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1. ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
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Δημόσια πολιτική είναι μία σειρά από σκόπιμες και σταθερές ενέργειες που

αναπτύσσονται από κυβερνητικά σώματα γενικότερα από επίσημους φορείς της

εξουσίας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός ζητήματος που προκαλεί το

ενδιαφέρον.

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. Επιπλέον κατηγοριοποιήσεις δημοσίων πολιτικών.

1. Edelman (1964). Υλικές όταν προσφέρουν υλικούς πόρους και συμβολικές όταν έχουν μικρή υλική

επίπτωση αλλά απηχούν τις βαθύτερες αξίες (π.χ ειρήνη, κοιννωική δικαιοσύνη, περιβάλλον).

2. Anderson (2006). Ουσιαστικές όταν διανέμουν άμεσα κόστη και οφέλη στους πολίτες (π.χ κατασκευή

δρόμου) και διαδικαστικές όταν αναφέρονται στο πώς πρόκειται να γίνει κάτι ή ποιος θα αναλάβει δράση

(π.χ κανόνες λειτουργίας των ΚΕΠ).

Διανεμητικές: κατανομή υπηρεσιών και ωφελειών σε 
συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού Μπορεί να προσφέρουν 
υπηρεσίες ή ωφέλειες σε έναν ή λίγους ωφελούμενους όπως π.χ. 
ένα δάνειο σε μια μεγάλη εταιρία που θα αποτρέψει την 
πτώχευσή της ή σε μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως π.χ. η ενίσχυση 
των αγροτικών προϊόντων, οι φοροαπαλλαγές, η δωρεάν 
εκπαίδευση, κλπ. Κατά κανόνα περιλαμβάνουν τη χρήση 
δημόσιων πόρων. 

Αναδιανεμητικές: μεταβολή της κατανομής της
ευημερίας, του εισοδήματος, της ιδιοκτησίας ή
των δικαιωμάτων μεταξύ τάξεων ή ομάδων του
πληθυσμού (π.χ. προοδευτική φορολογική
κλίμακα στην φορολογία εισοδήματος)

Η εισαγωγή αναδιανεμητικών πολιτικών από μια
κυβέρνηση δεν είναι εύκολη καθώς συνεπάγεται
την αναδιανομή οικονομικών ή θεσμικών πόρων

Ρυθμιστικές: θέτουν περιορισμούς και όρια στη συμπεριφορά ατόμων
και ομάδων (π.χ. ποινική πρόληψη εγκλημάτων, Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας)

Αυτορυθμιστικές: ο έλεγχος ασκείται κατά κανόνα από την ίδια τη
ρυθμιζόμενη ομάδα (π.χ. πολιτικές δικηγορικών, ιατρικών συλλόγων)



2. ΠΏΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΕΤΑΙ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ; 
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Η δημόσια πολιτική είναι μία ακολουθία με αρχή, μέση και τέλος. Αποτελείται

από μία ακολουθία σταδίων που ονομάζεται κύκλος της πολιτικής τα οποία

έχουν ως εξής:

1. Συγκρότηση κυβερνητικής ατζέντας (agenda setting)

2. Διαμόρφωση πολιτικής (Policy formulation)

3. Λήψη αποφάσεων (Decision making)

4. Εφαρμογή δημόσιας πολιτικής (Policy implementation)

5. Αξιολόγηση πολιτικής (Policy evaluation)

Η κριτική σε αυτή τη θεωρία είναι πως αντιμετωπίζει τη χάραξη και εφαρμογή

της δημόσιας πολιτικής ως μία γραμμική σχέση η οποία δεν επιτρέπει τη

διάδραση μεταξύ των σταδίων της ακολουθίας και δεν είναι σε θέση να

αναλύσει την μεγάλη πολυπλοκότητα που διέπει την δημόσια πολιτική.

Στο 1ο στάδιο, κάθε σημαντικό δημόσιο πρόβλημα γίνεται αίτημα για πολιτική

δράση. Κάθε αρμόδιος λειτουργός και διαμορφωτής πολιτικής επιλέγει αν αξίζει ή

πρέπει να ασχοληθεί με ένα δημόσιο πρόβλημα ή όχι.

Στο 2ο στάδιο, γίνεται η διαμόρφωση πολιτικής, όπου γίνεται η ανάλυση του

προβλήματος και αναπτύσσεται πρόταση για πολιτική δράση.

