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Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    2014–2020  

Θα αξιοποιήσουµε την ευκαιρία της νέας προγραµµατικής περιόδου ; 

 

Πριν απαντήσουµε στο ερώτηµα του τίτλου για τη νέα προγραµµατική 

περίοδο 2014–2020, είναι χρήσιµο να ακτινογραφήσουµε τον κώδικα 

επικοινωνίας που χρησιµοποιείται σήµερα στο δηµόσιο διάλογο για τις αλλαγές 

και τις µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης και να αξιολογήσουµε το πώς 

αξιοποιήσαµε ως Ελλάδα το συγχρηµατοδοτούµενο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» του Ε.Σ.Π.Α. της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου 2007–2013.  

Ο δηµόσιος διάλογος για τη δηµόσια διοίκηση, όπως τουλάχιστον 

παρουσιάζεται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, διακατέχεται από µια 

απίστευτη βερµπαλιστική χρήση ονοµάτων, επιθέτων και ρηµάτων που οδηγεί 

στη διαστρέβλωση εννοιών της διοικητικής επιστήµης και στη συστηµατική 

απαξίωση των εργαλείων πολιτικής :  

• Χρησιµοποιείται ο όρος «σχέδιο» για να περιγραφεί το άθροισµα 

ορισµένων µέτρων πολιτικής (ενδεχοµένως χρήσιµων), που είναι όµως 

βραχυχρόνια, ασύνδετα και αποσπασµατικά.  

• Ένας νόµος χαρακτηρίζεται ως «πρόγραµµα» ενώ περιέχει µόνο 

κανονιστικές ρυθµίσεις, χωρίς ένα κατοχυρωµένο Πρόγραµµα εφαρµογής 

του (µε τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους, οργάνωση των δοµών και 

λειτουργιών, καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, σύγχρονη τεχνολογία, 

επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη, επικοινωνιακό πρόγραµµα).  

• ∆ιακηρύσσεται ως «µεταρρύθµιση» το άθροισµα αποσπασµατικών 

αλλαγών, που ικανοποιούν τις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας, χωρίς 

όµως προεκτίµηση της συµβατότητας των αποτελεσµάτων τους µε τους 

επιδιωκόµενους σκοπούς, προϋπολογισµό των ευρύτερων επιπτώσεών 

τους και διασφάλιση ότι οι αλλαγές δεν κινδυνεύουν από παλινόρθωση.  

• Αρκετοί ξιφουλκούν υπέρ της κοινωνικής και πολιτικής «συναίνεσης», 

αλλά δεν ακολουθούν τη διαδικασία που θα µπορούσε να την πετύχει, 

οπότε απορρίπτονται οι προτάσεις τους, γεγονός που τους οδηγεί –εξ 

ανάγκης ή εκ προµελέτης– στην καταγγελία των κοινωνικών εταίρων και 

των πολιτικών αντιπάλων τους, τους οποίους καταγγέλλουν ότι επιθυµούν 

την ανώφελη πόλωση, ενώ στην πραγµατικότητα τους έχουν προτείνει να 

υπογράψουν σύµβαση προσχώρησης.  

Η απαξίωση των εργαλείων πολιτικής οφείλεται κυρίως σε µικροπολιτικές 

σκοπιµότητες ή σε επικοινωνιακή χρησιµοθηρία, µε στόχο ένα 

βραχυπρόθεσµο επικοινωνιακό όφελος, δεδοµένης της δυναµικής που αυτά 

έχουν στην κοινή γνώµη.  
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Το αποτέλεσµα αυτής της απαξίωσης είναι ότι αναγκαζόµαστε στη συνέχεια 

να χρησιµοποιούµε επιθετικούς προσδιορισµούς π.χ. «ολοκληρωµένο 

σχέδιο», «πραγµατική µεταρρύθµιση», «ουσιαστική συναίνεση» ή να 

χρησιµοποιούµε φράσεις που δεν έχουν επικοινωνιακή απόδοση αλλά 

τουλάχιστον εκτροχιάζονται δυσκολότερα.  

