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1. Τι ορίζεται ως  Δημόσια Πολιτική 

η Δημόσια Πολιτική συνίσταται σε ένα σύνολο ενεργειών που χαρακτηρίζονται από 

σταθερότητα και που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς εξουσίας για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση κοινωνικών δημόσιων θεμάτων 

2. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Δημόσιας Πολιτικής 

1.Αναπτύσσεται από επίσημους φορείς της εξουσίας  

2.Αποτελεί σκόπιμη δράση και όχι τυχαία συμπεριφορά 

3.Αποτελείται από μία σειρά ενεργειών με χρονική διάρκεια και όχι από μεμονωμένες 

διακριτές αποφάσεις των φορέων εξουσίας. Η δημόσια πολιτική αφορά τόσο την απόφαση για 

τη θέσπιση ενός νόμου όσο και την υλοποίησή του 

4.Προκύπτει από αιτήματα πολιτικής για κάποιο δημόσιο πρόβλημα. 

5.Περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων, αυτό που οι δημόσιοι φορείς κάνουν και όχι αυτό που 

εξαγγέλλουν ή διακηρύσσουν ότι θα κάνουν.  

6.Έχει θετική μορφή όταν ενεργούν οι φορείς εξουσίας για κάποιο ζήτημα ή αποφατική 

δράση όταν οι φορείς αποφασίσουν να μην ενεργήσουν και να αφήσουν την επίλυσή του στις 

δυνάμεις της αγοράς (΄laissez- faire΄ ή  ΄hands off΄). 

7.Βασίζεται στη νομοθεσία και εμπεριέχει το στοιχείο του εξαναγκασμού. 

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης πολιτικής;  
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4. Τι είναι η Μεταφορά πολιτικών; 

Η μεταφορά πολιτικών επικεντρώνεται στην επίδραση εξωγενών παραγόντων κατά το 

σχεδιασμό πολιτικών και κατά την εξέλιξη των θεσμών.  Η μεταφορά πολιτικής μπορεί, εκτός 

από οικειοθελής, να είναι και υποχρεωτική λόγω πίεσης από εξωγενείς παράγοντες (π.χ διεθνείς 

οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα) που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη σε μεταρρυθμίσεις 

προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση.  Οι Evans και Davies εισάγουν την έννοια του 

«δικτύου μεταφοράς πολιτικών» που συνδέει τις θεωρίες των δικτύων πολιτικής με το 

φαινόμενο της μεταφοράς πολιτικών και προβλέπει στάδια για μία οικειοθελή μεταφορά που 

έχουν ως εξής:   

α) αναγνώριση της ύπαρξης κάποιου προβλήματος σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, 

 β) αναζήτηση νέων ιδεών σε αντικατάσταση των παλιών, 

γ) διενέργεια επαφών όπου οι διάφοροι φορείς παρουσιάζουν τις επαφές και τη γνώση που 

διαθέτουν, 

δ) συγκρότηση, αποδοχή και εμφάνιση του δικτύου μεταφοράς πολιτικών, 

ε) η αλληλεπίδραση, στάδιο που ταυτίζεται με την οργάνωση συνθηκών για την ανταλλαγή 

ιδεών (π.χ συνέδρια), 

στ) αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων μεταφοράς της συγκεκριμένης 

πολιτικής,  

ζ) η λήψη τελικής απόφασης και η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να καταφέρει  να νικήσει 

την αδράνεια, 

η) η εφαρμογή της τελικής απόφασης.  

Δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να υπάρχουν όλα αυτά τα στάδια ή να υπάρχουν με αυτή τη 

σειρά.   
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5. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες Δημόσιας Πολιτικής; 

Η σημαντικότερη κατηγοριοποίηση των δημοσίων πολιτικών είναι αυτή του Lowi (1964). Η 

παραπάνω προσέγγιση διαχωρίζει τις κατηγορίες της δημόσιας πολιτικής σε:  

1. Διανεμητικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανομή υπηρεσιών και 

ωφελειών σε  συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Οι διανεμητικές αυξάνουν τους  

πόρους που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα ή οι ομάδες ώστε να δράσουν. Π.χ ενίσχυση 

αγροτικών προϊόντων, φοροαπαλλαγές.  

2. Αναδιανεμητικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν τις σκόπιμες προσπάθειες της 

πολιτείας να μεταβάλει την κατανομή του εισοδήματος, της ευημερίας, της ιδιοκτησίας ή των 

δικαιωμάτων μεταξύ τάξεων ή ομάδων πληθυσμού.. 

3. Ρυθμιστικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες οριοθετούν την συμπεριφορά των ατόμων και των 

ομάδων με στόχο την προστασία αυτών. Π.χ. ποινική πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ζωής 

και της περιουσίας, ο νόμος περί προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερη κατηγορία 

αποτελούν οι αυτορυθμιστικές πολιτικές οι οποίες μοιάζουν με τις ρυθμιστικές αλλά σε αυτήν 

την περίπτωση  ο έλεγχος  ασκείται από την ίδια τη ρυθμιζόμενη ομάδα με σκοπό την προστασία 

της και την προαγωγή των συμφερόντων της. Π.χ δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί που η άσκηση 

του επαγγέλματός τους εξαρτάται από την λήψη άδειας από τον οικείο σύλλογο ή επιμελητήριο. 

6. Ποιοι μπορεί να είναι οι βασικότεροι λόγοι αποτυχίας μιας δημόσιας πολιτικής; 

Η ανάλυση και ερμηνεία των λόγων αποτυχίας στην εφαρμογή μιας πολιτικής έχουν αποτελέσει 

και αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών θεωρητικών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και 

ειδήμονων άλλων επιστημονικών πεδίων όπως τα οικονομικά και η κοινωνιολογία. Στο πλαίσιο 

των μελετών αυτών αναζητείται κυρίως η δυνατότητα μείωσης του ελλείμματος από την 

εφαρμογή μιας πολιτικής. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι κυρίως οι ακόλουθες (Λαδή- Νταλάκου, 

2008, σελ. 81-86): 
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Η προσέγγιση εκ των άνω 

Υποστηρίζεται ότι η δράση της δημόσιας διοίκησης εκκινείται μετά την χάραξη πολιτικής, 

δηλαδή αφού αυτή προσδιοριστεί από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις εστιάζοντας στο ρόλο 

που κατέχει ο δημόσιος λειτουργός, η εν λόγω θεωρία δίνει έμφαση στην έννοια του 

ορθολογισμού, προάγοντας ένα μοντέλο διοίκησης με χαρακτηριστικά του την αυστηρή 

ιεραρχία και την «εκ των προτέρων» χαρτογράφηση των ζητημάτων από την «¨κορυφή» της 

δημόσιας εξουσίας (Λαδή- Νταλάκου, 2008, σελ. 82). 

Η προσέγγιση «από τη βάση προς τα πάνω»  

υποστηρίζεται ότι η κύρια συνιστώσα επιτυχίας μιας πολιτικής είναι η αναγνώριση των 

αποτελεσμάτων που αυτή μπορεί να έχει στον άνθρωπο- τον τελικό αποδέκτη τόσο των εκροών, 

όσο και των επιπτώσεων. Θεμελιώδης έννοια στην εν λόγω προσέγγιση αποτελεί η 

«αναδρομική χαρτογράφηση» και η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους πριν την τελική 

διαμόρφωση των πολιτικών. 

Η προσέγγιση «συνεχές πολιτικής-δράσης. 

Σύμφωνα με τον (Bareh, 2004, στο Λαδή- Νταλάκου, σελ. 85), η πολιτική σχηματοποιείται από 

την αλληλεπίδραση των διαμορφωτών και των αποδεκτών της πολιτικής. Αυτό διότι οι στόχοι 

σύμφωνα με του υποστηρικτές της προσέγγισης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 

ορθολογικά, αφού αυτοί προκύπτουν κάθε φορά ανάλογα με το ζήτημα που αφορούν και την 

αντίδραση των πολιτών σε αυτές (Λαδή- Νταλάκου, 2008, σελ. 85). 
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7. Ποιες είναι οι βασικές θεωρίες στο θέμα της διαμόρφωσης πολιτικής; 

 

Πλουραλισμός: Υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση της πολιτικής είναι μία μονοδιάστατη 

διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα ενός ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ ιδεών και 

συμφερόντων. Βασική υπόθεση ότι κανένας δε μπορεί να αποκλειστεί από αυτή τη διαδικασία. 

Η κριτική στην παραπάνω υπόθεση έγκειται στο ότι δεν είναι δεδομένο ότι αυτοί που έχουν τις 

μεγαλύτερες ανάγκες θα συμμετέχουν με τον ενεργό τρόπο αλλά αντιθέτως αυτοί που 

καθορίζουν τους όρους του παιχνιδιού είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιοι θα συμμετέχουν στις 

διαδικασίες. 

Υποσυστήματα πολιτικής: με την έννοια αυτή νοείται το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται 

στην επίλυση ενός προβλήματος πολιτικής. Η συμμετοχή σε ένα υποσύστημα έχει ως ελάχιστη 

προϋπόθεση την μερική γνώση του αντικειμένου. 
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Μοντέλο μή λήψης αποφάσεων (δισδιάστατο μοντέλο): Η μη δράση μπορεί να έχει εξίσου 

σημαντικά αποτελέσματα με τη δράση. Το γιατί λαμβάνει χώρα η δράση και η διαμόρφωση 

πολιτικής για συγκεκριμένα θέματα σε κάποια συστήματα είναι εξίσου σημαντική ερώτηση με 

το γιατί μία κυβέρνηση δε δρα σε άλλα συγκεκριμένα ζητήματα. Η ΄αδράνεια΄ των 

διαμορφωτών της πολιτικής για κάποια θέματα μπορεί να είναι αποκαλυπτική (π.χ γιατί σε κμία 

ώρα ασχολούνται με ένα εργοστάσιο που ρυπαίνει το περιβάλλον και σε κάποια άλλη δεν 

θεωρείται σοβαρό ζήτημα).  

Η εξελιγμένη προσέγγιση ή μοντέλο Lukes (τρισδιάστατο μοντέλο): Το γεγονός πως για κάποια 

θέματα το στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής είναι σε συνάρτηση με τον έλεγχο που ασκούν οι 

ελίτ ανάλογα με το πόσο το θεωρούν ενδιαφέρων και πόσο δυναμικά μπορεί να εκφραστεί. 

Επομένως η εξουσία είναι τρισδιάστατη και εκφράζεται άμεσα (δράση και μη δράση) και 

έμμεσα επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τις πεποιθήσεις των πολιτών. Αυτό σχετίζεται με 

την ιδεολογία της κοινωνικής και πολιτικής ελίτ.  

8. Πως διαφοροποιούμε Κυβέρνηση - Διακυβέρνηση και που ανάγονται ;  

Ο όρος κυβέρνηση αναφέρεται στη διεκπεραίωση των δημοσίων υποθέσεων μέσω της 

γραφειοκρατίας (κυβερνητικής και διοικητικής). Οι σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες, 

συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας είχαν βασιστεί στο κλασικό γραφειοκρατικό μοντέλο 

το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα ισχυρή κεντρική διοίκηση που λειτουργεί ιεραρχικά με σαφείς 

κανόνες δικαίου και αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς όπου οι υπάλληλοι υποχρεούνται να 

επιτελούν το λειτούργημά τους με βάση σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και ανεξάρτητα από 

μισθολογικά ή άλλα κίνητρα. Αυτό το μοντέλο διοίκησης παρουσίασε δυσλειτουργίες  και 

αναντιστοιχίες με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.   

Ο όρος διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό διοικητικό σύστημα που 

ξεπερνάει τις δυσκολίες που δημιουργούνται από το σύστημα της κλασικής δημόσιας 

διοίκησης. Στο σύστημα αυτό δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες αγορές και στον 

ανταγωνισμό, στη συμμετοχική διοίκηση και στην ευελιξία. Ούτε αυτό το σύστημα είναι, όμως, 

χωρίς μειονεκτήματα. Οι βασικές παράμετροι της διακυβέρνησης είναι:  νέα πολιτική 

οικονομία, δίκτυα πολιτικής, νέο δημόσιο management, αποδοτικότητα, μη κυβερνητικές 

μορφές διακυβέρνησης.  
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9. Ποιες είναι οι προσεγγίσεις όσον αφορά την οργάνωση του Δημ. Τομέα ; 

 

10. Ποια είναι τα βασικά Χαρακτηριστικά των 4 θεωριών για την προσέγγιση στην 

Οργάνωση του Δημόσιου Τομέα; 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 

Με βάση την ανάλυση Hood το ιεραρχικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από υψηλή συλλογικότητα 

όσο και πυκνό πλαίσιο κανόνων. Η έννοια της υψηλής συλλογικότητας υπονοεί στην περίπτωση 

της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής ότι το συμφέρον της κοινωνικής ομάδας υπερέχει έναντι 

του ατόμου. Το πυκνό πλαίσιο κανόνων αναφέρεται στη σημασία που δίνεται στους νόμους. Η 

ιεραρχική δομή λειτουργεί με βάση σαφείς και αυστηρούς κανόνες δικαίου οι οποίοι οριοθετούν 

τις αρμοδιότητες της γραφειοκρατίας και καθορίζουν τα ακριβή όρια των δραστηριοτήτων του 

δημόσιου τομέα με στόχο την τήρηση της νομιμότητας. Διευκρινίζονται τα βήματα των 

διαδικασιών, οι τρόποι και οι χρόνοι εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και διαδικασιών είναι 

συγκεκριμένοι. Παράλληλα η διαφάνεια κρίνεται ως αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων του δημοσίου όπου ο καθένας μπορεί να πληροφορείται 
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οτιδήποτε τον απασχολεί και να μπορεί να καταθέτει τα παράπονά του. Έμφαση επίσης δίνεται 

στην επιτήρηση και στον έλεγχο των πράξεων των δημόσιων λειτουργιών έτσι ώστε όταν 

παρουσιάζονται προβλήματα κακοδιοίκησης η απάντηση να είναι η ακόμη μεγαλύτερη 

διευκρίνιση των κανόνων, των ορίων, των αρμοδιοτήτων και η διενέργεια ισχυρότερων 

ελέγχων. Όλες οι παραπάνω διεργασίες λαμβάνουν χώρα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΥ 

Στον αντίποδα του ιεραρχικού μοντέλου και του μοντέλου της ισότητας είναι βρίσκεται το 

ατομικιστικό μοντέλο. Χαρακτηρίζεται Για τους ατομικιστές είναι χαμηλή η συλλογικότητα 

καθώς δεν πιστεύουν στο δημόσιο συμφέρον και το πλέγμα κανόνων είναι αραιό προκειμένου 

τα άτομα να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα για να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για 

τα ίδια. Εμπνευστής του ατομικιστικού μοντέλου θεωρείται ο Adam Smith με την ιδέα του για 

το αόρατο χέρι της αγοράς που δρα αυτόματα τόσο για την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού 

συμφέροντος όσο και για το κοινωνικό καλό. Θεμελιωτής του ατομικισμού αναφορικά με την 

οργάνωση του κράτους είναι ο Jeremy Betham που υποστήριξε τη θεωρία του ωφελιμισμού 

σύμφωνα με την οποία η καλύτερη πολιτική έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για 

το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (εφαρμογή της θεωρίας του ατομικισμού στο κράτος). 

