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηo πξφγξακκα 

Γηαχγεηα (https:/diavgeia.gov.gr). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επίηεπμε ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε εκπέδσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη 

ηεο ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο. Απφ ηνλ 

Οθηψβξην 2010 αλαξηψληαη ζε έλα ζεκείν ζην δηαδίθηπν φιεο νη απνθάζεηο πξάμεσλ 

https://diavgeia.gov.gr/
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ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ιακβάλνληαο εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο 

πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζληθή άκπλα θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

ήκεξα ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα είλαη εληαγκέλνη 3.660 θνξείο ηνπ ζηελνχ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β 

βαζκνχ, ελψ έρνπλ αλαξηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 25,4 εθαηνκκχξηα πξάμεηο (αλάθηεζε 

ζηηο 07-09-2017 απφ https:/diavgeia.gov.gr). Με ην Ν. 4210/2013 (άξζξν 23) νη 

αλαξηεκέλεο πξάμεηο εληζρχνληαη ζεζκηθά κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

- θάζε πξάμε, εθηφο απφ φζεο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, απνθηά 

ηζρχ κφλν κέζσ ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην Γηαχγεηαο. Mε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάξηεζεο θάζε πξάμε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ην ζχζηεκα Γηαχγεηα θαη απνθηά 

έλαλ κνλαδηθφ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ). Ο ΑΓΑ είλαη ε ηαπηφηεηα 

θάζε αλαξηεκέλεο πξάμεο, ηελ πηζηνπνηεί θαη ηελ αθνινπζεί εθεμήο. 

- ην αλαξηεκέλν έγγξαθν, εθηφο φζσλ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, 

ππεξηζρχεη έλαληη φισλ ησλ ινηπψλ εθδφζεσλ ηεο πξάμεο. 

- ν πνιίηεο κπνξεί λα επηθαιείηαη ηα αλαξηεκέλα έγγξαθα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε επηθχξσζή ηνπο. Αξθεί ε επίθιεζε ηνπ 

ΑΓΑ ηεο πξάμεο γηα ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. 

- νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δηεθπεξαηψλνπλ ππνζέζεηο ρσξίο λα δηαθηλνχλ ηα αλαξηεκέλα 

έγγξαθα. Αξθεί ε επίθιεζε ηνπ ΑΓΑ ησλ πξάμεσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

θνξέσλ. 

Απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, θαζψο γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηαχγεηα ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληνλίδεη ηεξαξρηθφ δίθηπν 3660 Οκάδσλ Γηνίθεζεο 

Έξγνπ (ΟΓΔ). Απηφ ην δίθηπν έρεη αλαπηχμεη ςεθηαθή θνπιηνχξα θαη αμηνπνηείηαη γηα 

ηελ πξνψζεζε λέσλ θαηλνηφκσλ νξηδφληησλ δξάζεσλ (π.ρ. πξνψζεζε νξηδφληηαο 

δξάζεο γηα άλνηγκα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ). ην Γηαχγεηα αλαξηνχλ 32.000 

ρξήζηεο ζε φιν ην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Έσο ζήκεξα έρεη επηηεπρζεί θαη ε δηεζλήο αλαγλψξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε 

βξάβεπζε σο θαιή πξαθηηθή ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (Best Practice at the 6th 

European Quality Conference, European Public Administration Network 

(EUPAN),"Doing the right things right - Towards a more result-oriented public sector 

in Europe"), κε παξνπζίαζε σο θαιή πξαθηηθή ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ γηα ηελ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/blog/?p=59
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Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε (OGP - Open Government Partnership), κε παξνπζίαζε σο 

θαηλνηφκα δξάζε δηαθάλεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζε Δπξψπε (Δζζνλία, Πνισλία, 

Βνπιγαξία, εξβία, Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία), ΖΠΑ θαη Βξαδηιία. 

Γηαχγεηα ΗΗ : ηηο 10 Ηνπλίνπ 2014 ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε λέα ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα, κε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζε δέθα ζεκεία : 

- θηιηθόηεξν πεξηβάιινλ γηα ην ρξήζηε, κε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

απιή δνκή θαη γιψζζα, 

- εθαξκνγή πξνζβάζηκε από άηνκα κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, 

- βειηησκέλν κεραληζκό αλαδήηεζεο,  κε θαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο θαη δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

- πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο – “Η Γη@ύγεηα κνπ”, κε εμαηνκηθεπκέλεο 

αλαδεηήζεηο, πξνζσπηθνχο ζειηδνδείθηεο ζε αλαξηήζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ θάζε 

πνιίηε, 

- πιεξόηεηα θαη πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο κε απζηεξόηεξνπο ειέγρνπο νξζφηεηαο 

θαη πιεξφηεηαο θαηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ απφ ηνπο θνξείο θαη ελίζρπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηφκαηεο ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηξίηα ζπζηήκαηα, 

- αζθάιεηα θαη εγθπξόηεηα: ηα έγγξαθα ηνπ Γη@ύγεηα ΙΙ  ζα έρνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Με εηδηθή 

Υξνλνζήκαλζε απνδεηθλχεηαη πφηε αθξηβψο αλαξηήζεθε θάπνην έγγξαθν, 

- βέιηηζην ζύζηεκα δηάζεζεο αλνηθηώλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

- δηαζύλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ,  κε άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

θαη εγγξάθσλ κε άιια ζπζηήκαηα ηνπ δεκνζίνπ, 

- κεηξών Φνξέσλ Γεκνζίνπ – Οξγαλόγξακκα Φνξέσλ,  κε θαηαγξαθή θαη 

απεηθφληζε ηνπ αλαιπηηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο θάζε θνξέα πνπ ζα πξνζθέξεηαη γηα 

ρξήζε απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα εληφο/εθηφο ηνπ δεκνζίνπ, 

- απνζεηήξην Δληύπσλ θάζε Φνξέα κε πξφηππα έληππα θνξέσλ θαη έληππα αηηήζεσλ 

ησλ νπνίσλ ηε ζπκπιήξσζε απαηηνχλ νη θνξείο απφ ηνπο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο ή 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

 

4.2. Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) : 

Σν Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) -

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (http://www.eprocurement.gov.gr) απνηειεί ην θεληξηθφ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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ειεθηξνληθφ θφκβν - ζεκείν αλαθνξάο - γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ Διιάδα, θαη 

ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08-08-2016) «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)», κε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηελ 08.08.2016. ηφρνο ηνπ είλαη ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (πνιίηεο, αλαζέηνπζεο αξρέο, πξνκεζεπηέο, επνπηηθέο αξρέο). Δίλαη 

έλα έξγν ζχλζεην θαη πξσηφηππν γηα ηε ρψξα, κε ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηελ 

απφδνζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, επηθέξνληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο λνκνζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζα επεξεάζνπλ φινπο ηνπο 

θνξείο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Σν ΔΖΓΖ δηαζέηεη 

πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο φινη νη θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζα πξαγκαηνπνηνχλ 

κε ειεθηξνληθφ ηξφπν φιε ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηεξίδνληαη δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε 

θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ελφο δηαγσληζκνχ, ε ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο, ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε θαηάξηηζε θαη ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινπζείηαη ε 

εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, πεξηιακβάλνληαο δηαδηθαζίεο φπσο ε ειεθηξνληθή 

παξαγγειία, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε θαη ε ειεθηξνληθή πιεξσκή. Μέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δίλεηαη επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λα 

εθαξκφζνπλ λέεο ηερληθέο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, φπσο είλαη ν 

ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ, ν αληαγσληζηηθφο 

δηάινγνο θαη ε ζπκθσλία πιαίζην.  

πλνπηηθά, ηα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηνπλ 

ηφζν απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη απφ ηα αθφινπζα: 

- Απηνκαηνπνίεζε, επηηάρπλζε, απινχζηεπζε, ηππνπνίεζε ησλ  δηαδηθαζηψλ, 

- Τπνζηήξημε, εθαξκνγή θαη ρξήζε  λέσλ κνληέισλ  θαη πξαθηηθψλ, 

- Βειηίσζε ηεο  δηαθάλεηαο, ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ  ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο , κε πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αλνηθηφ ζχζηεκα πξνζβάζηκν απφ φινπο, 

- Απηνκαηνπνίεζε, 

- Αχμεζε ηεο  αληαγσληζηηθφηεηαο, 

- Μείσζε ησλ  δαπαλψλ  γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 
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- Μείσζε  θφζηνπο  θαη  ρξφλνπ  δηαδηθαζίαο, 

- Μείσζε  θφζηνπο ζπκκεηνρήο  ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σν Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) 

απνηειεί πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα - κέξνο ηνπ ΔΖΓΖ - θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ απφ 

δεκφζηνπο θνξείο, ήηνη απφ αλαζέηνπζεο αξρέο θαη αλαζέηνληεο θνξείο, κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 1.000€ θαη 

άλσ, άλεπ ΦΠΑ. Σν ΚΖΜΓΖ ιεηηνπξγεί θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ην ΚΖΜΓΖ ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α/08.08.2016), ζρεηηθά κε ηηο «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», νη νπνίεο 

νπζηαζηηθά αληηθαζηζηνχλ ην παιαηφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σν Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ΔΖΓΖ. ε 

απηφ θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία φισλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία ίζεο 

ή αλψηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξψ (άλεπ ΦΠΑ) θαη αλεμαξηήησο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, γηα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη δεκφζηα έξγα. ηφρνο ηνπ 

Μεηξψνπ είλαη ε δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία θαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. ην 

ΚΖΜΓΖ. 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ  

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ,  

Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,  

Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη πξνκεζεηψλ,  

Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο Δ..Ζ.ΓΖ..,  

Σκήκα Μεηξψνπ Πξνκεζεπηψλ, ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ, Απνινγηζκνχ θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο 

(Δλδεηθηηθά θαη ζπγθξηηηθά, έρνπλ αλαθηεζεί απφ http://www.eprocurement.gov.gr ζηηο 

16-10-2017 ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 2016 θαη Φεβξνπαξίνπ 

2017): 

 

Αξηζκόο Αλαξηήζεσλ  Από έλαξμε ΚΗΜΓΗ επηέκβξηνο 2016 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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(04/02/2013) έσο 30/09/2016  

Δγθεθξηκέλα Αηηήκαηα  822.639  32.230  

Πξνθεξχμεηο  102.014  4.236  

πκβάζεηο  579.509  20.300  

Δληνιέο Πιεξσκψλ  1.206.691  63.749  

 

Αξηζκόο:  επηέκβξηνο 2016  

Φνξέσλ πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία 

αλάξηεζε  

1.809  

Μνλάδσλ θνξέσλ πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία 

αλάξηεζε  

6.486 

Δγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ (ζπλνιηθά)  20.288  

Φνξέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο (ζπλνιηθά)  

2.632  

 

Αξηζκόο Αλαξηήζεσλ  Από έλαξμε ΚΗΜΓΗ 

(04/02/2013) έσο 

28/02/2017  

Φεβξνπάξηνο 2017 

Δγθεθξηκέλα Αηηήκαηα  955.286  22.344 

Πξνθεξχμεηο  124.005  3.280 

πκβάζεηο  685.626  16.846 

Δληνιέο Πιεξσκψλ  1.469.160  31.902 

 

Αξηζκόο:  Φεβξνπάξηνο 2017 

Φνξέσλ πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία 

αλάξηεζε  

1.674 

Μνλάδσλ θνξέσλ πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ κία 

αλάξηεζε  

5.382 

Δγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ (ζπλνιηθά)  21.579 

Φνξέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 2.788 
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έλαο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο (ζπλνιηθά)  

 

 

4.3.  Έθδνζε ςεθηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ – Φεθηαθή ππνγξαθή 

Μέζσ ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ), παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε θαη ζηνλ δεκφζην ππάιιειν λα εθδψζεη δσξεάλ πξνζσπηθά 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά απζεληηθνπνίεζεο / ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο 

(http://aped.gov.gr). 

Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί 

λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν (θάξηα ή εηδηθή ζπζθεπή usb) είλαη 

απηή πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 150/2001 νξίδεηαη σο «Πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή» ή «ςεθηαθή ππνγξαθή». 

Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνζζέηεη επηπιένλ αζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ζε αξθεηέο δηαδηθαζίεο φπσο νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο. 

 

4.4.Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Σν «ΤΕΔΤΞΗ» είλαη έλα έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

& Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΓΜΖΓ), κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα 

έλα δίθηπν πξφζβαζεο θαη θνξκνχ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ λα θαιχςεη 

φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία κε  Σειεθσλία (ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θνξείο), Γεδνκέλα(επηθνηλσλία ππνινγηζηψλ - Internet) 

θαη Video (ηειεδηάζθεςε - ηειεεθπαίδεπζε (http://www.syzefxis.gov.gr). 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ 

ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο, θαη ε ελνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ, κε απηνκαηνπνηεκέλα θαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο 

θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην. 

 

4.5.Μεηξών Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ Γεκνζίνπ  

Σν data.gov.gr είλαη ν θεληξηθφο θαηάινγνο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρεη πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ο 

http://aped.gov.gr/
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ζθνπφο ηνπ data.gov.gr είλαη λα απμεζεί ε πξφζβαζε ζε πςειήο αμίαο, κεραληθά 

αλαγλψζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets) κε ηελ παξνρή εληαίσλ ππεξεζηψλ 

θαηαινγνγξάθεζεο, επξεηεξίαζεο, απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηξίηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ (http://www.data.gov.gr)..  

Σν data.gov.gr απνηειεί εξγαιείν πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ θαη' εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, κεηά θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2013/37/ΔΔ., ζε ελαξκφληζε ηεο νπνίαο ςεθίζηεθε ν Ν. 3448/2006, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ην αλαγθαίν ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δίθαηε, αλαινγηθή θαη ηζφηηκε 

πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ζηνρεχεηαη ν απνθιεηζκφο ξπζκίζεσλ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα, κε 

παξάιιειε πξφβιεςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγπήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν άλνημε ην πεδίν γηα ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο αγνξάο 

πιεξνθνξηψλ, κε ηελ παξνρή «ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ» βαζηδφκελσλ ζηελ πξψηε χιε 

ησλ εγγξάθσλ ησλ δεκφζησλ αξρείσλ, ε νπνία, ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαζέηεη ν δεκφζηνο ηνκέαο, πξνζέιαβε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αμία. Παξάιιεια, 

ελδπλάκσζε ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη άιια αηνκηθά 

δηθαηψκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ησλ εγγξάθσλ κπνξεί λα ζπλδέεηαη φρη κφλν κε 

επηρεηξεκαηηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη κε ηελ έξεπλα, ηελ επηζηήκε, 

ηελ ηέρλε θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

χκθσλα κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαξξπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Σκήκα Γηαθάλεηαο, Αλνηθηήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Καηλνηνκίαο (Αζήλα, Μάξηηνο 2016), ε εμέιημε πξνο ηελ Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο κε ηε ηαρχηαηε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ ςεθηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πνηθίινπο ζθνπνχο, παξέρεη λένπο 

ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο 

πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζα ζπκβάιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ζ έλλνηα ηεο 

http://www.data.gov.gr/
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«πεξαηηέξσ ρξήζεο πιεξνθνξηψλ» αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ γηα άληιεζε 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη αμηνπνίεζή ηνπο γηα εκπνξηθνχο ή κε 

ζθνπνχο.  

Με ηελ αλάπηπμε θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ ζπγθέληξσζεο θαη ειεχζεξεο 

δηάζεζεο ζπλφισλ δεκνζίσλ δεδνκέλσλ (portal δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν 

www.data.gov.gr), επηρεηξήζεθε ε πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, κε αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

πςειήο αμίαο, κεραλαγλψζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ κέζσ ηεο παξνρήο εληαίσλ 

ππεξεζηψλ θαηαινγνγξάθεζεο, επξεηεξίαζεο, απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο θαη δηάζεζεο 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2014 ην Τπνπξγείν δηνξγάλσζε, γηα πξψηε θνξά, 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία “Open Public Data Hackathon”, θαιψληαο επηζηήκνλεο, 

εξεπλεηέο, επηρεηξεκαηίεο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θνηηεηέο, καζεηέο, λα 

ζπκκεηάζρνπλ γηα πξψηε θνξά ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ αλνηθηά 

δεκφζηα δεδνκέλα πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλα πξνο δηάζεζε δηαδηθηπαθά ζην data.gov.gr, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγή θαη ηε κεηαθνξά λέαο γλψζεο. 

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αλνηθηή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε, ε ρψξα καο άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηεζλή 

πξσηνβνπιία ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε “Open Government 

Partnership” (OGP), (www.opengovpartnership.org/country/greece) πνπ απνζθνπεί λα 

δηαζθαιίζεη ζπγθεθξηκέλεο θπβεξλεηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε. 

Δπηπιένλ, ν ζχλδεζκνο PublicData.eu παξέρεη έλα κνλαδηθφ ζεκείν πξφζβαζεο 

ζε επίζεκα αλνηθηά δεδνκέλα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ φιε ηελ Δπξψπε, 

ζηνρεχνληαο, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ δπζρεξεηψλ κε ηε 

ζπγθέληξσζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ απφ επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ, ζε πνιιέο γιψζζεο. 

Πεξαηηέξσ, ην Τπνπξγείν ζπκκεηείρε ελεξγά θαη ζε φια ηα κε λνκνζεηηθά 

κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, απφ 
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ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο κε ηελ εθπξνζψπεζε ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνγξάκκαηα, φπσο ην epsiplus, ην 

epsiplatform, θαζψο θαη ην Legal aspects of Public Sector Information (LAPSI/the 

thematic network of lawyers, specializing on the PSI re-use), θαη ηε δηνξγάλσζε 

πιήζνπο ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαζψο θαη ηε ζχζηαζε ησλ ζρεηηθψλ 

Οκάδσλ Δξγαζίαο απφ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αλσηέξσ. 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α/2014), ε εζληθή πνιηηηθή 

επζπγξακκίδεηαη εκπξφζεζκα θαη πιήξσο κε ην πξφζθαηα αλαζεσξεκέλν επξσπατθφ 

πιαίζην γηα ηελ πνιηηηθή ηεο δηάζεζεο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ παγθφζκηα ηάζε 

αλνίγκαηνο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, φπσο ν «Υάξηεο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ» πνπ 

εμέδσζε ε νκάδα G8 ην 2013, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηελ αξρή ησλ θαη’ αξρήλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ (open by default) θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

(Αλαιπηηθφηεξα, βι. Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4305/2014, δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.hellenicparliament.gr/). 

Οπζηψδεο θαηλνηνκία ηνπ Ν. 4305/2014, ζπγθξηηηθά κε ην Ν. 3448/2006, 

απνηειεί ε θαζηέξωζε ηεο αξρήο ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο θαη πεξαηηέξω ρξήζεο ηωλ 

εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (open by default). Ο Ν. 

3448/2006 δελ πεξηείρε ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε έγγξαθα, 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ή ππνρξέσζε παξνρήο άδεηαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε 

ηνπο. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1, ζεζπίδεηαη ζαθήο ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα λα πξνζθέξνπλ ηα έγγξαθα, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπο 

αλνηθηά γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, εθφζνλ ε παξνρή ηνπο εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο 

απνζηνιήο ηνπο, δειαδή αθνξά ζε έγγξαθα, πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ νη θνξείο 

εθδίδνπλ ή δηαρεηξίδνληαη θαη θαηέρνπλ, ιφγσ αξκνδηφηεηαο. 

4.6. Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.) , κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

ηδξχζεθε κε ην Ν.3607/2007 (ΦΔΚ 245/Α/2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4024/2011 άξζξν 2 παξ.12 (ΦΔΚ Α226), ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

http://www.hellenicparliament.gr/
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ζπκθέξνληνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. (http://www.idika.gr). Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο εηαηξείαο 

αζθείηαη απφ ην ΗΚΑ ΔΣΑΜ. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, ε Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ 

αλέιαβε έξγα πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπ. 

Απνζηνιή ηεο Ζ.ΓΗ.ΚΑ Α.Δ  είλαη λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πςειήο 

πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ νξζή, πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη παξνρήο πγείαο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, 

κέζσ ηεο παξνρήο ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ». ηφρνη ηεο 

Δηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ Δζληθήο 

Δκβέιεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηεο Τγείαο κε ηε κέγηζηε 

δπλαηή αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ, ν εθζπγρξνληζκφο, ε ηππνπνίεζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιισλ 

Γεκνζίσλ Φνξέσλ, ε πξφνδνο θαη ελδπλάκσζε ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο θαη ηελ εμέιημε κηαο λέαο εηαηξηθήο θπζηνγλσκίαο πνπ ζα ηε 

ραξαθηεξίδεη σο «λεζίδα πιεξνθφξεζεο / εθπαίδεπζεο / γλψζεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο. Μεηαμχ ησλ άιισλ ηνκέσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Ζ.ΓΗ.Κ.Α Α.Δ. πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνληθήο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (E-government). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ζην πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί ην έξγν 

ηεο Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο, ην Δζληθφ Μεηξψν Α.Μ.Κ.Α., ηεο Δθθαζάξηζεο 

πληαγψλ Φαξκάθσλ, ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ θαη Πιεξσκψλ πληάμεσλ 

ΔΔΠ – ΖΛΗΟ. 

 

5. Τηνζέηεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ εληζρπηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ ΣΠΔ φρη βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, αιιά κεηακνξθψλεη θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, επεξεάδνληαο έηζη ηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

http://www.idika.gr/
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ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα. ηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, σζηφζν, νη δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ 

γηα απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεηεο θαη 

αλαμηνπνίεηεο (Misuraca, 2007). 

 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε παξνπζηάδεη κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ γηα ηνπο 

δεκφζηνπο managers.  Πξνθεηκέλνπ ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε λα ζπγρσλεπζεί κε 

ηελ παξαδνζηαθή δεκφζηα δηνηθεηηθή δνκή πξνηείλνληαη «ζηάδηα αλάπηπμεο»  ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο , ψζηε λα θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή. Απηά ηα ζηάδηα 

ζθηαγξαθνχλ ηε κεηαξξχζκηζε πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ εληφο ησλ θπβεξλεηηθψλ δνκψλ 

θαη ιεηηνπξγηψλ θαζψο θάλνπλ κεηαβάζεηο ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κέζσ θάζε 

θάζεο (Layne & Lee, J 2001).   

 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε λέα δεκφζηα δηνίθεζε (NPM) είλαη δχν 

έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  Πεξηιακβάλνπλ εηεξνγελή ζηνηρεία θαη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο  

θαη  αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη, 

ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ, αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

ζήκεξα ε δεκφζηα δηνίθεζε (έιιεηςε ινγνδνζίαο, ρακειή απφδνζε θαη κεησκέλν 

επίπεδν λνκηκφηεηαο). Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ ελλνηψλ αιιειεπηθαιχπηεηαη, ρσξίο 

λα νξηνζεηνχληαη κε ζαθήλεηα ηα αιιειεπηθαιππηφκελα ελλνηνινγηθά πιαίζηα  

(Homburg).  

 Πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα 

κνληέια. Σα κνληέια απηά θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο δνκηθέο θαη παξαηεξνχκελεο 

κεηαβιεηέο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Καησηέξσ αθνινπζεί κία ζχληνκε θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ 

κνληέισλ απηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία : 

5.1 : ην κνληέιν - ζεσξία ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

πξνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άκεζεο ή έκκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ 

θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ δηακνξθψλνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο (Fishbein & Ajzen, 1977). 

5.2 : ην κνληέιν ησλ Delone θαη McLean, ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηηπρίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εηζάγεηαη κία νινθιεξσκέλε ηαμηλφκεζε 

κε έμη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ή θαηεγνξίεο επηηπρίαο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο 
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ρξήζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, ηεο αηνκηθήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

επίπησζεο, νη νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο, ζρεκαηίδνληαο έλα 

κνληέιν επηηπρίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Information System Success) θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αληίθηππνπ απηνχ ζηηο νξγαλσηηθέο επηδφζεηο (Delone & McLean, 

1992). 

5.3 : ην κνληέιν ησλ Goodhue & Thompson (Task-Technology Fit and Individual 

Performance), ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζεηηθή επίδξαζε απφ ηε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ σο πξνο ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο, ζα πξέπεη ε 

ηερλνινγία λα αμηνπνηεζεί θαη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηα θαζήθνληα πνπ ππνζηεξίδεη. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ θαζεθφλησλ ησλ ρξεζηψλ θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο λα δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ηε βάζε ελφο δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνζκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Goodhue & Thompson, 1995). 

5.4 : ην κνληέιν ησλ Taylor & Todd, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεσξία ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (TPB : theory of planned behavior) παξέρεη 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο πξφζεζεο ζπκπεξηθνξάο, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζηηο 

θνηλσληθέο επηξξνέο θαη ζηνπο παξάγνληεο ειέγρνπ ησλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, νη 

νπνίνη αζθνχλ επηξξνή ζηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ έλα νξγαληζκφ 

(Taylor & Todd, 1995). 