Στο 3ο στάδιο, λαμβάνει χώρα η διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου οι

πολιτικοί υιοθετούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης.

Στο 4ο στάδιο, εφαρμόζεται η δημόσια πολιτική, δηλαδή υλοποιούνται τα

σχέδια της κυβέρνησης.

Στο 5ο στάδιο, γίνεται η αξιολόγηση της πολιτικής όπου εξετάζονται και

ελέγχονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας πολιτικής.



3. ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ ΤΟ ΤΡΊΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ 
ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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Αυτό το στάδιο αναφέρεται στην επιλογή μίας λύσης μέσα

από έναν μικρό αριθμό πιθανών λύσεων που έχουν

διατυπωθεί κατά το στάδιο διαμόρφωσης της πολιτικής.

Αποτελεί μία πολιτική διαδικασία και όχι τεχνοκρατική

διαδικασία. Συμμετέχουν μόνον οι κυβερνητικοί φορείς που

έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις και εξαιρούνται

όλοι οι μή κυβερνητικοί δρώντες. Οι δε αποφάσεις οφείλουν

να υπακούουν στο Σύνταγμα και στην εν γένει νομοθεσία της

χώρας.

τα σημαντικότερα θεωρητικά 

υποδείγματα λήψης αποφάσεων με βάση 

τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις στο 

πλαίσιο του ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων για να οδηγηθούμε σε 

επιτυχία κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης θα πρέπει να διερευνηθούν και 

να καταγραφούν όλες οι πιθανές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου, να 

προβλεφθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της κάθε εναλλακτικής και να υπολογισθεί 

η πιθανότητα πραγματοποίησης της κάθε επίπτωσης. Τέλος, επιλέγεται η 

στρατηγική που είναι πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Αν ακολουθήσουμε τα 

βήματα αυτά και εντοπίσουμε τα θετικά και αρνητικά, τότε θα λάβουμε την 

απόφαση που συνεπάγεται το χαμηλότερο κόστος. 

Σύμφωνα με το προσαυξητικό μοντέλο τα άτομα δεν προσπαθούν να κατανοήσουν 

όλες τις συντεταγμένες ενός προβλήματος και όλες τις λύσεις, γιατί κάτι τέτοιο 

θεωρείται μάταιο και αναποτελεσματικό. Επομένως, μπορεί να παραμελήσουμε 

σημαντικά πράγματα που αφορούν την απόφαση που θα λάβουμε και είναι 

σημαντικά για την διαδικασία ολοκλήρωσης και να οδηγηθούμε σε αποτυχία. 

Σύμφωνα με το μοντέλο λήψης αποφάσεων του «κάδου των απορριμμάτων», οι 

αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς ορθολογισμό. Οι λύσεις θα είναι τυχαίες και θα 

προέλθουν από διάφορους φορείς. Αυτή η μη προβλέψιμη διαδικασία θα οδηγήσει 

σε μια τυχαία απόφαση με μεγάλη πιθανότητα να αποδειχθεί αποτυχημένη.



4. ΤΙ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΈΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
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Εφαρμογή είναι το στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται οι 

πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

Μοντέλα προσεγγίσεων του σταδίου εφαρμογής της δημόσιας 

πολιτικής.

1) Η προσέγγιση «εκ των άνω»: Βασίζεται στη θεωρία της 

ιεραρχίας και υποστηρίζει ότι υπάρχει μία ουδέτερη τάξη 

δημοσίων λειτουργών που έχουν ως αποστολή την εφαρμογή των 

πολιτικών αποφάσεων. Η δημόσια διοίκηση δηλ. αναλαμβάνει 

δράση εκεί όπου τελειώνει η πολιτική. 

2) Η προσέγγιση «από τη βάση προς 

τα πάνω»: Υποστηρίζει πως η 

επιτυχία μιας δημόσιας πολιτικής 

ορίζεται σε όρους ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Επομένως η πολιτική 

μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα εάν 

υπάρξει μία αναδρομική 

χαρτογράφηση των προβλημάτων που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για την 

αναδρομική αυτή χαρτογράφηση 

απαιτείται τόσο να εξεταστεί το 

επίπεδο κατά το οποίο οι παρεμβάσεις 

φτάνουν στον τελικό στόχο και να 

αναλυθούν οι συμπεριφορές και οι 

συγκρούσεις στο επίπεδο αυτό όσο 

και να γίνει προσπάθεια για 

διαπραγμάτευση και συναίνεση με τα 

άτομα ή τις ομάδες που καλούνται να 

αλλάξουν συμπεριφορά ώστε να 

επιτευχθεί το αποτέλεσμα.