Η σηµαντικότερη διαστρέβλωση της έννοιας και απαξίωση των εργαλείων 

πολιτικής, στην τρέχουσα περίοδο, αφορά την «αξιολόγηση». Η αξιολόγηση 

της απόδοσης στην εργασία των υπαλλήλων, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο 

εργαλείο, που οδηγεί στην επιµόρφωση ή/και στην µετακίνηση για την κάλυψη 

παραγωγικών ή διοικητικών αναγκών και τη βελτίωση της απόδοσής τους ή 

στην τιµωρία ή/και την απόλυση όσων συνειδητά δεν είναι συνεπείς στον ρόλο 

και τις υποχρεώσεις τους. Το εργαλείο αυτό καταστρέφεται όταν αναµιγνύεται 

µε την αξιολόγηση για πρόσληψη νέου προσωπικού, µε την αποµάκρυνση 

όσων χρησιµοποίησαν πλαστά στοιχεία για την πρόσληψή τους, µε την 

αξιολόγηση που στοχεύει σε απολύσεις λόγω µνηµονιακών δεσµεύσεων και µε 

τις απολύσεις όσων παρανόµησαν (των λεγόµενων «επίορκων»).1  

Χάρη στην διαστρέβλωση και την απαξίωση αυτή, χαρακτηρίστηκε ως 

«κινητικότητα» των δηµοσίων υπαλλήλων ένα εφεύρηµα, που επιτρέπει να 

µη χρησιµοποιηθεί η αξιολόγηση της απόδοσής τους στην οργανική µονάδα 

που υπηρετούν, γιατί αυτό θα αποκαλύψει την έλλειψη των προϋποθέσεων για 

την αξιολόγηση αυτή (προσδιορισµένη αποστολή του φορέα, στόχοι κατά 

οργανική µονάδα, περιγραφή θέσεων εργασίας, ικανή διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναµικού, αξιόπιστο και καταξιωµένο σύστηµα αξιολόγησης της 

απόδοσης), αλλά να χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα αξιολόγησης τυπικών 

προσόντων που χρησιµοποιείται µόνο για την πρόσληψη νέου προσωπικού 

χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία. [Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

βέβαια και το σύστηµα αξιολόγησης για την πρόσληψη προσωπικού 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων, έχει όµως, όχι µόνον 

αντικειµενικό, αλλά και αξιοκρατικό και κοινωνικά αποδεκτό σύστηµα 

αξιολόγησης].  

Μετά ταύτα, ποιος θα µπορέσει αύριο να χρησιµοποιήσει την αξιολόγηση 

της απόδοσης στην εργασία, ως εργαλείο «διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναµικού» (human resources management) της δηµόσιας διοίκησης ; Και 

πώς θα διασφαλιστεί η πολιτικά και επιχειρησιακά αναγκαία συνεννόηση µε 

τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζοµένων, τα οποία –έστω και στην 

αρχή για λόγους τακτικής– άρχισαν επιτέλους να αποδέχονται την ανάγκη 

αλλαγών και την αξιολόγηση ως βασική αρχή της αποτελεσµατικής διοίκησης ;  

Και καλά, το πολιτικό και διοικητικό σύστηµά µας δεν έχει τις σχετικές 

γνώσεις και προηγούµενη εµπειρία. Οι ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες δεν 

αντιλαµβάνονται ότι ωθούν στην καταστροφή της προοπτικής ευρωπαϊκού 

                                            
1
  Υπενθυµίζουµε πώς καταστράφηκε στα µέσα της δεκαετίας του 2000 το εξαιρετικό εργαλείο 

της «προσωπικής συνέντευξης» (interview), όταν χρησιµοποιήθηκε προσχηµατικά.  
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εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης ; Ή µήπως έχουν πλέον καταλήξει 

στο συµπέρασµα ότι είµαστε ικανοί να εφαρµόσουµε µόνο τις εισαγόµενες 

µεθόδους διοίκησης των πρώην τριτοκοσµικών αποικιών ;  

Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για τη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

επιλογής προϊσταµένων που περιλαµβάνει αξιολόγηση και των ουσιαστικών 

προσόντων µε προσωπική συνέντευξη, αποτελεί µια «χαραµάδα φωτός» που 

εύχοµαι να µην την «σκοτεινιάσει» η εντροπία του πολιτικο–διοικητικού 

συστήµατός µας.  

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», µε 

συνολικό προϋπολογισµό 719 εκατ. €, εµφάνισε στις 30/06/2013 απορρόφηση 

µόνο 174 εκατ. €. Το Πρόγραµµα αυτό, εκτός από την πραγµατοποίηση 

ορισµένων χρήσιµων αλλά µεµονωµένων εφαρµογών, ελάχιστα συνέβαλε 

µέχρι σήµερα στη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης διότι :  

• Το πολιτικό και διοικητικό σύστηµά µας δεν έχει εµπειρία στο σχεδιασµό και 

την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων, ούτε φαίνεται να αξιοποιήθηκαν 

επαγωγικά οι θετικές και οι αρνητικές εµπειρίες του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» που 

ήταν το αµέσως προηγούµενο σχετικό πρόγραµµα.  