5.5.  : ην κνληέιν ησλ Moore & Benbasat, ζχκθσλα κε ην νπνίν σο εξγαιείν κέηξεζεο 

ηεο πηνζέηεζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ έλαλ νξγαληζκφ πξνηείλεηαη ε 

κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ απηψλ πνπ δχλαληαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ηεο ελδερφκελεο δηάδνζεο θαηλνηνκηψλ πιεξνθνξηθήο εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ (Moore & Benbasat, 1991). 

5.6. : ην κνληέιν ηεο δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο (Diffusion of Innovations) ηνπ Rogers, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν παξάγνληαο επηηπρίαο εθαξκνγήο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο απνηειεί ν ηξφπνο επηηάρπλζεο ηνπ ξπζκνχ δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ αηφκσλ απηνχ. πγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηλνηνκίαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ πηνζέηεζήο ηεο απφ ηα κέιε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαδίδνληαη 

θαη αληαιιάζζνληαη νη πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Δπηπιένλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη θαη ε ζρεηηθή ηαρχηεηα ηεο πηνζέηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηα κέιε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ή αιιαγέο πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα άηνκν ή 
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έλα θνηλσληθφ ζχλνιν απφ ηελ πηνζέηεζε ή ηελ απφξξηςε ηεο θαηλνηνκίαο (Rogers, 

1995. 

5.7. : ην κνληέιν ηεο ζεσξεηηθήο επέθηαζεο TAM 2 ηνπ κνληέινπ ΣΑΜ (Technology 

Acceptance Model)  ησλ Venkatesh & Davis, ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα λα βειηησζεί ε 

θαηαλφεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ηνπο ρξήζηεο, 

πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο επηξξνήο (ππνθεηκεληθφο 

θαλφλαο, εζεινληηζκφο θαη εηθφλα), θαζψο θαη νη γλσζηηθέο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο 

(ζπλάθεηα ζέζεο εξγαζίαο, πνηφηεηα παξαγσγήο, απφδεημε απνηειεζκάησλ θαη επθνιία 

ρξήζεο) (Venkatesh & Davis, 2000). 

5.8. : ε εληαία ζεσξία ηεο απνδνρήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο (UTAUT)  ησλ 

Venkatesh V. ; Morris M.; Davis G.; & Davis F., βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθε κία 

ελνπνηεκέλε ζεσξία ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ νθηψ πξνεγνχκελσλ κνληέισλ, κέζσ ηεο 

εμέηαζεο ηεο ινγηθήο απνδνρήο ησλ ρξεζηψλ θαη εκπεηξηθήο ζχγθξηζεο ησλ κνληέισλ 

(Venkatesh et al, 2003). 

5.9 : ην κνληέιν ηνπ Davis Fred, πεξί αλάπηπμεο θαη επηθχξσζεο δχν ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηψλ, ηεο αληηιεπηήο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο αληηιεπηήο επθνιίαο ρξήζεο, σο δχν 

βαζηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απνδνρήο ηνπ ρξήζηε, κε ηελ αληηιεπηή 

επθνιία ρξήζεο λα κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη ε αηηηαθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα (Davis, 1989). 

5.10 : ε ζεσξία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Ajzen (Theory of Planned 

Behavior – TPB), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνζέζεηο κίαο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα απφ ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά, ηνπο 

ππνθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη ηνλ αληηιεπηηθφ έιεγρν ζπκπεξηθνξάο θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο αληηιήςεηο ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ, λα ξπζκίδεηαη ε δηαθχκαλζε ζηελ 

πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Ajzen, 1991). 

 Δθ ησλ αλσηέξσ κνληέισλ ην ΣΑΜ έρεη απνδεηρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

σο ιηηφ θαη βάζηκν ζε κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, ρσξίο λα είλαη απφ 

κφλν ηνπ ηθαλφ λα αηηηνινγήζεη ην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο εξεπλάηαη ζπλήζσο κε ην κνληέιν 

δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο (DOI), θαζψο έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο απνηειεί κία ηερλνινγηθή θαηλνηνκίαο(Teo et al, 2009). 

ε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 03-09-2014 γηα 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κε ζέκα «Καζηζηψληαο ηηο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 
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πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε» ηνλίζηεθε κεηαμχ άιισλ φηη ε ειεπζεξία ζηε 

δηαθίλεζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ, θεθαιαίνπ θαη αηφκσλ απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα, 

κε θπζηθφ επαθφινπζν κία ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη ε 

κεηαηξνπή ηεο Δπξψπεο ζε κία Δληαία Αγνξά πνπ ζα επηηξέπεη ηηο αδηάιεηπηεο, on line 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο Δπξσπατθέο Υψξεο.. 

Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα επηρεηξήζεσλ, πγείαο θαη ζε λνκηθά δεηήκαηα. Πάλσ απφ έλα 

δηζεθαηνκκχξην δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν. Έλαο 

αξηζκφο πνιηηψλ ζα αξξσζηήζεη ή ζα ηξαπκαηηζηεί θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζε έλα άιιν 

Κξάηνο – Μέινο, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πγείαο ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ε απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε λνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη έηζη απαηηείηαη εχθνιε 

πξφζβαζε ζε δηθαζηηθά ζπζηήκαηα. Απαηηείηαη ζπλεξγαζία θαη δέζκεπζε ηφζν κεηαμχ 

ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, φζν θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί ε ηδέα ηεο Δληαίαο Αγνξάο, δεδνκέλεο ηεο κε ζπλνρήο ησλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ αιιά θαη ησλ πνηθίισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη ζε 

εθαξκνγή εδψ θαη ρξφληα, Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε – Μέιε έρνπλ ήδε 

μεθηλήζεη απηή ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα. Ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο γηα δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο: ηειε- ηαηξηθή, ηειε-δηθαηνζχλε, ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη ίδξπζε 

επηρεηξήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί ην πιήξεο δπλακηθφ ηεο Δπξσπατθήο 

Δληαίαο Αγνξάο, απαηηνχληαη γεληθεπκέλα δνκηθά ζηνηρεία (building blocks) πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ακνηβαία αλαγλψξηζε 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, 

θαζψο θαη αζθαιήο παξάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ απνηεινχλ βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο λα ιεηηνπξγνχλ 

ζε φιε ηελ ΔΔ. Σν πξφγξακκα e-SENS (Απιέο Παλεπξσπατθέο Ζιεθηξνληθέο 

Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο) ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο 

αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Δπηπξφζζεηα, 

ζπγθεληξψλεη, βειηηψλεη θαη επεθηείλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιχζεηο, κε βάζε ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα. Αδηάιεηπηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, λα κεηψζνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη 

επηπιένλ λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ 
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ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο θαη αθνζίσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηνχλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

Δπξψπε (Moving Searches Forward.Eu., eSENS, Γειηίν Σχπνπ). 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο θξαηηθέο δηαδηθαζίεο εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, εηιηθξίλεηα θαη ππεπζπλφηεηα (Παπαδφπνπινο, 2007) θαη 

εληζρχεη ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε θξάηνπο πνιίηε. 

ην Παλειιήλην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε άκν 

ζηηο 25-28 Απγνχζηνπ 2008, πξνηάζεθε κεηαμχ άιισλ φηη πξνθεηκέλνπ λα κεηνπζησζεί 

ην φξακα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ ηα Πιαίζηα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο απηήο (e-Government Interoperability 

Frameworks, eGIFs). Σα πιαίζηα απηά ζηε ζεκεξηλή Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

παξνπζηάδνπλ απαηηήζεηο γηα κνληεινπνίεζε, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Charalabidis et al, 

2008). 

Σα βαζηθά βήκαηα πξνο απηή ηελ πινπνίεζε απνηεινχλ : 

- ν νξηζκφο ηεο δενληνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ν νξηζκφο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ γηα φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο  

- ε επίζεκε πεξηγξαθή ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια 

θαη εξγαιεία BPMN 

- ε αλάπηπμε ελνπνηεκέλσλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κνληέισλ, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ππξήλα UN / CEFACT 

- ε ελζσκάησζε κνληέισλ, εξγαιείσλ θαη απνζεηεξίσλ ζε κηα νινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα, πνπ ζα δηαηίζεηαη ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνπο πνιίηεο. 

- ε πξνδηαγξαθή γηα πξαγκαηηθά δηαιεηηνπξγηθέο εληαίεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζα απνηειεί επίζεο θαη ε 

επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ψζηε λα 

ελζαξξπλζεί ε αιιειεπίδξαζή ηνπ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ θνηλνχ ζπλέξγεηεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ππφζρεηαη εμάιεηςε θαη εμνξζνινγηζκφ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, πεξηνξηζκφ ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 
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δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία, απνηειεζκαηηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, παξαθίλεζε ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. (Νηαιηάλε, 2009). 

 εκαζία απνηειεί ε νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φρη κφλν βάζεη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο αιιά βάζεη ησλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζζεί. 

Έλα νξγαλσηηθφ πξφηππν πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά «ζηιφ» π.ρ. 

πγεία, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε, κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη φρη απφ ηζρπξνχο δεζκνχο 

θαη ζρέζεηο νξηδφληηαο θχζεο, αιιά απφ ηζρπξέο θάζεηεο ζρέζεηο θαη ζπλδέζεηο. Ζ 

νξηδφληηα δηνίθεζε νξηνζεηεί ην πεξηερφκελν κηαο λέαο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 

πξφηαζε κεηαξξχζκηζεο (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 121). 

 Ζ πιένλ ίζσο πην εθδεκνθξαηηζηηθή πηπρή ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

θαη ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα νξγαλψλνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ ζε νκάδεο. ηα 

πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νη πνιίηεο απνθηνχλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο 

θαη θσλήο ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη (Rogers, 2001). 

 

 

 

Κεθάιαην Γ΄ 

Ο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο 

 

Μία αλνηρηή θνηλσλία θαη έλα θξάηνο ηζρπξφ, απνηεινχλ πξνυπφζεζε φρη µφλν 

γηα ηε δηάπιαζε ελφο νξζνχ αμηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ∆ηνίθεζε, αιιά θαη γηα ηελ 

αιιαγή πνπ αλάινγα µε ηηο αλάγθεο επηβάιιεηαη. Οη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο επηβάιινπλ 

σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνµηµνπνίεζε ηεο αιιαγήο ηε ζπµµεηνρή, ηε 

ζπλαίλεζε θαη ηελ απνδνρή, ην δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία. Τπεχζπλνη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα απηή είλαη ην θξάηνο θαη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 

θνληά ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Αξγπξηάδεο, 2004). 

ηα πξνγξάκκαηα κεηαξξχζκηζεο κέζσ δηαηππψζεσλ πξννπηηθψλ θαη 

ζρεδηαζκνχ επηδηψμεσλ θξίζηκν ζηνηρείν δελ είλαη ηφζν ηη ζρεδηάδεηαη, αιιά εάλ ε 

πθηζηάκελε δηνίθεζε πνπ ζρεδηάδεη λα αιιάμεη κπνξεί λα δηνηθήζεη ηελ αιιαγή ηεο, 

πψο ηε δηνηθεί θαη κε πνην ηξφπν ηελ πινπνηεί (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 158). 
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Οη νξγαληζκνί αλήθνπλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, ην νπνίν επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη εηζξνέο ζην ζχζηεκα (π.ρ. 

άλζξσπνη, κεραλήκαηα, πιεξνθνξίεο), νη νπνίεο κέζσ δηαδηθαζηψλ αιιειεπίδξαζεο 

κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο (παξαγσγή πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θιπ) θαη επηζηξέθνληαη 

ζηελ θνηλσλία (Ηνξδάλνγινπ, 2008). 

 

 

1. Η Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε κία βίαηε κεηαβνιή ζηελ θνηλσληθή ζηξσκάησζε 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κεγεζχλνληαο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, δηεπξχλνληαο ηνλ 

θίλδπλν θηψρεηαο θαη δεκηνπξγψληαο κία λέα δηαθξηηή θαηεγνξία απφθιεξσλ ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα. Παξάιιεια επέθεξε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζπιινγηθψλ 

δξάζεσλ ζηε ζθαίξα ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ (εκίηε, 2014).  

Ζ ζσξεπηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ζρεδφλ θαηά 25% απφ ην 2008 έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2013 νδήγεζε ζηε δξακαηηθή κεγέζπλζε ηεο αλεξγίαο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014, 

ζχκθσλα κε ηα κεληαία απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. ε αλεξγία αλήιζε ζε 26,5% (ΔΛ.ΣΑΣ., 2014).  

χκθσλα κε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο έηνπο 2013, βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο 

ησλ Ννηθνθπξηψλ (EU-SILC) ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (κε πεξίνδν αλαθνξάο 

εηζνδήκαηνο ην 2011) ην 23,1% ηνπ  πιεζπζκνχ (αληηζηνηρεί ζε 914.873 λνηθνθπξηά κε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ κειψλ 2.535.700 άηνκα) βξηζθφηαλ ην 2011 θάησ απφ ην φξην ηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε 

κεηαβνιέο θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ, θαζψο ε θηψρεηα ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο κεηαηνπίζηεθε απφ ηνπο ειηθησκέλνπο πξνο ηα λεφηεξα δεπγάξηα κε παηδηά θαη 

ηνπο αλέξγνπο. 

Γηάθνξνη θνηλσληθνί δείθηεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή επηδείλσζε, ηδίσο φηαλ 

απηνί δελ ήηαλ «ζρεηηθνί»: γηα παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ θηψρεηαο απμήζεθε απφ 20,1% 

ην 2008 ζε 23,1% ην 2013, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο «ζρεηηθέο» γξακκέο θηψρεηαο ησλ 

αληίζηνηρσλ εηψλ, αιιά, εάλ ε γξακκή θηψρεηαο δηαηεξεζεί ζηαζεξή ζε φξνπο 

πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ 2008, ηφηε ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 

44,3% ην 2013. Σέηνηα ζεακαηηθή επηδείλσζε ησλ βηνηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πιεζπζκνχ 
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ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρεη γλσξίζεη θακία απφ ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (Σζαθιφγινπ. θ.α.2016). 

Oη λέεο ηάζεηο, πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ εζεινληηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ρσξίο ηελ παξάιιειε εμέηαζε ηεο αιιαγήο ησλ 

θξαηηθψλ δνκψλ θαη ηνπ πεδίνπ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ (εκίηε, 2014). 

Καηαγξάθεηαη κία ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία 

απφ ην θξάηνο ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. (Βεληέξεο, 

2011). Ζ κεηάζεζε απηή νδεγεί ζηε δηεπξπκέλε απνπζία θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

θαζψο πνιιέο νηθνγέλεηεο βηψλνπλ ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

αδπλαηψληαο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο, ελψ νη δξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηε ζθαίξα ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ παίξλνπλ αλαπφθεπθηα ηε κνξθή 

κεζνδεπκέλεο ππνζηήξημεο πξνο ηηο πην αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. απφξνπο, 

αζηέγνπο). 

Ζ κεγάιε πιεζπζκηαθή πεξηζσξηνπνίεζε πνπ δεκηνχξγεζε ε θξίζε, ηδηαίηεξα 

ζηα αζηηθά θέληξα, απνηέιεζε ηελ θπξίαξρε πξνυπφζεζε ηεο εζεινληηθήο θαη 

απηφλνκεο απην-ξχζκηζεο κέξνπο ηεο θνηλσλίαο, σο αλαζηαιηηθνχ αληίβαξνπ ζηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ηξία ή ηέζζεξα 

ρξφληα, αθνξά ζηε ζχζηαζε πνιιψλ ζπιινγηθνηήησλ κε αληηθείκελν ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε θαη ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα (Αθνπμελίδεο, 2015). ε γεληθέο γξακκέο, 

νη θνξείο απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηνπο ρψξνπο ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο (θνηλσληθά 

ηαηξεία θαη θαξκαθεία), ηεο άκεζεο βνήζεηαο (θνηλσληθέο θνπδίλεο θαη παληνπσιεία), 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (ζρνιεία κεηαλαζηψλ θαη ειεχζεξνη πνιηηηζηηθνί 

ρψξνη) θαη, ηέινο, ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ελεξγνπνίεζεο. 

 πλεπεία ηεο θξίζεο ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην παξειζφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ θνηλσληθέο 

αλάγθεο, ζην επίπεδν πνπ αδπλαηεί ην θξάηνο λα δηαρεηξηζηεί. 

Ζ κνξθνινγία ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

θξαηηθψλ δνκψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Ζ ζχλζεηε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ππνδεηθλχεη φηη ε 

ελίζρπζε ηεο ππθλφηεηαο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ δελ ζεκαηνδνηεί απηφκαηα θαη 

απαξέγθιηηα θαη ηελ αλάδπζε κίαο ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Μπνξεί ζηελ θνηλσλία 
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πνιηηψλ λα απνηππψλεηαη ε ζεκαληηθή απνδπλάκσζε ή θαηάξξεπζε ησλ θξαηηθψλ 

ζεζκψλ (εκίηε, 2014). 

 

2. Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο 

  

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ βαζίδεηαη ζην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν 

δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ πξνβιέπεη 

ην πιαίζην γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

Άιισζηε ζηελ Διιάδα δελ ππήξμε πνηέ πξφβιεςε γηα ηηο κνξθέο θαη ηνπο ηξφπνπο 

ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ κε ηελ πνιηηεία (Αθνπμελίδεο, 2015).  

 Σα δίθηπα ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ έπεζαλ ζε απμαλφκελε πίεζε θαζψο νη 

ζπληάμεηο κεηψζεθαλ ζρεδφλ θαηά 30%. Ζ θξίζε 2009-2012 έπιεμε ζθιεξά ηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαζψο ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά ή θαη δηαθφπεθε. Αιιά απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε νηθνλνκηθή θξίζε ελήξγεζε σο θηλεηήξηνο παξάγνληαο γηα ηελ εκπινθή ησλ 

πνιηηψλ, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηψλ (Huliaras, 2014). 

Πνιιέο λέεο ΜΚΟ γελλήζεθαλ θαη νη παιαηέο αλέθεξαλ αχμεζε ησλ εζεινληψλ θαη 

αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δσξεψλ. Οη πεξηζζφηεξεο λέεο πξσηνβνπιίεο απνζθνπνχζαλ 

ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ 

θξάηνπο λα παξέρεη νξηζκέλεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

 Δπηπιένλ, ζε απάληεζε ηεο θξίζεο, νξηζκέλεο ΜΚΟ επέδεημαλ ηελ πξνζπκία 

ζπλεξγαζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δέθα κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ ελψζεθαλ γηα 

λα αληηηαρζνχλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ηελ ππνδνκή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαηέζηεζαλ ην Κνηλνβνχιην ππεχζπλν γηα ηελ 

ραιάξσζε ηεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Lekakis & Kousis 

2013: 316). 

  Ζ δηεπξπκέλε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο πξνλνηαθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο, ηελ κεγέζπλζε ησλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ, ηελ αλάδεημε λέσλ πβξηδηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο. Οη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο) απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πνιιαπινχο (ηππηθνχο θαη άηππνπο) 

θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θιηκαθνχκελσλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ (εκίηε, 2014).   



64 

 

Ζ βίαηε θησρνπνίεζε ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ πνιιαπιαζίαζε ηηο ηππηθέο 

θαη άηππεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ δνκψλ αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο. Οη δήκνη ζε ζπλεξγαζία κε κε 

θεξδνζθνπηθνχο θνξείο ζπγθξφηεζαλ λέεο δνκέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά παληνπσιεία, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, δεκνηηθνχο 

ιαραλφθεπνπο), ηα Ηδξχκαηα εγθαηλίαζαλ ή ελίζρπζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε Μ.Κ.Ο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ε Δθθιεζία δηεχξπλε ηηο πξνλνηαθέο ηεο δνκέο, νη 

επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη θηλεηνπνηήζεθαλ (ηαηξηθφο ζχιινγνο, εθπαηδεπηηθνί, 

παξαγσγνί ησλ ιατθψλ αγνξψλ, θιπ.) θαη δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο λέαο γεληάο 

αλαδχζεθαλ (π.ρ. δίθηπα δηαθίλεζεο πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο) (Βεληέξεο, 2011). 

Παξάιιεια, θαηαγξάθεθε ε ελεξγνπνίεζε ησλ άηππσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε επίπεδν 

γεηηνληάο, θνηλφηεηαο ή ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία: κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, πεξηνξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ 

δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ, ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ, αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ αηηεκάησλ, ζηξνθή ησλ νξγαλψζεσλ πξνο ηε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο 

εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηέινο ελίζρπζε ηεο αβεβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηε 

βησζηκφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ (εκίηε, 2014). 

χκθσλα κε έξεπλα θαηά ην έηνο 2013 ησλ Πέθθα-Οηθνλφκνπ, Μπηκπίηζνπ, 

Μπισλά θαη Πεηξίδνπ, έρεη εληζρπζεί, φκσο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, θαζψο θαη ν νπζηαζηηθφηεξνο ζπληνληζκφο  κεηαμχ απηψλ (θπξίσο ησλ 

κεγάισλ Μ.Κ.Ο), κέζσ ηεο θαηάζεζεο θνηλψλ πξνηάζεσλ ή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ 

ζεκαηηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ πεδίνπ ησλ δξάζεψλ ηνπο. Οη νξγαλψζεηο απηέο 

πξνζβιέπνπλ πιένλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ην θξάηνο θαη ηνπο δηεζλείο θνξείο γηα 

ηελ ζπλέρεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο. 

Οη Μ.Κ.Ο ζηελ Διιάδα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πέξα απφ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δχν επηπιένλ παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο πξψηνο είλαη ε θνξνιφγεζε ησλ ηδησηηθψλ δσξεψλ πξνο ηηο 

νξγαλψζεηο (κε ζπληειεζηή 26%). Ο δεχηεξνο είλαη ην «λέθνο θαρππνςίαο» (φπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην Πφξηζκα ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη 

Γηαθάλεηαο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο) πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε 
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ηηο Μ.Κ.Ο, θαζψο ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζθαλδάισλ (θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

νξγαλψζεσλ). 

Ζ αικαηψδεο θαη απξφβιεπηε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, δπζρεξαίλεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ νξγαλψζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα κεγεζχλεη ηελ αδπλακία ηνπο 

λα πξνζθέξνπλ θνηλσληθή πξνζηαζία κε φξνπο επάξθεηαο.  Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη κεηαβάιεη ην πεξηερφκελν ησλ αλαγθψλ. Δλδεηθηηθά, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ νδήγεζε ζηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ αηηεκάησλ γηα 

ηελ παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο (εκίηε, 2014). 

 ηελ εηζαγσγηθή έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαηά ηε 

ζέζπηζε ηνπ Ν. 4019/2011 (ΦΔΚ 216/30-09-2011, η. Α’) «Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα», αλαθέξζεθε φηη ππήξραλ πεξίπνπ 1.500 έσο 2.000 

ΜΚΟ ζηελ Διιάδα. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, νη ΜΚΟ ζπλέβαιαλ ζηε 

κεηαηξνπή ηνπ ηνπίνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

2000 κε ηέζζεξηο ηξφπνπο (Sotiropoulos, 2014): 1) Ο πξψηνο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ 

έδσζε ψζεζε ζηηο ΜΚΟ ήηαλ ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ άλνδνο ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο 

ηελ Διιάδα. ηε δεθαεηία ηνπ 2000, νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο εγθαηέιεηςαλ ηκήκαηα ηεο 

Νφηηαο Αζίαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο εμαηηίαο ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηεο πιηθήο ζηέξεζεο. 2) Μηα δεχηεξε κεηακφξθσζε ήηαλ ε απμαλφκελε 

επαηζζεζία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Καηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000, ε θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ θαη ησλ αθηψλ ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο 

παξάλνκεο θαηαζθεπήο έγηλε πνιχ νξαηή. Έλαο ηξίηνο κεηαζρεκαηηζκφο αθνξνχζε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Καζψο ε ρψξα έθζαζε ζην ρείινο ηεο αδπλακίαο 

πιεξσκήο θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2013, νη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ 

θαθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 4) Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο κεηαζρεκαηηζκφο 

ήηαλ ε αληίδξαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. 

 

3. Ο ξόινο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε θαηά ην έηνο 2013 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

πξνηάζζεηαη κία λέα ζηξαηεγηθή, ηα «νκφινγα θνηλσληθνχ αληίθηππνπ» ή «νκφινγα 

θνηλσληθψλ επελδχζεσλ», κε ζθνπφ αθελφο ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ην δεκφζην 
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ηνκέα θαη αθεηέξνπ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ κεηξήζηκα 

θνηλσληθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, «έλαο ηδηψηεο επελδπηήο ρξεκαηνδνηεί έλαλ 

πάξνρν θνηλσληθήο ππεξεζίαο γηα λα εθαξκφζεη έλα θνηλσληθφ πξφγξακκα. Χο 

αληάιιαγκα ν δεκφζηνο ηνκέαο ππφζρεηαη («νκφινγν») λα επηζηξέςεη ηελ αξρηθή 

επέλδπζε θαη λα θαηαβάιεη έλα επηηφθην αλ ην πξφγξακκα επηηχρεη ηα πξνθαζνξηζκέλα 

θνηλσληθά απνηειέζκαηα». 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Βξεηαλίαο ην 2011 ζηήξημε ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο, ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ (εκίηε, 2014). 