3) Το συνεχές πολιτικής-δράσης:

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι οργανισμοί 

δε θέτουν στόχους με βάση ορθολογικά 

κριτήρια αλλά προσδιορίζουν αυτούς στην 

πορεία συσχετίζοντας προβλήματα με 

λύσεις. Απεικονίζει δηλαδή την πολιτική ως 

μία εξελικτική διαδικασία ενώ έχει 

ομοιότητες με το μοντέλο του κάδου των 

απορριμμάτων καθώς και με το 

προσαυξητικό μοντέλο. Η συνέχεια της 

πολιτικής δράσης είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου. 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

μελέτη των επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο: α. της παραγωγικής αξιολόγησης όπου σε

αυτή τη μορφή αξιολόγησης διερευνάται το κατά πόσο υπάρχουν εμπόδια και

δυσλειτουργίες κατά το στάδιο της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής. Πραγματοποιείται

ανάλυση προβλημάτων και των αιτιών τους καθώς παράλληλα εξουδετερώνονται οι πηγές

προβλημάτων και προτείνονται λύσεις. Συνοπτικά αναλύεται και ελέγχεται όλη η διαδικασία

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής, β. της ανάλυσης επιπτώσεων ή συμπερασματικής

αξιολόγησης όπου σε αυτή τη μορφή αξιολόγησης διερευνάται εάν εκτός από την

παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής υπάρχουν

και άλλες αιτίες και παράγοντες που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα. Εξετάζει δηλαδή

αναλυτικά το κατά πόσο τα παραγόμενα αποτελέσματα προέρχονται απλά από αυτήν την

παρέμβαση (εφαρμογή δημόσιας πολιτικής) ή από άλλες δυνάμεις ή παράγοντες.

Είδη επιπτώσεων 

◊ Κύριες επιδράσεις: 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 επιδράσεις: 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 επιδράσεις: 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 επιδράσεις: Πρόκειται για την περίπτωση που η παρέμβαση δεν 

δημιούργησε καμία απολύτως επίπτωση μέσα ή έξω από την περιοχή-στόχο. 
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6. Ποιες είναι οι βασικές αξίες και αρχές του Νέου 
Δημόσιου Μάνατζμεντ; 

Το µεταρρυθµιστικό κύµα που έγινε γνωστό ως «Νέο Δηµόσιο

Μάνατζµεντ» ή ως «Επανίδρυση του Κράτους» βασίζεται στην κλασική 

οικονοµική θεωρία και ειδικότερα στη θεωρία του ατοµικισµού. Ακολουθεί 

µια φιλελεύθερη λογική απελευθέρωσης των αγορών από τις δεσµεύσεις

του κράτους και µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα µε όλο και 

µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και πρακτικών 

εµπνευσµένων από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Οικονομικότητα: ένας από τους βασικούς λόγους μεταρρύθμισης είναι η ανάγκη

εξοικονόμησης πόρων και επομένως η οικονομικότητα είναι μια από τις βασικές αυτές αξίες

που διέπουν κάθε μεταρρύθμιση. Η ανάπτυξη του κράτους – προνοίας στις δυτικές κοινωνίες

και η αύξηση των δαπανών του οδήγησε σε στρατηγικές προσπάθειες μείωσης των δαπανών

ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’90 όπου οι οικονομικές πιέσεις εντάθηκαν. Η οικονομικότητα

αφορά λοιπόν, κατά αποκλειστικότητα, στη μείωση των δαπανών του δημοσίου τομέα

Αποδοτικότητα: η αποδοτικότητα είναι μια αξία εμπνευσμένη από τον ιδιωτικό τομές και

αφορά τόσο τις δημόσιες οργανώσεις ως μονάδες, όσο και στον δημόσιο τομέα ως σύνολο.