Ο Hood συνοψίζει τη θεωρία του ατομικισμού σε 4 προτάσεις: 

1. Μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω. Ο ατομικισμός υποθέτει πως η δημόσια 

διοίκηση δεν ασκείται μόνο μέσω της παροχής υπηρεσιών από το κράτος αλλά με διάφορους 

τρόπους. Η μελέτη του δημόσιου μάνατζμεντ (όπως χαρακτηρίζεται η δημόσια διοίκηση 

από τους ατομικιστές) εξετάζει το σύνολο των φορέων προσφοράς δημοσίων αγαθών 

εφόσον οι δημόσιοι λειτουργοί είναι ένα μέρος μόνο αυτών. Παράλληλα για τους 

ατομικιστές η προσφορά δημοσίων αγαθών από τους δημόσιους λειτουργούς είναι η 

λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με άλλους φορείς.  
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2. Απουσία ενός παιγνίου θετικού αθροίσματος. Οι ατομικιστές ισχυρίζονται ότι το συμφέρον 

των πολιτών και το συμφέρον των δημοσίων λειτουργών δεν ταυτίζονται σε ένα «παίγνιο 

θετικού αρθροίσματος» και ότι οι δημόσιοι λειτουργοί ενεργούν με βάση το δικός τους 

συμφέρον και εις βάρος των διοικούμενων. 

4. Εγωιστική ανθρώπινη φύση. Οι ατομικιστές θεωρούν πως τα άτομα ενεργούν ορθολογικά 

και υπολογιστικά λόγω της ιδιοτελής τους φύσης. Επομένως οι δημόσιοι φορείς δε πράττουν 

κατά βάση με αλτρουισμό και αμεροληψία αλλά κυρίως επιδιώκοντας το ατομικό τους 

συμφέρον. 

3. Ρυθμιστική ικανότητα της αγοράς. Οι ατομικιστές θεωρούν πως η αγορά παράγει καλύτερα 

αποτελέσματα από αυτά της ιεραρχικής γραφειοκρατίας τεχνοκρατών.  Κύριο επιχείρημα τους 

αποτελεί το φαινόμενο του λαθρεπιβάτη ή ΄free rider΄ κατά το οποίο κάθε άτομο προσπαθεί να 

αποφύγει τα καθήκοντα που έχει αναλάβει με την αντίληψη ότι θα περάσει αυτό απαρατήρητο 

ή ότι θα τον καλύψει η ομάδα.  

Στην πράξη η θεωρία του ατομικισμού αντιστοιχεί όσον αφορά στη δημόσια διοίκηση στο νέο 

δημόσιο management και σε έννοιες όπως η επιλογή. Για να επιτύχει  πρέπει να υπάρχουν δομές 

κινήτρων που να συνδυάζουν τα ατομικά κίνητρα των δημοσίων υπαλλήλων με το κοινωνικό 

συμφέρον και να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση του καταναλωτή-πολίτη ώστε να  

κάνει τη σωστή επιλογή και να επιβραβεύει τις καλές υπηρεσίες ή να διαπραγματεύεται τους 

όρους προσφοράς των υπηρεσιών αυτών.   

Για την ατομικιστική θεωρία ως εργαλείο καταπολέμησης των αποτυχιών του δημόσιου τομέα 

προβάλλεται ο ανταγωνισμός και η άμιλλα έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους όπως οι ιδιωτικές εταιρείες και να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

και στα παράπονα του πολίτη-πελάτη προκειμένου να τους προσσελκύσουν και όχι η επιτήρηση 

όπως συμβαίνει στο ιεραρχικό μοντέλο. 
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Για τη θεωρία της ισότητας το management όπως προτείνεται από το ιεραρχικό και το 

ατομικιστικό μοντέλο είναι μέρος του προβλήματος. Προτείνει, λοιπόν, ως λύση μία ́ ΄διοίκηση 

χωρίς διοικητές- managing without managers΄΄  δηλ. τον κοινοτισμό και τη συμμετοχική 

οργάνωση που θα καταλήγουν σε αποκεντρωμένες αυτοδιοικούμενες διοικητικές μονάδες. 

Χαρακτηρίζεται από αραιό  πλέγμα κανόνων και υψηλή ομαδικότητα. Η θεωρία προτείνει τη 

συμμετοχή και την αφοσίωση στην κοινότητα καθώς και την ανάδειξη των συλλογικών αγαθών 

του πολιτισμού και της παράδοσης της κοινότητας ως κυρίαρχες αξίες στην λειτουργία της 

δημόσιας διοίκησης και πολιτικής. 

11. Ποιες είναι Οι βασικές διαστάσεις της θεωρίας της ισότητας  

είναι τρεις σύμφωνα με την ανάλυση του Hood:  

1. Αυτοδιοίκηση ομάδας. Η αυτοδιοίκηση των διάφορων ομάδων του πληθυσμού σημαίνει 

πως όπου είναι δυνατό οι παραγωγοί και οι χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών πρέπει να 

ταυτίζονται. Παράλληλα η θεωρία της ισότητας κρίνει απαραίτητη τη μείωση της απόστασης 

από την εξουσία μεταξύ των ανωτέρων στελεχών και των απλών υπαλλήλων. Αναγνωρίζουν 

ότι υπάρχουν αρμοδιότητες που απαιτούν κάποιου είδους ηγεσία αλλά προσπαθούν να 

περιορίζουν τη δύναμη που συνεπάγονται με την καθιέρωση π.χ της διαδικασίας για προεδρία 

εκ περιτροπής, μικρή διάρκεια αξιώματος, συμμετοχή των στελεχών στις ασήμαντες εργασίες 

της υπηρεσίας . 

2. Έλεγχος μέσω αμοιβαιότητας. Κεντρικός άξονας του ελέγχου που βασίζεται στην 

αμοιβαιότητα είναι η πεποίθηση πως η συνεργασία είναι η πιο επιτυχημένη μέθοδος ελέγχου 

και η ομαδικότητα η σημαντικότερη αξία. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν, συνεπώς, να 

λειτουργούν δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και όχι στην ιεραρχία έτσι ώστε ο έλεγχος να 

πραγματοποιείται από την ομάδα. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος εντατικού εσωτερικού 

ελέγχου. 
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3. Μέγιστη άμεση υπευθυνότητα. Η διάσταση αυτή υπονοεί πως η ευθύνη ελέγχου βρίσκεται 

σε όλη την κοινότητα και όχι μόνο από αυτούς που βρίσκονται στα δημόσια αξιώματα. 

Επομένως, ο έλεγχος και ο καταλογισμός ευθυνών είναι αμεσότερος αφού οι δημόσιοι 

λειτουργοί βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο από όλη την κοινότητα και μηχανισμοί για την 

ανάκλησή τους με ψηφοφορία βρίσκονται πάντα σε ισχύ. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για 

την επίτευξη του ελέγχου λαμβάνει χώρα μέσα από αποκεντρωμένες μονάδες έτσι ώστε οι 

πολίτες να βρίσκονται πιο κοντά με τους δημόσιους λειτουργούς. 

 

12. Ποια μπορεί να είναι η  έκβαση του εξευρωπαϊσμού; 

Ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να παρουσιαστεί με τρείς μορφές σε σχέση με την ανταπόκριση 

του κράτους σε αυτού: 

1. Η αδράνεια. Το κράτος – μέλος δεν δείχνει καμία ανταπόκριση, θέληση και διάθεση να 

εξευρωπαϊστεί. Ουσιαστικά δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να εντάξει τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο 

εσωτερικό του.  

2. Η σύγκλιση. Το κράτος – μέλος επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές, σε επίπεδο που ταυτίζεται πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά με τις επιταγές της Ε.Ε. 

Απόλυτη ενοποίηση!! 

3. Η Απόκλιση. Με λίγα λόγια το κράτος μέλος απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα 

και αντιτίθεται σε κάθε πρόταση για μεταρρύθμιση.  

Η κάθε πιθανή από τις τρείς ανωτέρω εκβάσεις μπορεί να συνδυαστεί με τους ενδιάμεσους 

παράγοντες.  

13. Τι είναι ο φαταλισμός; 

Ο φαταλισμός αντιλαμβάνεται τον δημόσιο τομέα ως ένα άναρχο και ανοργάνωτο σύστημα, 

το οποίο δεν διέπεται από συγκεκριμένες νομοτέλειες και αξίες. Ο φαταλισμός περιγράφει 

κυρίως ατομικιστικές κοινωνίες που συνεχίζουν όμως να διέπονται από άκαμπτους κανόνες. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα όπου έχουμε ένα πυκνό πλέγμα κανόνων, με ταυτόχρονα 

χαμηλή συλλογικότητα. 
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Στον φαταλισμό  η κοινωνία διακρίνεται από «άρνηση συνεργασίας», καθώς τα 

αποτελέσματα μίας ενδεχόμενης συνεργασίας θεωρούνται απρόβλεπτα και πιθανώς δυσάρεστα. 

Οπότε, η ορθολογικότερη κατεύθυνση είναι η αδράνεια και η έλλειψη συλλογικής δράσης. 

Συμπερασματικά, ο φαταλισμός περιορίζεται στην περιγραφή της δημόσιας διοίκησης και 

πολιτικής χωρίς να μπαίνει στην διαδικασία να προτείνει λύσεις.  Τα  χαρακτηριστικά του 

φαταλισμού στην Ελλάδα εμφανίζονται ως εξής: Προβληματικό και διογκωμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, Καθιέρωση ενός άναρχου καθεστώτος αμοιβών, Έλλειψη συστηματικής άσκησης 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της διοικητικής δράσης από τα αρμόδια όργανα, Πολιτική 

παρέμβαση στον τρόπο λήψεων αποφάσεων, Πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις, Έλλειψη 

διαφάνειας με δυσάρεστες συνέπειας όπως για παράδειγμα αύξηση της διαφθοράς με δυσμενείς 

επιδράσεις στις επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη, Γραφειοκρατική νοοτροπία, 

τυπολατρία και νομικισμός με αποτέλεσμα το διοικητικό μηχανισμός να το χαρακτηρίζει η 

ευθυνοφοβία και η απουσία παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και πρωτοβουλίας για την 

αντιμετώπιση των δημόσιων προβλημάτων, Μερική εφαρμογή των νομικών διατάξεων από τα 

αρμόδια Δικαστήρια. 

14. Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του μοντέλου του κάδου απορριμμάτων ; 

Ξεκινάει από την υπόθεση ότι δεν υπάρχει ούτε περιορισμένη ορθολογικότητα ούτε άλλο είδος 

ορθολογικότητας. 

 Η λήψη των αποφάσεων είναι μία σύνθετη και απρόβλεπτη διαδικασία που δεν έχει σχεδόν 

καμία σχέση με την αναζήτηση μέσων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.  

Η επιλογή των στόχων προς επίτευξη και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν είναι τυχαία. 

 Η κριτική στο μοντέλο αυτό έγκειται στο ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με περισσότερο ορθολογικό τρόπο και, άρα, το να υποστηρίζει το παραπάνω 

μοντέλο πως δεν υπάρχει καθόλου ορθολογισμός στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 

ακραίο. 
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15. Ποιες είναι οι βασικές αξίες της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης – ΝΕΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ; 

 

Το μεταρρυθμιστικό κύμα που έγινε γνωστό ως «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» ή ως «Επανίδρυση 

του Κράτους»  ως τρόπος οργάνωσης και έκφρασης της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής 

βασίζεται στην κλασική οικονομική θεωρία και στη θεωρία του ατομικισμού. Αναφέρεται στην 

απελευθέρωση των αγορών από τις δεσμεύσεις και παρεμβάσεις του κράτους και στη 

γενικότερη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα με όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα. 

Οι βασικές αξίες της τάσης του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ είναι η οικονομικότητα, η 

αποδοτικότητα, και η αποτελεσματικότητα. 

Οικονομικότητα. Ο όρος οικονομικότητα αφορά κατ΄ αποκλειστικότητα στη μείωση των 

δαπανών του δημόσιου τομέα στην ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και ανάπτυξη του κράτους 

πρόνοιας.  Η ανάγκη για μια τέτοια αξία προέρχεται από το βασικό οικονομικό πρόβλημα: 

περιορισμένοι πόροι – απεριόριστες ανάγκες. 

Αποδοτικότητα. Η έννοια της αποδοτικότητας έχει δύο συνιστώσες. Πρώτον την 

αποτελεσματικότητα, το κατά πόσο δηλαδή η οργάνωση επιτυγχάνει τους στόχους της και 

δεύτερον την παραγωγικότητα το τι πόρους διαθέτει η οργάνωση για την επίτευξη των στόχων 

της. Στοχεύει στην αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων καθώς και στη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών και δαπανών. 