Άιισζηε ε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θεξδνζθνπηθνχ θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχ) ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Οη ζπλέπεηεο, άξα, ηεο νηθνλνκηθήο δνθηκαζίαο πνπ πθίζηαηαη ε Διιάδα ζηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία δηακνξθψλνπλ θαη κεηαιιάζζνπλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ραξαθηήξα 

ηεο θνηλσλίαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, αλαδεηθλχνληαο ζε επηηαθηηθφ βαζκφ ηελ αλάγθε 

γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη ελαζρφιεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζε ελαξκφληζε κε κεζνδεπκέλεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο 

πνιηηηθέο ηεο αλψηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Έλα ηζρπξφ, ελεξγφ θαη ππνζηεξηθηηθφ θξάηνο, αληί λα εμεηάζεη ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ ζε αληίζεζε κε ην θξάηνο, κπνξεί λα ελζαξξχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλάπηπμε κηαο δσληαλήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (Huliaras, 2014). Με αμηφπηζηνπο, 

ππεχζπλνπο θαη δηαθαλείο πνιηηηθνχο θαη δεκνζίνπο ππαιιήινπο δεκηνπξγείηαη κία 

δσληαλή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θαζψο ε εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο 

απνηειεί πξνυπφζεζε δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο. 

 Οη πξννπηηθέο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαίλνληαη πην θσηεηλέο απφ φ, ηη ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε. Μηα αδξαλήο 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξηλ απφ ηελ θξίζε έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο βνήζεηαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα αθνπζηεί ν ιφγνο ηεο, πξηλ 

ιεθζνχλ ηα πνιηηηθά κέηξα. Ζ απηνγλσζία ησλ πνιηηψλ έρεη εγεξζεί ηφζν ζε ζρέζε κε 
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ηα δηθαηψκαηά ηνπο φζν θαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιεινβνεζνχληαη ζε 

δχζθνινπο θαηξνχο (Sotiropoulos, 2014). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελψ νη νκάδεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο δελ κπνξνχλ θαη 

δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην θξάηνο πξφλνηαο, ην γεγνλφο φηη νη επάισηεο νκάδεο 

κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζε παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ ε 

θπβέξλεζε αλαηξέπεη ην θξάηνο πξφλνηαο, δείρλεη φηη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ 

Διιάδα δηαζέηεη ηε δπλακηθή, ψζηε ζην κέιινο λα εμειηρζεί. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

γεληθή θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζπλέβαιε ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

4. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Μέρξη θαη ην 1970, παξά ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ είραλ 

ζεζπηζηεί, νη εηαηξείεο αθνινπζνχζαλ έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν πνπ αγλννχζε ηηο 

πξαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζθφπεπε ζηελ 

νπζηαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πεξαηηέξσ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αγλφεζε ησλ 

ππφινηπσλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ φξηδε ε ηδέα θαη ε θηινζνθία ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. (Θαλφπνπινο, 2003 ; el.wikibooks.org). 

ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ππεξεζληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πνιιά είλαη ηα 

γεγνλφηα πνπ έθαλαλ ην ζέκα ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο επίθαηξν. Ζ δηεξγαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, κε ηα ακθηζβεηνχκελα 

απνηειέζκαηα ηνπο, ε αλάγθε χπαξμεο ειάρηζησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ, νη 

επηπηψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ θαη θξαηψλ, ε αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θ.α. έθηηαμαλ έλα πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη ζήκεξα λα εληάμνπλ ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε 

ζηνλ ππξήλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζθέςεο (Θαλφπνπινο, 2003 ; el.wikibooks.org). 

Οη πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απέλαληη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη επηρεηξήζεηο δηαξθψο απμάλνληαη. Οη επηρεηξήζεηο 

επνκέλσο αληηκεησπίδνπλ έλα λέν θφζκν πνπ απαηηεί λέν ηξφπν ζθέςεο, έλα θφζκν 

πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηήο ηεο γεληάο αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ.  
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4.1. Οξηζκόο 

«Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Δ.Κ.Δ.), νξίδεηαη ε εθαξκνδφκελε απφ 

επηρεηξήζεηο πνιηηηθή, ε νπνία αθνξά δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ, 

πεξηβαληνιινγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα 

(Δμσηεξηθή Δ.Κ.Δ.), θαζψο θαη ζε δξάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλζξσπνθεληξηθή 

θαη δίθαηε πνιηηηθή αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ην ζεβαζκφ ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (Δζσηεξηθή Δ.Κ.Δ.)» (Hohnen, 2007; el.wikibooks.org). 

 

4.2. ρέδην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

θαη Τπεύζπλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκώλ 

ηηο 11-07-2017 ήδε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηέζεθε ζε 

δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ην πιαίζην αξρψλ θαη ζηφρσλ ηνπ «ρεδίνπ Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Τπεχζπλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ», ε νπνία έιεμε ζηηο 28-07-2017 

(www.opengov.gr).  

 θνπφο ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ είλαη ε ξχζκηζε ηνπ πεδίνπ ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηεο Τπεχζπλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο κέζν ζπκβνιήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηε ζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη δξάζεο ηνπο.  

ηφρνη ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ είλαη ε δηάρπζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο θαη Τπεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ ζρεκάησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά ζε απηή πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηεο αγνξάο θαη ησλ ίδησλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε απηέο, φπσο είλαη νη 

εξγαδφκελνη θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπο.  

 Ζ ζπκβνιή ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ Δ.Κ.Δ. : Ο ξφινο ηνπ Γεκνζίνπ ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη δηηηφο: Απφ ηε κία πιεπξά ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαη 

ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ θαη απφ ηελ άιιε πινπνηεί δξάζεηο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο Γεκφζηνο Σνκέαο κέζσ πνιηηηθψλ, 

http://www.opengov.gr/
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ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πξνσζεί ηηο αξρέο ηεο ΔΚΔ θαη παξάιιεια, 

κέζα ζε έλα πιαίζην δηαιφγνπ κε ηνπο εγρψξηνπο θνξείο, αιιά θαη ηνπο επξσπατθνχο 

θαη δηεζλείο, κεξηκλά γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο, ζην ζχλνιφ ηεο.  

Απφ ηελ άιιε, νη δεκφζηνη θνξείο θαη νξγαληζκνί θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ 

θαη απηνί δξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

ζαθψο φκσο, δηαθνξνπνηεκέλα ζε ζρέζεηο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

Γξάζεηο γηα πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ θαη ηεο Τπεχζπλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ 

ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο : Ο δεκφζηνο ηνκέαο δελ είλαη απιά παξαηεξεηήο ηεο ΔΚΔ. 

Αληίζεηα, ζηεξίδεη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ ελεξγή ππνζηήξημε ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη 

δξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ΔΚΔ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηεξίδνληαη ζε δχν 

ππιψλεο: Ο πξψηνο αθνξά ηηο δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ησλ θαηλνηφκσλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ηδίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ν δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά δξάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ δξάζεηο 

EKE. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαθαίλνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ησλ δχν 

ππιψλσλ, φπσο θαη νη δείθηεο θαη νη ηηκέο ζηφρνη πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

δξάζεσλ:  

1
νο

 Ππιψλαο Γξάζεσλ :  

ηήξημε θαηλνηφκσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

Δπηβξάβεπζε εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο δξάζεηο ΔΚΔ (απνλνκή ζήκαηνο) 

Πξνψζεζε έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ΔΚΔ (ζπλέξγεηα κε δεκφζηνπο θνξείο εξεπλψλ θ 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα) 

Δμέηαζε θηλήηξσλ γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη επθνιίεο πξφζβαζεο ζε θξαηηθέο 

εληζρχζεηο (ΔΠΑ, άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα) 
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2
νο

 Ππιψλαο Γξάζεσλ : 

Δμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ EKE θαη εμαγσγή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

Απνλνκή δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ ζήκαηνο ΔΚΔ 

Γξάζεηο πξνβνιήο πξντφλησλ κε ζήκα ΔΚΔ, π.ρ. πεξίπηεξα ζε δηεζλή θφξα (ζπλέξγεηα 

κε άιια ππνπξγεία) 

πλέξγεηεο πξνβνιήο θαη αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΔΚΔ κε άιιεο ρψξεο 

Πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ΔΚΔ κε θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο δεκφζησλ 

θνξέσλ 

 

 Γξάζεηο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ πινπνηνχληαη απφ Γεκφζηνπο Φνξείο : 

Οη δξάζεηο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ πινπνηνχλ νη δεκφζηνη θνξείο 

απεπζχλνληαη ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

Γξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε βειηίσζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο (επράξηζηνη ρψξνη εξγαζίαο θ.ά.), ηε δηαθάλεηα, ηελ 

αμηνθξαηία, δξάζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

κνληέισλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ επηβξάβεπζε θ.ά.  

Οη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο κε απνηειέζκαηα εκθαλή ζην επξχ θνηλφ, ζηελ θνηλσλία, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο γηα ηελ ηαρχηεξε θαη 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ ηαρχηεξε επίιπζε δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ, 

ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο κέζσ ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη νηθνινγηθψλ ζπζθεπψλ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη πφξσλ, ηε 

ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ζε βηνθιηκαηηθά θηίξηα θ.ά. 

Γηαζθάιηζε απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρεδίνπ : κέζσ 

επεμεξγαζίαο θαη κειέηεο ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ηεο 

δηππνπξγηθήο νκάδαο εξγαζίαο πνπ επεμεξγάζηεθε ηα δεδνκέλα γηα ηε ρψξα καο, αιιά 

θαη δηαθφξσλ εξεπλψλ θαη εξγαιείσλ κειέηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε αλάιπζε 

TOWS MATRIX, θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο : 
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TOWS MATRIX 

 ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

 Πξνζπάζεηα παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. 

  Γεκφζηνη θνξείο, 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ά. κε 

ηερλνγλσζία Δ.Κ.Δ.  

  Γεκφζηνη θνξείο κε 

αξκνδηφηεηεο Δ.Κ.Δ.  

 Αμηνπνίεζε δηεζλνχο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο 

  Δλζσκάησζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ/απνθπγή 

ζηξεβιψζεσλ. 

  Αμηνπνίεζε ηεο κέρξη ηψξα 

εκπεηξίαο  

  Απινπνίεζε λνκνζεζίαο γηα 

ην άλνηγκα επηρεηξήζεσλ. 

 Τπνζηήξημε βηψζηκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

ζηε δεκφζηα πνιηηηθή 

(πξάζηλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

θ.ά.). 

 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

 Έιιεηςε ρεδίνπ Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο  

 Έιιεηςε θηλήηξσλ βάζεη 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο. 

 Απνζπαζκαηηθή ή/θαη ειιηπήο 

ελεκέξσζε 

πνιηηψλ/θαηαλαισηψλ γηα 

δεηήκαηα Δ.Κ.Δ. 

 Πνιπλνκία θαη ειιηπείο 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί.  

 Ζ απνπζία πξαθηηθψλ 

επηβξάβεπζεο ππεχζπλσλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ κηαο 

νινθιεξσκέλεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ  

 Γηεζλή θαη επξσπατθά ρέδηα 

ηξαηεγηθήο  

 Ζ απμεκέλε ζεκαζία ηεο 

Δ.Κ.Δ. ζε δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ επίπεδν. 

 Σν θείκελν ηεο Γαιιηθήο 

Δζλνζπλέιεπζεο.  

 Σν δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη νη δηεζλείο θαηαλαισηηθέ 

ηάζεηο.  

 Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή αγνξά 

 

 Δμσζηξέθεηα Γεκηνπξγία 

βηψζηκνπ πεδίνπ αλάπηπμεο 

ππεχζπλσλ επηρεηξήζεσλ 

 Μεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή, 

βηψζηκε, ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλε νηθνλνκία  

 Τγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

 

 

 Αμηνπνίεζε δηεζλνχο 

εκπεηξίαο γηα δξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη αμηνπνίεζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ  

 Δπηβξάβεπζε επηρεηξήζεσλ 

 Δλίζρπζε δηθαησκάησλ 

θαηαλαισηψλ 
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(θπθιηθή νηθνλνκία). 

 Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή 

ηεο Δπξψπεο. «Δπξψπε 

2020».  

 Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

ΑΠΔΗΛΔ  

 Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή 

θξίζε.  

 Ζ πξνζπάζεηα 

δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο.  

 Σν θαηλφκελν "greenwashing" 

θαη νη αξλεηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 

 

 Καηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ 

εζληθνχ ζρεδίνπ ΔΚΔ  

 ηήξημε ηνπηθήο παξαγσγήο 

θαη κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

     

 Δπξσπατθφ πιαίζην γηα ηελ ΔΚΔ :  

ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ππάξρεη έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα ηελ θαηάξηηζε ή θαη βειηίσζε ρεδίσλ Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  

ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν ε θηλεηηθφηεηα απηή είλαη εληνλφηεξε, θαζψο πηνζεηείηαη 

παξάιιεια θαη ε ζρεηηθή νδεγία πεξί «δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ». Ήδε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4403/16 (ΦΔΚ 125/07.07.2016/Α’) 

ζεζπίζηεθε ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2014/95/ ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E.L 330/1 ηεο 15
εο

 

Ννεκβξίνπ 2014) «Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ φζνλ αθνξά ηε 

δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πνιπκνξθία απφ νξηζκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο». πγθεθξηκέλα, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 2013 κε ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν, αληηζηνίρσο, «Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε: αμηφπηζηε, δηαθαλήο θαη 

ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη βηψζηκε αλάπηπμε» θαη «Δηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε: αμηφπηζηε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο θαη νδεγφο 

πξνο κηα βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε», αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο, εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 

βησζηκφηεηα, φπσο θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, κε ζηφρν ηνλ 
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εληνπηζκφ θηλδχλσλ γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ (http://eur-lex.europa.eu). Πξάγκαηη, ε 

δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ζηελ πνξεία πξνο κία βηψζηκε παγθφζκηα νηθνλνκία, κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο καθξνπξφζεζκεο θεξδνθνξίαο κε ηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ, ε δεκνζηνπνίεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπκβάιιεη ζηε θαηακέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνχ ηνπο ζηε 

θνηλσλία. πλεπψο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη 

λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα ηε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε επειημία δξάζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα ιεθζεί ππφςε ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

(ΔΚΔ) θαη ε πνιπκνξθία ησλ πνιηηηθψλ ΔΚΔ πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα επαξθέο επίπεδν ζπγθξηζηκφηεηαο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη ε αλάγθε λα δνζεί ζηνπο 

θαηαλαισηέο εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ θνηλσλία. 

 Δζληθά ζρέδηα γηα ηελ ΔΚΔ, φπσο ηεο Γαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο 

Ηξιαλδίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, αμίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο αληαλαθινχλ ηα 

ζεηηθφηεξα ζεκεία πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ απηψλ ζε ζέκαηα ΔΚΔ. 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη ζρεηηθέο δξάζεηο θάζε Δπξσπατθήο 

ρψξαο : 

Απζηξία Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο ηεο Απζηξίαο γηα ηελ ΔΚΔ ήηαλ ππφ 

αλάπηπμε απφ ην 2011. Σν ηειηθφ ζρέδην βξίζθεηαη ζε ζηάδην 

νινθιήξσζεο (2014) 

Βέιγην Σν 2010 έλα επηθαηξνπνηεκέλν εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ 

εγθξίζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Βειγίνπ γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε 

Βνπιγαξία Ζ βνπιγαξηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΔΚΔ (2009-2013) εγθξίζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2009 απφ ηα πκβνχιηα Τπνπξγψλ, καδί κε ην ζρέδην 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο (2009-2010). Σν δεχηεξν ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή (2011-2012) έρεη πινπνηεζεί θαη ην ηξίην 

ζρέδην δξάζεο είλαη ππφ αλάπηπμε 
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Κξναηία Έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ είλαη ζην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο θαη αλακέλεηαη λα εγθξηζεί ηελ άλνημε ηνπ 2014 

Κχπξνο Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2013  

Σζερία Σν εζληθφ ζρέδην δξάζεο εγθξίζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2014 

Γαλία Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ (2012-2015) 

Δζζνλία Σν εζζνληθφ εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ (2012-2014) 

εγθξίζεθε ην 2012 

Φηιαλδία Γεκνζηεχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 

Γαιιία Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ε γαιιηθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ έγγξαθν γηα ηε γαιιηθή εζληθφ ζρέδην δξάζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ 

Γεξκαλία Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ε γεξκαληθή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

ελέθξηλε κηα εζληθή ζηξαηεγηθή ΔΚΔ 

Οπγγαξία Σν νπγγξηθφ εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ βαζίδεηαη ζηνπο 

ππάξρνληεο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηηο δξάζεηο 

θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ κεηαξξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ 

πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα ζπκβεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2015 

Ηξιαλδία Ξεθίλεζε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 

Ηηαιία Σν ηηαιηθφ εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ (2012-2014) εγθξίζεθε 

απφ ηελ ηηαιηθή θπβέξλεζε ην 2012 

Ληζνπαλία Σν 2010 εγθξίζεθε ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηεο Ληζνπαλίαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (2009-2013) θαη ε 

εθαξκνγή ρεδίνπ Μέηξσλ (2009-2011) 

Λνπμεκβνχξγν Γελ έρεη ζρέδην ΔΚΔ 

Μάιηα Έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζηε 

Μάιηα είλαη ππφ εμέιημε 

Οιιαλδία Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 εγθξίζεθε ην νιιαλδηθφ εζληθφ ζρέδην δξάζεο 

γηα ηελ ΔΚΔ 

Πνισλία Σν 2013 ε πνισληθή θπβέξλεζε ελέθξηλε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ 
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Πνξηνγαιία Ζ Πνξηνγαιία δελ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ, 

αιιά έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά πνιηηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

Ρνπκαλία Σνλ επηέκβξην ηνπ 2011 ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε ελέθξηλε κηα 

εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ (2011-2016) 

ινβαθία Ζ ζηξαηεγηθή γηα ην Δζληθφ ζρέδην ΔΚΔ (2011-2018) βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία ζπδήηεζεο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

Ηζπαλία Έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ είλαη ππφ εμέιημε 

ινβελία Έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

νπεδία Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε ηελ 

εζληθή δξάζε γηα ηελ ΔΚΔ 

 

 

4.3. Ιλζηηηνύην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (Corporate 

responsibility institute) 

Σν Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο θνηλσληθήο Δπζχλεο (Corporate responsibility 

institute) είλαη κία Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην BITC (Business in the Community)  ηελ απνθιεηζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ CR 

Index ζηελ Διιάδα. ηφρνο είλαη λα παξέρεη ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο ην πην αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα ΔΚΔ κε βάζε δηεζλή θξηηήξηα 

(http://www.cri.org.gr).  

Πξψηνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ Διιάδα απνηειεί ν δείθηεο CRI (Corporate 

Responsibility Index), ν νπνίνο πηνζεηήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα παξέρεη ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, έλα 

αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε βάζε δηεζλή θξηηήξηα. 

 Πην αλαιπηηθά βάζεη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δηαηξηθήο Δπζχλεο, ν δείθηεο CRI 

κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπο :   

1. ηελ θνηλσλία , ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ησλ ηνπηθψλ θαη 

εζληθψλ θνηλσληψλ βνεζψληαο ζην ρηίζηκν επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο θνηλσλίεο 

απηέο θαη ηε δεκηνπξγία ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. 

http://www.cri.org.gr/
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2. ην πεξηβάιινλ, αμηνινγψληαο ηηο πνιηηηθέο ηνπο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ πνπ εμαζθεί ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

3. ηελ αγνξά θαη ηνπο θαηαλαισηέο, αμηνινγψληαο ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηελ αγνξά θαη ζην θαηά πφζν παξαθνινπζνχλ, θαηαλννχλ θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαιιαζζφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. ην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πσινχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κε ππεπζπλφηεηα, ζσζηή 

πνηφηεηα θαη ηηκέο. 

4. ηνπο εξγαδνκέλνπο, αμηνινγψληαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηα 

εξγαζηαθά ζέκαηα φπσο: αζθάιεηα, πγηεηλή, εηιηθξηλή επηθνηλσλία θαη δίθαηε 

κεηαρείξηζε. 

 

4.4. Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δ.Κ.Δ. (www.csrhellas.net)  

Σν έηνο 2000 ηδξχζεθε ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

απφ 13 Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο & 3 πιινγηθνχο Δπηρεηξεκαηηθνχο θνξείο, κε ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν CSR HELLAS.  

Σν CSR Europe, εζληθφο εηαίξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ην CSR HELLAS, επηιέρζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κεηά απφ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο 

ππνςεθηνηήησλ, σο έλα απφ ηα 28 ζπλνιηθά κέιε ηεο πνιχ-ζπκκεηνρηθήο πιαηθφξκαο 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (multi-stakeholder platform) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηφρσλ 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

Παξάιιεια κε ην CSR Europe, ζηελ πιαηθφξκα, ε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο 

 απνθαζίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2017, ζπκκεηέρνπλ επίζεο ΜΚΟ, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

ζπλδηθάηα θαη επηρεηξήζεηο, ελψ ηελ Πξνεδξία ηεο αλαιακβάλεη ν πξψηνο 

αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. Frans Timmermans. 

Έξγν ησλ κειψλ ηεο Πιαηθφξκαο ζα είλαη ε: 

 ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

ζηελ εθαξκνγή ησλ SDGs ζε επίπεδν ΔΔ 

 ππνζηήξημε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε 

εθδειψζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

 ζπκβνιή ζηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηνκέσλ ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 

 ππνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο Δηήζηνπ Βξαβείνπ Βησζηκφηεηαο. 

http://www.csrhellas.net/
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Ζ επηινγή ηνπ CSR Europe απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ βήκα ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ θνξέα θαη ησλ εζληθψλ ηνπ εηαίξσλ, φπσο ην CSR HELLAS, κε 

ηελ ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αηδέληαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ησλ 

ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (CSR / SDG) ζηελ Δπξψπε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πην 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

ηηο 2 Μαξηίνπ 2017  ζηελ Αζήλα ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην CSR HELLAS θαη 

ην πκβνχιην ΔΒ πλέδξην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, «ΓΔΜΔΤΖ ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ – 17 παγθφζκηνη ηφρνη γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ». Πξνθιήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πλεδξίνπ ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο ηαρείαο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο 

αχμεζεο ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, θαζψο θαη ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ γηα πξψηεο χιεο θαη θπζηθνχο πφξνπο. Ηδηαίηεξα ζηελ ρψξα καο, ππφ ηηο 

ζπλζήθεο θξίζεο ηηο νπνίεο βηψλνπλ επηρεηξήζεηο θαη θνηλσλία, ε αλάγθε γηα αλάπηπμε 

θαη θαηλνηνκία ζην λέν επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. Αλαγθαηφηεηα ηνπ 

πλεδξίνπ θξίζεθε ε δηαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο, ε νπνία δελ ζα αλαθέξεηαη κφλν ζε 

νηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά θαη ζα δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε πνπ ζα βγάιεη ηε ρψξα καο 

απφ ηελ θξίζε θαιχπηνληαο ηηο ζεκεξηλέο καο αλάγθεο, κε ππνλνκεχνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο, βάζεη ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο βησζηκφηεηαο, φπσο θαηαγξάθεθε ην 1987, ζην Brundtland Report. 