Ένας από τους πιο κλασικούς ορισμούς είναι αυτός του Etzioni (1964) κατά τον οποίο η

αποδοτικότητα μιας οργάνωσης εξαρτάται πρώτον από τον βαθμό κατά τον οποίο επιτυγχάνει

τους στόχους της και δεύτερον από τους πόρους που χρησιμοποιεί για να παράγει το επιθυμητό

αποτέλεσμα. Η αποδοτικότητα, περιλαμβάνει και την έννοια της αποτελεσματικότητας (το

κατά πόσο η οργάνωση επιτυγχάνει τους στόχους της), αλλά και την έννοια της

παραγωγικότητας (το τι πόρους διαθέτει μια οργάνωση για την επίτευξη των στόχων της). Η

επιδίωξη της αποδοτικότητας ισοδυναμεί τόσο με την αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων και

την επίτευξη των στόχων, όσο και με τη μείωση των αρνητικών συνεπειών και τη μείωση του

κόστους.

Αποτελεσματικότητα: η αποτελεσματικότητα είναι η τρίτη βασική αξία που συναντάται στις

μεταρρυθμίσεις που εμπνέονται από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ. Όπως φαίνεται από τον

προηγούμενο ορισμό, είναι συστατικό στοιχείο της αποδοτικότητας και επικεντρώνεται στο κατά

πόσο μια 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



7. Τι σημαίνει Μεταφορά Πολιτικών και πώς αυτή συμβαίνει 
σε πλαίσιο παγκοσμιοποίησης; 

15/4/2021ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4U@gmail.com 9

Μεταφορά Πολιτικών είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γνώση σχετικά με

δημόσιες πολιτικές, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, θεσμούς κλπ σε έναν τόπο ή/ και

χρόνο χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, διοικητικών

μεταρρυθμίσεων και θεσμών σε έναν άλλο τόπο ή/ και χρόνο. 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.

Περαιτέρω, η «μεταφορά πολιτικών» αποτελεί μια διαδικασία, μέσω της οποίας μια πολιτική, που

εφαρμόσθηκε σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένο χρόνο, χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό δημόσιας

πολιτικής, διοικητικής μεταρρύθμισης και θεσμού σε άλλο τόπο ή και χρόνο. Η μεταφορά αυτή έχει

οικειοθελή χαρακτήρα, δηλαδή το κράτος αν θέλει εισάγει στο εσωτερικό του τη συγκεκριμένη

πολιτική, γίνεται ωστόσο λόγος για «μεταφορά πολιτικής» και στις περιπτώσεις εκείνες που το κράτος,

υπό την πίεση εξωγενών παραγόντων, αναγκάζεται να προβεί στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Η

διαδικασία της μεταφοράς ολοκληρώνεται μέσα από διαδοχικά στάδια, κατά τα οποία αναγνωρίζεται το

υφιστάμενο πρόβλημα, αναζητούνται νέες ιδέες για την αντιμετώπισή του, γίνονται επαφές και

μεταφέρεται η σχετική γνώση, δημιουργείται ένα δίκτυο προώθησης πληροφοριών και ένα δίκτυο

μεταφοράς πολιτικών, ακολουθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων φορέων με την οργάνωση

ενδεικτικά συνεδρίων και σεμιναρίων, αξιολογούνται οι δυνατότητες και τα προβλήματα μεταφοράς

της συγκεκριμένης πολιτικής, λαμβάνεται η απόφαση για τη μεταφορά, η οποία και εν τέλει

εφαρμόζεται.

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.



15/4/2021

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-

vicky.eclass4U@gmail.com

10

8. Τι γνωρίζετε για τις προσεγγίσεις των δικτύων; 

Η προσέγγιση των δικτύων πολιτικής εστιάζει: α. στις σχέσεις μεταξύ των

φορέων της πολιτικής, β. στις άτυπες διαστάσεις της δημιουργίας και της

άσκησης πολιτικής και γ. στην εκμάθηση πολιτικής, πώς δηλαδή οι οργανώσεις

και τα κράτη μαθαίνουν το ένα από τις εμπειρίες και τα λάθη του άλλου.

Δίκτυα Πολιτικής= Η έννοια των δικτύων στη συγκεκριμένη ανάλυση

χρησιμοποιείται με στόχο να εκφράσει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης των φορέων

κατά τις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής. Τα δίκτυα πολιτικής αποτελούν

ουσιαστικά ομάδες οργανώσεων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω σχέσεων

αλληλεξάρτησης. Τα σύγχρονα δίκτυα πολιτικής θα μπορούσαν να

χαρακτηριστούν διαδραστικά. Η ανάλυση των δικτύων πολιτικής

πραγματοποιείται με στόχο να απαντήσει στο κατά πόσο τα δίκτυα πολιτικής

αποκτούν πρόσβαση στις δημόσιες πολιτικές ανάλογα με τους πόρους που αυτά

κατέχουν. Επίσης στο κατά πόσο διαφοροποιούνται τα δίκτυα πολιτικής στις

διάφορες οργανώσεις (κράτος, κοινωνίες, τομείς πολιτικής).