Αποτελεσματικότητα. Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

αποδοτικότητας και επικεντρώνεται στο κατά πόσο μία πολιτική ή ένα πρόγραμμα επιτυγχάνει 

τους στόχους του.  Η πολυπλοκότητα των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών (εκφράζεται με τον 

όρο διακυβέρνηση ο οποίος δίνει έμφαση και στο ρόλο του πολίτη)  δημιούργησαν την ανάγκη 

για τις αξίες της νομιμότητας και της λογοδοσίας.  
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16. Ποιες είναι οι Κύριες μεταρρυθμιστικές Τάσεις; 

Οι βασικές μεταρρυθμιστικές τάσεις είναι : 

 Aγορά. Η τάση αυτή επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δυνάμεων της αγοράς και 

ξεκινάει από την υπόθεση ότι ο δημόσιος τομέας θα είναι αποδοτικότερος εάν λειτουργήσει 

περισσότερο με όρους ιδιωτικού τομέα. (πχ δημόσιες επιχειρήσεις ιδιωτικονομικά κριτήρια).  

 Συμμετοχή. Η μεταρρυθμιστική αυτή τάση αναφέρεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή 

των δημοσίων λειτουργών αλλά και των πολιτών στη δημόσια διοίκηση. Κύριο πρόβλημα της 

διοίκησης θεωρείται η ιεραρχική της δομή και ως λύση προτείνεται η ενίσχυση της 

συμμετοχής.  

  Κανονιστική Μεταρρύθμιση. Η κανονιστική Μεταρρύθμιση ως τάση αναφέρεται σε 

μεταβολές που βελτιώνουν την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων προάγοντας την αποδοτικότητα, 

την οικονομική αποτελεσματικότητα ή τη νομική ποιότητα των ρυθμίσεων. 

 Ευέλικτη διακυβέρνηση. Η ευέλικτη διακυβέρνηση ως μεταρρυθμιστική τάση είναι η 

πιο πρόσφατη και λιγότερο εξελιγμένη. Συμφωνεί με τη σχολή των φαταλιστών ως προς την 

έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς. 

17. Ποια θεωρούνται ως κυριότερα Εργαλεία της κανονιστικής μεταρρύθμισης; 

• Η Ανάλυση Κανονιστικών Επιπτώσεων (ΑΚΕ) Αποτελεί το σημαντικότερο από τα εργαλεία 

και με αυτό επιδιώκεται ο σχηματισμός μιας συνολικής εικόνας για τις συνέπειες της 

ρύθμισης  Η απλούστευση Αποτελεί μια από τις συνιστώσες πολιτικές της «καλύτερης 

νομοθέτησης». Με αυτή μπορεί να καταργηθούν εν όλω ή εν μέρει νομοθετικές και 

κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθούν νέες στη θέση τους.  

• Η κωδικοποίηση διακρίνεται σε συστηματοποίηση και σε ανάπλαση. Η συστηματοποίηση 

αποτελεί μια διαδικασία αναμόρφωσης της όψης και του περιεχομένου μιας ομάδας 

κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες στο χρήστη 

τους.  

• την κωδικοποίηση αυτού του είδους δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή στο 

περιεχόμενο των κωδικοποιημένων διατάξεων. 
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18.  Με βάση τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις ποιος είναι ο ρόλος των νέων κυβερνητικών 

οργάνων του επιτελικού κράτους [Ν.4622/2019] και των υπουργών στη διαδικασία 

άσκησης κυβερνητικής πολιτικής; 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΑΠ/2020-2021 

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των Υπουργικών Συμβουλίων Προγραμματισμού και 

Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου – μεταξύ άλλων – αξιολογείται η υλοποίηση των 

κυβερνητικών αποφάσεων του τρέχοντος έτους από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και 

αποφασίζονται τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις, παρουσιάζονται οι κυβερνητικές 

προτεραιότητες του επόμενου έτους από τον Πρωθυπουργό, συζητείται και εγκρίνεται το 

Ενοποιημένο Προσχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης. Η καθιέρωση των Υπουργικών αυτών 

Συμβουλίων που πραγματοποιούνται τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του ρόλου του Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά στον σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και την έγκαιρη παρέμβαση 

από πλευράς της Κυβέρνησης σε περιπτώσεις αστοχιών κατά την άσκηση της δημόσιας 

πολιτικής. Το ίδιο όργανο εγκρίνει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι στόχοι, οι άξονες πολιτικής και οι επιμέρους δράσεις της Κυβέρνησης και 

το οποίο καταρτίζεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, ενώ προβλέπεται στις σχετικές 

διαδικασίες να μετέχουν όλα τα υπουργεία (άρθρα 3 και 49 επ. του νόμου 4622/2019 και της 

Αιτιολογικής έκθεσης). 

Μέσω της Ειδικής Γραμματείας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης 

των τεθέντων στόχων κατά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, πράγμα που συμβάλλει 

στην ανατροφοδότηση του κυβερνητικού σχεδιασμού, παράγονται δε δείκτες επίδοσης για κάθε 

επιμέρους πεδίο πολιτικής (άρθρο 27 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). Η 

δράση της Ειδικής Γραμματείας, εξάλλου, εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Προεδρίας 
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της Κυβέρνησης, η οποία – σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση του νόμου – συστάθηκε με 

σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της Κυβέρνησης. 

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής 

προβλέφθηκε η σύσταση Υπηρεσίας Συντονισμού σε κάθε υπουργείο, η οποία τίθεται υπό την 

ευθύνη του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Αυτή είναι αρμόδια για τη σύνταξη και παρακολούθηση 

της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του υπουργείου και την πραγμάτωση των 

κυβερνητικών στόχων, όπως εκείνοι έχουν προσδιοριστεί καταρχήν στο πλαίσιο του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ, ενημερώνει την Προεδρία της Κυβέρνησης για τυχόν 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής (άρθρα 36 και 38 του νόμου 

4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). 

Η Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών έχει την ευθύνη κυρίως της 

παρακολούθησης της εφαρμογής των κυβερνητικών πολιτικών και της προετοιμασίας των 

συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε αυτή προεδρεύει στέλεχος της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και μετέχουν οι αρμόδιοι κάθε φορά Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς των 

υπουργείων (άρθρο 55 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). 

Αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία για τον σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής 

από το Κέντρο Διακυβέρνησης και τα επιμέρους υπουργεία, αυτή συνίσταται στα εξής: 

Ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου εκκινεί τον Μάιο κάθε έτους με την αποστολή 

στις Υπηρεσίες Συντονισμού των κυβερνητικών προτεραιοτήτων ανά πεδίο δημόσιας 

πολιτικής, που έχουν προηγουμένως αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου του Απριλίου. Έπεται η σύνταξη 

των Προσχεδίων Δράσης, από πλευράς των υπουργείων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τους στρατηγικούς στόχους με βάση συγκεκριμένους δείκτες, τους άξονες πολιτικής και 

τις δράσεις που θα προωθηθούν. Εν συνεχεία, τα Προσχέδια αποστέλλονται στην Προεδρία της 

Κυβέρνησης για τον σχετικό έλεγχο της συμβατότητάς τους με τις κυβερνητικές 

κατευθυντήριες γραμμές, ο οποίος πραγματοποιείται έως τα μέσα Ιουλίου. Παράλληλα δε, η 
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Προεδρία της Κυβέρνησης καταρτίζει το Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής. Τα 

παραπάνω εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

Κυβερνητικού Έργου του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους η Προεδρία 

αποστέλλει τα διορθωμένα Προσχέδια Δράσης στις Υπηρεσίες Συντονισμού, που καλούνται να 

ενσωματώσουν τις όποιες επισημάνσεις και να ξαναστείλουν τα κείμενα για δεύτερη ανάγνωση 

που ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Τότε τα Σχέδια Δράσης επιστρέφουν για να 

υπογραφούν και να υποβληθούν ξανά στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Το Ενοποιημένο Σχέδιο 

της Κυβερνητικής Πολιτικής εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος 

Δεκεμβρίου. Τόσο αυτό όσο και τα επιμέρους Σχέδια Δράσης δημοσιοποιούνται (άρθρο 52 του 

νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). 

Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι, όσον αφορά στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία αυτή καθαυτή, 

ο καθ’ ύλην κάθε φορά αρμόδιος υπουργός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να την εκκινήσει, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο ρυθμιστικό προγραμματισμό του υπουργείου (άρθρο 50 του 

νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). Ειδικότερα, η Υπηρεσία Συντονισμού 

υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης είτε το προσχέδιο νόμου συνοδευόμενο από προκαταρκτική Ανάλυση 

Συνεπειών Ρύθμισης, είτε τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου νόμου και κάθε απαραίτητο 

στοιχείο για τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης. Η Προεδρία της Κυβέρνησης 

συστήνει νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του οικείου υπουργείου 

αλλά και της Προεδρίας. Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει το τελικό σχέδιο νόμου, έχοντας 

εξετάσει ιδίως τη συμφωνία του προσχεδίου και της προκαταρκτικής Ανάλυσης Συνεπειών 

Ρύθμισης με τους κυβερνητικούς στόχους. Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα δημόσια διαβούλευση 

επί των ως άνω κειμένων μέσω της πλατφόρμας της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (άρθρο 61 του 

νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης), οπότε η επιτροπή ετοιμάζει το τελικό σχέδιο 

νόμου και την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (άρθρο 62 του νόμου 4622/2019 και της 

Αιτιολογικής έκθεσης), έχοντας ενσωματώσει τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, τα κείμενα 

υποβάλλονται δε στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 
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Ακολουθεί εξέτασή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της 

Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας (άρθρο 64 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής 

έκθεσης): σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, αυτά υπογράφονται και κατατίθενται στη 

Βουλή, ενώ σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης η Γενική Γραμματεία Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης ενσωματώνει τα σχόλια της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, μετά αποστέλλει το σχέδιο νόμου και την Ανάλυση Συνεπειών 

Ρύθμισης για υπογραφή στον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό και η διαδικασία ολοκληρώνεται με 

την κατάθεσή τους στη Βουλή (άρθρο 63 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). 

19. Πώς αντανακλώνται τα στάδια του κύκλου δημόσιας πολιτικής στις εν λόγω ρυθμίσεις 

και σε ποιο υπόδειγμα λήψης αποφάσεων αυτές παραπέμπουν;  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΑΠ/2020-2021 

Στο στάδιο της συγκρότησης κυβερνητικής ατζέντας (Λαδή και Νταλάκου, 2008: 69 επ.) 

εμπλέκονται τα υπουργεία με την ενεργή πλέον καθοδήγηση της δομής της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, και ειδικότερα των Γενικών Γραμματειών Συντονισμού, το έργο των οποίων 

υποστηρίζεται από την Ειδική Γραμματεία ΟΠΣ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του 

Κυβερνητικού Έργου (άρθρο 27 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης)· στη 

διαμόρφωση της πολιτικής, όπου επιλέγονται οι λύσεις (Λαδή και Νταλάκου, 2008: 77 επ.), 

όπως και στην εφαρμογή δημόσιας πολιτικής (Λαδή και Νταλάκου, 2008: 81 επ.) κεντρικό ρόλο 

παίζουν τα υπουργεία· ενώ, στη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου Προγραμματισμού 

και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, και της Υπηρεσίας Συντονισμού κάθε υπουργείου 

αντανακλάται η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθεί τη διαμόρφωση της πολιτικής 

(Λαδή και Νταλάκου, 2008: 77). Στο στάδιο αυτό συντάσσεται και το Ενοποιημένο Σχέδιο 

Κυβερνητικής Πολιτικής, αλλά και η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, με την οποία 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις των προωθούμενων ρυθμίσεων. Η υλοποίηση πολιτικής είναι 

mailto:vicky.eclass4u@gmail.com


Σελίδα 20 από 51 

Επιμέλεια Ύλης  Βίκυ Βάρδα  vicky.eclass4u@gmail.com 

 

ευθύνη των υπουργείων, στην παρακολούθηση όμως της εφαρμογής πρωταρχικής σημασίας 

είναι ο ρόλος των δομών της Προεδρίας.  

Με την αξιολόγηση πολιτικής, κατά την οποία διερευνάται ο βαθμός απόκλισης μεταξύ του 

επιδιωκόμενου σκοπού και των πραγματικών αποτελεσμάτων που επήλθαν με την υλοποίηση 

της υιοθετηθείσας πολιτικής, ώστε να ακολουθήσουν τυχόν διορθώσεις επί της εφαρμοσθείσας 

δημόσιας πολιτικής (Λαδή και Νταλάκου, 2008: 87-88), συνδέεται η λειτουργία τόσο των 

Υπουργικών Συμβουλίων Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου και της 

Ειδικής Γραμματείας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, η αποστολή των οποίων αναλύεται στο πρώτο ερώτημα, 

όσο και η δράση της Υπηρεσίας Συντονισμού που συμμετέχει και στη διαδικασία αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων, την οποία εκκινεί η Προεδρία της Κυβέρνησης. Ας 

επισημανθεί, άλλωστε, ότι το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής κάθε έτους 

περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που θα αξιολογηθούν το επόμενο έτος (άρθρο 56 του νόμου 

4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). 

Η διαβούλευση αναφέρεται ιδίως στη διαμόρφωση πολιτικής (Λαδή και Νταλάκου, 2008: 77). 

Σχετικά με το υπόδειγμα λήψης αποφάσεων, πρόκειται για το ορθολογικό πρότυπο, σύμφωνα 

με το οποίο η διαδικασία του αποφασίζειν ακολουθεί μια σειρά από επιμέρους βήματα (ενότητα 

3.3 του Τόμου Α του ΕΑΠ), στα οποία περιλαμβάνονται η στοχοθεσία μετά την εξέταση 

περισσότερων εναλλακτικών λύσεων, αλλά και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά την 

υλοποίηση της απόφασης (Λαδή και Νταλάκου, 2008: 77-78). 
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20. Αναπτύξτε τον προβληματισμό σε σχέση με τα θετικά στοιχεία και την κριτική που 

μπορεί να ασκηθεί. 