Φηιφδνμε δέζκεπζε απνηειεί ε «Αηδέληα 2030» ηνπ ΟΖΔ, αθνινπζνχκελε απφ 17 

ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs), πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηα 193 θξάηε-κέιε ηνπ 

ΟΖΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, ε νπνία ζα κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ νδηθφ 

ράξηε γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

4.5 Παξάδεηγκα πηνζέηεζεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο από Γεκόζην 

Οξγαληζκό : 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016 δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ε ηξαηεγηθή Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) (www.pepkm.gr). θνπφο ηεο 

έθζεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ηξαηεγηθή Δπθπνχο 

Δμεηδίθεπζεο- RIS3 ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζεκαηηθφ- θιαδηθφ 

επίπεδν θαη ζε επίπεδν νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο επξείαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνξείο ηνπ Γηθηχνπ 

http://www.pepkm.gr/


78 

 

Δπθπνχο Δμεηδίθεπζεο ηεο ΠΚΜ, θαζψο θαη ε Αλάιπζε Γπλάκεσλ, Αδπλακηψλ, 

Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ (Αλάιπζε SWOT) πνπ πξνεγήζεθε αλαθνξηθά ζην δπλακηθφ 

θαηλνηνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Γηαδηθαζία RIS3 : H Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνέβε εγθαίξσο ζηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ κεραληζκνχ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο» . Σφζν νη πξνβιεπφκελεο δνκέο δηαθπβέξλεζεο 

φζν θαη νη δίαπινη επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ελφο 

ξεαιηζηηθνχ, ζηηβαξνχ θαη πνηνηηθνχ θεηκέλνπ ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νξίδεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ 

επφκελε δεθαεηία. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ζπγθξνηήζεθε ην δίθηπν εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

(RIS3), κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ 

παξαγσγηθψλ θιάδσλ, ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο & θνξέσλ θαηλνηνκίαο, κε βαζηθέο 

ζεκαηηθέο νκάδεο :  

 ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ,  

 ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ – ελέξγεηα- πεξηβάιινλ – κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο,  

 αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ,  

 πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ  κέζσ θνηλψλ επελδχζεσλ κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,  

 ηερλνινγία – πιεξνθνξηθή – επξπδσληθά δίθηπα,  

 δεκηνπξγηθνί θιάδνη – επαγγέικαηα θαη 

 Branding 

4.6. Ρόινο ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 χκθσλα θαη κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ηνπ Φεθίζκαηνο ηεο 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2013 

( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0050&language=EL&ring=A7-2013-0023), ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε θαη ηνλ ξφιν ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Δ.Κ.Δ., νη δεκφζηεο αξρέο 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαζήθνληά ηνπο γηα 

ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ, κεηαμχ άιισλ 

ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, δεηψληαο ηαπηφρξνλα απφ ηα 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0050&language=EL&ring=A7-2013-0023
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0050&language=EL&ring=A7-2013-0023
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θξάηε κέιε λα δψζνπλ, κέζσ ηεο νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ θαη άιισλ δηαχισλ, λέα 

δπλακηθή ψζεζε ζηηο πξνζπάζεηεο απηέο.  

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΔΔ ή ρψξεο κέιε ηεο είλαη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, 

(π.ρ. ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, εγγπήζεηο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, επξείαο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα ζε ηξίηεο 

ρψξεο), λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ε ηήξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη αξρψλ 

ηνπ ΟΟΑ θαη ησλ ΖΔ, ε νπνία ζα αληηθαηνπηξίδεηαη ζε εηδηθέο ξήηξεο, νη δε 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηάθσξα παξαβηάδνπλ ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά πξφηππα θαη 

ηα πξφηππα ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ λα πθίζηαληαη ζπλέπεηεο 

 ηπινβάηεο ηεο πξνζηαζίαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ε επζχλε ηνπ θξάηνπο λα 

πξνζηαηεχεη απφ ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ε επζχλε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε αλάγθε 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξφζβαζεο ζε κέηξα απνθαηάζηαζεο, κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ 

κέηξσλ πνπ ζα θαηαζηνχλ δπλαηή ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, νη ζπγαηξηθέο ηνπο θαη νη ππεξγνιαβηθέο ηνπο, σο 

εθ ηνπ βάξνπο ηνπο ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ δηάδνζε θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ αλά ηνλ 

θφζκν θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ επζπγξακκηζκέλσλ κε ηα θξηηήξηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ ΖΔ, θαη λα 

αλαδεηνχλ πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηδηαίηεξα δε απφ ηηο πξνζθάησο ελεκεξσζείζεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ηηο 10 αξρέο ηνπ 

Παγθφζκηνπ πκβνιαίνπ ησλ ΖΔ, ην πξφηππν θαζνδήγεζεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε ΗSΟ 26000 θαη ηελ ηξηκεξή δήισζε αξρψλ ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. 

 Δίλαη απαξαίηεηε πιένλ ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξνηχπσλ 

δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο γηα ηηο εηαηξείεο ηεο ΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, φζνλ αθνξά ηελ εμαγσγή ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ή γηα ελέξγεηεο θαηά 

ησλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. 
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 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο «γλψξηδε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζνπ» είλαη αλαγθαία ψζηε, 

λα δηαζθαιηζηεί ν απμεκέλνο έιεγρνο θαη ε πξφιεςε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζηα πξνεγνχκελα ή ηα επφκελα ζηάδηα ησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο. 

 Σα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζέηνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ελψπηνλ ησλ επζπλψλ ηνπο, 

φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε αξρψλ θαη πξννξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φισλ. 

 Ζ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, δεδνκέλεο ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο ζηελ 

ΔΚΔ, νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο παξαηεξεηψλ 

ζηηο αλά εμάκελν ζπλεδξηάζεηο ηεο νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξίζηαληαη σο παξαηεξεηέο νη δχν εηζεγεηέο απφ ηηο ζρεηηθέο επηηξνπέο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, εθπξφζσπνη απφ ην πξφγξακκα γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ΟΖΔ, απφ ην 

πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ ΖΔ θαη απφ ηελ Γηεζλή Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο, θαζψο θαη απφ έλαο εθπξφζσπν ηνπ επξσπατθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα επηιέγνληαη απφ ηελ ζπληνληζηηθή 

επηηξνπή ηνπ πνιπκεξνχο Φφξνπκ. 

 Αλαγλσξίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξε ε αλάγθε, φπσο ηνλίζζεθε 

ζηε Γήισζε ηνπ Λάθελ ηνπ 2001, λα έξζνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ πην θνληά 

ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, κε ηελ επίζεκε εμέηαζε ηεο «πξφηαζεο αιιειεγγχεο» γηα 

έλα δηνξγαληθφ πξφγξακκα αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηα φξγαλα ηεο ΔΔ, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ κνλίκσλ θαη ησλ αζθνπκέλσλ ππαιιήισλ ηνπο ζε 

εζεινληηθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ζην πιαίζην ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ππφ κνξθή εζεινληηζκνχ. Θα εμαζθαιίδεηαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη πξνζθνξά πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 

ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. 

Παξνηξχλνληαη φια ηα θξάηε κέιε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ εζεινληηζκφ ησλ ππαιιήισλ 

ζηα εζληθά ηνπο ζρέδηα δξάζεο θαη πξνηείλεηαη λα ζπλαθζεί «ζχκθσλν» κέζσ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Δζεινληηζκνχ (CEV), κε ην νπνίν ζα ζπζηξαηεπζνχλ 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 

 Πξνηξέπνληαη νη επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο γηα 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο, κε ζθνπφ λα εληζρπζνχλ νη 
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ζπλέξγεηεο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία θαη 

ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κέζσ ηνπ κειινληηθνχ Δπξσπατθνχ ψκαηνο Δζεινληψλ Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο. 

 Δθηηκάηαη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα παξνηξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο θαη λα εθαξκφζνπλ κέηξα ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπλάδνπλ κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη λα θαιχπηνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ δηάξθεηα θαη νξγάλσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ησλ κηζζνινγηθψλ επηπέδσλ, ηεο 

παξνρήο ζηνπο εξγαδφκελνπο νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη επέιηθησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ είδνπο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη 

ηεο δπλαηφηεηαο δηαθνπήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο. 

 Αλαγλσξίδεηαη φηη νη θνηλσληθνί δείθηεο πζηεξνχλ έλαληη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ απφ άπνςε νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο θαη ελ γέλεη εμεηδίθεπζεο ζε πνιιέο 

πξσηνβνπιίεο ΔΚΔ. Παξά ην εγρεηξίδην γηα ηηο νηθνινγηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ε ΔΔ 

πθίζηαηαη ππεξβνιηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί 

κειέηε πεξί αμηνιφγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, σο έλαπζκα γηα κία 

παλεπξσπατθή ζπδήηεζε κε ζέκα ηνπο ηξφπνπο θαιχηεξεο ελζσκάησζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ ζηελ βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζε. Απαξαίηεηε είλαη θαη 

ε ρξεκαηνδφηεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεηθηψλ, 

πξαθηνξείσλ θνηλσληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη ζε νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. 

 Αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ΔΚΔ ζηελ πξάμε, φπσο είλαη ε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ε ηζφηεηα, ην 

δίθαην εκπφξην θαη ε θνηλσληθή έληαμε κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ θαη αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, σο θίλεηξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ θνηλσληθήο 

επζχλεο. Αλ θαη δελ έρεη θαηαζηεί ζαθέο ζε πνην βαζκφ έρνπλ πηνζεηήζεη νη δεκφζηεο 

αξρέο ηηο δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο θαλφλεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ θαη 

πνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο αληίθηππνο πνπ έρεη επηηεπρζεί φζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν ηεο 

βειηησκέλεο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επίδνζεο κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηεο ΔΚΔ. Θα πξέπεη λα δηεμάγνληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο 

ηνπ αληηθηχπνπ, πνπ ζα νδεγνχλ ζε ζαθείο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή επλφεησλ 

θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, κειέηε ηεο νινέλα θαη πην δηαδεδνκέλεο πξαθηηθήο πνπ 

αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαηχπσζε ξεηξψλ πεξί ΔΚΔ ζηηο δηθέο 
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ηνπο, ηδησηηθέο ζπλαιιαγέο, ζε ζπκβάζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ιφγνπ ράξε, θαη 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα απνηειεί έλα κέζν ελζάξξπλζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν λα ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά ζε πνιπκεξείο δηαβνπιεχζεηο. 

 Δπαηλνχληαη ηα θξάηε κέιε γηα ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 

θαηαξηίζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ ΔΚΔ, κεηά απφ 

δηαβνπιεχζεηο κε εζληθέο πνιπκεξείο πιαηθφξκεο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ. Παξφιν 

πνπ εθθξάδεηαη αλεζπρία, δηφηη έλα επξχ θάζκα κέηξσλ πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα κελ 

απνδίδεη ζεκαληηθά νξαηά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα έξεπλαο θαη απνηίκεζεο ζηα 

κέηξα δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΚΔ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ ίδηα ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα πξσηνζηαηεί, δίλνληαο ην παξάδεηγκα σο ππεχζπλνο εξγνδφηεο, κέζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ δηθή ηεο ΔΚΔ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα πεξί 

δεκνζίνπ ηνκέα ηεο GRI θαη κέζσ ηεο παξνρήο εηδηθψλ αδεηψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο, ψζηε λα πινπνηήζνπλ πξσηνβνπιίεο εζεινληηζκνχ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη 

κέζσ ηεο επαλεμέηαζεο ησλ ρξήζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ κε 

δενληνινγηθά θξηηήξηα. 

 Θεκειηψλεηαη λέν πξφγξακκα επηβξάβεπζεο ζηηο ήδε εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο 

ηνπ ηνκέα, θαζψο ηα βξαβεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξα ππέξ ηεο ΔΚΔ, 

κφλνλ εθφζνλ νη βξαβεπκέλνη εθπξνζσπνχλ πξάγκαηη νπζηαζηηθέο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, κε αμηνιφγεζε θαη έιεγρν απφ 

αλεμάξηεηε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Θεσξείηαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ηεο εμαγγειζείζαο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα 

ηε κέηξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ θχθινπ 

δσήο, ηφζν σο πξνο ηε δηαθάλεηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη σο πξνο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

αξρψλ. 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη αλαιάβνπλ δξάζε, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ κέζσ, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ηεο πξναγσγήο ηεο αληακνηβήο ηεο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππφ κνξθή παξνρήο θηλήηξσλ ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξφζβαζεο 

ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. 
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Ζ πξνγξακκαηηζκέλε πξσηνβνπιία γηα ηελ δηαθάλεηα κπνξεί λα απνηειέζεη 

κείδνλα θηλεηήξηα δχλακε γηα ην θίλεκα ηνπ δενληνινγηθά ζεκηηνχ θαηαλαισηηζκνχ. 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη ηε ζθνπηκφηεηα 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επξσπατθνχ θνηλσληθνχ ζήκαηνο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΚΔ, πξνθεηκέλνπ νη πξνζπάζεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ λα 

πξνβιεζνχλ θαιχηεξα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο επελδπηέο, θαη, κε βάζε ηηο 

ππάξρνπζεο πξσηνβνπιίεο πεξί ζεκάησλ, λα ζπλερηζζεί ε πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο 

απφ ηελ βάζε θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γηεζλνχο πλαζπηζκνχ Κνηλσληθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαπίζηεπζεο θαη ήκαλζεο (ISEAL)). Πξνηείλεηαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ θέξνπλ ηέηνην Δπξσπατθφ ζήκα λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ΔΚΔ πνπ ζα νξίδνληαη ζην ζήκα. 

 

 

 

Κεθάιαην Γ΄ 

Ο παξάγνληαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ηεο εγεζίαο 

 

Σν ιεηηνύξγεκα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

 ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

ραξηνγξαθνχλ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηνπ 

έιιελα δεκνζίνπ ππαιιήινπ κίαο ρψξαο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

ηελ πξψηε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ, πνπ αθνξνχλ ην απαηηνχκελν γλσζηαθφ ππφβαζξν ζηελ ηππηθή θαη 

δηαδηθαζηηθή ελάζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ θαζεθφλησλ, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά, 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζηελ ελδν-ππεξεζηαθή ηνπ 

θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ζηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ πνιίηε. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε αλψηαηε δηνίθεζε ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ, θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ 

επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη εηδηθφηεξα νη 
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κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνβεί ηα θξάηε κέιε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη 

πξννπηηθέο πνπ πξνδηαγξάθνληαη, θαζψο είλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε, 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, νη επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη νη επξσπαίνη δεκφζηνη 

ππάιιεινη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ, ζηξαηεγηθψλ 

θαη θαιψο πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο επεκεξίαο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ. 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ ζηνηρεία γηα ην θαζεζηψο ηεο 

δεκφζηαο απαζρφιεζεο ζηελ Ακεξηθή, κε πιεξνθνξηαθφ θαη κφλν ραξαθηήξα, θαζψο 

πθίζηαληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ 

Ακεξηθή, ζπγθξηηηθά κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ 

Δπξψπε, εηδηθφηεξα ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 

1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

 

«Σα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηο, ηα καζαίλεηο θάλνληάο ηα», Αξηζηνηέιεο 

Ζ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλδέεηαη επζέσο κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε 

θαη ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

φζν θαη κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ έλαληη ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο. Απαηηείηαη έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε νξζή 

ηδίσο κε φξνπο λνκηκφηεηαο αληηκεηψπηζε ηνπ πνιίηε απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη 

θνηλή ζπλείδεζε ελψ νη παξεκβάζεηο θαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο επηθξίλνληαη θαη δελ γίλνληαη ζησπεξά απνδεθηά (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 

2012). 

Ζ ππνζηήξημε πξνο ηνλ πνιίηε θαη ε εμππεξέηεζή ηνπ κε πςεινχο πνηνηηθνχο 

φξνπο απνηεινχλ ηνπο κείδνλεο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο.  

Ζ νπζηαζηηθή επίηεπμε  ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ 

αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κηαο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ηήξεζε  ησλ ζεκειησδψλ  εζηθψλ αξρψλ δξάζεο  

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έλλνκε ηάμε  θαη απφ ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ φπσο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο αξρήο ηεο επηείθεηαο, ηεο θαιήο 

πίζηεο θ.ιπ. Όκσο, ζεσξείηαη άθξσο ζεκαληηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο 
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δηνίθεζεο  θαη ε ζέιεζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο γηα κηα έληηκε θαη αθέξαηα ζηάζε κε κηα 

αίζζεζε πςειήο απνζηνιήο.   

 ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη κία πξνζπάζεηα επηινγήο ησλ 

πιένλ απαξαίηεησλ θαη θξίζηκσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ζε αηνκηθφ επίπεδν ν δεκφζηνο ππάιιεινο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ ππεξεζηαθψλ 

θαζεθφλησλ. 

 

1.1.Νένο Οδεγόο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε θαηά ην έηνο 2012 ν λένο Οδεγφο Οξζήο 

Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο έλα  

ζήκα πνξείαο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε 

ηνπο πνιίηεο, πξνβάιινληαο ην πξφηππν γηα ηε λνκηθά θαη εζηθά νξζή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  ηφρνο ηνπ λα ζπληειέζεη ζηελ ελίζρπζε 

φρη κφλν ηεο ζχλλνκεο, αιιά θαη ηεο ζχκθσλα κε ηε εζηθή θαη δενληνινγία 

ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζπκβάιινληαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ρέζεσλ Κξάηνπο – Πνιίηε. 

Ήδε απφ ην έηνο 1986 είρε θαηαξηηζηεί ν θψδηθαο ππαιιειηθήο δενληνινγίαο 

απφ ην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, ην 2000 είρε θαηαξηηζηεί  ν Κψδηθαο 

Γενληνινγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ απφ ηε Γεληθή γξακκαηεία Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ην 2005 ν Οδεγφο Καιήο πκπεξηθνξάο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ.  

 ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ 

παξέρνπλ νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ν λένο Οδεγφο, ζην κέξνο πνπ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, νξίδεη ηα εμήο : 

1.1.1. Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σο 

εθαξκνζηώλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Γηθαίνπ ελ γέλεη.   

 Πίζηε ζην χληαγκα θαη αθνζίσζε ζηελ παηξίδα : Ο ππάιιεινο θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ δελ ελεξγεί σο άηνκν αιιά σο εθηειεζηήο ηεο ζέιεζεο ηνπ θξάηνπο.  

[χληαγκα άξζξν 103 παξ. 1, Ν. 3528/2007 άξζξν 24 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)]. 

 Πξνζηαζία δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο : Ζ δεκφζηα δηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε ηελ 

απνθιεηζηηθή επηδίσμε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ 
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ζπκθέξνληνο δελ πξνθαζνξίδεηαη, σζηφζν ε ζπγθεθξηκελνπνίεζή ηεο ππαθνχεη ζηελ 

αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επίθιεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο γηα λα δηθαηνινγεζεί νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο. [χληαγκα άξζξν 103 παξ. 1 θαη Ν. 3528/2007 άξζξν 24 (YΚ, ΦΔΚ 26 

A)]. 

  Δμππεξέηεζε θαη ζεβαζκφο πξνο ηνλ πνιίηε  : ζεκειηψλεηαη ζε δχν θαλφλεο ηνπ 

πληάγκαηνο: ζχκθσλα κε ηνλ πξψην νη θξαηηθέο εμνπζίεο ππάξρνπλ ππέξ ηνπ ιανχ, 

θαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν, νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ.  [χληαγκα άξζξα 1 παξ. 3 θαη 103 παξ. 1]. 

  Πξνάζπηζε ηεο λνκηκφηεηαο : Ζ δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ 

ηεο δηέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο ηνπ πληάγκαηνο, 

ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ πνπ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή, ηηο δηεζλείο 

ζπλζήθεο πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηε Βνπιή, ηνπο Νφκνπο, ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 

θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

λφκνπ.  [Ν. 3528/2007 άξζξα 24 θαη 25 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)].  

1.1.2. Καλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ νη δεκόζηνη ππάιιεινη ηόζν όηαλ 

έξρνληαη ζε άκεζε πξνζσπηθή ή δηα ηνπ ηειεθώλνπ επηθνηλσλία κε 

ηνπο πνιίηεο, όζν θαη θαηά ην ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεώλ ηνπο. 

 Οη ππνρξεψζεηο απηέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπληζηνχλ αληίζηνηρα δηθαηψκαηα 

ησλ πνιηηψλ. Χο πνιίηεο ελλννχληαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά θαη 

αιινδαπά. Οη ελ ιφγσ θαλφλεο δελ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο (π.ρ. 

Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο).  

 πκπεξηθνξά θαηά ηελ άκεζε πξνζσπηθή ή κέζσ ηειεθψλνπ επηθνηλσλία : νθείιεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε : 

Δππξέπεηα θαη ζεβαζκφ, λα θαζίζηαηαη δει. άμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ θαη λα 

ηεξεί, ζε θάζε πεξίζηαζε, ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο αλεμαξηήησο 

ηεο ςπρηθήο ηνπ δηάζεζε. 

Δπαγγεικαηηζκφ, νθείιεη δει. λα έρεη άξηζηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν 

ηνπ.   

 πκπεξηθνξά θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ : ζην ρεηξηζκφ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ (φπσο απαληήζεηο ζε αηηήζεηο πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ, 
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ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, έθδνζε πάζεο θχζεσο απνθάζεσλ θ.ιπ.) 

νθείιεη ζηα εμήο : 

Σήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δίθαην θαη εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην χληαγκα, ην Δπξσπατθφ δίθαην θαη ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο. Οη 

εγθχθιηεο νδεγίεο δελ απνηεινχλ θαλφλεο δηθαίνπ. ε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξνχλ 

λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ λφκν ή λα ηνλ θαηαξγήζνπλ αθνχ πεξηέρνπλ νδεγίεο ή 

δηεπθξηλίζεηο. Ζ κειέηε ηνπο είλαη ρξήζηκε, πάληνηε φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε 

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηελ γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ λφκνπ θαη 

εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πλεχκα ηνπ 

λνκνζέηε πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ θαη ηα Πξαθηηθά 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο, θαζψο θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

Σεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη δελ πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Ζ 

δηαθξηηηθή επρέξεηα απνηειεί κέξνο ηεο λφκηκεο δξάζεο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. 

Όηαλ ν λφκνο ή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο επηηξέπνπλ ή παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην 

δεκφζην ππάιιειν λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ λνκίκσλ ιχζεσλ, πνπ δελ 

βιάπηνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, απηφο νθείιεη λα επηιέμεη ηελ επηεηθέζηεξε, γηα ηνλ 

πνιίηε, ιχζε. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ λφκσλ, ν ππάιιεινο εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο 

θαιήο λνκνζέηεζεο, φπσο ε αλαγθαηφηεηα, ε αλαινγηθφηεηα, ε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα 

ηνπ λφκνπ, ε δηαθάλεηα, ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο, ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε θαη νη ινηπέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 4028/2012 (Α΄/34). Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηειεζίδηθεο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ελεκεξψλνληαο ηελ ππεξεζία ηνπ γη’ απηέο θαη πξνηείλνληαο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη κέηξα πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπο. [χληαγκα άξζξα 94 

παξ.4 θαη 95 παξ.5, ΠΓ 61/2004 (ΦΔΚ 54 Α)]. 

Αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία, εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ αλεπεξέαζηνο απφ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο εμσυπεξεζηαθέο παξεκβάζεηο.  [Ν.3528/2007, άξζξν 107 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν δεχηεξν ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α) θαη 

Ν.2690/1999 άξζξν 7, (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α)].  

Αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηφηεηα, θαιιηεξγεί, κε θάζε ηξφπν, ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο 

ησλ πνιηηψλ θαη απνθεχγεη θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε 

ηελ εληηκφηεηα, ηελ πξνζήισζε ζην θαζήθνλ ή ηελ εζηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. 

Τπεπζπλφηεηα, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ππεπζπλφηεηα θαη λα ππνζηεξίδεη θαη αηηηνινγεί 

ηηο απνθάζεηο θαη ελέξγεηέο ηνπ.  [Ν. 3528/2007 άξζξν 25 παξ. 1 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)].  
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Ηζφηεηα, λα ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη αληηκεησπίδεη ηνπο επξηζθφκελνπο ζηελ 

ίδηα θαηάζηαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν, απνθεχγνληαο θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί αζέκηηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. [Ν. 3528/2007 άξζξν 27 παξ. 3 (YΚ, 

ΦΔΚ 26 A)]. 

Αλαινγηθφηεηα, εμαζθαιίδεη φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη αλάινγα πξνο ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν. Φξνληίδεη ηα κέηξα λα είλαη αλαγθαία, πξφζθνξα θαη                                                  

αλάινγα ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. Απνθεχγεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ή ηελ 

επηβνιή επαρζψλ κέηξσλ, φηαλ απηά είλαη δπζαλάινγα πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ εμππεξεηείηαη, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ.  [χληαγκα άξζξν 25 παξ. 1].  

Δρεκχζεηα – εκπηζηεπηηθφηεηα – απφξξεην, δελ ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο απφξξεηα, θαζψο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηελ θνηλή πείξα θαη ινγηθή γηα γεγνλφηα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ, θαη δελ επηηξέπεη ηελ 

αζέκηηε ρξήζε ηνπο γηα λα εμππεξεηεζεί νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ, δεκφζην ή ηδησηηθφ.   

[Ν. 3528/2007 άξζξν 26, Ν. 3528/2007, άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ε, φπσο    

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν δεχηεξν ηνπ Ν. 4057/2012 θαη ΠΚ άξζξν 252].  

Πξφζβαζε ζε έγγξαθα - δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

πνιηηψλ ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (ειεθηξνληθά ή κε), θαζψο θαη ζηα ηδησηηθά έγγξαθα 

(ειεθηξνληθά ή κε), πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αθνξνχλ εθθξεκή ή 

δηεθπεξαησκέλε ππφζεζή ηνπ. Γελ πξνβαίλεη ζε αιινίσζε ή παξαπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ρνξεγνχκελσλ εγγξάθσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ελψ κεξηκλά ψζηε, 

θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, ηα έγγξαθα 

λα πθίζηαληαη εηδηθή επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα απαιεηθζνχλ ηπρφλ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία.  