Η κριτική που ασκείται στα δίκτυα πολιτικής είναι πως οι πολιτικές είναι συχνά

παρόμοιες και με ίδια αποτελέσματα ανεξάρτητα από τα δίκτυα πολιτικής που

δραστηριοποιούνται. Τα δίκτυα πολιτικής ανάλογα με το βαθμό συνεκτικότητας

που παρουσιάζουν χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

1. Τις ‘κοινότητες πολιτικής΄ που είναι τα πιο συνεκτικά δίκτυα με σταθερά και

συγκεκριμένα μέλη και με σαφή συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού

πολιτικής (π.χ σύλλογος φοιτητών, σωματείο καθηγητών που συμμετέχει σε

συζήτηση με τον Υπ. Παιδείας).

2. Τα ‘θεματικά δίκτυα’ που έχουν χαλαρά όρια και τα μέλη τους

μεταβάλλονται ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής σε αυτά

και η πρόσβασή τους στις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής είναι πιο

περιορισμένη (π.χ. άτυπη ομάδα καθηγητών, επιστημονικές οργανώσεις).
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9. Τι πρεσβεύει η θεωρία του φαταλισμού;

Ο φαταλισμός αντιλαμβάνεται την κοινωνία και τον δημόσιο τομέα ως ένα

άναρχο και ανοργάνωτο σύστημα χωρίς αξίες. Χαρακτηρίζεται από πυκνό πλέγμα

κανόνων με χαμηλή συλλογικότητα. Περιγράφει κοινωνίες με έντονο ατομικισμό που

όμως, διέπονται από αυστηρούς κανόνες. Απορρίπτεται κάθε ιδέα συμμετοχής σε

συλλογική δράση λόγω του γενικευμένου κυνισμού ως προς τα κίνητρα και την

ειλικρίνεια των δημόσιων λειτουργών. Αποτέλεσμα είναι η απουσία επιτήρησης και

παραπόνων ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται. Η θεωρία αυτή δεν προτείνει

λύσεις αφού η αδράνεια φαίνεται να είναι για τους οπαδούς της η πιο ορθή

κατεύθυνση.

Η θεωρία αυτή συνεισέφερε στην παρομοίωση μίας οργάνωσης με έναν

κάδο απορριμμάτων όπου ασύνδετες ενέργειες και αποφάσεις των μελών μίας

ομάδας με βάση τις προτιμήσεις τους καταλήγουν ατάκτως μέσα σε έναν

σκουπιδοτενεκέ ακριβώς όπως τα σκουπίδια.

10. Τι γνωρίζετε για τις θεωρίες Δημόσιας Διοίκησης «θεωρία της 
ιεραρχίας» και «θεωρία του ατομικισμού»;

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. Με

σαφείς και αυστηροί κανόνες, διαφάνεια των

διοικητικών πράξεων , με προσανατολισμό

στο δημόσιο συμφέρον και με μρφή

ελέγχου, την επιτήρηση.

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.

Εμνευστής 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.
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11. Τι ορίζεται ως εξευρωπαϊσμός και ποιες είναι 
οι σημαντικότερες διαδικασίες, οι κυριότεροι 
μηχανισμοί και η πιθανή έκβαση του;  

Εξευρωπαϊσμός: η αλληλεπίδραση του εθνικού και του Ευρωπαϊκού επιπέδου

στη δημιουργία πολιτικής, η τυπική και άτυπη διάχυση των ιδεών και πολιτικών

μέσα στα σύνορα της ΕΕ, αλλά και η επίδραση της ΕΕ σε κράτη εκτός των

συνόρων της.