• Περιέχει µια καλή ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και των 

προβληµάτων της δηµόσιας διοίκησης (και ανάλυση swot), καθώς και 

στρατηγικές επιλογές, γενικούς και ειδικούς στόχους, αλλά περιέχει ως 

δράσεις µόνον ορισµένα έργα–σηµαίες. ∆εν εξειδικεύθηκε σε αναλυτικό και 

συνεκτικό συστηµικό επιχειρησιακό σχέδιο και µετατράπηκε σε 

«κουµπαρά» για να χρηµατοδοτεί αποσπασµατικά κάθε Υπουργείο τις 

οργανωτικές ανάγκες του.  

• Υιοθέτησε υπό την πίεση των Κοινοτικών αρχών ένα πολύπλοκο 

διαχειριστικό σύστηµα διασφάλισης «του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου» και όχι των τελικών ποσοτικών και ποιοτικών 

αποτελεσµάτων στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας και στην 

εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών, διαπίστωση που 

επιβεβαιώνεται από όποιον διαβάσει τις έξι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 

του Προγράµµατος (2007–2012).  

• Ξεκίνησε µε ορισµένα χρήσιµα οριζόντια «έργα–σηµαίες» (∆ηµιουργία 

«Μονάδων ανάλυσης και τεκµηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό τον 

συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης», συντονισµός τους 

µε «Κεντρική Μονάδα ελέγχου ποιότητας Ρυθµίσεων» κλπ.), στο δρόµο 

ορισµένα καταργήθηκαν ή µετονοµάστηκαν και τελικώς (πριν από 3 χρόνια) 

συντέθηκαν µε τη µορφή του έργου «Αναµόρφωση του κράτους – Προς ένα 

επιτελικό κράτος», που όµως δεν προχώρησε µέχρι σήµερα (εκτός από 

ορισµένες προκαταρκτικές ενέργειες και 3 υποέργα), ενδεχοµένως γιατί δεν 
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οδηγεί στην κοντόθωρη αλλαγή του φαινοτυπικού κελύφους της δηµόσιας 

διοίκησης που επιβάλλουν οι εκπρόσωποι των δανειστών µας.  

• Χρηµατοδοτεί ορισµένα οριζόντια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

έργα κατάρτισης υπαλλήλων, που όµως δεν συνδέονται µε τον λειτουργικό 

εκσυγχρονισµό των αντίστοιχων δηµοσίων φορέων, συνεχίζοντας την 

ιδιοτυπία της πολιτικής και διοικητικής «τιµαριοποίησης» των αρµόδιων 

δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών.  

Συµπερασµατικά, συνεχίζει το πολιτικο–διοικητικό σύστηµα να 

χαρακτηρίζεται από «Έλλειψη οράµατος στοχοθετηµένου στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδιασµού (καθιερωµένες πρακτικές περιστασιακής και 

περιπτωσιακής εισαγωγής ρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση, χωρίς 

ολοκληρωµένη προσέγγιση και σαφές πρόγραµµα µεταρρύθµισης».2  

Μετά από όλα αυτά, ας έρθουµε στην ενδεχοµένως τελευταία ευκαιρία 

συγχρηµατοδότησης για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης, την οποία 

προσφέρει το Ε.Σ.Π.Α. της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014–2020, το 

οποίο έχει τους ακόλουθους 11 Θεµατικούς Στόχους :  

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας  

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών  

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 

του γεωργικού τοµέα, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών  

4. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων 

σε όλους τους τοµείς  

5. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και 

της διαχείρισης του κινδύνου  

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων  

7. Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων 

συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών  

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζοµένων  

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας  

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου µάθηση  

11. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας 

διοίκησης.  

Η πρότασή µου είναι απλή. Η «Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της 

αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης», που είναι ο Θεµατικός Στόχος 11 της 

περιόδου 2014–2020, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το µέσον για την προώθηση 

                                            
2
 Βλέπε Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», όπως σχεδιάστηκε το 2007 και συµπληρώθηκε από 

τη σηµερινή Κυβέρνηση το Νοέµβριο 2012 (σελ. 73).  
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της βιώσιµης ανάπτυξης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και 

των επιχειρήσεων, τα οποία επιδιώκονται µε τους πρώτους 10 Θεµατικούς 

Στόχους. Εποµένως ο Θεµατικός Στόχος 11 πρέπει να υπηρετήσει οριζόντια 

τους λοιπούς (κυρίως τοµεακούς) Θεµατικούς Στόχους του Σ.Ε.Σ. 2014–2020. 