Γηαθάλεηα ηεο ππεξεζηαθήο δξάζεο, αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηξφπν πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηελ θξηηηθή θαη ην 

λφκηκν έιεγρν, ρσξίο λα απαηηεί απφ ηνλ πνιίηε λα ζεκειηψζεη εηδηθφ έλλνκν 

ζπκθέξνλ. Κάζε πνιίηεο κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ 

ηνπ λφκνπ, ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ 

θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπ ε νπνία 

εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο.  [Ν. 2690/1999 άξζξν 5 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 

102 Α), Ν. 1599/1986 άξζξν 16 (ΦΔΚ 75 Α)]. 
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Αηηήζεηο πνιηηψλ-πξσηνθφιιεζε- δηεθπεξαίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999).  

Γηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, πξνηνχ πξνβεί ζε δηνηθεηηθή πξάμε ή πιηθή 

ελέξγεηα πνπ ζίγεη δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα πνιίηε, ν ππάιιεινο θαιεί ηνλ 

ελδηαθεξφκελν γηα λα ηνλ ελεκεξψζεη θαη λα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ.    [χληαγκα άξζξν 20 παξ. 2, Ν. 2690/1999 άξζξν 6, (ΚΓΓ, ΦΔΚ 45 Α)]. 

 Αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ, φηαλ ζπληάζζεη απνθάζεηο, ηδηαίηεξα εάλ απηέο ζίγνπλ 

δηθαηψκαηα πνιηηψλ, νθείιεη λα εθζέηεη ζην πξννίκην ηε λνκηθή βάζε θαη φια ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, πνπ αηηηνινγνχλ πιήξσο ηελ έθδνζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. [Ν. 2690/1999 άξζξν 17, (ΚΓΓ, ΦΔΚ 45 Α)]. Οθείιεη λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ πιήξε, ζαθή θαη εμαηνκηθεπκέλε αηηηνινγία.  

Απνηειεζκαηηθφηεηα – απνδνηηθφηεηα – πνηφηεηα, θξνληίδεη γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηεο. Δθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ 

γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, ρσξίο λα επηθαιείηαη ηερληθέο δπζθνιίεο θαη 

δηάθνξεο ζθνπηκφηεηεο. Καηαβάιιεη εηιηθξηλή πξνζπάζεηα θαη εξγάδεηαη κε δήιν γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ.[ΤΑ 

ΓΗΑΓΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΔΚ 1659 Β)].  

1.1.3. Οη ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ νη νπνίεο απνηεινύλ 

θαλόλεο δξάζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.  

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο : πεξηιακβάλεη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: α) Οη ελέξγεηεο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο πξέπεη λα κελ είλαη αληίζεηεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πληάγκαηνο, ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαη β) νη 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο λα είλαη ζχκθσλεο ή λα βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνπο 

θαλφλεο απηνχο. 

Ζ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο  : δηαθξηηηθή επρέξεηα ή εμνπζία ππάξρεη φηαλ νη 

θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα, δελ πξνθαζνξίδνπλ αθξηβψο ηελ ελέξγεηα 

ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αιιά ηνπ αθήλνπλ ειεπζεξία δξάζεο. Ζ αξκνδηφηεηα έρεη ην 

ραξαθηήξα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν: α) κπνξεί αιιά δελ 

έρεη ππνρξέσζε λα εθδψζεη ηε δηνηθεηηθή πξάμε, ή β) πξέπεη λα εθδψζεη ηελ πξάμε, 

κπνξεί φκσο λα θαζνξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο έθδνζήο ηεο ή γ) 

κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ιχζεσλ.   

Ζ δηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη, πξσηίζησο, ε λνκηθή δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα 

επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο εμίζνπ λφκηκεο ιχζεηο (απφθαζε γηα ην αλ, ην πφηε ή ην 
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πψο). Γηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη επίζεο θαη ε λνκηθή δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα 

εμεηδηθεχεη ηηο αφξηζηεο αμηνινγηθέο έλλνηεο, πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ν λνκνζέηεο, 

φπσο είλαη ε επηείθεηα, ηα ρξεζηά ήζε, ε θνηλσληθή εηξήλε, ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ε 

δεκφζηα ηάμε, ε δηαηαξαρή ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο θ.ιπ.  Όηαλ ν λφκνο 

ρνξεγεί δηαθξηηηθή επρέξεηα, ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο. 

Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, επηβάιιεη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα, λα αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο θαη θαιφπηζηεο δηνίθεζεο, ψζηε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λα απνθεχγνληαη νη αλεπηεηθείο ή θαη 

δνγκαηηθέο εξκελείεο.  Οθείιεη λα δηαθπιάζζεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε θαη 

λα ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. 

Ζ αξρή ηεο επηείθεηαο, απνηειεί εηδηθή εθδήισζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνχκελσλ, θπξίσο ησλ 

νηθνλνκηθψο αζζελεζηέξσλ. Ζ αξρή ηεο επηείθεηαο εθαξκφδεηαη ηδηαηηέξσο φηαλ ε 

δηνίθεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη επαρζή κέηξα γηα ηνλ πνιίηε.  

Ζ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο,  ε δηνίθεζε δελ δηθαηνχηαη λα εθκεηαιιεπζεί κηα θαηάζηαζε, 

ζηελ νπνία ν δηνηθνχκελνο έρεη πεξηέιζεη ιφγσ πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο. Καηά 

κείδνλα ιφγν δελ επηηξέπεηαη ζηε δηνίθεζε, λα δεκηνπξγεί ε ίδηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε, ε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, 

ηελ νπνία ηξέθεη ν πνιίηεο έλαληη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλίζηαηαη ζηελ εχινγε 

πεπνίζεζε πνπ απηφο έρεη δηακνξθψζεη, φηη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηνλ αθνξά 

ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο , κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ, πνπ ε δηνίθεζε 

δηαζέηεη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, νθείιεη λα επηιέγεη ηα ιηγφηεξν 

επαρζή γηα ηνλ πνιίηε. Πξέπεη λα ππάξρεη εχινγε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηνηθεηηθνχ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Ζ ζρέζε απηή ππάξρεη, κφλν φηαλ 

ην ιακβαλφκελν κέηξν: α) είλαη πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, 

β) ζπλεπάγεηαη ηα ιηγφηεξα κεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ πνιίηε θαη, γ) νη επαρζείο γηα ηνλ 

πνιίηε ζπλέπεηεο δελ είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγεο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αληιεί 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο  θαηνρπξψζεθε ξεηά ζην χληαγκα 

(άξζξν 25 παξ.1) κε ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ 2001.  

Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα αληηκεησπίδεη φκνηεο πεξηπηψζεηο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ζ δηνίθεζε δελ 

κπνξεί λα θξίλεη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα δπν αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ηαπηφρξνλα 
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θαη βαζίδνληαη ζηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (ηΔ 729/1937). Ηζφηεηα ππάξρεη 

κφλν ζηε λνκηκφηεηα θαη φρη ζηελ παξαλνκία. 

 

1.2. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

Ο φξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαίλεηαη λα πξσηνεκθαλίδεηαη ζε έλα 

έγγξαθν ηνπ 1964 απφ ηνλ Μάηθι Μπέιληνρ, θαη έθηνηε ελψ είλαη ηδηαίηεξα εθηελήο ε 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ, ζηελ παξνχζα εξγαζία επηιέγεηαη λα 

αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ νηθνδνκνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, φπσο έρνπλ 

θαηαγξαθεί απφ ηνλ ζπγγξαθέα, ςπρνιφγν θαη επηζηεκνληθφ δεκνζηνγξάθν Daniel 

Goleman  ζε άξζξν ηνπ ην 2000. 

- Απηνγλσζία : ζπλαηζζεκαηηθή απηνγλσζία, δει. ε ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη θαη λα 

θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ αζθνχλ απηά ζηελ 

απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ, απηνγλσζία κε αθξίβεηα, δει. κία 

πξαγκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ νξίσλ, απηνπεπνίζεζε, 

δει. ε ζεηηθή θαη δπλαηή αίζζεζε ηεο απην-αμίαο. 

- Απηνδηαρείξηζε : απηνέιεγρνο, δει. ε ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηα εξεζίζκαηα ηεο απνδηνξγάλσζεο, εληφο ειέγρνπ, αμηνπηζηία, δει.ε ζπλεπήο 

απεηθφληζε ηηκηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο, επζπλεηδεζία, δει. ε ηθαλφηεηα λα 

δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ, ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, δει. ε 

ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηελ αιιαγή θαη λα ππεξβαίλεη ηα εκπφδηα, 

πιενλέθηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ, δει.  ν δξφκνο γηα λα ζπλαληήζεη θαλείο έλα 

εζσηεξηθφ πξφηππν ππεξνρήο, πξσηνβνπιία, δει. ε εηνηκφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επθαηξηψλ. 

- Κνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε : ελζπλαίζζεζε, δει. ε δεμηφηεηα λα αηζζάλεηαη θαλείο 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, θαηαιαβαίλνληαο ηελ πξννπηηθή ηνπο θαη 

δείρλνληαο πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ ηνπο απαζρνινχλ, νξγαλσζηαθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε, δει. : ε ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη ηα «ξεχκαηα» πνπ δηαπεξλνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ, ρηίδνληαο δίθηπν απνθάζεσλ θαη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηελ παξνρή ππεξεζίαο, δει. ε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

- Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο :  ε εγεζία κε φξακα, δει. ε ηθαλφηεηα λα αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε θαη λα εκπλέεηαη απφ έλα ζπλαξπαζηηθφ φξακα, επηξξνέο, δει. ε ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδεηαη κία ζεηξά απφ ηαθηηθέο πεηζνχο, ε ξνπή λα ππνζηεξίδεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
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άιισλ κε αλαηξνθνδφηεζε θαη θαζνδήγεζε, επηθνηλσλία, δει. ε δεμηφηεηα λα αθνχεη 

θαη λα ζηέιλεη θαζαξά, πεηζηηθά θαη ζπγθξνηεκέλα κελχκαηα, θαηαιχηεο αιιαγψλ, 

δει. ε ηθαλφηεηα γηα κχεζε λέσλ ηδεψλ θαη θαζνδήγεζε άιισλ  ζε λέεο θαηεπζχλζεηο, 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δει ε ηθαλφηεηα λα κεηψλεη ηηο δηαθσλίεο θαη λα 

ελνξρεζηξψλεη αλαιχζεηο, ε ηθαλφηεηα λα θαιιηεξγεί θαη λα δηαηεξεί έλα ηζηφ 

ζρέζεσλ, νκαδηθή δνπιεηά θαη ζπλεξγαζία. 

 

 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο  

 χκθσλα κε ηνπο Robbins & Judge (2013) oη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηζρπξή 

εγεζία θαη ηζρπξφ management γηα ηε βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη εγέηεο ζήκεξα 

πξέπεη λα ακθηζβεηνχλ ην status quo, λα δεκηνπξγνχλ νξάκαηα ηνπ κέιινληνο θαη λα 

εκπλένπλ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ λα ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ ηα νξάκαηα. Οη 

managers παξάιιεια πξέπεη λα δηαηππψλνπλ ιεπηνκεξή ζρέδηα, λα δεκηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη λα επνπηεχνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη κία πξνζπάζεηα επηινγήο ησλ 

πιένλ απαξαίηεησλ θαη θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ε 

αλψηαηε δηνίθεζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε 

βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 

 

 2.1 πζηεκηθή Γηαρείξηζε : 

   

 ε άξζξν ησλ Sotirakou & Zeppou (2006) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

κεηξήζεσλ  απφδνζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ζην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν ρξήζεο ησλ κεηξήζεσλ απφδνζεο επ’ σθειεία ηνπ νξγαληζκνχ, 

δηαθαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εγεζίαο ζηε δηαδηθαζία απηή.  

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην κνληέιν STAIR, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε 

ζεσξία ζπζηεκηθήο δηαρείξηζεο (Barnard, 1938 : Sotirakou et al, 2006), θχξηα βήκαηα 

γηα ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο είλαη:  
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  (S) trategy: ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ, απνζαθήληζε ηεο ζηξαηεγηθήο, επηθνηλσλία 

ζηξαηεγηθή θαη επίηεπμε ζπλαίλεζεο.  

  (T) argets : κεηαθξάδεη ηε ζηξαηεγηθή ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο, κέζσ 

ηεο κεηαηξνπήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ζε δείθηεο απφδνζεο. 

  (A) ssignment : εθρψξεζε έξγσλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο εθ 

ησλ θάησ πξνο ηα πάλσ, κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

  (Η) mplementation : εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, κέζσ ηεο επζπγξάκκηζεο φισλ 

ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ππνζπζηεκάησλ κε ηε ζπκθσλεζείζα ζηξαηεγηθή.  

  (R) esults: παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο 

ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα 

δξάζεο. Δπαλεμέηαζε θαη αλάιεςε δξάζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα.  

 Οη δχν πιεπξέο ηνπ κνληέινπ, ε επηρεηξεζηαθή θαη ε πνιηηηζκηθή, αλαιχνληαη 

σο εμήο :  

- ε επηρεηξεζηαθή – νξαηή πιεπξά ηνπ κνληέινπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθηειέζεη επηηπρψο ν νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ, π.ρ. ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ε νηθνδφκεζε ζπλαίλεζεο, ε 

αλάζεζε έξγσλ, ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο κέζσ ηεο 

επζπγξάκκηζεο ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

- ε πνιηηηζκηθή - αφξαηε πιεπξά ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αμηψλ 

πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ε νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη βηψζηκεο 

επηδφζεηο θαη ζπλερή βειηίσζε, π.ρ. ην απνηέιεζκα κε εζηίαζε ζηνλ πνιίηε, ηελ 

αμηνθξαηία, ηε δηαθάλεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπκκεηνρή, ηε ζπλαίλεζε, ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ εκπηζηνζχλε. 

 εκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 

απνηειεί θαη ε αμηνπηζηία ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ εζσηεξηθψλ (εξγαδνκέλσλ) θαη εμσηεξηθψλ (πνιηηψλ) πειαηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ νηθνδφκεζε ηεο αμηνπηζηίαο επηηπγράλεηαη κε έλα ελδπλακσηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ ζηπι εγεζίαο πξνο ηνπο ππαιιήινπο, κε δέζκεπζε θαη ζπλέπεηα ζε κηα 

ζαθψο δηαξζξσκέλε πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζε αξρέο κε επζπγξάκκηζε ζηηο αμίεο ηεο 

εηαηξείαο, κε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζηπι θαη ησλ πξαθηηθψλ, αλάινγα κε ηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, κε ζπλεπή ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ, κε ζπκπεξηθνξά 

ζπλερνχο κάζεζεο θαη βειηίσζεο (Meyer, 2017). 
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 Σν δεηνχκελν κηαο ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο πξννπηηθήο δελ είλαη ηφζν 

ν νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νχηε ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, αιιά ν ηξφπνο δφκεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Σν ζεκείν 

αλαθνξάο θαη εξκελείαο απηψλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη νη πνηθίιεο 

θαη ζπλερψο δηακνξθνχκελεο δεκφζηεο πνιηηηθέο (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 85). 

 

2.2.«Γεκόζηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» :  

 ε έξεπλα ησλ Zampetakis & Moustakis (2007) ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, ε δηάρπζε θαη ε 

πηνζέηεζε ησλ κεζνδνινγηψλ New Public Management ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα 

είλαη αξγή. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ Themelis (1990, αλαθεξφκελα 

ζην Philippidouet al., 2004, ζει. 324) θαηαδεηθλχνπλ φηη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ 

νξάκαηνο, ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε εζηίαζε ζε θαλνληζκνχο θαη φρη ζηα 

επηηεχγκαηα απνηεινχλ αηηίεο απνηπρίαο. Απηά ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ άιινπο εξεπλεηέο (Kuratkoet et al., 1990, Pearceet al., 1997) θαη επηβεβαηψλνπλ 

φηη, αθελφο, ε κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

αμησκαηνχρνπο  θαη, αθεηέξνπ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πξψηεο γξακκήο είλαη 

θξίζηκε φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αληίιεςε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο. 

 χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ έξεπλα ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ "δεκφζηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα" είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζηε δεκφζηα 

πνιηηηθή, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξαθηηθή (Leadbeater, 1997). Ζ "αμία" ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα είλαη πνιχπιεπξε, πεξηιακβάλεη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη δελ 

κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζην θέξδνο. χκθσλα κε ηνλ Mair (2002, ζ. 1) (: Zampetakis & 

Moustakis), ε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ νξγαληζκψλ 

είλαη "... έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα ζε 

πνιιαπιά επίπεδα δεκηνπξγνχλ απηφλνκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνηφκνπο 

ζπλδπαζκνχο πφξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ ...". Σν 

«ζηξαηεγηθφ φξακα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο» βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ν 

νξγαληζκφο δελ επηηπγράλεη ζήκεξα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη πξέπεη λα αιιάμεη. 

 Ζ αλσηέξσ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έλαο δεκφζηνο manager είλαη 

έλα πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ελεξγεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Μέζσ ελφο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αιιαγήο εθηειεί έλα ζχλνιν 
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δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

πνιίηε. Ο εξγαδφκελνο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα έρεη αηζζαλζεί ηελ αλάγθε λα 

απνθηήζεη λέεο δεμηφηεηεο, λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο θαη 

λα πηνζεηήζεη κηα λννηξνπία αιιαγήο. Δίλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο πψο έλα 

άηνκν κπνξεί λα έρεη έλαλ "πξνζαλαηνιηζκφ αιιαγήο" ρσξίο "ζηξαηεγηθφ φξακα". Σν 

πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο γξακκήο ελδηαθέξεηαη λα απνθηήζεη λέεο δεμηφηεηεο (εηδηθά 

ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο) θαη επηζπκεί λα αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε αιιαγήο 

θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ. Καη απηφ είλαη πνπ ζεσξείηαη σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζηνηρείν ηεο πηπρήο ηεο "αιιαγήο πξνζαλαηνιηζκνχ" ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 «Δάλ ν δηεπζπληήο δελ είλαη θνξέαο αιιαγψλ, δελ ζπληξέρεη ιφγνο χπαξμήο 

ηνπ» (Σδσξηδάθεο θ.α., 2007). 

 

2.3. Γεκηνπξγία ειθπζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ εξγαζία :  

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα ζπιιάβεη φηη ηα θίλεηξα ζηελ 

εξγαζία είλαη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα θαη φηη ηα ελδνγελή θίλεηξα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά (Manolopoulos, 2007). Πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε νπζία ηνπ θηλήηξνπ 

εξγαζίαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν νη θηλεηήξηεο αληακνηβέο, πνπ ζα πξνζειθχζνπλ θαη 

ζα δηαηεξήζνπλ πην παξαγσγηθή ηελ εξγαζία. 

 Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ κπνξεί εχθνια λα 

παξεκβαίλεη ψζηε λα δεκηνπξγεί έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, λα 

νηθνδνκεί ζρέζεηο ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη λα δίλεη έκθαζε ζηηο εγγελείο 

αληακνηβέο, ψζηε λα απμήζεη ην αίζζεκα ηεο νξγαλσηηθήο δέζκεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη (Markovits et al.2017). Ζ 

ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

δέζκεπζεο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο δέζκεπζεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

  Δίλαη επηηαθηηθή πιένλ ε αλάγθε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζπλέπεηαο απφ πιεπξάο 

ηεο εγεζίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα ζηελ θαηαλφεζε θαη δηνρέηεπζε ησλ 

ελδνγελψλ θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ ελίζρπζε ησλ ελδνγελψλ θηλήηξσλ, φπσο 

είλαη ε δεκηνπξγηθή εξγαζία, ε αλαγλψξηζε γηα ηα επηηεχγκαηα, πεξηζζφηεξε 
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απηνλνκία ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ θξίζηκε, ζε κία επνρή 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη πιένλ απφ ηελ κείσζε ηεο παξαδνζηαθήο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 

θαη απφ ηηο κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο απφ ην έηνο 2010 αξρηθά, θαη απφ ηε κηζζνινγηθή 

ζηαζηκφηεηα ζήκεξα.  

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία θάλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αηζζάλνληαη θαιά κε ηελ εξγαζία ηνπο, επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ησλ 

κε ρξεκαηηθψλ ακνηβψλ. ηηο κε ρξεκαηηθέο ακνηβέο ζπγθαηαιέγνληαη ε εξγαζηαθή 

αζθάιεηα, ε θνηλσληθή ζέζε, νη θηιίεο, νη επέιηθηεο ξπζκίζεηο σξαξίνπ εξγαζίαο, ε 

αλαγλψξηζε, νη επθαηξίεο αλάπηπμεο (Σδσξηδάθεο θ.α., 2007). 

 Κξίζηκε είλαη ε επηθέληξσζε φρη  κφλν ζηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ζηνλ 

άλζξσπν, κε αληηθεηκεληθή αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηνί νη ηνκείο 

πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε, κε γλψζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο εξγαζίαο, κε παξνρή ησλ ζσζηψλ θαηεπζχλζεσλ (Bradberry, 2016). 

 Ζ επίζεκε εθηίκεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, φπσο αλαιχεηαη ζην αλσηέξσ θεθάιαην, θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θξίζηκσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

πξαθηηθή επαηζζεηνπνίεζεο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ επξχηεξσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (Goleman et al, 2017). 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ δνµψλ, απηψλ πνπ 

πξνζειθχνπλ, ζπγθξαηνχλ, ππνθηλνχλ θαη αμηνπνηνχλ αμηνθξαηηθά γπλαίθεο θαη 

άλδξεο, µε ην πξνζήθνλ ήζνο θαη ηα ζσζηά εγεηηθά πξνζφληα (Αξγπξηάδεο, 2004). 

 Ζ πξνζέιθπζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηηπγράλεηαη φηαλ 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φρη κφλν νη νηθνλνκηθέο (κηζζφο), αιιά θαη 

κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη θηλήηξσλ. 

(Σδσξηδάθεο θ.α., 2007). 

 Ο ηξφπνο δηνίθεζεο έρεη απνδεηρζεί ηζηνξηθά σο ίζσο ε πιένλ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηεο εχξπζκεο νινθιήξσζεο ελφο 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο. «Ζ δηνίθεζε είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο» (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 191). Ζ ζρεδίαζε κηαο ζηξαηεγηθήο 

πξνυπνζέηεη θαη αλάινγε εγεζία θαη δηεχζπλζε, ψζηε λα κελ αθπξψλεηαη ή αλαηξείηαη 

θαη λα κεηακνξθψλεηαη ζε έλα θείκελν επρψλ.  
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3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Δπξώπε 

 

χκθσλα κε ηελ Μειέηε ηνπ ΟΟΑ «Going for Growth (GFG) 2017», ε νπνία 

αλαθνηλψζεθε επίζεκα ηελ Παξαζθεπή  17 Μαξηίνπ 2017 απφ ηελ Δπηθεθαιήο 

Οηθνλνκνιφγν ηνπ ΟΟΑ C.Mann ζηε Γεξκαλία, πξνεδξεχνπζα ησλ G20s, ε νπνία 

απνηειεί ηελ αλά 2εηία θχξηα επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ ηηο νπνίεο πξνηείλεη ν ΟΟΑ ζηα Κξάηε-Μέιε ηνπ, ην θχξην κήλπκα 

πνπ εμάγεηαη απφ ηε Μειέηε, ζπλνιηθά, είλαη  ε  «κεηαξξπζκηζηηθή θφπσζε» πνπ 

παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ αλάζρεζε ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ δήινπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγεζείζα 2εηία, πξέπεη, φπσο είπε ζηελ 

παξνπζίαζή ηεο ε Δπηθεθαιήο Οηθνλνκνιφγνο,  λα ζπλδεζεί κε ηηο ζπλέπεηεο, αθελφο 

 ησλ αλεπαξθψλ ξπζκψλ ηεο παγθφζκηαο αλάθακςεο θαη  κφριεπζεο παξαγσγηθφηεηαο 

θη αθεηέξνπ ησλ εληεηλφκελσλ αληζνηήησλ θαη ηεο κεησκέλεο ζπλεηζθνξάο ηνπ κηζζνχ 

ζηελ δήηεζε.  Οη αλαζρέζεηο απηέο θαηά ηελ θάζε εμφδνπ απφ ηελ βαζηά θξίζε 

ππνζεθεχνπλ θαηά ηνλ ΟΟΑ ηνπο πνιηηηθνχο φξνπο ππνζηήξημεο γηα θηιφδνμα παθέηα 

Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζε φινλ ηνλ ΟΟΑ, ηα νπνία ζα πξέπεη γηα ηνλ 

νξγαληζκφ εθηφο απφ ηε δηάζηαζε ηεο κφριεπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο λα ελζσκαηψλνπλ σο νξηδφληην ζηφρν ηελ ζπκπεξηιεπηηθή αλάπηπμε 

(inclusive growth). 