Διαδικασίες στον Εξευρωπαϊσμό α) δόμησης, β) διάχυσης και γ)

θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, παραδειγμάτων

πολιτικής, στυλ, πρακτικών, κοινών πιστεύω και νορμών που πρώτα ορίζονται

και παγιώνονται κατά τη δημιουργία πολιτικής της ΕΕ και μετά ενσωματώνονται

στη λογική των εσωτερικών ‘λόγων’ (discourse), ταυτοτήτων, πολιτικών δομών

και δημόσιων πολιτικών

Μηχανισμοί Του Εξευρωπαϊσμού: Κατατάσσονται ανάλογα με το εάν είναι 

΄ήπιοι΄    ή   ΄σκληροί΄ και είναι τρεις: 

Η θεσμική συμμόρφωση που αναφέρεται στην εισαγωγή ενός θεσμικού

μοντέλου που τα κράτη-μέλη οφείλουν να εισάγουν στο εθνικό κανονιστικό τους

πλαίσιο και είναι ο πιο σκληρός μηχανισμός καθώς τα κράτη- μέλη έχουν

περιορισμένη διακριτική ευχέρεια ως προς το πώς θα εφαρμόσουν τη θεσμική

αλλαγή. Ο πιο ‘σκληρός’ μηχανισμός: τα κράτη-μέλη έχουν πολύ περιορισμένη

διακριτική ευχέρεια ως προς το πως θα εφαρμόσουν τη θεσμική αλλαγή.

Η αλλαγή των εθνικών δομών ευκαιριών που είναι μέτριος μηχανισμός,

αναφέρεται στην αλλαγή της κατανομής της ισχύος μεταξύ των εθνικών φορέων

και έχει ως αποτέλεσμα κάποιες θεσμικές αλλαγές στη χώρα. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο σχεδιασμό

και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής.

Η πλαισίωση των εθνικών πιστεύω και προσδοκιών που είναι ο πιο ήπιος

μηχανισμός, αναφέρεται στην ενέργειες της ΕΕ, όπως συνέδρια, που

στοχεύουν να ετοιμάσουν το έδαφος για θεσμικές αλλαγές αλλάζοντας τον

τρόπο με τον οποίο οι φορείς κατανοούν διάφορα θέματα.



15/4/2021

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-

vicky.eclass4U@gmail.com

13

12. Ποιοι είναι εκείνοι οι ενδιάμεσοι παράγοντες 
που συμβάλουν στην παρακολούθηση του εθνικού 
επιπέδου και αναφέρονται στο πως τα κράτη 
εισάγουν τις ευρωπαϊκές;

Πέντε είναι οι ενδιάμεσοι παράγοντες που αναφέρονται στο πώς τα κράτη εισάγουν

σε εθνικό επίπεδο τις μεταρρυθμίσεις που παράγονται στην ΕΕ.

1. Η οικονομική ευπάθεια: Τα κράτη είναι πιο ανοιχτά στην αλλαγή όταν

αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και όταν κατέχουν μία αδύναμη θέση στο διεθνές

πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον. Αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός γιατί συνδέει τις

αλλαγές σε εθνικό επίπεδο όχι μόνο με τον εξευρωπαϊσμό αλλά και με το διεθνές

περιβάλλον και τις διεθνείς πιέσεις, κάθε δηλ. είδους εξάρτηση (πολιτική, οικονομική) που

μπορεί να έχει ένα κράτος από ένα άλλο.

2. Η πολιτισμική θεσμική δυνατότητα: Αναφέρεται στην ικανότητα των διαφόρων

φορέων των κρατών να επιβάλουν ή να διαπραγματεύονται τις μεταρρυθμίσεις.

3. Η πολιτική κληρονομιά: Αναφέρεται στο ταίριασμα των παλαιών πολιτικών με τις

νέες μεταρρυθμίσεις.

4. Οι πολιτικές προτιμήσεις των φορέων: Αναφέρεται στο κατά πόσο οι φορείς

είναι ανοικτοί σε καινούργιες επιλογές και πώς αυτές ταιριάζουν με τις παλιές

προτιμήσεις τους.

5. Ο λόγος: Αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής των προτιμήσεων μέσα από την

αλλαγή στις αντιλήψεις βάση των οποίων αποδέχονται ή απορρίπτουν τα κράτη τις

αλλαγές.

Σημαντική εδώ και η έννοια της Μεταφοράς Πολιτικών, που αφορά μια

διαδικασία κατά την οποία η γνώση σχετικά με δημόσιες πολιτικές, διοικητικές

μεταρρυθμίσεις, θεσμούς κλπ σε έναν τόπο ή/ και χρόνο χρησιμοποιούνται για το

σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, διοικητικών μεταρρυθμίσεων και θεσμών σε έναν άλλο

τόπο ή/ και χρόνο

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
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13. Τι γνωρίζετε για την Ιεραρχία των οργάνων;

Η κορυφή της ιεραρχίας είναι ο Υπουργός. Ο Υπουργός πρέπει, αν και δεν συνδέεται

ιεραρχικά, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις

οδηγίες και εντολές του Πρωθυπουργού (ιδιότυπος ιεραρχικός έλεγχος). Ο Υπουργός

ασκεί ιεραρχικό έλεγχο και επί των περιφερειακών οργάνων της υπηρεσίας του.