Το πρόβλημα του αναποτελεσματικού κυβερνητικού συντονισμού έχει υπογραμμιστεί σε σειρά 

εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για τη δημόσια διοίκηση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και 

η Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2012: κεφάλαιο 1). Η 

βασική διαπίστωση είναι ότι στη χώρα απουσίαζε μέχρι πρότινος ένα ισχυρό Κέντρο 

Διακυβέρνησης, το οποίο θα είχε την ευθύνη της ανάπτυξης στρατηγικού οράματος, της 

κατεύθυνσης των δημόσιων πολιτικών, του συντονισμού και της παρακολούθησης της 

εκτέλεσης των κυβερνητικών αποφάσεων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο για το 

Επιτελικό Κράτος και τα εργαλεία που αξιοποιούνται φαίνεται να κινούνται προς την 

κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του Κέντρου Διακυβέρνησης. Σε αυτόν ορίζονται ρητά τα 

βήματα που απαιτείται να ακολουθηθούν τόσο ως προς τον εν γένει προγραμματισμό του 

κυβερνητικού έργου όσο και ως προς τον ρυθμιστικό προγραμματισμό της Κυβέρνησης, 

ειδικότερα (Έθνος, 2019). 

Η κριτική, ωστόσο, που έχει ήδη ασκηθεί σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις αφορά στην 

ενδεχομένως υπερβολική ενίσχυση της θέσης του Πρωθυπουργού και των υπηρεσιών που 

υπάγονται σε αυτόν, με την παράλληλη απομείωση της εξουσίας των υπουργών. Τίθεται, 

δηλαδή, ζήτημα αποδυνάμωσης του ρόλου των υπουργών μέσω της λειτουργίας της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί (Ανθόπουλος, 2019). Πέρα από 

τον «συγκεντρωτικό και πρωθυπουργοκεντρικό» χαρακτήρα του νέου νόμου, έχει επίσης 

υποστηριχθεί ότι η αποτελεσματικότητα και ‘επιτελικότητα’ του κράτους πλήττονται τελικά 

από την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων σε συντονιστικό επίπεδο και τη συνύπαρξη πάρα 

πολλών αρμόδιων οργάνων (Μποτόπουλος, 2019), στα οποία συγκαταλέγονται η Προεδρία της 

Κυβέρνησης – με αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με δύο 

Γενικές Γραμματείες Συντονισμού και μία Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων, καθώς και μία Ειδική Γραμματεία ΟΠΣ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Κυβερνητικού Έργου – οι Υπηρεσίες Συντονισμού εντός των επιμέρους υπουργείων και η 

Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών. 
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21. Να εξηγηθεί πώς δημιουργείται ένα ‘παράθυρο πολιτικής’ 

Η πολιτική αποτελεί έναν χώρο, από τον οποίο διαπερνούν τρία “ρεύματα” :  

- τα “προβλήματα”, οποιοδήποτε δηλαδή θέμα, το οποίο κατά την κοινή γνώμη θεωρείται 

δημόσιο πρόβλημα, που πρέπει να επιλυθεί από την κυβέρνηση, 

-  οι “δημόσιες πολιτικές”, που αναφέρονται στις λύσεις, που προτείνουν οι ειδικοί για την 

αντιμετώπιση των δημοσίων προβλημάτων και στα πιθανά σενάρια δράσης, 

- η “πολιτική”, που συνίσταται στις εθνικές προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση, οι οποίες 

διαμορφώνονται ως επί το πλείστον από την πίεση, που ασκούν σ αυτήν οι ομάδες 

συμφερόντων. 

    Τα ρεύματα αυτά εξελίσσονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το “παράθυρο πολιτικής”, 

το οποίο επιτρέπει την υιοθέτηση αλλαγών, σύμφωνα με τον Kingdon, δημιουργείται όταν 

συναντηθούν ένα δημόσιο πρόβλημα, μια λύση, παραγόμενη από τον χώρο των ειδικών και 

ένας κυρίαρχος πολιτικός σχηματισμός, που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο δημόσιο πρόβλημα 

ως πρόβλημα προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτή, το δημόσιο πρόβλημα εντάσσεται στην 

κυβερνητική ατζέντα, στην ατζέντα, δηλαδή, που προσδιορίζει τη συνολική δράση της 

κυβέρνησης και αποτελεί πλέον αντικείμενο δημόσιας πολιτικής.  Στον αντίποδα, αν 

διασταυρωθούν τα δύο μόνο από τα τρία ρεύματα, ενδεικτικά ένα επίκαιρο πρόβλημα με έτοιμο, 

παραγόμενο από το χώρο των ειδικών τρόπο αντιμετώπισής του ή ένα δημόσιο πρόβλημα, που 

αναγνωρίζεται  από την κυβερνητική πλειοψηφία ως εθνική προτεραιότητα, δεν βρέθηκε όμως 

ο τρόπος αντιμετώπισής του,  δίδεται μεν ένα “παράθυρο ευκαιρίας” αλλαγών, τούτο όμως δε 

σημαίνει οπωσδήποτε υιοθέτηση μιας αλλαγής. 
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22. Συγκρίνετε και εξετάστε κριτικά αν και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν ευρωπαϊκές 

πολιτικές να είναι συμβατές τους μηχανισμούς του εξευρωπαϊσμού, και συνεπώς να 

μπορούν δυνητικά να συμβάλουν -ίσως με άλλα μέσα- στη μεταρρύθμιση δομών ή/και 

πολιτικών στο εσωτερικό της χώρας. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα ("εθνικά") χαρακτηριστικά της χώρας, στους 

τομείς τόσο της θεσμικής συγκρότησης, όσο και της διαμόρφωσης πολιτικής.   

Ο εξευρωπαϊσμός αναφέρεται στις διαδικασίες δόμησης, διάχυσης, θεσμοθέτησης ιδεών, 

πολιτικών, άτυπων και τυπικών κανόνων, που μέσω αλληλεπίδρασης του ευρωπαϊκού με το 

εθνικό επίπεδο διαμορφώνουν νόρμες, αξίες και πολιτικές. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων 

επέρχεται θεσμική και πολιτική αλλαγή σε ένα κράτος – μέλος είναι τρεις:  θεσμική 

συγκρότηση, αλλαγή των εθνικών δομών ευκαιριών και πλαισίωση των εθνικών πιστεύω και 

προσδοκιών. Η θεσμική συμμόρφωση είναι ο πιο σκληρός μηχανισμός διότι δεν αφήνει 

περιθώριο στο κράτος – μέλος για το πώς θα συμμορφωθεί με μια ευρωπαϊκή πολιτική. Εδώ 

εντάσσονται οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες. 

Σύμφωνα με τον Knill (2001), ο δεύτερος μηχανισμός, η αλλαγή των εθνικών δομών ευκαιριών, 

αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που η ευρωπαϊκή πολιτική μεταβάλλει την ισχύ των 

θεσμικών φορέων, με αποτέλεσμα να επέρχεται αλλαγή του θεσμικού πεδίου, αλλά και να 

προσφέρονται ευκαιρίες για διαμόρφωση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. 

Ο ηπιότερος από τους τρεις μηχανισμούς, η πλαισίωση των εθνικών πιστεύω και προσδοκιών, 

αφορά τη συνολική προσπάθεια της Ένωσης για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, που 

αποσκοπούν στην προετοιμασία του κράτους – μέλους για τη θεσμική αλλαγή. 

Στο πεδίο της μεταφοράς πολιτικών, αυτό που κυρίως εξετάζεται είναι η επίδραση εξωγενών 

παραγόντων κατά τη διαμόρφωση του πολιτικού και θεσμικού πλαισίου. Η μεταφορά πολιτικής 

μπορεί να είναι οικειοθελής ή υποχρεωτική ανάλογα με την επίδραση συγκεκριμένων 

εξωτερικών μεταβλητών. Στην περίπτωση της Ελλάδας και η θεσμική συγκρότηση 

μεταβλήθηκε αλλά και οι επιμέρους πολιτικές διαμορφώθηκαν με βάση το νέο ρυθμιστικό 

πλαίσιο, όπως αυτό καθορίστηκε από την Ε.Ε. 
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Πιο αναλυτικά σε επίπεδο θεσμικής συμμόρφωσης παρατηρούνται, μεταξύ άλλων και τα 

ακόλουθα: 

• Στον τομέα της διοίκησης των εσόδων προγραμματίστηκε εστιασμένο πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων για τη μεταβολή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε αυτό να είναι 

προσαρμοσμένο στα πρότυπα των άλλων οικονομιών της Ε.Ε  και του ΟΟΣΑ 

• Για τη διασφάλιση της υλοποίησης των δημοσιονομικών υποχρεώσεων ρυθμίστηκε 

σύνολο διεργασιών και σχετικών προγραμμάτων για την έγκαιρη εφαρμογή του 

Δημοσιονομικού Συμφώνου Σταθερότητας. Μάλιστα για το σκοπό αυτό έχουν 

υιοθετηθεί βασικά μέτρα καθώς έχουν εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία νέοι εθνικοί 

δημοσιονομικοί κανόνες 

• Στο πλαίσιο της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης σχεδιάστηκε πρόγραμμα 

αποκρατικοποιήσεων δημοσίων εταιρειών, με τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού 

οργάνου, του ΤΑΙΠΕΔ, που αναλαμβάνει τη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της μέτριας έντασης μηχανισμού εξευρωπαϊσμού που αναφέρεται στην 

αλλαγή εθνικών δομών ευκαιριών παρατηρούνται μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα, με 

τη θέσπιση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία δίνεται η αρμοδιότητα 

της διαχείρισης όλων των κρατικών ενισχύσεων, υπό την επίβλεψη κι εποπτεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Τέλος, ο τρίτος μηχανισμός, η πλαισίωση των εθνικών πιστεύω και προσδοκιών διακρίνεται 

σε διάφορες διατάξεις των Μνημονίων, οι οποίες επιδιώκουν την αντιμετώπιση αρνητικών 

φαινομένων καθώς και την προαγωγή της διαφάνειας με τη χρήση των ΤΠΕ. Τέτοιες πρακτικές 

για παράδειγμα εφαρμόζονται για τον ΕΟΠΥΥ, με τη μηχανογράφηση για καλύτερη 

παρακολούθηση, με την προώθηση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, με την αναδιοργάνωση 

γενικά του δημόσιου τομέα στη βάση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κ.ο.κ. 
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Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η οικονομική ευπάθεια αποτελεί έναν παράγοντα που 

δρα καταλυτικά στην προσαρμογή μιας χώρας, στις απαιτήσεις του εξευρωπαϊσμού (Schmidt , 

2002). Με λίγα λόγια, η Ελλάδα ευρισκόμενη σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα κράτη 

– μέλη, λόγω του υπέρογκου έως πρότινος δημοσιονομικού ελλείμματος,  λόγω της 

περιορισμένης ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και λόγω της υψηλής ανεργίας και όλων των 

δεινών που αυτή φέρει, υποχώρησε στις πιέσεις των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων για άμεση 

αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Ένας ακόμη ενδιάμεσος παράγοντας είναι η πολιτική θεσμική δυνατότητα.  Συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα κάνουν την εμφάνισή τους καίριοι διαμεσολαβητικοί παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν 

στην ικανότητα των αρμόδιων φορέων και προσώπων, για τη μεταρρύθμιση πολιτικών και 

θεσμών . 

Το δε βαθμό ευκολίας προσαρμογής σε επίπεδο θεσμικής συγκρότησης και διαμόρφωσης 

πολιτικών επηρεάζει και η ύπαρξη «δικτύων μη κρατικών δρώντων»  γνωστών και ως «ομάδων 

συμφερόντων» , οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερο διασπαστικό παράγοντα. Αυτές οι ομάδες, 

συμμετέχουν στη στρατηγική του εξευρωπαϊσμού με πολλούς τρόπους, άλλοτε με τη συμβολή 

τους στην υιοθέτηση των ενδεδειγμένων πρακτικών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην 

περίπτωση των συμφερόντων των επιχειρηματιών. Άλλοτε η επίδραση είναι αρνητική και 

αφορά κυρίως την αντίδραση στους «περισσότερο χαμένους» όπως π.χ. τα εργατικά συνδικάτα, 

που συχνά αντιδρούν στις μεταρρυθμίσεις για την απασχόληση .Στα ιδιαίτερα «εθνικά» 

χαρακτηριστικά της χώρας, που δείχνουν τη συμβατότητα ή την ασυμβατότητα των προνοιών, 

μέσω του εξευρωπαϊσμού, ανήκει και η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Το τελευταίο νοείται 

ως εκείνο το πλαίσιο που περιλαμβάνει «νόρμες εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας» , οι 

οποίες διαμορφώνουν και την ικανότητα για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, που 

απαιτούν συλλογική δράση. Σαφής είναι στην Ελλάδα η απουσία του κοινωνικού κεφαλαίου, 

αφού φαίνεται να υπάρχει ελλιπής συμμετοχή σε κοινές δράσεις, αλλά και έλλειψη συντονισμού 

σε πεδία που χρήζουν διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Καταλήγοντας, τα ανωτέρω 

στοιχεία φανερώνουν σημαντικές πτυχές του εξευρωπαϊσμού στην ελληνική περίπτωση. 
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23. Κατά το στάδιο της Εφαρμογής της Δημόσιας Πολιτικής χρησιμοποιούνται διάφορα 

εργαλεία. Εξηγήστε ποια είναι τα βασικότερα από αυτά και ποια είναι τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά τους 

Οι Bruijn και Hufen (1998) ορίζουν ως εργαλείο πολιτικής, οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή μπορεί 

εν δυνάμει να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθήσει στη πραγμάτωση ενός ή περισσοτέρων 

σκοπών. Τα εργαλεία πολιτικής εντοπίζονται στα περισσότερα στάδια του κύκλου της δημόσιας 

πολιτικής. Μάλιστα οι Howlett και Ramessh (1995:80) υποστηρίζουν ότι «η επιλογή των 

εργαλείων της πολιτικής δημιουργεί τόσες διαφωνίες όσες και η ίδια η πολιτική». Ο 

προσδιορισμός και η ταξινόμηση των εργαλείων πολιτικής επιχειρήθηκε από πολλούς 

μελετητές. Μια από τις πλέον κλασικές και συνάμα εν χρήσει ταξινομήσεις είναι αυτή που 