 

3.1.Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Δπξώπε 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζπαληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2010, 

θαηαξηίζηεθαλ πιεξνθνξίεο αλαθνξάο, ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζε έθζεζε κε ηίηιν «Γεκφζηα απαζρφιεζε ζηα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» (Spanish Presidency Report 2010). θνπφο ηεο 

κειέηεο ήηαλ λα παξάζρεη κηα πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πηπρψλ ηεο δεκφζηαο 

απαζρφιεζεο κέζα ζην θνηλνηηθφ πιαίζην κέζσ κηαο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Ζ έθζεζε 

ηεο ηζπαληθήο Πξνεδξίαο ελεκεξψλεη θαη επεθηείλεη κηα πξνεγνχκελε έθζεζε 

"Γηνίθεζε θαη δεκφζηα δηνίθεζε ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ" πνπ εθπνλήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ ην 2007 (http://ec.europa.eu). 

 Ζ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ εμειίρζεθε κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ δνκψλ, ηεο δεκηνπξγίαο γξαθείσλ, ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

http://www.dee.gr/mediaupload/pdf_files/GFG%202017.pdf
http://www.dee.gr/mediaupload/pdf_files/GFG%202017.pdf
http://ec.europa.eu/
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θαζεθφλησλ, ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

εμσηεξηθήο αλάζεζεο ππεξεζηψλ. 

Καηεγνξίεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ :  

- Γεκφζηνη ππάιιεινη : πξφθεηηαη γηα κηα εηεξνγελή νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

φινπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ κηαο 

πξάμεο δηνξηζκνχ θαη κηαο λφκηκεο ζρέζεο πνπ νπζηαζηηθά ξπζκίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Γίθαην. Ζ πξνυπφζεζε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

φηη εξγάδεηαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηε δεκφζηα ππεξεζία, αιιά είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο ή, ελδερνκέλσο, κε εξγαζία απφ ην ζπίηη ή κε 

νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο θαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

- Με ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ : ε θαηεγνξία απηή εμππεξεηεί ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, κε αξρέο πνπ δηέπνληαη απφ ην εξγαηηθφ δίθαην, κε θχξην πξφβιεκα ζηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο θαη ε νκνηνκνξθία ησλ 

ζπλζεθψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

- Δλδηάκεζν / Μεηαβαηηθφ / Πξνζσξηλφ Πξνζσπηθφ : ην πξνζσπηθφ απηφ θαιχπηεη κηα 

θελή ζέζε, πνπ δελ εθηειείηαη απφ δεκφζην ππάιιειν. Πξνζιακβάλνληαη ζε φια ηα 

θξάηε κέιε, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αμίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαη δηνξίδνληαη θαη 

απειεπζεξψλνληαη ειεχζεξα. Ο αξηζκφο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα. 

Κνηλέο Αμίεο :  

- Απφδνζε : πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο κε ηελ άζθεζε δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζρεδφλ 

πάληνηε εμαξηάηαη απφ ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία. 

- Αληηθεηκεληθφηεηα : ε δηνηθεηηθή δξάζε ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζχκθσλε κε ην 

λφκν θαη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα ζπκθέξνληα. Μηα απφ ηηο βαζηθέο θαη 

γεληθέο απαηηήζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ ΔΔ είλαη ε απαξαίηεηε 

αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ άζθεζε δεκνζίσλ ιεηηνπξγηψλ. 

- Σερληθέο γλψζεηο, εκπεηξία θαη επαγγεικαηηζκφο :  ε ρξήζε ηεο ηερλνγλσζίαο 

ππφθεηληαη ζε αληηθεηκεληθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξκελείαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο. 

- Ηζφηεηα, αμία θαη ηθαλφηεηα : ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ εθηίκεζή ηνπο 

σο αξρέο ή αμίεο. Δληνχηνηο, ζεσξνχληαη νπζηαζηηθέο γηα ηα ζπζηήκαηα επηινγήο, ηελ 
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επίδνζε θαη ην δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Τπάξρεη επίζεο νκνηνγέλεηα ζηελ 

εμέιημε ηεο αμίαο ηεο ηζφηεηαο. 

Γηθαηψκαηα : 

 Πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, θαηάξηηζεο, 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο, άδεηαο κεη 'απνδνρψλ θαη δηαθνπψλ, απνηειεζκαηηθήο 

εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ, αληηθεηκεληθήο θαη δηαθαλνχο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηνπ γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηζνξξνπίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θ.ιπ. Τπάξρνπλ θαη άιια δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη 

κφλν γηα κηα εληαία θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, φπσο ην δηθαίσκα κε θηλεηηθφηεηαο θαη 

κνληκφηεηαο, ην νπνίν απνδίδεηαη θπξίσο ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

 Μαδί κε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, ππάξρνπλ θαη άιια δηθαηψκαηα νκάδαο, 

φπσο ην δηθαίσκα ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ειεχζεξε επαγγεικαηηθή έλσζε, 

ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε, απεξγία θ.ιπ. 

Γηνηθεηηθή ζηαδηνδξνκία : 

 Γηαπηζηψζεθε έλα θνηλφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ θαξηέξα. Σν παξαδνζηαθφ 

κνληέιν θαξηέξαο είλαη θάζεην, φπνπ έλαο ππάιιεινο κεηαθηλείηαη ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ ρψξεο πνπ εμεηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ρσξίο 

λα αιιάδνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο ε νξηδφληηα ζηαδηνδξνκία. Σέινο, ην ζχζηεκα 

ζηαδηνδξνκίαο αξρίδεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

Ακνηβή : 

 Σν γεληθφ ζχζηεκα ακνηβψλ ζηα θξάηε κέιε αληαπνθξίλεηαη θπξίσο ζηνπο 

αθφινπζνπο ζηφρνπο: πξφζιεςε θαιψλ επαγγεικαηηψλ, απφδνζεο, δηαηήξεζε 

πνιχηηκσλ επαγγεικαηηψλ, αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο, ελίζρπζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θ.ιπ. Οη γεληθέο απμήζεηο ησλ ακνηβψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

εηήζηεο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ακνηβή ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα είλαη γεληθά ρακειφηεξε απφ φ, ηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ πςεινχ. 

 ηα θξάηε κέξνο ηνπ κηζζνχ (βαζηθφο κηζζφο) ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηελ 

θιίκαθα κηζζνδνζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ππάιιειν. Σν ππφινηπν ηεο ακνηβήο βαζίδεηαη ζε κηα άιιε 

ζεηξά θξηηεξίσλ ή κπφλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ 



100 

 

ππαιιήισλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηα παξαδνζηαθά θαη θνηλά θξηηήξηα ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αξραηφηεηα, παξφιν πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα 

επηδφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ. Άιινη παξάγνληεο, φπσο ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, νη ππεξσξίεο ή νη επίζεκεο αξγίεο, ην 

επίδνκα θηλδχλνπ θιπ., ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κηζζνινγηθψλ θαζεζηψησλ. ε νξηζκέλα θξάηε (γηα παξάδεηγκα ζηε Γαλία) νη 

απμήζεηο κηζζψλ ζπλδένληαη κε ηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

χζηεκα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη εθπξνζψπεζεο :  

Ο θνηλσληθφο δηάινγνο θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζεζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη ρψξεο εθαξκφδνπλ έλα δηαθνξεηηθφ 

ζχζηεκα ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ είλαη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

Αλψηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη :  

 Σν πνζνζηφ απηφ είλαη παξφλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ, αλ θαη κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο αλάινγα κε ηελ θάζε ρψξα. Οξίδεηαη απφ ηνλ 

ΟΟΑ σο ζχζηεκα πξνζσπηθνχ γηα πςειέο θαη αλψηαηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ 

εζληθή δεκφζηα δηνίθεζε, αλαγλσξηζκέλν επίζεκα ή αλεπίζεκα απφ κηα αξρή ή κέζσ 

θνηλήο θαηαλφεζεο ηεο νξγάλσζεο κηαο ηέηνηαο νκάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

αλαπηπμηαθφ πιαίζην ζρεηηθφ κε ηε ζηαδηνδξνκία, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο 

λα δηνξίδνληαη αληαγσληζηηθά ζε ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνπλ ζπκβνπιέο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ή δηαρείξηζε ππεξεζηψλ. 

 Γεληθά, ππάξρνπλ δχν ηχπνη ζπζηεκάησλ απαζρφιεζεο, ην ζχζηεκα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ην ζχζηεκα κε βάζε ηε ζέζε. ην ζχζηεκα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζηαδηνδξνκία, νη δεκφζηνη ππάιιεινη πςεινχ επηπέδνπ κνηξάδνληαη ηελ 

ίδηα θνπιηνχξα κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζην ζχλνιν ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα ζπλεξγαζηεί θαη ε επηθνηλσλία είλαη επθνιφηεξε. ην ζχζηεκα 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ζέζε, κηα νκάδα ππνςεθίσλ επηιέγεηαη απφ άηνκα κε εηδηθέο 

δεμηφηεηεο κέζσ αλνηθηήο εμέηαζεο θαη εθπαηδεχνληαη κε κηα αλνηρηή πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ζηελ εξγαζία ζε έλαλ 

δεκφζην νξγαληζκφ. Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θξαηψλ έρεη αξρίζεη λα ζπλδπάδεη 

ζηνηρεία θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ (έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα.  

χζηεκα ακνηβψλ : 
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 ε 16 θξάηε κέιε ην ζχζηεκα κηζζψλ ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν κε ηηο 

κηζζνινγηθέο δψλεο θαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ κηζζνχ γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ή 

θαηεγνξία εξγαζίαο. ε 9 θξάηε κέιε (Απζηξία, Γαιιία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηηαιία, 

Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν θαη Ηζπαλία) νη κηζζνινγηθέο απμήζεηο 

θαζνξίδνληαη θαηά ηελ αξραηφηεηα ή ηα έηε ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ. ε 16 θξάηε 

κέιε (Απζηξία, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, Μάιηα, Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία, ινβαθία, ινβελία, νπεδία θαη 

Ζλσκέλν Βαζίιεην) ηα επίπεδα κηζζψλ θαζνξίδνληαη απφ ζεηηθή αμηνιφγεζε απφδνζεο 

απμήζεηο θαη επηδφκαηα. ε άιιεο ρψξεο, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα θαη ηα 

έηε ππεξεζίαο, αλ θαη κηα ζεηηθή αμηνιφγεζε απφδνζεο κπνξεί λα επηβξαβεπζεί κε έλα 

επίδνκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε. 

 

3.2.Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο αλά Κξάηνο Μέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

3.2.1. Βέιγην  

 Ζ βειγηθή δεκφζηα δηνίθεζε δηαζέηεη έλα ζχζηεκα απαζρφιεζεο βαζηζκέλν 

ζηε ζηαδηνδξνκία. Ζ πξφζιεςε βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ, κέζσ 

εμεηάζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Οκνζπνλδηαθήο Δπηινγήο θαη 

Πξνζιήςεσλ (SELOR). Ζ κέζε ειηθία θαηά ηελ είζνδν ζηνλ αλψηεξν δεκφζην φκηιν 

είλαη κεηαμχ 40 θαη 50 εηψλ. Οη ακνηβέο, νη θαλνληζκνί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκφζηα Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ θαη 

Οξγαληζκνχ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2005. Οη γεληθέο αξρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: αμηνιφγεζε αλά δηεηία θαη ηειηθή αμηνιφγεζε έμη κήλεο 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο, αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ επίηεπμε ζηφρνπ ή, εθφζνλ 

ζπκθσλεζεί, ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη 

ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. ε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ην Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθήο 

Καηάξηηζεο (ATI) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πξνζθέξεη ελφηεηεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. Σα βαζηθά επίπεδα κηζζψλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε δψλε (1-7). 

Όινη νη αλψηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαηαλέκνληαη ζηε δψλε 7, δεδνκέλνπ φηη 

ιακβάλνπλ κφλν βαζηθφ κηζζφ ρσξίο επηδφκαηα κε βάζε ηελ αμία ή κεηαβιεηφ κηζζφ. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο:  
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 Σν ππνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ελέθξηλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2011 κε βάζε ηξεηο αξρέο: ηελ πξνβνιή ηνπ πνιίηε σο πειάηε, ηε δεκηνπξγία 

ππεχζπλεο, απνηειεζκαηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα θπβέξλεζεο 

θαη έρνληαο κηα δεκφζηα δηνίθεζε πνπ ζεσξείηαη θαηλνηφκνο, δπλακηθφο θαη 

ειθπζηηθφο εξγνδφηεο. 

 

3.2.2. Γαλία 

 Ζ πξφζιεςε αλψηεξσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη πάληα 

αλνηρηά θαη δεκφζηα, δηνξίδνληαη απφ ηε βαζίιηζζα βάζεη ζχζηαζεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο γηα πεξίνδν 3 έσο 6 εηψλ (πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί γηα κέγηζην δηάζηεκα 3 

εηψλ). Ζ πξφζιεςε βαζίδεηαη ζηελ αξραηφηεηα, ηα πξνζφληα θαη ηα πξνζφληα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ απφδνζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο είλαη εηήζηα θαη εθηειείηαη 

απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν. Μαδί κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηελ ακνηβή, 

ε θαηάξηηζε είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ππέζηεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηελ 

πνηφηεηα-κεηαξξχζκηζε ηνπ 2007, βειηηψλνληαο ηα πξνζφληα management. Ζ Αξρή 

Γεκφζησλ Τπαιιήισλ έρεη αλαπηχμεη έλα πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Οη ππεξσξίεο δελ ππάξρνπλ θαζ 'εαπηέο, 

αιιά ππάξρνπλ επηπιένλ ψξεο γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε, πνπ κπνξνχλ λα απνλέκνπλ 

κπφλνπο γηα απμεκέλν θφξην εξγαζίαο (εθηφο απφ εθείλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ). Ζ επειημία, ε κεξηθή απαζρφιεζε ή ε ηειεξγαζία δελ είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλεο, αλ θαη είλαη δπλαηέο. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Δθηφο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηνπ 1998/99, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 ε «Πνηνηηθή Μεηαξξχζκηζε», κε ζπλνιηθά 180 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηδηαίηεξα 

γηα ηνπο Γεκφζηνπο Γηεπζπληέο. 

 

3.2.3. Ηξιαλδία  

 Με Νφκν ηνπ 2004 ζεζπίζηεθε ε δεκφζηα ππεξεζία δηνξηζκψλ θαη ε επηηξνπή 

δηνξηζκνχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ε νπνία θαζνξίδεη ηα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

πξφζιεςε αηφκσλ. Ζ δεκφζηα ππεξεζία δηνξηζκψλ απνηειεί ην θχξην φξγαλν 

πξνζιήςεσλ, κέζσ δηεμαγσγήο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο βάζεη ζεσξεηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ. Σν πξφγξακκα γηα ηε Γηαρείξηζε θαη Αλάπηπμε 
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ηεο Απφδνζεο (PMDS) θαζνξίδεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, φπσο ε 

επζχλε θαη ε εγεζία γηα ηηο ζέζεηο ζην αλψηαην επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο. Ζ 

Δπηηξνπή Βξαβείσλ Δπηδφζεσλ (CPA) επηβιέπεη ην "Δηήζην Πξφγξακκα 

Αμηνιφγεζεο", ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνπο 

Βνεζνχο Γξακκαηείο θαη ηνπο Αλαπιεξσηέο Γξακκαηείο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ιακβάλνπλ θαιχηεξε αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ρξεκαηηθή αληακνηβή πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 θαη 20% ηνπ πξαγκαηηθνχ 

κηζζνχ ηνπ. Δθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Ηξιαλδία πξνψζεζε ηελ θαηάξηηζε, 

αθηεξψλνληαο ην 4% ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο. 

 Με δεκφζηεο πνιηηηθέο επηδηψθεηαη ε πξφιεςε θαη ε πξνζηαζία απφ ηε 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (π.ρ. επέιηθηεο ψξεο εξγαζίαο). Ζ εηήζηα 

άδεηα ησλ ππαιιήισλ θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 31 εκέξεο ην ρξφλν, αλαιφγσο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο. Οη επθαηξίεο εζσηεξηθήο θηλεηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη πςειέο θαη νη δηαηξαπεδηθνί δηαγσληζκνί πξνψζεζεο παξέρνπλ ηελ επθαηξία 

ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα κεηαθηλνχληαη, πξνσζψληαο, ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα θαηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 ηα ηέιε ηνπ 2006, ν ΟΟΑ αλαηέζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε λα πξνβεί ζε 

αλαζθφπεζε ηεο ηξιαλδηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλαζθφπεζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

- ε Ηξιαλδία έρεη ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

- βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν φζνλ αθνξά ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, 

θαζψο ε ηξιαλδηθή δεκφζηα ππεξεζία έρεη θαηαζηεί πην αλνηθηή θαη επηθεληξσκέλε 

ζηνλ πνιίηε.  

- ε ηξιαλδηθή δεκφζηα ππεξεζία έδσζε ζηελ Ηξιαλδία έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

παξέρνληαο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, αιιά κε ηελ νινέλα απμαλφκελε παγθφζκηα 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμήο ηεο, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 

πην έμππλα. 

- δεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή νκάδα γηα ηελ πξνεηνηκαζία, πξνο εμέηαζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε, ελφο ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  
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3.2.4. Γαιιία 

 Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γηνίθεζεο, 

κέζσ άθξσο αληαγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη θαηάξηηζεο, κέζσ εηδηθψλ ηδξπκάησλ.  

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Έρνπλ μεθηλήζεη πνιιά έξγα κεηαξξχζκηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε ακνηβή, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ πνηθηινκνξθία 

 Μηα ζεηξά δηαηκεκαηηθψλ κέηξσλ πεξηιακβάλεη πνιπεηείο πξνυπνινγηζκνχο, 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εδαθηθήο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηήξημεο ηνπ θξάηνπο (κηζζνδνζία, θξαηηθέο 

αγνξέο) θαη κηα πνιηηηθή "κεδεληθήο γξαθεηνθξαηίαο". 

 

3.2.5. Λεηνλία  

 Γελ ππάξρεη εηδηθφο θνξέαο ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε αλψηεξσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Τπνρξενχληαη λα ινγνδνηνχλ ζηα αξκφδηα ππνπξγεία. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ζ θξαηηθή θαγθειαξία εξγάδεηαη γηα έλα ηεξάζηην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ην 2003, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ θξαηηθή θαγθειαξία θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνεηνηκάδνπλ επί ηνπ 

παξφληνο έλα εληαίν ζχζηεκα ακνηβψλ γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ 

κεηαξξχζκηζε απηή ζα νδεγήζεη ζε έλα δίθαην θαη δηαθαλέο ζχζηεκα απνδνρψλ. 

 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ βαζηζκέλν ζηηο αξκνδηφηεηεο 

δεκηνπξγείηαη γηα λα ρεηξίδεηαη ηελ πξφζιεςε, αμηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

3.2.6. Οπγγαξία 

 Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζεσξείηαη λφκηκα σο 

«εηδηθή ζπκβαηηθή ζρέζε» κεηαμχ ηεο θεληξηθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο θπβέξλεζεο 

θαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Ζ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ μεθηλά 
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ζην Παλεπηζηήκην Γηνηθεηηθήο Μειέηεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ηα δηπιψκαηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ. Έλα λέν πξφγξακκα δεκφζηνπ κάλαηδκελη βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε θαη έρεη σο ζηφρν λα εθπαηδεχζεη εγέηεο ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεραληζκψλ μεθίλεζε 

ην 2006 ζηελ Οπγγαξία. Οη θχξηνη ζηφρνη είλαη νη εμήο: αλάπηπμε κεγαιχηεξσλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ νξγαληζκψλ θαη νξγαληζκψλ, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζσκάησλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηπιψλ 

ππεξεζηψλ, ζπγρψλεπζε αλαπνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηνπο πνιίηεο, 

αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ζηφρνπο έρνπλ ήδε επηηεπρζεί, αλ θαη 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε λέεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. ηφρνο απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη απνζηνιέο θάζε ππεξεζίαο θαη λα επηδησρζεί 

κεγαιχηεξε δηνηθεηηθή δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεξνη έιεγρνη. 

 

3.2.7. Απζηξία  

 Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ηεο Απζηξίαο ππνβάιινληαη ζε εηήζηα εθηίκεζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο απφ ηνπο άκεζνπο ηεξαξρηθνχο αλσηέξνπο απηψλ.  

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηεμάγνληαη επί ζεηξά εηψλ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ πεξηθνπή ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηθαλνηήησλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. Έλαο ζεκαληηθφο ππιψλαο ηεο ηξέρνπζαο απζηξηαθήο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφδνζεο 

(πξνζαλαηνιηζκέλνπ πξνο ηελ παξαγσγή). 

 

3.2.8. Ρνπκαλία 

 Έλα εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέρεηαη απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Γεκφζησλ Τπαιιήισλ (NACS), ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ δχν εηδηθνηήησλ: χγρξνλε Γηαθπβέξλεζε θαη Σνπηθή Αλάπηπμε θαη 

Δπξσπατθή Γηαρείξηζε Δπηρεηξήζεσλ. Έρεη εηζαρζεί επίζεο ζην πξφγξακκα κηα λέα 

εμεηδίθεπζε Leadership.  
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Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ζ Ρνπκαλία πξφζθαηα κεηαξξχζκηζε ην ζχζηεκα ακνηβψλ γηα ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο, κε εληαία κηζζνδνζία, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ δεκφζηνπο 

πφξνπο (ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010). 

 

3.2.9. Φηλιαλδία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ζ Φηλιαλδία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία κηαο επξείαο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ηεο. Σν πξφγξακκα παξαγσγηθφηεηαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ ην 

2003 κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Σν 

πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο έρεη σο ζηφρν λα επηηξέςεη ηε κεηαθνξά ιεηηνπξγηψλ απφ 

ην Διζίλθη ζε άιιεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεηεγθαηάζηαζε 4 000 έσο 

8 000 ζέζεσλ εξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κηα πην ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο άξρηζε λα ηζρχεη ζηηο αξρέο ηνπ 

2010 θαη επηδηψθεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ θξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηνκέα επηδηψθεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξνπο θαη πην 

βηψζηκνπο δήκνπο. 

 

3.2.10. Βνπιγαξία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Σν 2002, ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ ζπλέηαμε κηα ζηξαηεγηθή 

ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο, 

θαζηζηψληαο ηνπο λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη κηα 

ζηξαηεγηθή θαηά ηεο δηαθζνξάο, κε ηε δεκηνπξγία κηαο Δπηηξνπήο γη 'απηφ ην ζθνπφ. 

Έρνπλ επίζεο εγθξηζεί λφκνη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ. 

 

3.2.11. Γεξκαλία 

 Ζ νκαδηθή εξγαζία, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζηε 

Γεξκαλία είλαη άπηαηζηε θαη ελζαξξχλεηαη ε εζσηεξηθή θηλεηηθφηεηα. Σα πξνγξάκκαηα 
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εθπαίδεπζεο ηεο εγεζίαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Αθαδεκίαο ελεκεξψλνληαη θαη 

βειηηψλνληαη ζπλερψο. Ζ θαηάξηηζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην κεηαβαιιφκελν 

πξνθίι ηεο ζχγρξνλεο εγεζίαο, ε νπνία εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 ηέζεθε ζε ηζρχ ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, ησλ νκφζπνλδσλ θξαηηδίσλ θαη ησλ ζπλδηθάησλ γηα ηηο 

αθφινπζεο κεηαξξπζκίζεηο: • Καζηέξσζε θνηλψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη εηδηθνχο ππαιιήινπο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο (λνζνθνκεία, 

αεξνδξφκηα θ.ιπ.). • Αλάπηπμε επέιηθησλ σξψλ εξγαζίαο. • Ακνηβή απφδνζεο θαη 

εκπεηξίαο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 εηζήρζε έλα ζχζηεκα ακνηβψλ γηα ηηο απνδνρέο γηα 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ κηζζνχ ζχκθσλα κε ηε ζέζε.  

Δθαξκφζηεθε ε  θηλεηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, αθφκε θαη 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

γηα πεξίνδν έσο 5 εηψλ.  