Παράλληλα θα µπορούσε να υπηρετήσει και ορισµένους εθνικούς στόχους, 

όπως για παράδειγµα αυτούς που αναφέρονται σε πρόσφατο σχετικό άρθρο 3  

και να αξιοποιήσει την πλούσια θεσµική µνήµη από τις κατά καιρούς Εκθέσεις 

εµπειρογνωµόνων αλλά και από τις προηγούµενες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις 

της δηµόσιας διοίκησης.  

Με απλά λόγια, η δηµόσια διοίκηση πρέπει να αποκτήσει τη διοικητική 

ικανότητα να στηρίζει την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, την αειφόρο 

ανάπτυξη, την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και την ένταξη των 

κοινωνικά αποκλεισµένων. Αλλιώς τα µικρότερα οργανογράµµατα, οι νέες 

περιγραφές θέσεων εργασίας και οι «αξιολογηµένοι» υπάλληλοι θα 

ικανοποιήσουν µόνο τον «µεταρρυθµισµό» και τον «διοικητικό αυτισµό» και οι 

πολίτες δεν θα νιώσουν ότι η δηµόσια διοίκηση βελτιώνεται για να τους 

υπηρετεί.  

Εάν τελικά επιλεγεί ως κύριος στόχος της δηµόσιας διοίκησης η οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δεν πρέπει να παρασυρθεί από τον τίτλο του 

Υπουργείου, να υποκύψει στον πειρασµό της «τιµαριοποίησης» και να 

σχεδιάσει ένα «δικό του» Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λες και η βελτίωση της 

δηµόσιας διοίκησης είναι τοµεακή πολιτική, αλλά να συµµετάσχει στο 

σχεδιασµό και τον οριζόντιο συντονισµό της εφαρµογής των δράσεων 

µεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων και κατά συνέπεια στην οργάνωση και τον λειτουργικό 

εκσυγχρονισµό όλων των δηµοσίων φορέων ανάπτυξης της χώρας.  

Εκτιµώ ότι ένα τέτοιο οριζόντιο και σπονδυλωτό Πρόγραµµα µπορεί να 

προωθήσει την ουσιαστική αξιολόγηση, τον µετασχηµατισµό και την 

αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης και να αποτρέψει την απαίτηση νέων 

οριζόντιων µέτρων για τη δηµόσια διοίκηση µετά το 2014. Επίσης, να 

διασφαλίσει ότι δεν θα ξαναγυρίσουµε εύκολα στο κακό παρελθόν µας από τις 

αρχές του 2015, επειδή θα πάψουν ενδεχοµένως να µας κυνηγάνε οι δανειστές 

µας.  

Η βασική προϋπόθεση επιτυχίας της προτεινόµενης διοικητικής 

µεταρρύθµισης είναι να µη συνδεθεί µε τη «διαθεσιµότητα» και την 

«κινητικότητα» των «µνηµονιακών» δεσµεύσεων, γιατί θα υπονοµευθεί εν τη 

γεννέσει της στη συνείδηση αυτών που θα κληθούν να την εφαρµόσουν και 

δεν θα έχει το αναγκαίο ηθικό κύρος απέναντι στην πολιτική κοινωνία και στην 

κοινωνία των πολιτών.  

                                            
3
  Βλέπε Α. Παπαδόπουλος, Γ. Σωτηρέλης, Προτάσεις για την Αναθεµελίωση του Κράτους, 

Εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 17.03.2013.  
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Με αυτή την προϋπόθεση, θα άξιζε να επιχειρηθεί η ευρύτερη δυνατή 

πολιτική συναίνεση των κοµµάτων που κυβέρνησαν ή επιδιώκουν να 

κυβερνήσουν τη χώρα (και προετοιµάζονται πραγµατικά για την προοπτική 

αυτή), καθώς και η ευρύτερη κοινωνική συναίνεση των οικονοµικών και 

κοινωνικών συντελεστών (stakeholders) της ανάπτυξης του τόπου µας.  

Άλλωστε, η νέα προγραµµατική περίοδος 2014–2020 εκτείνεται πέραν της 

παρούσας, τουλάχιστον σε άλλες δύο κοινοβουλευτικές περιόδους, αξίζει δε να 

επιχειρήσουµε ένα κοινωνικά και πολιτικά κοινό Εθνικό Σχέδιο.  