εισήγαγε και εφάρμοσε ο Van der Doelen (1989), στην οποία τα εργαλεία διακρίνονται σε 

ρυθμιστικά, οικονομικά και επικοινωνιακά. Αναφορικά με τα ρυθμιστικά εργαλεία, αυτά 

έχουν νομικό χαρακτήρα και θέτουν ως στόχο τη θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς των 

κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα, η λειτουργικότητα των εργαλείων αυτών έγκειται σε τέσσερα 

καίρια σημεία. Πρώτον, διαθέτουν πέρα από εργαλειακή, τόσο κανονιστική όσο και εγγυητική 

λειτουργία. Δεύτερον, για τη χρήση τους απαιτείται συνεχή επιτήρηση και επιβολή. Τρίτον, 

έχουν εξαναγκαστικό χαρακτήρα και τέταρτον έχουν έναν αντιδραστικό χαρακτήρα. Από την 

άλλη μεριά, τα οικονομικά εργαλεία αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο σε ότι έχει να κάνει 

με τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο χαρακτήρας των εργαλείων 

αυτών είναι μη εξαναγκαστικός – υποχρεωτικός, γεγονός που αφενός τα καθιστά ευρέως 

γνωστά και αποδεκτά, αφετέρου επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή 

δημόσιας πολιτικής. Επιπλέον, η χρήση των οικονομικών εργαλείων είναι πιθανόν να 

προκαλέσει μηχανισμούς μετακύλισης, ενώ παράλληλα απαιτεί λεπτομερή γνώση αναφορικά 

με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των δρώντων. Τέλος, τα επικοινωνιακά 

εργαλεία ή αλλιώς «ήπια», στηρίζονται στη μετάδοση πληροφοριών, η οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό τα επικοινωνιακά εργαλεία είναι 

αποτελεσματικά μόνο εντός συγκεκριμένου πλαισίου και πολλές φορές ενδείκνυται να 

χρησιμοποιούνται μαζί με «σκληρότερα» εργαλεία.  
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24. Ποια κατά την άποψή σας είναι η σχέση μεταξύ (i) των λειτουργιών ελέγχου και 

αξιολόγησης ; 

Οι λειτουργίες του ελέγχου και της αξιολόγησης σχετίζονται με τη φάση του προγραμματισμού, 

βασικής διοικητικής διαδικασίας. Ο προγραμματισμός αφορά, στο επίπεδο της δημόσιας 

διοίκησης, στην προσπάθεια για αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο 

οικονομική όσο και εσωτερικής λειτουργίας. Ο έλεγχος αποτελεί στάδιο προαπαιτούμενο για 

την αξιολόγηση ενώ η αξιολόγηση δεν είναι εφικτή χωρίς τη λειτουργία του ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται τόσο στο προσωπικό που στελεχώνει το δημόσιο 

όσο και στις υπηρεσίες που αυτό παρέχει. 

•Έλεγχος, είναι η διαδικασία μέσω της οποίας διαπιστώνεται και διασφαλίζεται ότι οι 

πραγματικές δραστηριότητες του οικονομικού οργανισμού ανταποκρίνονται στις σχεδιασθείσες 

ενώ προαπαιτούμενο στοιχείο της λειτουργίας αυτής είναι η ‘αναπληροφόρηση’. Ο έλεγχος 

εφαρμόζεται στους εργαζόμενους, στα οικονομικά, στις “παραγωγικές” και σε άλλες σχετικές 

δραστηριότητες, στην πληροφορία αλλά και στον βαθμό απόδοσης του οργανισμού 

(Σαμοθράκης, 1996). 

•Αξιολόγηση, είναι η διαδικασία μέσω της οποίας προσδιορίζεται η αξία και ο βαθμός 

αποδοτικότητας ενός προσώπου, κάποιας διαδικασίας, υπηρεσίας ή και κάποιας δομής. Για την 

αξιολόγηση χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, τεχνικές και μέσα και εγγράφεται σε 

συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο εφαρμόζοντας ανάλογα κριτήρια προκειμένου να 

αξιολογηθεί το ζητούμενο 
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Η σχέση των λειτουργιών ελέγχου και αξιολόγησης είναι συμπληρωματική, αφού η αξιολόγηση 

είναι κι αυτή ένα είδος ελέγχου που έχει όμως ηπιότερα χαρακτηριστικά και δεν διακρίνεται 

από την αυστηρότητα και την τιμωρητικότητα του ελέγχου. Ενώ ο έλεγχος έχει στόχο να ελέγχει 

τα κακώς κείμενα της δημόσιας διοίκησης με την επιβολή κυρώσεων, η αξιολόγηση δίνει και 

τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αυτοαξιολογηθούν αλλά και να βραβευθούν 

με βάση τις επιδόσεις τους και με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια να καταταχθούν και να 

αξιοποιηθούν αντίστοιχα, γεγονός που ενισχύει τη διαρκή επιμόρφωση, την αύξηση 

αποδοτικότητας, την άμιλλα και τον ανταγωνισμό. 

25. Τι γνωρίζετε για τις προσλήψεις Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης; 

Είδη διαδικασιών προσλήψεων 

► Διαδικασίες που διενεργεί το ΑΣΕΠ 

► Διαδικασίες που διενεργούν άλλοι φορείς υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ 

Μέθοδοι επιλογής 

► Γραπτός διαγωνισμός 

► Επιλογή με σειρά προτεραιότητας  

Επιλογή με ουσιαστική εκτίμηση προσόντων (για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

Διακρίσεις προσωπικού 

► Μόνιμο προσωπικό 

► Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

    i)  ορισμένου χρόνου 

    ii) Αορίστου χρόνου  

Διακρίσεις οργανικών θέσεων 

► Κατηγορίες (κριτήριο το τυπικό προσόν διορισμού, π.χ. ΕΘ, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) 

► Κλάδοι (κριτήριο η εξειδίκευση των υπαλλήλων) 

► Βαθμοί 
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26. Τι επιδιώκεται με την κινητικότητα; 

O κύριος σκοπός της  κινητικότητας είναι να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή στελέχωση 

κενών θέσεων με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων του 

υπάρχοντος προσωπικού. 

27. Ποιες είναι οι βασικές μορφές κινητικότητας; 

Μετακίνηση: Σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα προβλέπεται η μετακίνηση ενός υπαλλήλου 

του δημόσιου φορέα, από μία οργανική μονάδα σε μία άλλη του ίδιου όμως φορέα και ύστερα 

από απόφαση του προϊσταμένου. Η μετακίνηση του προσωπικού αποσκοπεί στην καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού εντός της ίδιας υπηρεσίας. Βέβαια, στην μετακίνηση 

λαμβάνονται υπόψη και η προσωπική ζωή των υπαλλήλων, οπότε και στη διαδικασία λήψης 

μίας απόφασης μετακίνησης πρωταρχικό ρόλο παίζει και η οικογενειακή κατάσταση του.  

Μετάθεση: Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα ο υπάλληλος μετατίθεται σε μια κενή 

οργανική θέση που ανήκει στην ίδια υπηρεσία που είναι διορισμένος. Την μετάθεση μπορεί να 

την έχει ζητήσει είτε ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος είτε ο προϊστάμενος του. Η απόφαση 

λαμβάνεται από το  αρμόδιο όργανο διοίκησης και απαιτείται ατομική διοικητική πράξη για την 

ολοκλήρωση της. 

Απόσπαση: Στην ουσία με την απόσπαση μία υπηρεσία «δανείζεται» από μία άλλη τον 

υπάλληλο για ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να χάνεται η οργανική θέση του 

υπαλλήλου από την αρχική του υπηρεσία.  Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται συνήθως μετά 

από υπουργικές αποφάσεις και εξυπηρετούν μια επείγουσα ανάγκη κάποιας υπηρεσίας άλλου 

υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η απόσπαση είναι πάρα πολύ σημαντική 

αφού με τον τρόπο αυτό, μια επείγουσα ανάγκη κάποιας υπηρεσίας καλύπτεται από το ήδη 

υπάρχον προσωπικό και δεν απαιτείται η πρόσληψη άλλων υπαλλήλων και κατά συνέπεια η 

αύξηση των δημοσίων δαπανών.  
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Μετάταξη: Με το όρο μετάταξη εννοούμε την μεταφορά του υπαλλήλου από μία θέση σε μια 

άλλη, διαφορετικού κλάδου. Είναι η με μία και μόνη πράξη οργανική έξοδος του υπαλλήλου 

από την θέση ορισμένου κλάδου και η είσοδός του σε θέση άλλου κλάδου, ο οποίος είναι 

χωρισμένος οργανικά από τον πρώτο. Η μετάταξη αναλύεται σε απόλυση και διορισμό χωρίς 

όμως να διακόπτεται η υπαλληλική σχέση. 

 

28. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης; 

Η δημόσια διοίκηση μπορεί να οργανώνεται με βάση τα εξής συστήματα: 

 Το συγκεντρωτικό σύστημα όπου τα κεντρικά όργανα (Υπουργεία) έχουν και τις 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια.    Πλεονεκτήματα: α) εξασφάλιση ενιαίας πολιτικής για όλη την επικράτεια β) μικρό 

κόστος   Μειονεκτήματα: α) ανάπτυξη γραφειοκρατίας β) η κεντρική διοίκηση αγνοεί τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα. 

 Το αποκεντρωτικό σύστημα όπου οι αποφασιστικές αρμοδιότητες ασκούνται από τα 

περιφερειακά όργανα (ασκούν διοίκηση σε ένα τμήμα της επικράτειας αν και υπάγονται 

στην κεντρική διοίκηση π.χ. τοπική ή περιφερειακή διοίκηση/κατά τόπο ή στις περιπτώσεις 

που ορισμένοι τομείς του κράτους είναι αυτοδιοικούμενοι είτε ως Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου ή ως Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου/καθ’ ύλη αποκέντρωση).  

  Εάν αυτά τα περιφερειακά όργανα έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, τότε μόνο 

ισχύει το αποκεντρωτικό σύστημα.  

 Η δημόσια διοίκηση καλείται να εφαρμόσει αποφάσεις της κυβέρνησης σε όλους τους 

τομείς (παιδεία, δημόσια έργα κ.λπ.) και εξουσιοδοτείται από το σύνταγμα να θέτει 

κανονιστικές διοικητικές πράξεις (π.χ. αστυνομικές ή υγειονομικές πράξεις) και να εκδίδει 

ατομικές διοικητικές πράξεις (π.χ. μετάθεση υπαλλήλου). 

 Το σύγχρονο ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και 

αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης,  δηλ. από την αδυναμία εφαρμογής 
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νόμιμων και αποδεκτών αποφάσεων η οποία οφείλεται: α) στην πολυνομία (υπάρχει μια 

πληθώρα κανόνων που αρκετοί από αυτούς χρειάζονται ερμηνεία-εξαιτίας της πολυνομίας 

υπάρχει «άγνοια νόμων» και «έλλειψη κύρους των νόμων» επειδή οι νόμοι δεν 

εφαρμόζονται) και στην μη εφαρμογή των νόμων, β) στην γραφειοκρατία, γ) στην έλλειψη 

εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, δ) στις κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις και δ) 

στην ανομία και στην παρανομία. 

29. Τι σημαίνει ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ δημόσιας διοίκησης; 

Το κράτος, δηλαδή το Δημόσιο και τα λοιπά ΝΠΔΔ, που αποτελούν τη Δημόσια Διοίκηση, 

μπορεί να οργανώνεται, είτε μόνον κατά το συγκεντρωτικό σύστημα, είτε κατά το 

αποκεντρωτικό σύστημα. Στην πρώτη περίπτωση [συγκεντρωτικό] το κράτος διαθέτει μόνον 

κεντρικά όργανα, που ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε όλη της Επικράτεια, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση [αποκεντρωτικό] το κράτος διαθέτει εκτός από τα κεντρικά και 

περιφερειακά όργανα, που ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένες περιοχές της 

χώρας. Επομένως τα κεντρικά όργανα έχουν μόνον καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ενώ τα 

περιφερειακά όργανα έχουν τόσον καθ’ ύλην αρμοδιότητα, όσο και κατά τόπον αρμοδιότητα. 

Συγκεντρωτικό σύστημα έχουμε, όταν η αποφασιστική αρμοδιότητα επί θεμάτων που 

ανακύπτουν στις περιφέρειες του κράτους ανήκει σε όργανα που εδρεύουν στην πρωτεύουσα.  

Τα όργανα που εδρεύουν στις περιφέρειες, ασκούν εκτελεστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες 

για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο κέντρο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

συγκεντρωτικού συστήματος είναι η αυστηρή ιεράρχηση των κρατικών οργάνων και η ανάθεση 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων μόνο στα όργανα που βρίσκονται στη κορυφή της ιεραρχίας. 

Στην πράξη το συγκεντρωτικό σύστημα το συναντούμε και όταν τα υφιστάμενα όργανα δεν 

ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες, ακόμα και αν έχουν την αρμοδιότητα, αλλά είτε λόγω 

εγγενούς αδυναμίας, είτε εκτελώντας εντολές προϊσταμένων παραπέμπουν τα προβλήματα για 

επίλυση στα ιεραρχικώς ανώτερα όργανα. 
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30. Ποια είναι τα κυριότερα  χαρακτηριστικά του αποκεντρωτικού συστήματος; 

Αξιολογήστε κριτικά. 

Ιστορικά ο θεσμός της αποκέντρωσης αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της Διοίκησης σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες από αυτές πρώτα οργανώθηκε και αναπτύχθηκε η 

τοπική κυβέρνηση και μετά η κεντρική. Η αποκέντρωση ως γενική αρχή της διοικητικής 

οργάνωσης δεν αποσκοπεί μόνο στην αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όταν 

αυτοί συναλλάσσονται και επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά εξυπηρετεί την ίδια 

τη λειτουργία του πολιτεύματος.  