 

3.2.12. Ηηαιία  

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί βαζηθφ δήηεκα θαη 

πξφζθαηα έρεη θαζηεξσζεί έλα ζρέδην πνπ θαζνξίδεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφδνζεο 

γηα ηα πξνζερή έηε. Οη ζηφρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ : αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαηά 20%, έλαο ζηνπο νθηψ ζπληαμηνχρνπο δελ ζα 

αληηθαηαζηαζεί, κηα πην απνηειεζκαηηθή, αλαδηαξζξσκέλε θαη ςεθηνπνηεκέλε δεκφζηα 

δηνίθεζε, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, κείσζε θαηά 

40% ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαηά ηα επφκελα 5 ρξφληα, βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

ηεο επζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, παξέρνληαο ζηνπο managers ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο αμηνινγνχλ, απμάλνληαο ηνπο κηζζνχο θαη 

επηβξαβεχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα. 
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3.2.13. Ληζνπαλία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 ηηο 28 Απξηιίνπ 2004, ε θπβέξλεζε ελέθξηλε ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλάπηπμε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 2004-2010, ζηελ νπνία νη θχξηνη ζηφρνη είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

3.2.14. Μάιηα 

Οη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο Μάιηαο ζπλδένληαη κε ηηο θιίκαθεο 

κηζζψλ αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ. Ζ εθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ γηα θάζε 

δεκφζην ππάιιειν εθρσξεί ζηε ζπλέρεηα κέρξη ην 15% ηνπ κηζζνχ ηνπ. ηε Μάιηα, 

φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ πξφζβαζε ζε κέηξα ζπλδηαιιαγήο εξγαζίαο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο. Χζηφζν, νη αλψηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηψζνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο ή λα ιάβνπλ παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο κε 

ακεηβφκελεο άδεηαο. 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Σα θέληξα θαηάξηηζεο θαη νη δηαδηθαζίεο πθίζηαληαη ζήκεξα κηα πεξίνδν 

αιιαγήο θαη ελνπνίεζεο. Ο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα πξνζαξκνζκέλε δνκή γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα πξνηαζνχλ καζήκαηα 

θαηάξηηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν πξψην ζρέδην ηνπ λφκνπ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

θαηαξηίζηεθε ην 2008, πξνζθέξνληαο ζηέξεεο βάζεηο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

θαζνξίδνληαο έλα ζαθέο εζηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο. Ζ θπβέξλεζε ηεο Μάιηαο επελδχεη καδηθά ζηε λέα ηερλνινγία απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Έρνπλ αλαπηπρζεί ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (on-line 

πξφζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα) θαη ηα πξνγξάκκαηα M-government (πξφζβαζε ζε 

έγγξαθα κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ). Πάλσ απφ ην 95% ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ 

είλαη πιένλ πξνζβάζηκα ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη ε θπβέξλεζε έρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Microsoft θαη ηε Hewlett Packard. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ε θπβέξλεζε αλαπηχζζεη επίζεο ππεξεζίεο πξνζβάζηκεο απφ θηλεηά ηειέθσλα. Οη 

πνιίηεο κπνξνχλ ήδε λα ζπκβνπιεχνληαη ηα δηθαζηήξηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ, ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ θ.ιπ. Θα πξέπεη ζχληνκα λα είλαη δπλαηή ε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο γηα ζέκαηα φπσο ην αλ ηα παηδηά 

είλαη ζρνιείν ή φρη, γηα αηκνδφηεο ή γηα δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ. 
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3.2.15. Πνισλία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ο λφκνο πεξί δεκφζηαο ππεξεζίαο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2008 ηέζεθε ζε ηζρχ 

ζηηο 23 Μαξηίνπ 2009, σο κία απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ βάζεη ηεο απφθαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηνπ 2008 γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έλα άιιν λέν κέηξν πνπ αλαιήθζεθε ζην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο 

πεξί δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη ε εθπφλεζε θαη ε εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

3.2.16. ινβελία  

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο :  

Σν 2009 εγθξίζεθε ην πξφγξακκα κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θξαγκψλ θαηά 25% έσο ην 

2012 θαη ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο. Μεηαμχ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο θξίζεο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα ππάξρεη έλα ζρέδην κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 1% 

εηεζίσο.  

 

3.2.17. νπεδία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ζ νπεδία έρεη ζηεξίμεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, 

πξνάγνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηαθάλεηα θαη εληζρχνληαο ηνπο ειέγρνπο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Έλα λέν δεκφζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα γηα νιφθιεξε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο εθαξκφζηεθε ζηε νπεδία ην 1999. Απηή ε κεηαξξχζκηζε 

δεκηνχξγεζε δχν ζπζηήκαηα ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ, έηζη ψζηε φινη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1954 θαη θηάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ 61 εηψλ κεηά ην 

2015, λα εληαρζνχλ ζην λέν ζχζηεκα. Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ν κεραληζκφο απηφκαηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ, έηζη ψζηε νη 

ζπλεηζθνξέο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο. Σν 2003 εθαξκφζηεθε 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα κε δεζκεπηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

 

 

 

 



110 

 

3.2.18. Σζερία  

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

Σν Ηλζηηηνχην Κξαηηθήο Γηνίθεζεο εθπαηδεχεη managers ζην Κνηλφ Πιαίζην 

Αμηνιφγεζεο (CAF). Έλαο πξαθηηθφο νδεγφο γηα ην CAF δεκνζηεχζεθε επίζεο ην 

2005. Ο πην θηιφδνμνο ζηφρνο είλαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ φζνλ αθνξά 

ηε δεκφζηα απαζρφιεζε θαη ε δεκηνπξγία ελφο θαηαζηαηηθνχ δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ 

θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ηζερηθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

3.2.19. Δζζνλία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Σν πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Δζζνλίαο γηα ην 2007-2011 πξνβιέπεη ηελ 

έγθξηζε ελφο λένπ λφκνπ πεξί δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σν ζρέδην πιαηζίνπ ηνπ λένπ 

λφκνπ πξνηείλεη λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ πεξί ζπκβάζεσλ απαζρφιεζεο) θαη λα αλαπηπρζνχλ  

δπλαηφηεηεο εξγαζίαο ζην θξαηηθφ θαη ηνπηθφ δεκφζην κέζσ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Χο 

απνηέιεζκα ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ, νη λνκηθέο πξάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξέπεη λα είλαη πην 

ελαξκνληζκέλεο.  

 

3.2.20. Ηζπαλία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

Ζ αλαγθαηφηεηα κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ήηαλ αλακθηζβήηεηε θαη ππήξμε ζπλαίλεζε απφ 

φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο, ηηο πνιηηηθέο νκάδεο, ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη 

ηα αληηπξνζσπεπηηθά ηνπο φξγαλα. Σν άξζξν 103.3 ηνπ πληάγκαηνο απαηηεί ηελ 

θαηάξηηζε εηδηθνχ λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ 

ηειεπηαία ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα απηφ ήηαλ ην 1984, ε νπνία είλαη ππφ 

εμέιημε, κε ζηφρνπο : ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θνηλνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα φινπο 

ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, κε πξφζιεςε θαη εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο βάζεη 

θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο αμίαο, ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο δηαθήκηζεο, κε δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

επζπλψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ αλάγθε γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο λα 
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δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο λνκηθνχο κεραληζκνχο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

Απηφλνκεο Κνηλφηεηεο θαη ηελ αλάγθε επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζε θάζε δηνίθεζε 

λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή αλζξσπίλσλ πφξσλ, ρσξίο λα βιάςεη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ κεραληζκψλ ζπλνρήο θαη ζπληνληζκνχ.  

 

3.2.21. Κχπξνο 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (PAPD), Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, ζρεδίαζε θαη ίδξπζε ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (CSCs), ππφ ην 

πξίζκα ηνπ πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θέξλνληαο γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Κχπξν ηελ ηδέα ηεο " stop-shops "γηα ηνπο πνιίηεο. Τπάξρεη δέζκεπζε γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ 

πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο λέα  CSCs ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ θαη 

αλαβαζκίδνληαο ζπλερψο ηηο ήδε θαζηεξσκέλεο CSCs. Σν PAPD έρεη κέρξη ζηηγκήο 

θεξδίζεη ηξία βξαβεία / πηζηνπνηεηηθά βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηελ ίδξπζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ επηηπρεκέλνπ ηδξχκαηνο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

Πξφζθαηα εγθξίζεθε πξφηαζε έξγνπ γηα ηελ "Αλαδηνξγάλσζε θαη βειηίσζε 

ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ 

(Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) θαη ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζίαο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ)". Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ηκεκάησλ, θαζψο 

θαη ε αλάπηπμε κηαο ζεηξάο κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ νξηδφληηα 

ψζηε λα εληζρπζεί ε ιεηηνπξγία, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

Οξγαληζκψλ (Τπνπξγεία / Σκήκαηα) ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζηελ Κχπξν. 

Ζ Κππξηαθή Γεκφζηα Τπεξεζία πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Κνηλνχ 

Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο  ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ, ζε πηινηηθή βάζε, απφ ην 2004. ε κηα 

πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηεο δηάδνζεο ηνπ ΚΠΑ ζηε δεκφζηα ππεξεζία ηεο 

Κχπξνπ, έγηλαλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαζηζηψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. 
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3.2.22. Λνπμεκβνχξγν 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Έλα γεληθφ ζρέδην ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

εθαξκνγήο απφ ην 2005. θνπφο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο κε 

ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πνιίηεο (δηθηπαθνί ηφπνη, ειεθηξνληθέο πχιεο, θαζνδήγεζε ζε 

νξγαλσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.). Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ηνπ 

Κξάηνπο ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο δηάθνξεο ππνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Σν γεληθφ θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ηνπ 1979 κεηαξξπζκίζηεθε ην 2003, εηζάγνληαο ηελ ηειεξγαζία ζηηο θξαηηθέο 

δηνηθήζεηο. Σα πεηξακαηηθά έξγα δνθηκάδνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε νξηζκέλεο 

δηνηθήζεηο, αιιά πεξηνξίδνληαη ζε πεξίνδν ελφο έηνπο.  

 

3.2.23. Οιιαλδία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Τπάξρεη ζπλαίλεζε ζηνπο νιιαλδνχο πνιηηηθνχο θχθινπο φηη ε γξαθεηνθξαηία 

πξέπεη λα ειαθξπλζεί. Μεηά ηηο κείδνλεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

θξάηνο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο), ε θπβέξλεζε έρεη 

πιένλ δψζεη έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ("βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο") 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ππεξέηεο. Ζ νιιαλδηθή θπβέξλεζε ζα δηεπθνιχλεη θαη 

ζα πξνσζήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Μηα λέα εθζηξαηεία κε 

ηίηιν "Δξγαζία γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε" μεθίλεζε ην 2007 γηα λα πξνζειθχζεη 

λένπο ππαιιήινπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο λένπο πηπρηνχρνπο. 

 

3.2.24. Πνξηνγαιία 

Πξννπηηθέο : 

  Ζ εδξαίσζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε επίβιεςε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ, ε πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο λέσλ απνθνίησλ ζηελ Κεληξηθή θαη 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ε επέθηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ εθηεινχλ δεκφζηα θαζήθνληα, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αλαζεψξεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ησλ θαηεγνξηψλ εηδηθνχ θαζεζηψηνο απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ην 2010. 
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3.2.25. ινβαθία 

Πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξννπηηθέο : 

 Ζ λέα πξάμε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2009, κε ηηο 

θπξηφηεξεο αιιαγέο λα αθνξνχλ ηελ θαηάξγεζε ηεο απαζρφιεζεο βάζεη δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο, αιιά βάζεη ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαμχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη 

δεκνζίνπ γξαθείνπ, ηελ θαζηέξσζε επξχηεξνπ θαη πην επέιηθηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ ηζρπξφηεξε πξνζηαζία 

ηνπ θαζεζηψηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο), ηελ 

επξχηεξε αλεμαξηεζία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο πνιηηηθέο, 

ηελ ηειεξγαζία θαη εξγαζία γξαθείνπ ζην ζπίηη, ηελ θαζηέξσζε επξχηεξνπ πεδίνπ γηα 

ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηεο εηήζηαο εθηίκεζεο 

ηεο απφδνζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Ακεξηθή 

 

ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ησλ Ζ.Π.Α. θάζε κία Πνιηηεία 

δηαηεξεί ηελ εμνπζία λα ζεζπίδεη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο γηα ην εξγαηηθφ δίθαην ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ρσξίο λα δεζκεχεηαη λνκηθά απφ πξνεγνχκελεο νκνζπνλδηαθέο 

ξπζκίζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο έρνπλ δηακνξθψζεη ην εξγαηηθφ δίθαην ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα κεηά ηνλ NLRA (National Labor Relations Act), ην λφκν ησλ εζληθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή λφκν ηνπ Wagner, ηνλ νπνίν ν Πξφεδξνο Franklin Roosevelt 

είρε ππνγξάςεη ην 1935 (Vernuccio, 2015). Ο λφκνο απηφο ξπζκίδεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ειέγρεη ζρεδφλ φιεο ηηο πνιηηηθέο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δλψ ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ζην δεκφζην ηνκέα δηέπεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο λφκνπο ησλ Πνιηηεηψλ. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνηθίιινπλ ζεκαληηθά απφ 

Πνιηηεία ζε Πνιηηεία. Ζ δεκφζηα απαζρφιεζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί λνκηθά σο «πξνλφκην» θαη φρη σο «δηθαίσκα».Γελ ππάξρεη πιήξεο θνηλφ 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηνπο θξαηηθνχο θαη ηνπο ηνπηθνχο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο 

(Bula, 2005). Σξεηο θχξηεο ηαμηλνκήζεηο λφκσλ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε 

ζην δεκφζην ηνκέα :  
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α) ζηηο Πνιηηείεο φπνπ δελ πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ή φπνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη παξάλνκεο, 

β) ζηηο Πνιηηείεο φπνπ νη εξγαηηθέο ελψζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, δίρσο λα ππάξρεη ππνρξέσζε δηαπξαγκάηεπζεο, ζηηο Πνιηηείεο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ε ππνρξέσζε δηαπξαγκάηεπζεο αιιά δίρσο κεραληζκνχο ππνρξεσηηθήο 

δηαηηεζίαο θαη ζηηο Πνιηηείεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη θαη ππνρξέσζε δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ππνρξέσζε δηαηηεζίαο θαη 

γ) ζηηο Πνιηηείεο πνπ επηηξέπνληαη νη απεξγίεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη ην πιένλ ακθηζβεηνχκελν ζέκα 

δηαπξαγκάηεπζεο. Οη εξγνδφηεο δελ δεζκεχνληαη λνκηθά απφ νκνζπνλδηαθφ λφκν ή ην 

λφκν ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ παξνρή ελφο πξφηππνπ θάιπςεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Καζψο ην θφζηνο απμάλεηαη, νη εξγνδφηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

κεηψζνπλ ην εχξνο θάιπςεο θαη λα πεξάζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο ζηνπο 

ππαιιήινπο. 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ηξεηο Πνιηηείεο (Wisconsin, Indiana, Michigan) έρνπλ 

θαηαξγήζεη πνιιά απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο κέζσ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θάζε πνιηηείαο (Keefe. 2015). Οξηζκέλεο 

Πνιηηείεο επέθηεηλαλ ηειηθά ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο απφ ην 2010 ζε πεξηζζφηεξν απφ 

ην 20 % ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη φκσο ζε ππεξεζίεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Οη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο θαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην θαζεζηψο ηεο ππνρξεσηηθήο 

δηαηηεζίαο ζπκθεξφλησλ, ε νπνία έρεη απνηξέςεη ηηο απεξγίεο θαη έρεη νδεγήζεη ζε 

νηθνλνκηθνχο θαη επξέσο απνδεθηνχο ζπκβηβαζκνχο. Θέκαηα δεκφζηαο αζθάιεηαο 

ζεσξνχληαη νη απνιχζεηο, ε ππεξγνιαβία, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απφ ην δάζθαιν 

θ.α. (Malin, 2013).  

 Οη θξηηηθνί ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δεκηνχξγεζαλ αλεζπρίεο φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηξεβιψζεηο ηεο δεκνθξαηίαο, πνπ ζα κεηαηφπηδαλ ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο πφξνπο δπζαλάινγα πξνο ηελ απνδεκίσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη ζα νδεγνχζαλ ζε ππεξεθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά επλνεκέλσλ θαη 

ηζρπξψλ νκάδσλ (Wellington θαη Winter 1971 : Keefe. 2015). Απηφο ν θφβνο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Σν πιήξεο κνληέιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ εθαξκφζηεθε 

πνηέ. Οη δηάθνξνη δεκφζηνη εξγαηηθνί λφκνη ηνπ θξάηνπο πνπ επέηξεςαλ ηε ζπιινγηθή 
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δηαπξαγκάηεπζε είραλ σο απνηέιεζκα ζρεηηθά κηθξέο απμήζεηο κηζζψλ γηα ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη θαζήθνλ 

δηαπξαγκάηεπζεο, ν δεκφζηνο εξγνδφηεο δηαηήξεζε ζεκαληηθή εμνπζία πηνζεηψληαο 

λφκνπο πνπ πξνβιέπνπλ ηε κεζνιάβεζε θαη ηε δηεξεχλεζε γεγνλφησλ σο ηα ηειηθά 

βήκαηα ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ. Δπηπιένλ, ν δεκφζηνο εξγνδφηεο δηαηεξεί επίζεο ην 

δηθαίσκα ηδησηηθνπνίεζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη έρεη επηδείμεη πξνζπκία πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ : 

 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ (παξάγνληαο κεηαξξπζκίζεσλ) 

 

 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο 2014-2015 (Global 

Competitiveness Report 2014–2015, pp 3)  ηνπ World Economic Forum ε επηηάρπλζε  

ηεο ηζρπξήο αλάθακςεο, κε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ππνζηήξημε 

ηεο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ζπγθεληξψλεηαη ζε δψδεθα ππιψλεο :  

- 1
νο

 Ππιψλαο : Οη ζεζκνί  

Σν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαζνξίδεηαη απφ ην λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ ηα άηνκα, νη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο αιιειεπηδξνχλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πινχην. Ζ ζεκαζία ελφο πγηνχο θαη δίθαηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

έρεη γίλεη φιν θαη πην εκθαλήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ζηεξενπνίεζε ηεο εχζξαπζηεο αλάθακςεο, δεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην θάζε θξάηνο ζηε δηεζλή αγνξά θαη γηα ηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ. 

- 2
νο

 Ππιψλαο : Οη ππνδνκέο 

Οη ζσζηά αλαπηπγκέλεο ππνδνκέο (δίθηπα κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ) εμαζθαιίδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, κεηψλνληαο ηελ επίδξαζε ηεο 

απφζηαζεο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ ελζσκάησζε ηεο εζληθήο 

αγνξάο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ρακειφ θφζηνο κε αγνξέο άιισλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ. 

- 3
νο

 Ππιψλαο : Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άξα ζεκαληηθή γηα ηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο, 

παξφιν πνπ απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ελφο έζλνπο, αλαγλσξίδεηαη φκσο φηη ε καθξννηθνλνκηθή αηαμία βιάπηεη ηελ 

νηθνλνκία, φπσο εκθαλψο θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην Δπξσπατθφ πιαίζην. 

- 4
νο

 Ππιψλαο : Τγεία θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 Έλα πγηέο εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο ρψξαο. Ζ θαθή πγεία νδεγεί ζε ζεκαληηθφ θφζηνο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο νη άξξσζηνη εξγαδφκελνη ζπρλά απνπζηάδνπλ ή ιεηηνπξγνχλ κε 
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ρακειφηεξα επίπεδα απφδνζεο. Οη επελδχζεηο επνκέλσο ζηηο παξνρέο είλαη θξίζηκεο, 

εθηφο απφ ηελ εζηθή ηνπο δηάζηαζε, θαη γηα ζαθείο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

- 5
νο

 Ππιψλαο : Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

Ζ πνηνηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

νηθνλνκίεο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο, επηπιένλ ησλ απιψλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα, ε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία 

απαηηεί ηελ θαιιηέξγεηα νκάδσλ εξγαδνκέλσλ θαηάιιεια κνξθσκέλσλ, νη νπνίνη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ ζχλζεηα θαζήθνληα θαη λα πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζην 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. 

- 6
νο

 Ππιψλαο : Απνηειεζκαηηθή αγνξά αγαζψλ 

Οη ρψξεο κε ζσζηά αλεπηπγκέλε ηελ αγνξά αγαζψλ επηηπγράλνπλ ηελ παξαγσγή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαηηνχκελε θάζε θνξά 

πξνζθνξά θαη δήηεζε, αιιά θαη ζηελ εδξαίσζε απνηειεζκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά, ζηα πιαίζηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

- 7
νο

 Ππιψλαο : Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο : 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θξίζηκε γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 

παξνρή θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, είηε κε επέιηθηεο κεηαθηλήζεηο απφ κία νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε άιιε, κε ηαρχηεηα θαη ρακειφ θφζηνο, είηε κε επηηξεπηέο  

κηζζνινγηθέο δηαθπκάλζεηο, ρσξίο κεγάιε θνηλσληθή αλαζηάησζε. 

- 8
νο

 Ππιψλαο : Ζ αλάπηπμε ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηζεκάλεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν κηαο 

πγηνχο θαη εχξπζκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα απνηειεζκαηηθή νηθνλνκία  

θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο πνπ εμνηθνλνκνχληαη απφ έλα έζλνο απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ νηθνλνκία απφ εμσηεξηθέο πεγέο, ζε 

παξαγσγηθέο ρξήζεηο, κε επηρεηξεκαηηθά ή επελδπηηθά ζρέδηα, κε θξηηήξην ηα 

πςειφηεξα αλακελφκελα πνζνζηά απφδνζεο,  θαη φρη ηα πνιηηηθά νθέιε.  

- 9
νο

 Ππιψλαο : Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα 

Ο ππιψλαο ηεο ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο κηαο ρψξαο κεηξά ηελ επειημία κε ηελ νπνία 

κηα νηθνλνκία πηνζεηεί ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ βηνκεραληψλ ηεο, κε ζπγθεθξηκέλε έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηά ηεο 

λα αμηνπνηεί πιήξσο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, γηα απμεκέλε 
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απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, επηηξέπνληαο ηελ θαηλνηνκία κε ζθνπφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

- 10
νο

 Ππιψλαο : Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα  απφ ηφηε πνπ νη κεγάιεο αγνξέο 

επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεχνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Παξαδνζηαθά, 

νη αγνξέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο  νη επηρεηξήζεηο πεξηνξίδνληαη απφ ηα εζληθά 

ζχλνξα. ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φκσο, νη δηεζλείο αγνξέο έρνπλ θαηαζηεί ην 

ππνθαηάζηαην ησλ εγρψξησλ αγνξψλ, εηδηθά γηα ηηο κηθξέο ρψξεο. Δκπεηξηθέο έξεπλεο 

φκσο δείρλνπλ φηη ην άλνηγκα ηνπ εκπνξίνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε.  

- 11
νο

 Ππιψλαο : Δπηρεηξεκαηηθή πνιππινθφηεηα 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη εμειηγκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  Ζ 

επηρεηξεκαηηθή πνιππινθφηεηα πξνβάιιεη δχν ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο : ε πνηφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ ηεο 

ρψξαο θαη ε πνηφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. 

- 12
νο

 Ππιψλαο : Καηλνηνκία 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη απφ ηε γλψζε, φπνπ 

γλψζε ζεσξείηαη ε ηερλνγλσζία, νη δεμηφηεηεο θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζηνπο νξγαληζκνχ. Ο ηειηθφο ππιψλαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Αλ θαη ζεκαληηθά θέξδε κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κε ηε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ, ηε κείσζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, 

ηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο, καθξνπξφζεζκα φκσο, ην βηνηηθφ επίπεδν κπνξεί λα εληζρπζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Σερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο έρνπλ απνηειέζεη 

ηε βάζε πνιιψλ θεξδψλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη νηθνλνκίεο έρνπλ βηψζεη ηζηνξηθά. 

Απηά αλαηξέρνπλ ζηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ηελ εθεχξεζε ηεο 

αηκνκεραλήο θαη ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία 

αλαηξέρνπλ ζηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε. Ζ θαηλνηνκία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηηο 

νηθνλνκίεο, πξνζεγγίδνληαο ηα φξηα ηεο γλψζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεηαη 

πεξηζζφηεξε αμία, κε απιή ελζσκάησζε θαη πξνζαξκνγή εμσγελψλ ηερλνινγηψλ. 

Απαηηείηαη έλα πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ θαηλνηφκν δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξίδεηαη 

ηφζν απφ ην δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
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Απηνί νη 12 ππιψλεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα, αιιά  

ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη κηα αδπλακία ζε κηα πεξηνρή ζπρλά έρεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο άιινπο ππιψλεο. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα Έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γηα ην έηνο 2015, νη βξαρππξφζεζκεο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ε Διιάδα αθνξνχλ ηε ζηαζεξά πςειή αλεξγία, ηελ αξγή 

παξαγσγηθφηεηα, ην πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ θαη ην ρξένο, 

αιιά θαη ηηο ππφινηπεο αζηάζεηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

(OECD/Διιάδα/2015). Ζ θξίζε έρεη απμήζεη, επίζεο, ηελ θνηλσληθή δπζρέξεηα, θαζψο 

ηα λνηθνθπξηά κε ρακειφηεξν εηζφδεκα ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο δεκηέο, κε ηνπο λένπο 

αλζξψπνπο λα πθίζηαληαη ζνβαξφηαηεο απψιεηεο εηζνδήκαηνο θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ηνλ απμαλφκελν θίλδπλν ηεο έλδεηαο. Οη καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηερληθήο 

κεηαβνιήο βάζεη εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ιφγσ δεμηνηήησλ θαη ηεο επίδξαζεο ηεο 

εμάληιεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο θαη ηνπ κέιινληνο. 