 Το αποκεντρωτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του ισχύοντος Συντάγματος, η διοίκηση του κράτους οφείλει να 

οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, με βάση τρία κριτήρια: τις γεωοικονομικές, τις 

συγκοινωνιακές και τις κοινωνικές συνθήκες. Η Διοίκηση ασκείται από την εκτελεστική εξουσία 

μέσω των Υπουργείων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 Η διοικητική αποκέντρωση υλοποιείται με τη σύσταση οργάνων που ασκούν 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε ορισμένους τομείς της διοίκησης σε συγκεκριμένο χωρικό 

τμήμα της επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η προσαρμογή της Διοίκησης στις 

ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Τα κεντρικά όργανα της διοίκησης περιορίζονται στο να 

δίνουν τη γενική κατεύθυνση, στο να συντονίζουν και στο να ελέγχουν τη νομιμότητα των 

πράξεων των περιφερειακών οργάνων. 

 Γενικά Χαρακτηριστικά Αποκεντρωτικού Συστήματος 

 Γεωγραφική διαίρεση της επικράτειας και διάκριση μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών 

οργάνων 

 Άσκηση αποφασιστικής αρμοδιότητας από τα περιφερειακά όργανα (υπόκεινται μόνο σε 

έλεγχο νομιμότητας από τα κεντρικά όργανα) 

 Ιεραρχική σχέση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφερειακών οργάνων (οι 

περιφερειακές διοικήσεις δεν έχουν νομική προσωπικότητα)  
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 Χαρακτηριστικά του ισχύοντος στην Ελλάδα αποκεντρωτικού συστήματος 

i. Η διάκριση μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών οργάνων προϋποθέτει τη γεωγραφική 

διαίρεση της χώρας. Η διαίρεση αυτή δεν βασίζεται σε κριτήρια νομικής αυτοτέλειας (όπως 

συμβαίνει με τους ΟΤΑ) αφού εξακολουθούν και ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του κράτους. 

Τα κριτήρια της εδαφικής αυτής διαίρεσης είναι οι γεωοικονομικές, κοινωνικές και 

συγκοινωνιακές συνθήκες της χώρας, χωρίς να είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν, αρκεί η συνδρομή 

ενός από αυτά.  

ii. Για την πλήρωση της αποκέντρωσης απαιτείται η αρμοδιότητα των περιφερειακών 

οργάνων να είναι αποφασιστική, αποκλειστική και γενική. Να μην είναι δηλ. συμβουλευτική ή 

προπαρασκευαστικού χαρακτήρα, να μην συντρέχει με αρμοδιότητα οργάνου της κεντρικής 

διοίκησης και να έχει γενικό (όχι ειδικό) χαρακτήρα. Συνεπώς, τα περιφερειακά όργανα έχουν 

τεκμήριο γενικής αποκλειστικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας επί των υποθέσεων της 

περιφέρειας και ισχύει τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των περιφερειακών οργάνων για κάθε 

περίπτωση που δεν υπάγεται στις ειδικές αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών.  

iii. Τα περιφερειακά όργανα εντάσσονται στην ιεραρχία του νομικού προσώπου του κράτους. 

Συνεπώς, μπορεί να ασκηθεί ιεραρχικός έλεγχος από την κεντρική διοίκηση για τη διασφάλιση 

της ενότητας και νομιμότητας της δράσης της. όμως, το κράτος συντονίζει, κατευθύνει και 

ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των περιφερειακών οργάνων και δεν μπορεί να προβεί σε 

έλεγχο σκοπιμότητας. Οι πράξεις δηλ. των περιφερειακών οργάνων είναι εκτελεστές χωρίς να 

απαιτείται ουδεμία έγκριση από την κεντρική διοίκηση, μπορούν, όμως, εκ των υστέρων να 

ακυρωθούν από τον αρμόδιο Υπουργό.  

 Οριζόντια ιεραρχική οργάνωση: Σε κάθε διοικητική περιφέρεια η κυβέρνηση διορίζει 

ένα όργανο που την εκπροσωπεί για το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών.  

 Κάθετη  ιεραρχική οργάνωση: Κάθε Υπουργείο διαιρεί ανάλογα με τις ανάγκες του 

την επικράτεια σε περιφέρειες και εγκαθιστά διευθύνσεις (π.χ Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης).  
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 Ανάλογα με την παραπάνω διάκριση τα περιφερειακά όργανα είτε έχουν γενική 

αποφασιστική αρμοδιότητα σε όλους τους τομείς της διοίκησης της αντίστοιχης περιφέρειας 

(γενική διοικητική αποκέντρωση) είτε σε συγκεκριμένους κλάδους της διοίκησης στην 

αντίστοιχη περιφέρεια (ειδική διοικητική αποκέντρωση). 

 

31. Τι γνωρίζετε για τις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις («Καλλικράτης»); 

 

Με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έγινε ο επανασχεδιασμός των δύο βαθμών 

αυτοδιοίκησης, ο οποίος προϋποθέτει τη συνάρθρωσή τους με την Κρατική Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη εξέλιξη των 

κρατικών/διοικητικών Περιφερειών και ασκούν   τις αρμοδιότητές τους, περιλαμβανομένων και 

εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, [με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 186 του ν.3852/2010]. Παράλληλα πρόσθετες αρμοδιότητες 

μεταβιβάστηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το άρθρο 280 του ν.3852/2010. 

Η συγκρότηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συνιστά Συνταγματική Επιταγή (άρθρο 101) 

που ορίζει τη διοίκηση του κράτους βάσει του αποκεντρωτικού συστήματος. Η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση  είναι αυτοτελής διοικητική μονάδα αρμόδια για τις επιχειρησιακές 

και  ελεγκτικές  δραστηριότητες του κράτους στην περιοχή ευθύνης της. Ειδικότερα, στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 

• ανήκουν κρατικές υποθέσεις που για συνταγματικούς λόγους δεν μπορούν να  ασκηθούν 

από την  Αυτοδιοίκηση 

• ανήκουν κρατικές αρμοδιότητες που σταδιακά αποκεντρώνονται από την κεντρική 

διοίκηση με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού και  ευέλικτου κράτους 
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• εντάσσονται καθ΄ ύλην αποκεντρωμένες υπηρεσίες των υπουργείων, όπου αυτό κριθεί 

σκόπιμο 

Οι  τομείς δημοσίων πολιτικών που δραστηριοποιείται η  Αποκεντρωμένη Κρατική 

Διοίκηση είναι: 

• Νομιμότητα:  Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης 

• Μετανάστευση: Διαχείριση θεμάτων χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης 

αδειών διαμονής 

• Δημόσια Περιουσία – Κρατικός Πλούτος: 

•  Κοινωφελείς Περιουσίες: διαχείριση, εποπτεία και εκκαθάριση ιδρυμάτων, 

κληροδοτημάτων και σχολαζουσών  κληρονομιών 

•  Χωροταξία / Πολεοδομία και Περιβάλλον: εξειδίκευση  γενικών κατευθύνσεων 

και  εφαρμογή οδηγιών περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, 

προστασία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, εργαστηριακός έλεγχος υλικών δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών 

ελέγχων 

• Δασικά – Αγροτικά Θέματα: εποπτεία, προστασία και εκμετάλλευση δασών και 

δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και εξάλειψης πυρκαγιών, 

σύνταξη δασικών χαρτών, θέματα αναδασμού, εποικισμού, αλιείας  και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 
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7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γεν. Γραμματείες)  

στη θέση των πρώην 13 Διοικητικών Περιφερειών 

► Αντίστοιχα Συμβούλια Περιφερειακής Διοίκησης (Αποτελούμενα από  Γεν. 

Γραμματείς, εκλεγμένους Περιφερειάρχες, Γεν. Δ/ντες Περιφερειών,  εκπρόσωπους Περιφ. 

Ένωσης Δήμων)  

► Ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

► Ίδια συλλογικά όργανα με τις μέχρι τότε  κρατικές Περιφέρειες 

 

32. Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα του αποκεντρωτικού συστήματος ; 

Τα κεντρικά όργανα του Κράτους ασκούν καλύτερα τον επιτελικό και συντονιστικό τους ρόλο, 

καθώς αποσυμφορούνται από υποθέσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, 

ενισχύεται τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η αποδοτικότητα των οργάνων της 

αποκέντρωσης, τα οποία και «βιώνουν» τις υποθέσεις και τις ανάγκες της περιφέρειας, γεγονός 

που οδηγεί στην ορθολογικότερη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διευκολύνοντας τους πολίτες να συμμετάσχουν με 

ενεργητικότερο τρόπο στις υποθέσεις που τον αφορούν.  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαθέτει δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Η 

δημοσιονομική της αυτοτέλεια βασίζεται στο γεγονός ότι διαθέτει δικό της προϋπολογισμό, ο 

οποίος προέρχεται από ειδικές πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, αντλεί και 

έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιχορηγήσεις από τις μελέτες που εκπονεί, από 

δωρεές, από τέλη και εισφορές που εισπράττει. Η διοικητική της αυτοτέλεια προκύπτει από το 
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γεγονός ότι κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση διευθύνεται από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διαθέτει και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την 

οργάνωση και την λειτουργία της, αλλά και στο γεγονός ότι οργανώνεται με βάση δικό της 

προσωπικό και λειτουργεί ανεξάρτητα από τα κεντρικά όργανα της κεντρικής κρατικής 

διοίκησης. Τα βασικά όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ γενικό 

συντονιστικό έργο ασκούν το Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το Ειδικό 

Συντονιστικό Συμβούλιο. 

33. Ποια είναι η άποψή σας για το βασικότερο μειονέκτημα της διοικητικής 

αποκέντρωσης- [αποκεντρωτικού συστήματος ] ; 

Το βασικότερο μειονέκτημα της διοικητικής αποκέντρωσης σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

είναι ότι αυτές δε διαθέτουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση που εξασφαλίζει στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εκλογή τους από το λαό. 

34. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αυτοδιοίκησης; 

 

Η οργάνωση της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης αν και συμβάλλει στην ενότητα και 

ομοιόμορφη άσκηση της διοίκησης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες των 

σύγχρονων αυξημένων αναγκών. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης καλείται να ανταποκριθεί στις 

τοπικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες  του σύγχρονου κράτους.   

Με τον όρο «αυτοδιοίκηση» εννοούμε τη σύσταση οργανωτικών μονάδων της δημόσιας 

διοίκησης που δεν ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Κράτους και διεκπεραιώνουν 

συγκεκριμένο κύκλο διοικητικό υποθέσεων.  Η αυτοδιοίκηση διακρίνεται σε: α) Τοπική, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι αρμόδιο για την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων των κατοίκων 

μιας συγκεκριμένης περιοχής. β) Καθ΄ ύλην, όταν το νομικό πρόσωπο είναι αρμόδιο για την 

επιδίωξη ενός ειδικού σκοπού (π.χ περίθαλψη, εκπαίδευση) 
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Ειδικότερα, στο άρθ. 102 Σ. κατοχυρώνεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σημαίνει 

ότι οι τοπικές υποθέσεις διοικούνται και διεξάγονται από δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα 

αυτοδιοικούμενων οργανισμών υπό την κρατική εποπτεία. Η εφαρμογή του θεσμού αυτού 

προϋποθέτει την αποκέντρωση της εξουσίας, δηλαδή μοίρασμα της εξουσίας μεταξύ του 

κεντρικού κράτους και ενός συστήματος αυτοδιοίκησης με περιορισμό της Κυβέρνησης σε 

επιτελικό ρόλο. Η αποκέντρωση μόνο με αυτοδιοίκηση και αιρετά σώματα νοείται. Είναι το 

δημοκρατικό μοντέλο πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και διοικητικής ολοκλήρωσης. Επίσης, 

αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και 

δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του Ενιαίου Κράτους πολιτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά, 

καθώς και στοιχείο «κοινωνικοποίησης» της εξουσίας.  

Διακρίσεις αυτοδιοίκησης  

   i) τοπική αυτοδιοίκηση: το νομικό πρόσωπο είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις που συνδέονται 

με ορισμένη γεωγραφική περιοχή 

   ii) καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση: το νομικό πρόσωπο είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις που 

συνδέονται με ένα ειδικό σκοπό  

Όψεις της αυτοδιοίκησης 

• Πολιτική (τρόπος ανάδειξης οργάνων) 

• Διοικητική (κατανομή αρμοδιοτήτων) 

• Τεχνική (διαρθρωτικό σχήμα) 

Οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί διαθέτουν:  

• Διοικητική αυτοτέλεια υποθέσεων =   (το νομικό πρόσωπο έχει αρμοδιότητα για 

ορισμένες υποθέσεις, περιορισμένο γεωγρ. Χώρο, πληθυσμό κλπ) 

• Διοικητική  αυτοτέλεια οργάνων =   (το νομικό πρόσωπο υπόκειται σε εποπτεία και όχι 

ιεραρχική εξάρτηση με την κεντρική διοίκηση) 

• Δημοσιονομική αυτοτέλεια =   (το νομικό πρόσωπο διαθέτει δυνατότητα οικονομικής 

διαχείρισης και εξεύρεσης πόρων) 
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Το φαινόμενο της αυτοδιοίκησης είναι σύνθετο και περιλαμβάνει 3 διαφορετικές όψεις: τη 

διοικητική, την πολιτική και την τεχνική. Σύμφωνα με τη διοικητική όψη της αυτοδιοίκησης  

δίνεται έμφαση στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και στη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ 

κράτους και αυτοδιοικούμενου οργανισμού.  Σύμφωνα με την πολιτική όψη της αυτοδιοίκησης 

δίνεται έμφαση στον τρόπο ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του αυτοδιοικούμενου 

οργανισμού. Όσο περισσότερο δημοκρατικός είναι τόσο περισσότερη αυτοδιοίκηση έχουμε. 

Σύμφωνα με την τεχνική όψη της αυτοδιοίκησης δίνεται έμφαση στο διαρθρωτικό σχήμα που 

διαμορφώνει το κράτος με τη δημιουργία των αυτοδιοικούμενων οργανισμών.    