Απαηηνχληαη ηζρπξέο δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηφζν νη πξνεγκέλεο ρψξεο φζν θαη νη ρψξεο κε αλαδπφκελεο αγνξέο. 

Ζ έθζεζε ηνλίδεη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε πξνεγκέλεο ρψξεο θαη 

ζε ρψξεο κε ζεκαληηθέο αλαδπφκελεο αγνξέο. Οη πξνηεξαηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο αγνξάο πξντφλησλ θαη εξγαζίαο, ηε κφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηνπο θαλφλεο 

εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο. Σν θχξην ζεκείν, ζην 

νπνίν εζηηάδεη ε έθζεζε «Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε» είλαη λα βειηηψζεη κεζνπξφζεζκα 

ην βηνηηθφ επίπεδν. Ζ έθζεζε, σζηφζν, ξίρλεη παξάιιεια θσο ζηνπο ζπκβηβαζκνχο θαη 

ηηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κε άιινπο ζηφρνπο επεκεξίαο, φπσο ε κείσζε ηεο 

αληζφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε άκβιπλζε ησλ πηέζεσλ ζην  πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα, επαλεμεηάδεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ θαηαλνκή ησλ κηζζψλ θαη ηελ αληζφηεηα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ θαη εμεηάδεη αλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κπνξεί λα έρνπλ ζπκβάιιεη θαη απηέο ζηε 

δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ. Παξνπζηάδεη ζηνηρεία γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 
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ζσζηή ζρεδίαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κε ζπλερείο ελαιιαζζφκελεο πξνθιήζεηο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηηο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ, ην 

δεηνχκελν δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπξξίθλσζε ή ε απνδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο, αιιά ε 

ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ κηα ζπλερή θαη 

ζπλεπή πξνζπάζεηα βειηησηηθήο αιιαγήο (Αξγπξηάδεο, 2004). Ζ κεζφδεπζε απηήο ηεο 

αιιαγήο ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη απαηηεί ηφικε, θαληαζία θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνιιαπιέο πξνθιήζεηο ηεο ηαρχξξπζκεο πξνφδνπ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Απαηηεί εθζπγρξνληζκφ θαη αλαδηνξγάλσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

εζληθψλ ζεζκψλ θαη θνξέσλ.   

Σν θξάηνο, κέζσ ησλ δνκψλ δηνίθεζεο ζηηο νπνίεο δηαθνξνπνηείηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ δξα θαλνληζηηθά, θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο είλαη ηαπηηζκέλε 

κε ηελ θαλνληζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ζ ξχζκηζε είλαη ην θχξην εξγαιείν ηνπ θξάηνπο, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία, ζηηο αγνξέο, ζηελ εξγαζία θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία. Σν θαλνληζηηθφ θξάηνο είλαη έλα βαξχ θξάηνο θαη 

πξνυπνζέηεη απέξηηηεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 90). Ζ 

παξαγσγή θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ελδεκηθφ ζηνηρείν ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, δίρσο λα ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηε 

γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε.  

 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ (παξάγνληαο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο) 

 Σα επφκελα ρξφληα, ε νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ε αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ, πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ αζχξκαηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπσλ, 

αηζζεηήξσλ, ζπζθεπψλ ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θνηλσλία, κε 

αδηάιεηπηε, νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε, επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Απνζηνιάθεο θ.α. 2015). 

 Σν θιεηδί γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο 

νξγαληζκνχ δελ είλαη νη ηαρχηεξνη ππνινγηζηέο, ε κεγαιχηεξε κλήκε θαη νη βέιηηζηεο 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. Σν βαζηθφηεξν είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία ηεο 
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πιεξνθνξηθήο σο απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ αέλαε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, 

θαη φρη σο απηνζθνπφο (Σδσξηδάθεο θ.α., 2007). 

 Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε πηνζέηεζε 

θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζε 

ακθίδξνκε θαη παξάιιειε πνξεία κε ηελ απνδνρή θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ζρέζε 

θξάηνπο πνιίηε, ζα θαηαζηεί δπλαηή λα απνηειέζεη ην βέιηηζην εξγαιείν πνιχπιεπξεο 

αλάπηπμεο, αξρηθά νηθνλνκηθήο θαη πεξαηηέξσ θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο. 

 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ (παξάγνληαο θνηλσληθήο αιιαγήο) 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζεσξείηαη βαζηθφ ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ marketing. Δθφζνλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί ζσζηά, θαηαιήγεη 

ζε επηηπρία ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ αλέιαβε λα ππεξεηήζεη έλαλ θνηλσληθφ ζηφρν, 

φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πνπ αληιεί απφ απηφλ νθέιε. Πξφθεηηαη, κε άιια 

ιφγηα, γηα κηα θαηάζηαζε πνπ θαη ηα δχν κέξε θεξδίδνπλ (win - win situation). Δθφζνλ 

νη πφξνη, πνπ άιισο ζα δεζκεχνληαλ γηα εζσζηξεθείο ζθνπνχο ι.ρ. δηαθεκηζηηθνχο, 

θαηαιήγνπλ λα κεηνπζηψλνληαη ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, δελ ππάξρεη βάζηκνο ιφγνο 

λα ακθηζβεηεζεί ε αμία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Έηζη, απμάλεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δεκφζηεο νξγαλψζεηο θαη 

θαιιηεξγείηαη ζρέζε ζπληαχηηζεο θαη ζπλππεξέηεζεο θνηλψλ ζηφρσλ θαη ππέξηεξσλ, 

κε πιηθψλ, αμηψλ (https://el.wikibooks.org). 

 

 

Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ (παξάγνληαο δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη 

εγεζίαο) 

Ο λένο Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα απνηειεί 

αληηθείκελν θαζεκεξηλήο κειέηεο θαη εθαξκνγήο απφ ηνλ θάζε δεκφζην ππάιιειν, 

θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ 

πνιίηε θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Με ηελ πηνζέηεζή ηνπ απφ ηνλ εξγαδφκελν 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, λα δχλαηαη λα θαηαζηεί έλα ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν γηα ηε 

https://el.wikibooks.org/
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βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο θαη έλα λέν έξεηζκα γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα λέαο θνπιηνχξαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο.  

Ο ζπλδπαζκφο πηνζέηεζεο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 

πξαθηηθή επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

θξίλεηαη νπζηαζηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαη απαηηεηηθήο απφ ην 2010 έσο ζήκεξα παξνρήο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο. 

Άιισζηε ε δεκφζηα δηνίθεζε επηηειεί επηπιένλ θαη ην ξφιν ηεο σο δνκή 

εξγαζίαο. Σν θξάηνο είλαη κίαο απφ ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο αγνξέο εξγαζίαο θαη 

δχλαηαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ λα δηακνξθψλεη θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλνιηθά. 

Αθεηεξία θαηαλφεζεο απηήο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο 

απνηειεί ν δεκφζηνο ππάιιεινο (Μηραιφπνπινο, 2010, ζ.97). 

 Οη νξγαληζκνί ζήκεξα ρξεηάδνληαη ηζρπξή εγεζία θαη ηζρπξφ management γηα 

βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη θαινί εγέηεο δελ είλαη αλαγθαζηηθά θαινί managers 

θαη ηα θαιά ζηειέρε δελ είλαη αλαγθαζηηθά θαη θαινί εγέηεο. Οη θαιέο δεμηφηεηεο 

management κεηαζρεκαηίδνπλ ην φξακα ελφο εγέηε ζε δξάζε θαη επηηπρή εθαξκνγή. Ζ 

επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ απαηηεί ζπλδπαζκφ απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαη 

management (Lunenburg, 2011). Οη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ βαζίδνληαη ζε νκαδηθή 

δηάξζξσζε επεθηείλνπλ ηηο εγεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε 

δηαηνκεαθέο νκάδεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο. Οη νξγαληζκνί παξέρνπλ 

ζηνπο managers ηε λφκηκε εμνπζία λα νδεγνχλ, αιιά δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε φηη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εγεζνχλ απνηειεζκαηηθά. ην ζεκεξηλφ δπλακηθφ ρψξν εξγαζίαο, 

ρξεηάδνληαη εγέηεο γηα λα ακθηζβεηνχλ ην status quo, λα εκπλένπλ θαη λα πείζνπλ ηα 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Υξεηάδνληαη επίζεο δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα λα βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ελφο νκαιά ιεηηνπξγνχληνο ρψξνπ εξγαζίαο. 

 ηφρνο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε νξγαλσηηθή 

πγεία, ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα επζπγξακκίδεηαη γχξσ απφ έλα θνηλφ φξακα, λα 

εθηειεί απνηειεζκαηηθά ην φξακα απηφ θαη λα αλαλεψλεηαη κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Gagnon et al, 2017). Ζ εγεζία ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα «κεηαζρεκαηίδεη» ηνλ νξγαληζκφ, λα κπνξεί λα επαλαηνπνζεηεί ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, λα επηδηψθεη ηε λέα αλάπηπμε κε δεκηνπξγία λέσλ 
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ππεξεζηψλ θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, 

δίλνληαο λέα πλνή ζηνλ νξγαληζκφ (Anthony, 2017). 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο ηεο Ηζπαληθήο Πξνεδξίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2010 κε ηίηιν «Γεκφζηα απαζρφιεζε ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο» (Spanish Presidency Report 2010), ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εηζαρζεί 

κηα ζπλερήο δηαδηθαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ αηδέληα ηνπ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ δεκφζηαο δηνίθεζεο (EUPAN). 

- Ζ δεκφζηα ππεξεζία ζε θξάηνο δηθαίνπ απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζεσξείηαη σο ad intra-power ηεο θξαηηθήο νξγάλσζεο, ε νπνία απαηηεί έλα 

αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην επάγγεικα, πνπ δελ ππφθεηηαη ζε πνιηηηθέο ζπλζήθεο, 

θαη δίρσο λα βιάπηεηαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε εμππεξέηεζε. 

- Ο λφκνο πξέπεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη ηνλ εγγπεηή ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

- Σν κέιινλ ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην 

δπλακηζκφ, ηελ επειημία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα πεξίνδν αιιαγήο πνπ ζα επεξεάζεη ηε 

κεζνδνινγία εξγαζίαο ηνπο, ππνγξακκίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθηπαθήο 

δηνίθεζεο. 

- Πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα, νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, θαζψο απηφ πνπ ζα 

ραξαθηεξίζεη ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ηνπ κέιινληνο ζα είλαη ε αλάγθε ρξήζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

- Πξέπεη επίζεο λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηε 

δεκφζηα απαζρφιεζε (κφλν ην 7% ησλ γπλαηθψλ θαηέρεη αλψηεξε ζέζε ζε φιεο ηηο 

επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο), κέζσ κέηξσλ πνπ επηδηψθνπλ ηζνξξνπία κεηαμχ 

εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ζπζηεκάησλ φπσο ε ηειε-εξγαζία, θαζψο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ έηζη ψζηε νη άληξεο λα ζπλεξγάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη νηθηαθέο απαηηήζεηο. 

- Οη επξσπατθέο δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία, 

ζπληνληζκφ θαη αληαιιαγή γλψζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

κέζσ ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο 
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επεκεξίαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Απηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επξσπαίνη δεκφζηνη ππάιιεινη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο αληηθεηκεληθήο, ζχγρξνλεο θαη πιήξσο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ 21ν αηψλα. 

 Ζ νκνγελνπνίεζε ησλ εζληθψλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ 

δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο, ε νπνία επηρεηξεζηαθά θαη 

ελλνηνινγηθά ηαπηίδεηαη κε ην Δπξσπατθφ Γηνηθεηηθφ Πεδίν, ζχγρξνλε έλλνηα πνπ 

απαζρνιεί ηηο επξσπατθέο θαη δηνηθεηηθέο ζπνπδέο. 

 

 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ : 

 Δλψ ε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζχγρξνλεο θαη παξνχζεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ ζηελ Διιάδα, θαη ηελ αληίζηνηρε επίδξαζε απηνχ ζηελ παξνρή ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, δελ πεξηιακβάλεη έξεπλα, πνηνηηθή ή πνζνηηθή, 

κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ή πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.  

 Ζ δηελέξγεηα πνηνηηθήο έξεπλαο, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο 

πειάηεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, δει. ζηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο, δει. ζε πνιίηεο, ζα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εμαγσγή 

αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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ΠΡΟΣΑΔΙ :  

Όπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλα ησλ Σζαθιφγινπ θ.α. (2016) γηα ηελ πνξεία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα επφκελα ρξφληα, ελψ νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε ζπλέβαιαλ ζηε (κηθξή) βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ζρεηηθνχο πνηνηηθνχο δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε ινγνδνζία, πεξαηηέξσ 

πξσηνβνπιίεο θαη θηλήζεηο ζα ζπλδξάκνπλ ζηε ζχγθιηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα κε απηήλ ησλ ππφινηπσλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

ζπκβάιινπλ:  

- ε αλάπηπμε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξαθήο ζέζεσλ γηα φιεο ηηο δνκέο ηνπ 

δεκνζίνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα –πνπ ζα 

επηθαηξνπνηνχληαη– γηα φιε ηε δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζην δηνηθεηηθφ έξγν θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο.  

- ε εθπφλεζε ελφο ιεπηνκεξνχο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ –κε δηεηή επηθαηξνπνίεζε– γηα 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηε «δηφξζσζε» ειιείςεσλ, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ κε 

ηα πξφηππα ηεο Δ.Δ.  

- ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, κε ηελ εγθαζίδξπζε ελφο 

θέληξνπ δηαθπβέξλεζεο ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ, πνπ ζα αληηθαζηζηά ηηο 

θαηαθεξκαηηζκέλεο δνκέο. 

- ε ελνπνίεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ΔΑΠ θαη ΤΓΜΖΓ, γηα ηελ ηαπηφρξνλε θαη 

απηνκαηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ απαζρφιεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. 

- ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ ζηειερψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο, ηε ζεζκηθή ζπλέρεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ, θαη σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

-  ε θαζηέξσζε ελφο κφληκνπ θαη ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ 

κε βάζε ηελ εμαηνκηθεπκέλε αλάιπζε, ζπλδεδεκέλε κε ην κηζζνιφγην, θαζψο θαη κε ηε 

ζέζε, ηηο επζχλεο θαη ηηο επηδφζεηο, ψζηε λα ζηεξηρζεί κηα δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ.  
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- ε εγθαζίδξπζε ζην εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ελφο ζπζηήκαηνο επξείαο 

θηλεηηθφηεηαο («αγνξά εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δεκνζίνπ»), πνπ ζα παξέρεη ζηνπο 

ππαιιήινπο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ λέεο ζέζεηο, ζηε βάζε δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη παξερφκελσλ θηλήηξσλ. Καζψο ήδε έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ, θαζνξηζηηθή ζεκαζία πιένλ απνηειεί ε εδξαίσζε απηνχ θαη ε ζπρλή 

αμηνιφγεζή ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ηα επφκελα ρξφληα ρξεζηηθφ εξγαιείν νξζήο 

θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

- ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο «εξγαιεηνζήθεο», ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αλεμάξηεηεο 

επηηξνπέο γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ιεπηνκεξείο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, πνπ 

ζα ππνζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

- ε αλαζεψξεζε ησλ κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ ζην δεκφζην, εζηηάδνληαο ζε θάζε 

πεξίπησζε, (π.ρ. παξνρέο αλαθνξηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο, ηηο άδεηεο, ηηο εκεξήζηεο 

απνδεκηψζεηο, επηδφκαηα, νδνηπνξηθά θ.ά.), θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζε έλα 

νινθιεξσκέλν (λέν) ζχζηεκα ακνηβψλ. 

- ε εηζαγσγή ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη 

ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη αλνηθηνχ ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο, ηελ ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

- ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε γηα ηα 

επφκελα πέληε ρξφληα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο πην απνηειεζκαηηθήο, δηαθαλνχο 

θαη ππεχζπλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κέζσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

θαη ηελ επέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, αλαιχνληαο αιιά θαη 

πηνζεηψληαο ηαθηηθέο θαη παξαδείγκαηα απφ επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο θξαηψλ (φπσο ε 

Δζζνλία).  

- ε ελνπνίεζε θαη νκνηνγελνπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (εμάιεηςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) αλά θαηεγνξία, αιιά θαη αλά 

δηνηθεηηθή επηδίσμε, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα επηηαρχλεηαη ε ζπλαιιαγή ηνπ 

πνιίηε κε ην θξάηνο.  

- ε θσδηθνπνίεζε θαη ε ςεθηαθή δεκνζηνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο αλά θαηεγνξία θαη 

πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ ν ηδηψηεο (θαη εηδηθά ν επηρεηξεκαηίαο) λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν πεξηβάιινλ λφκσλ, εγθπθιίσλ, ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ θ.ά. 
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- ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,  κε 

ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ απαίηεζε γηα δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απμάλεηαη ζπλερψο. Πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην 

δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν. Ζ κεηαηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κία Δληαία Αγνξά πνπ ζα επηηξέπεη ηηο αδηάιεηπηεο, on line 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο Δπξσπατθέο Υψξεο. 

Ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο γηα δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο: 

ηειε- ηαηξηθή, ηειε-δηθαηνζχλε, ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο θαη ίδξπζε επηρεηξήζεσλ. Θα 

πξέπεη λα επηηεπρζεί ακνηβαία αλαγλψξηζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηαπηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, θαζψο θαη αζθαιήο παξάδνζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ (Moving Searches Forward.Eu.,2014). Σν πξφγξακκα e-SENS 

(Απιέο Παλεπξσπατθέο Ζιεθηξνληθέο Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο) απνζθνπεί ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο, αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο 

δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο Γεκφζηεο 

Γηνηθήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Οη ειεθηξνληθέο πξνζβάζηκεο ππεξεζίεο απφ φιε ηελ 

ΔΔ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο ζηελ Δπξψπε, 

πξνζθέξνληαο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Αδηάιεηπηεο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, λα 

κεηψζνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη επηπιένλ λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ πνιίηε, απνηειεί θαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πεδίν ζην νπνίν ζα 

πξέπεη λα δνζεί έκθαζε απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 

κεραληζκψλ νηθνδφκεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο εκπηζηνζχλεο (Teo et al, 2009). 

χκθσλα κε ηελ Μειέηε ηνπ ΟΟΑ Going for Growth 2017, ζρεηηθά κε ηελ 

επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ησλ θξαηψλ 

– κειψλ ηνπ, θαη φζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα πξνηείλεηαη ε δηνρέηεπζε πφξσλ ζηηο 

αλαγθαίεο δξάζεηο θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζσ γελίθεπζεο ησλ ήδε πινπνηνχκελσλ  

δαπαλψλ. Πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα δεηείηαη ζηα πεδία ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο/κείσζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ – φπνπ ηα ήδε ζεζκνζεηεκέλα βήκαηα 



128 

 

δηεπθφιπλζεο ηνπ επηρεηξείλ θαη δηνηθεηηθήο αλαδηνξγάλσζεο πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ 

κέζσ επξείαο ρξήζεο εξγαιείσλ θαλνληζηηθψλ επηπηψζεσλ, πιήξνπο ιεηηνπξγίαο νne-

stop shops θη επηηάρπλζεο ηεο δηθαηνζχλεο, φπσο θαη  ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ βάξνπο ζηηο ππεξεζίεο δηθηχνπ. (Going for Growth 2017, ΟΟΑ, 2017). 

 Ζ γεληθή θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη επίζεο έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζέηεη, αθελφο, ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ 

παξαγσγή πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ, θαη αθεηέξνπ ην βαζκφ απνδνρήο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο – πειάηεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ ζε θάζε νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

θαη ηηο ηαρείεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο (Markellos et al, 2007). 

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ππνζηήξημεο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ. Ζ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζε έλαλ 

νξγαληζκφ αιιά θαη ζε έλα θξάηνο αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζθέςεο, ην θνηλφ λφεκα πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ δηαρείξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

ζα δηαζθαιίζεη «ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη ηα πξάγκαηα εδψ» θαη ζα επηηεπρζεί ε 

ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε (Ηνξδάλνγινπ, 2008). Ζ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο έθθξαζεο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ θαη 

ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο 

ζπκπεξηθνξψλ, αθεγήζεσλ, θεκψλ θαη φπνησλ άιισλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αιιαγή ηεο πθηζηάκελεο 

θνπιηνχξαο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζε λέα δεδνκέλα, κε εθαξκνγή ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ εηζαγσγή εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζα επλνήζεη ηε ζχιιεςε, 

ηε δηαηήξεζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ βάζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ αιιεινθάιπςε απηψλ, ψζηε λα απνηειεί ηε βάζε γηα επφκελεο 

δξάζεηο θαη ελέξγεηεο. Ζ θάζε θαηάζηαζε ζα αληηκεησπίδεηαη βάζεη φισλ απηψλ πνπ 

έρνπλ κάζεη νη πξνεγνχκελνη γηα κία θαηάζηαζε παξφκνηαο θχζεο, γεγνλφο πνπ 

απμήζεη άκεζα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο (Σδσξηδάθεο θ.α., 

2007). Σέηνηνπ είδνπο εξγαιεία παξέρεη ε επηζηήκε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, 

κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ εζσηεξηθή πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή 

ζηα ζηειέρε πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε 
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ρξήζε ελδνδηθηχσλ. Αιιά θαη κε δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο 

ζηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (Electronic 

Data Interchange – EDI) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

Δπηπιένλ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ, 

ιφγσ εκθάληζεο λέσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο π.ρ. κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο θαη ε παξνπζία πιένλ ελφο επκεηάβιεηνπ, πνιπδηάζηαηνπ θαη δπλακηθνχ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ, ιφγσ ησλ ζπλερψλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, απαηηεί ηελ χπαξμε επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνπ θαη εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Ζ Δληαία Δπξψπε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο (θαη) ηελ εληαία Δπξσπατθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, κία δηνίθεζε «πνιιαπιψλ εθδνρψλ», θαζφινπ ζπκπαγή θαη φρη 

αλαγθαζηηθά νκνηφκνξθε δνκηθά, αιιά νκνηνγελή ζπκπεξηθνξηθά, νκφξξνπε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή (Παζζάο θ.α., 2009). 

Ξερσξηζηφ ελδηαθέξνλ απνθηά θαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο φξσλ ζπλχπαξμεο 

θνηλψλ θαη δηαθνξεηηθψλ, φκνησλ θαη πνηθίισλ ζηνηρείσλ ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ 

ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ε νπνία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλεο 

θαη ηεο αλαξκνδηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο θνηλνχ 

δηνηθεηηθνχ πξνηχπνπ. Οη εζληθέο δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα αξρίδνπλ λα ζπληνλίδνληαη 

κέζσ ηεο κάζεζεο ησλ «θαιψλ πξαθηηθψλ» θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ, κε ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηα. Ζ ινγηθή απηή πξνυπνζέηεη αλάινγε πνιηηηθή 

θαη δηνηθεηηθή θνπιηνχξα, κε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν απηψλ ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ 

(Μηραιφπνπινο, 2010, ζ. 189, 196).  

ήκεξα ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λνείηαη κφλν σο θνξέαο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ 

ζηνλ πνιίηε, κε δεηνχκελν ηελ άξηζηε δπλαηή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, θαη κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πξνθεηκέλνπ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα αληαπνθξηζεί ζηε λέα 

ηεο απνζηνιή πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, κε πηνζέηεζε λέσλ αξρψλ θαη ηξφπσλ δηεμαγσγήο ηνπ 

έξγνπ ηεο, φπσο πξνδηαγξάθνληαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ ζχγρξνλνπ 

management, κε θχξηα έκθαζε ζηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο 

ινγνδνζίαο θαη πξσηίζησο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 
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(Φαλαξηψηεο, 1999). Ο πνιίηεο, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο πειάηεο, κε 

δηθαίσκα επηινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξντφλησλ θαη ελφο πιήζνπο ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε απηφλ. 

Καη εάλ ζήκεξα αλαθεξφκαζηε ζηηο πνιιέο αηέιεηεο πνπ εµθαλίδεη ε Διιάδα, ε 

πξφνδνο αληηζέησο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζα πξέπεη λα εδξαηψλεη µηα θάπνηα 

αηζηνδνμία. Μαδί κε ηελ αηζηνδνμία ρξεηάδεηαη απηνπεπνίζεζε, γλψζε, ζχλεζε θαη 

επηµνλή. Έρνληαο ζην λνπ ηελ εµπεηξία ησλ πξνεηνηµαζηψλ γηα ηελ Οιπµπηάδα, ζα 

ζπµθσλήζνπµε ίζσο µε ηνλ Καβάθε, φηη φλησο: “Έρεη άηνπα πνιιά, βεβαίσο θαη 

δπζηπρψο ε Απνηθία. Όµσο ππάξρεη ηη ην αλζξψπηλν ρσξίο αηέιεηα; Καη ηέινο πάλησλ, 

λα, ηξαβνχµε εµπξφο.”(Αξγπξηάδεο, 2004). 
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