Η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας στους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, ξεχωριστής από 

αυτήν του κράτους, εγγυάται την ύπαρξη τριών στοιχείων:  

i. της διοικητικής αυτοτέλειας των υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία το νομικό αυτό πρόσωπο 

(αυτοδιοικούμενος οργανισμός) διοικεί συγκεκριμένες υποθέσεις που σχετίζονται με 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, πληθυσμό ή αντικείμενο.   

 ii. της διοικητικής αυτοτέλειας των οργάνων, σύμφωνα με την οποία  τα όργανα του 

αυτοδιοικούμενου οργανισμού δεν έχουν ιεραρχική εξάρτηση από τα όργανα της κεντρικής 

διοίκησης, αλλά υπόκεινται στη διοικητική εποπτεία αυτών.  

iii. της δημοσιονομικής αυτοτέλειας, σύμφωνα με την οποία ο αυτοδιοικούμενος οργανισμός 

έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ο ίδιος περιουσιακά του στοιχεία και να βρίσκει 

χρηματικούς πόρους για την πλήρωση της αποστολής του.  

Ο πράξεις των αυτοδιοικούμενων οργανισμών υπόκεινται σε έλεγχο διοικητικής εποπτείας, σε 

ήπιο δηλ. ήπιο έλεγχο, που είναι έλεγχος νομιμότητας και ποτέ σκοπιμότητας. Η διοικητική 

εποπτεία έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει την ενότητα των στόχων και της λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης, να συμβάλλει στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, να ελέγχει την 

τήρηση της νομοθεσίας και να προλαβαίνει  καταστάσεις που αντιτίθενται στο δημόσιο 

συμφέρον.   
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35. Μορφές ιεραρχικού ελέγχου 

Ο ιεραρχικός έλεγχος πραγματοποιείται από το ανώτερο στην ιεραρχία όργανο, το οποίο δίνει 

ρητές εντολές και οδηγίες προς το κατώτερο όργανο και ασκεί έλεγχο στις πράξεις του. Ο 

ιεραρχικός έλεγχος εμφανίζεται με δύο μορφές: τον έλεγχο νομιμότητας και τον έλεγχο 

σκοπιμότητας. Επίσης, υπάρχει προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος. 

Ο ιεραρχικός έλεγχος βασίζεται στην ιεραρχική διάρθρωση της διοίκησης. Στο πλαίσιο της 

διοικητικής ιεραρχίας , τα ιεραρχικά ανώτερα όργανα ελέγχουν τα ιεραρχικά κατώτερα. Η 

κυβέρνηση βρίσκεται στη κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας και οι Υπουργοί ασκούν ιεραρχικό 

έλεγχο στα ιεραρχικά υπαγόµενα σε αυτούς διοικητικά όργανα .Συνέπεια της ιεραρχικής 

διάρθρωσης της άµεσης διοικητικής οργάνωσης είναι ο ιεραρχικός έλεγχος, ο οποίος 

επιβάλλεται από την ανάγκη εξασφάλισης της ενότητας της δράσης των δηµόσιων υπηρεσιών. 

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται α. στην αρµοδιότητα του ανώτερου οργάνου (ιεραρχικά 

προϊστάµενου) να δίνει οδηγίες και διαταγές 

Η δράση της διοίκησης , όπως άλλωστε και των ιδιωτών , υπόκειται στην αρχή της νοµιµότητας. 

Ο έλεγχος που ασκείται στη δράση της διοίκησης είναι έλεγχος νοµιµότητας. Ο έλεγχος αυτός 

αποβλέπει στην ορθή ερµηνεία και εφαρµογή της νοµοθεσίας , η οποία ρυθµίζει την οργάνωση 

και δραστηριότητα του δηµόσιου νοµικού προσώπου, ενώ στον έλεγχο σκοπιµότητας 

εξετάζεται το σκόπιµο ή µη της ρύθµισης που θεσπίζεται µε τις πράξεις των οργάνων. Στην 

πρώτη περίπτωση , ο έλεγχος αναφέρεται στη συµφωνία της πράξης προς το περιεχόµενο του 

νόµου, ενώ στην δεύτερη στην ουσία της πράξης , ανεξάρτητα από την συµφωνία της προς το 

νόµο 
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36. Τι γνωρίζετε για την ιεραρχία των οργάνων; 

Τα διοικητικά όργανα και οι Διοικητικές Υπηρεσίες ακολουθούν μια συγκεκριμένη ιεραρχία. 

Αυτό σημαίνει ότι εντάσσονται κάτω από τη διατακτική εξουσία των ανώτερων οργάνων, ενώ 

ελέγχουν και κατευθύνουν τα κατώτερα. Στην κορυφή της ιεραρχίας είναι ο Υπουργός. Ο 

υπουργός ελέγχεται (ιδιότυπα) από τον Πρωθυπουργό και από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Επακόλουθο της ιεραρχίας των οργάνων είναι ο ιεραρχικός έλεγχος!! 

 

 

Υπαλληλική ιεραρχία:  

Συνδέει του υπαλλήλους μεταξύ τους και με τον Υπουργό. Η ιεραρχική αυτή σχέση είναι 

διαρκής και πλήρης. Αυτή είναι απαραίτητη γιατί διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των 

καθηκόντων κάθε υπαλλήλου. 

Ιεραρχία των Οργάνων: 

 Είναι τμηματική και διαφέρει από Υπουργείο σε Υπουργείο και από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. 

Αυτή στοχεύει στην εξουσία του προϊσταμένου έναντι του υφισταμένου έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Επακόλουθο της 

ιεραρχίας των οργάνων είναι ο ιεραρχικός έλεγχος!! 
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37. Τι είναι η διοικητική εποπτεία; 

Αφορά την περίπτωση που η διοίκηση ασκεί έλεγχο επί των πράξεων των κρατικών νομικών 

προσώπων.Διαφέρει από τον ιεραρχικό έλεγχο επειδή: Α) αυτός που εποπτεύει (εποπτεύων) και 

αυτός που εποπτεύεται (ε ποπτευόμενος) δεν συνδέονται με ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Β) η 

διοικητική εποπτεία προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν τα μέσα και τα 

όρια της. 

Στόχοι διοικητικής εποπτείας 

► Εξασφαλίζει ενότητα στόχων και λειτουργίας δημόσιας διοίκησης 

► Συμβάλλει στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής 

► Ελέγχεται η τήρηση της νομοθεσίας 

► Προλαμβάνει και καταστέλλει καταστάσεις αντίθετες με το δημόσιο συμφέρον 

 

Διαφέρει από τον ιεραρχικό έλεγχο επειδή:  

Α / αυτός που εποπτεύει (εποπτεύων) και αυτός που εποπτεύεται (εποπτευόμενος) δεν 

συνδέονται με ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. 

Β/ η διοικητική εποπτεία προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν τα μέσα 

και τα όρια της 

38. Τι οδήγησε στο επιτελικό κράτος και τι γνωρίζετε για αυτό; Πως ρυθμίζεται με αυτό η 

αρχιτεκτονική της Κυβέρνησης σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο; 

 

Η διαπίστωση ότι η ελληνική δημόσια Διοίκηση λειτουργεί με πολύ προβληματικό τρόπο και 

χρειάζεται εκ βάθρων αναμόρφωση, όχι μόνο όσον αφορά την «καθημερινότητα» αλλά και τη 

«φιλοσοφία» της, αποτελεί κοινοτοπία στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Η νέα μορφή των 

Υπηρεσιών του Κράτους έχει να αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα που αφορούν την 

λειτουργία και την αναδιάρθρωση του επιτελικού κράτους, τον αποτελεσματικό συντονισμό 

του έργου της κυβέρνησης και την καλή νομοθέτηση. Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται με 
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το νέο νόμο, αφορούν τα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο ασκούν 

την πολιτική. Ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης είναι πλέον εκτελεστικός και όχι επιτελικός. 

Ουσιαστικά, χαράσσει πολιτική, παρακολουθεί στενά στην υλοποίηση των πολιτικών, επιλύει 

διαφορές και καθοδηγεί. Ο εκσυγχρονισμός ενός κράτους είναι εφικτός, στην περίπτωση που 

μεταρρυθμιστούν οι βασικές λειτουργίες και τα όργανα που τις εκτελούν. Με τον Ν.4622/2019 

οι νέες δομές μπορούν να συνδράμουν στην λειτουργία του Πρωθυπουργικού Έργου μέσω της 

διοικητικής και επιστημονικής επάρκειας.  

Η δημιουργία μιας άρτιας προεδρίας της κυβέρνησης, ενός ισχυρού υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, αλλά και η ενδυνάμωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι 

τρεις δομικές παρεμβάσεις που σηματοδοτούν τις βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού 

έργου. Η ενίσχυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου συντονιστικού ρόλου του 

πρωθυπουργού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η οικονομική ανάπτυξη και η ασφάλεια ως 

προϋπόθεση ελευθερίας είναι οι αδιαπραγμάτευτοι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το 

κυβερνητικό έργο από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις προς την ίδια 

κατεύθυνση, η εσωτερική δόμηση των υπουργείων, με συγχώνευση και παράλληλη 

ενδυνάμωση των γενικών γραμματειών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πιο 

αποτελεσματικά στον ρόλο τους. Ενας ρόλος, ο οποίος δεν είναι πλέον άλλος από τον 

σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών σε ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα οικονομικά εύρωστο 

περιβάλλον. Ένα λειτουργικό επιτελικό κράτος είναι βασικό ζητούμενο της τρέχουσας 

κυβερνητικής πολιτικής.  

Το επιτελικό κράτος αποσκοπεί στο να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε η εμπιστοσύνη 

των πολιτών και των επιχειρήσεων, σε όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας να 

θεωρείται αυτονόητη απέναντι στους κυβερνητικούς θεσμούς και τη Δημόσια Διοίκηση. Στο 

πλαίσιο αυτό, ορίζει τις βασικές δομές της Κεντρικής Διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές λειτουργούν, ενώ οριοθετεί για πρώτη φορά τον ολοκληρωμένο στρατηγικό 

προγραμματισμό και τον συντονισμό της διοικητικής λειτουργίας. Ο Ν.4622/2019 αποτελεί το 

νέο ολοκληρωμένο χάρτη του Κεντρικού Διοικητικού Συστήματος στην Ελλάδα, το οποίο 
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επιδιώκει να βελτιώσει και να εξορθολογήσει τον τρόπο άσκησης της Εκτελεστικής Εξουσίας 

και να τον εκσυγχρονίσει, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και 

τις επιθυμίες των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Οι διατάξεις του Ν.4622/2019 περιλαμβάνουν ενέργειες και δράσεις στη βάση συγκεκριμένων 

αξόνων οργάνωσης και λειτουργίας του κρατικού εποικοδομήματος: α. Ρυθμιστική λειτουργία 

του Κράτους, β. Ελεγκτική λειτουργία του κράτους, γ. Παροχή δημόσιων υπηρεσιών, δ. 

Εσωτερική οργάνωση του κράτους. 

Στο πλαίσιο που θέτουν οι τέσσερις ανωτέρω άξονες, επιδιώκει, καταρχάς, αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας της Κυβέρνησης, με βασικούς στόχους την ύπαρξη ενός ισχυρού συντονιστικού 

πυρήνα υπό τη μορφή του Υπουργικού Συμβουλίου και με την καθοδήγηση του 

Πρωθυπουργού, τη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. 

Ένα σημαντικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής δομής είναι ότι πλέον ρυθμίζεται με 

συγκεκριμένους κανόνες η στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων των κυβερνητικών στελεχών 

από μετακλητούς υπαλλήλους και αποσπασμένους συνεργάτες, προκειμένου να θεσπισθούν 

κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.  
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39. Τι γνωρίζετε για τα δίκτυα  πολιτικής; 

Στα δίκτυα  πολιτικής εντάσσονται οι επιστημικές κοινότητες και οι Συνασπισμοί 

Υπεράσπισης. Οι τρεις αυτές κατηγορίες εμπλεκόμενων με την πολιτική αποτελούν 

"ομαδοποιήσεις οργανώσεων" και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με περισσότερη ή λιγότερη 

συνεκτικότητα στη δράση τους, με ξεκάθαρη ή όχι συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα και με 

διαφοροποίηση στο βαθμό επίδρασης ανάλογα με τους πόρους και τις ικανότητες που 

διαθέτουν. Κομβικής σημασίας έννοια για να ολοκληρωθεί το ερμηνευτικό πλαίσιο των 

δικτύων αποτελεί και αυτή της μεταφοράς πολιτικών που εξηγεί τον οικειοθελή τρόπο με τον 

οποίο η μίμηση και η εκμάθηση οδηγούν ένα κράτος στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, νέων 

μεταρρυθμίσεων, στην ίδρυση νέων θεσμών, που αντλεί από ένα άλλο κράτος, σε οποιοδήποτε 

μέρος σε μία άλλη χρονική περίοδο 

 

40. Τι σημαίνει εκμάθηση πολιτικής; 

Με τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την περιφερειακή και πολιτική 

συνοχής της ΕΕ, εκπονούνται σημαντικές μελέτες, αναλύσεις, αναφορές και αποτελέσματα, τα 

οποία μπορούν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών 

σε όλη την ΕΕ. Αυτή η βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης δημιουργήθηκε 

πρωταρχικά για οργανωτές έργων, διαμορφωτές πολιτικών και άλλους επαγγελματίες για την 

προώθηση της εκμάθησης πολιτικών και περιέχει περιπτωσιολογικές μελέτες, εκ των υστέρων 

αναφορές αξιολογήσεων και άλλες συνόψεις σχετικά με τα έργα. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται 

ελεύθερα μέσω αναζήτησης με τη χρήση των παρακάτω πεδίων. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία της εκμάθησης αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο της 

θεωρητικής και αναλυτικής προσέγγισης των δικτύων πολιτικής, που συνδέει τη διακυβέρνηση 

με τα δίκτυα πολιτικής, τις επιστημικές κοινότητες και τους Συνασπισμούς Υπεράσπισης. 
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 Η προσέγγιση αυτή δείχνει πως τα κράτη εντοπίζουν στοιχεία πολιτικών άλλων κρατών και 

αντλούν γνώση από την προηγούμενη εμπειρία, τα λάθη και τις αστοχίες ή από τις βέλτιστες 

πρακτικές τους. Συνεπώς, η εκμάθηση πολιτικής προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις, τις πιέσεις 

και γενικά τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των επίσημων και ανεπίσημων εμπλεκομένων 

φορέων. Οι τελευταίοι μπορεί να αναφέρονται σε πολιτικά πρόσωπα, επιστήμονες, ομάδες 

συμφερόντων και πίεσης, επικεφαλής κομμάτων ή κρατών, εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί (π.χ. 

Ε.Ε,ΟΟΣΑ, παγκόσμιες ΜΚΟ),κ.α.  

41. Τι συμβαίνει κατά το στάδιο της αξιολόγησης μιας πολιτικής; 

Κατά την αξιολόγηση ελέγχονται τα αποτελέσματα της πολιτικής από δημόσιους αλλά και από 

κοινωνικούς δρώντες και τα πορίσματα μπορεί να οδηγήσουν σε επαναπροσδιορισμό των 

προβλημάτων και των λύσεων. Οι μελέτες αξιολόγησης διαχωρίζουν τα αποτελέσματα της 

δημόσιας πολιτικής σε εκροές (outputs) και επιπτώσεις (impacts) των κυβερνητικών 

παρεμβάσεων. Με τον όρο εκροές εννοείται ό,τι παράγεται από τα κυβερνητικά σώματα με την 

μορφή π.χ υπηρεσιών, αγαθών, διευκολύνσεων, επιχορηγήσεων, απαγορεύσεων, φόρων κ.λ.π  

(π.χ η πρόωρη συνταξιοδότηση σε μία δημόσια υπηρεσία έχει ως εκροή τη νομοθεσία που 

ρυθμίζει τις σχετικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία).    

Οι επιπτώσεις ή τα αποτελέσματα είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει όταν οι εκροές φτάνουν στους 

αποδέκτες, η δράση των αποδεκτών καθώς και αυτό που γίνεται, πέρα από τους αποδέκτες, 

στην αλυσίδα επίδρασης (π.χ οι επιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης θα εμφανιστούν 

αφού εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία στο πώς αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργία της δημόσιας 

υπηρεσίας ή ενδεχόμενη διπλοαπασχόληση των πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων.  

Η επιτυχία της δημόσιας πολιτικής απαιτεί ξεκάθαρους στόχους, καλή αλυσίδα εντολών, 

πόρους καθώς και ικανότητα συντονισμού, επίβλεψης και ελέγχου των δημοσίων φορέων. 

Ωστόσο η κριτική σε αυτό το μοντέλο είναι ότι εμμένει στη γραφειοκρατία και δεν λαμβάνει 

υπόψη το ρόλο και των άλλων δρώντων και επιπέδων στη διαδικασία εφαρμογής της απόφασης 

και τα ανθρώπινα όντα δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απλοί κρίκοι στην αλυσίδα εντολών.  

mailto:vicky.eclass4u@gmail.com


Σελίδα 47 από 51 

Επιμέλεια Ύλης  Βίκυ Βάρδα  vicky.eclass4u@gmail.com 

 

Είδη επιπτώσεων  

◊ Κύριες : Είναι οι κεντρικές ουσιαστικές επιπτώσεις που εσκεμμένα ήθελαν οι 

παρεμβαίνοντες να επιτευχθούν. Είναι δηλ. προβλέψιμες και αξιολογούνται θετικά (μείωση της 

εγκληματικότητας στην περιοχή-στόχο της παρέμβασης).  

◊ Παράπλευρες: Είναι συνέπειες έξω από το βασικό στόχο της παρέμβασης. Μπορεί να 

είναι προβλέψιμες ή μή, θετικές ή αρνητικές (π.χ μείωση εγκληματικότητας στην περιοχή-

στόχο της παρέμβασης αλλά αύξηση αυτής σε άλλη περιοχή).  

◊ Αρνητικές : Βρίσκονται ενάντια στους στόχους που είχαν τεθεί κατά τη διαμόρφωση της 

δημόσιας πολιτικής. Αυτές μπορεί να σημειωθούν είτε εντός είτε εκτός της περιοχής-στόχο, 

μπορεί να σημειωθούν αρκετά χρόνια μετά την παρέμβαση (π.χ αύξηση της εγκληματικότητας 

και στην περιοχή-στόχο της παρέμβασης ή αύξηση των τιμών των ακινήτων στην περιοχή-

στόχο της παρέμβασης όπου μειώθηκε η εγκληματικότητα).  

◊ Μηδενικές : Πρόκειται για την περίπτωση που η παρέμβαση δεν δημιούργησε καμία 

απολύτως επίπτωση μέσα ή έξω από την περιοχή-στόχο.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ➔ Οι κύριες τεχνικές αξιολόγησης είναι τρεις:  

Πρώτον οι τεχνικές που μετρούν τη σχέση κόστους, οφέλους και χρησιμότητας και τυγχάνουν 

μεγάλης αποδοχής. Όμως πολλά είναι τα ερωτήματα για το ποιος θέτει τα κριτήρια για τον 

υπολογισμό τους κόστους, του οφέλους και της χρησιμότητας, πώς και πότε γίνονται οι 

υπολογισμοί.  Δεύτερον οι τεχνικές που μετρούν την αποδοτικότητα. Εφαρμόζονται κυρίως 

κατά την παραγωγική αξιολόγηση και έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό ότι προσπαθούν να 

φτάσουν στον λόγο των εισροών προς τις εκροές υπηρεσιών ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό 

εκφράζουν κατά πόσο έγινε αποδοτική χρήση των πόρων, πόσα έπρεπε και πόσα τελικά 

επιτεύχθηκαν.  Τρίτον οι τεχνικές που χρησιμοποιούν πειραματισμό ή ημι-πειραματισμό για να 

αξιολογήσουν πολιτικές και εφαρμόζονται κυρίως στην ανάλυση επιπτώσεων. Βασίζεται 

κυρίως στη σύγκριση και περιλαμβάνει ποικιλία τεχνικών όπως π.χ μελετά ένα πρόβλημα πριν 

και μετά την παρέμβαση, ή την επίδραση της παρέμβασης σε δύο διαφορετικές ομάδες κ.λ.π.  
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42. Μηχανισμοί ρύθμισης και Ανεξάρτητες Αρχές 

Στο πλαίσιο της ελεγκτικής λειτουργίας του κράτους, αλλά κυρίως η εμφάνιση νέων 

μηχανισμών ρύθμισης της αγοράς, διαμορφώθηκαν και νέα θεσμικά μορφώματα. 

Αυτό συνέβη διότι στους τομείς των δικαιωμάτων των πολιτών, οι μηχανισμοί ρύθμισης δεν 

μπορούσαν να προέλθουν από την παραδοσιακή γραφειοκρατία. Απαιτούνταν θεσμικά όργανα 

τα οποία να παράγουν ευρεία συναίνεση και να χρησιμοποιούν μεθόδους περισσότερο 

ευέλικτες και αποτελεσματικές. Έτσι κρίθηκε από τα ευρωπαϊκά κράτη απαραίτητη η 

δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.  Μια Ανεξάρτητη αρχή είναι ένα όργανο που διαθέτει 

εξουσίες και αρμοδιότητας βάσει συνταγματικής ή νομοθετικής ρύθμισης. Επιπλέον, είναι μια 

διακριτή οργανωτική μονάδα που δεν υπόκειται στην ιεραρχία της διοίκησης, αλλά στον έλεγχο 

της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Διοικείται από μέλη, τα οποία δεν προέρχονται από 

το πολιτικό προσωπικό. Το πρότυπο των Ανεξάρτητων Αρχών προέρχεται από τις ΗΠΑ. 

 

43. Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι δημιουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών; 

1. Λόγοι που αφορούν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος 

Επικρατεί σήμερα η αντίληψη ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από τις πλειοψηφίες που 

επηρεάζουν τη δημοκρατία, καθώς οι πλειοψηφίες είναι τεχνητές αφού σχηματίζονται από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, διέπονται από τη λογική του ΄μέσου όρου΄ και δεσμεύονται από 

μηχανισμούς lobbying αποτελούν σύγχρονα ζητήματα που οφείλουμε ως κοινωνίες να 

εξετάσουμε. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί και μία από τις κυρίαρχες αιτίες που οι πολιτικοί 

ως αντιπρόσωποι του λαού αποφεύγουν να εμπλακούν σε κρίσιμα ζητήματα που ενδεχομένως 

να απαιτούν και οριακές επιλογές για να μην έρθουν σε αντίθεση με τμήμα των ψηφοφόρων 

τους.  Ως λύση στη συγκεκριμένη αυτή αδυναμία των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων 

προτάθηκε από τις δημοκρατίες η δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών. 
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2. Λόγοι που αφορούν την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων  

Στο τέλος του 20ου αιώνα εδραιώθηκαν δύο νέα δικαιώματα. Πρόκειται για το δικαίωμα στην 

πληροφόρηση και το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τους κινδύνους 

που αυτή διατρέχει από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

3. Λόγοι που αφορούν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης διακυβέρνησης. 

Τα θέματα στα οποία δραστηριοποιούνται οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι αποφάσεις που οι 

τελευταίες λαμβάνουν απαιτούν αυξημένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις. 

4. Λόγοι θεσμικής ομοιομορφίας. 

Η δημιουργία Ανεξάρτητων Αρχών οφείλεται στην ανάγκη θεσμικής ομοιομορφίας μεταξύ των 

κρατών και ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλεται, όμως, 

και στην τάση που έχουν τα κράτη να μιμούνται πετυχημένες λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα 

στο εσωτερικό άλλων κρατών. 

44. Χαρακτηριστικά των Ανεξάρτητων Αρχών  Οι Ανεξάρτητες Αρχές διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία 

 Οι Ανεξάρτητες Αρχές έχουν κανονιστική, ελεγκτική – κυρωτική και γνωμοδοτική 

αρμοδιότητα 

 Οι Ανεξάρτητες Αρχές διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια  

 Οι Ανεξάρτητες Αρχές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 α) αυτές που ρυθμίζουν την αγορά 

 β) αυτές που ρυθμίζουν και προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. 

 Στο πεδίο της διοικητικής τους αρμοδιότητας, οι Ανεξάρτητες Αρχές 

απασχολούνται με τη διαμεσολάβηση, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων 

και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.  
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45. Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα 

Διακρίνονται σε Συνταγματικά και Νομοθετικά κατοχυρωμένες και σε Νομοθετικά 

Προβλεπόμενες. 

 Συνταγματικά και Νομοθετικά Κατοχυρωμένες 

 

Με το άρθρο 101Α Σ κατοχυρώθηκε η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών των 

Ανεξάρτητων Αρχών και η διαδικασία εκλογής των μελών τους. Ωστόσο η πρόβλεψη αυτή 

αναφέρεται μόνο στις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες 

αναγνωρίστηκαν με την αναθεώρηση του 2001. Οι αρχές αυτές είναι:  

α) η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 9Α
 Σ),  

β) το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 § 2 Σ),  

γ) η Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (άρθρο 19 § 2 Σ),  

δ) Το  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (άρθρο 103 § 7 Σ) και  

ε) ο Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 § 9 Σ). 

 Νομοθετικά Προβλεπόμενες 

Εκτός από τις πέντε συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές, ένας μεγάλος αριθμός 

τους προβλέπεται και νομοθετικά. Οι κυριότερες από αυτές είναι:  η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

,Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ή Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

η οποία επιβλέπει και ρυθμίζει την τηλεπικοινωνιακή αγορά και την αγορά των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, στα οποία – μεταξύ άλλων – υπάγεται και το Διαδίκτυο, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και ο  Συνήγορος του Καταναλωτή. 
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46. α) Ποια βασική επιδίωξη της πολιτείας εξυπηρετείται με τη δημιουργία του θεσμού του 

Συνηγόρου του Πολίτη; Ποια μέσα διαθέτει ο Συνήγορος του Πολίτη για να υποχρεώσει 

τη Διοίκηση να συνεργαστεί μαζί του και να συμμορφωθεί με τα πορίσματά του;  Γιατί 

κατά τη γνώμη σας ο Συνήγορος του Πολίτη δεν πρέπει να διαθέτει κυρωτικές 

αρμοδιότητες;     

 

Συνήγορος του Πολίτη 

Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο 2477/97 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 

1η Οκτωβρίου 1998. Προβλέπεται συνταγματικά στο άρθρο 103 §9 Σ. Το νομοθετικό πλαίσιο 

της λειτουργίας του ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3094/03. Παρέχει τις υπηρεσίες του 

δωρεάν και κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας (1998-2002) είχε δεχθεί 41.865 αναφορές. 

Βασικές του αρμοδιότητες είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων 

υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της 

κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι 

επίσης η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (Συνήγορος του Παιδιού). 

Αποτελείται από τον Συνήγορο του Πολίτη και πέντε Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι 

εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών Κύκλων 

της Αρχής: Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνικής Προστασίας, Ποιότητας Ζωής, Σχέσεων 

Κράτους-Πολίτη και Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

47. Ποια βασική επιδίωξη της πολιτείας εξυπηρετείται με τη δημιουργία της Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 

Ανεξάρτητη Αρχή η οποία ιδρύθηκε με το νόμο 2472/1997, ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό 

δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ. Η οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσον αφορά την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υπάρχει ο νόμος 

2774/1999. Η λειτουργία της ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 1997. Σήμερα κατοχυρώνεται 

συνταγματικά στο άρθρο 9Α Σ. Οι αρμοδιότητές της αφορούν θέματα που σχετίζονται με την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 

περιλαμβάνονται σερ αρχείο, πχ. η Αρχή αποφαίνεται αν πρέπει να χορηγήσει ένας σύλλογος 

(ιατρικός, δικηγορικός) στοιχεία από τον προσωπικό φάκελο ενός μέλους του σε ένα πολίτη, 

προκειμένου αυτός να τα χρησιμοποιήσει σε δικαστήριο. Αποτελείται από έναν Πρόεδρο, ο 

οποίος είναι ανώτερο Δικαστικός και έχει συνολικά έξι (6) μέλη. 
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