Η «υπαλληλική ιεραρχία» συνδέει τους υπαλλήλους μεταξύ τους και με τον Υπουργό.

Είναι συνεχής και πλήρης με σκοπό την διασφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε

υπαλλήλου, της υπηρεσιακής του κατάστασης και πειθαρχικού του ελέγχου. Αντίθετα η

ιεραρχία των οργάνων είναι τμηματική και διαφέρει από Υπουργείο σε Υπουργείο και

από υπηρεσία σε υπηρεσία. Σκοπός της είναι η εξουσία του προϊσταμένου έναντι του

υφισταμένου του, ο συντονισμός της εργασίας και η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Σε

κάθε υπηρεσία λειτουργούν, ωστόσο, και όργανα εκτός ιεραρχίας. Πρόκειται για τα

συλλογικά όργανα (π.χ υπηρεσιακά συμβούλια, επιτροπές) ή για τα όργανα που

κατέχουν ανεξάρτητη θέση σε ένα Υπουργείο (π.χ Γραφεία Νομικών Συμβούλων).

Επακόλουθο της ύπαρξης ιεραρχίας είναι και ο ιεραρχικός έλεγχος που συνίσταται στην

αρμοδιότητα του ανώτερου οργάνου να δίνει οδηγίες και εντολές στο κατώτερο αλλά και

να ασκεί έλεγχο στις πράξεις του. Ο ιεραρχικός έλεγχος διακρίνεται σε έλεγχο

νομιμότητας και έλεγχο σκοπιμότητας. Ο έλεγχος νομιμότητας αποβλέπει στη ορθή

ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου ενώ ο έλεγχος σκοπιμότητας εξετάζει το σκόπιμο ή μη

της πράξης. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται πάντα ενώ ο έλεγχος σκοπιμότητας μόνο

όταν προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. Προληπτικός είναι ο έλεγχος που ασκείται

πριν από την έκδοση της πράξης ενώ κατασταλτικός αυτός που ασκείται μετά την

έκδοση αυτής.

Διαφορετική είναι η έννοια της διοικητικής εποπτείας κατά την οποία η κεντρική διοίκηση

ασκεί έλεγχο επί των πράξεων των κρατικών νομικών προσώπων. Διαφέρει από τον

ιεραρχικό έλεγχο στα εξής: α) το εποπτεύον με το εποπτευόμενο όργανο δεν συνδέονται

μεταξύ τους με σχέση ιεραρχίας (π.χ ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εποπτεύει

το Δήμαρχο) και β) προβλέπεται από ειδικές διατάξεις που καθορίζουν τα μέσα και τα

όρια της εποπτεία σε αντίθεση με τον ιεραρχικό έλεγχο που τεκμαίρεται ως επακόλουθο

της ιεραρχίας των οργάνων. Η διοικητική εποπτεία μπορεί να είναι, όπως και ο

ιεραρχικός έλεγχος, προληπτική ή κατασταλτική.

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

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

Διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή αποβλέπει στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή

της νομοθεσίας και σε έλεγχο σκοπιμότητας, δηλαδή εξετάζει το σκόπιμο ή μη της σχετικής

πράξης. Στην περίπτωση της διοικητικής εποπτείας η κεντρική διοίκηση ασκεί έλεγχο επί

των πράξεων των κρατικών νομικών προσώπων. Διαφέρει από τον ιεραρχικό έλεγχο στο

ότι: α) το εποπτεύον με το εποπτευόμενο όργανο δεν συνδέονται με ιεραρχική σχέση

μεταξύ τους και β) προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, που καθορίζουν τα μέσα άσκησης

και όριά της, σε αντίθεση με τον ιεραρχικό έλεγχο που τεκμαίρεται ως επακόλουθο της

ιεραρχίας των οργάνων.



14. Ποιες είναι οι Συνταγματικά Κατοχυρωμένες 
Διοικητικές Αρχές;
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1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (άρθρο 9Α του Συντάγματος), η 

ίδρυση της οποίας αποτελούσε και κοινοτική 

υποχρέωση (οδηγία 95/46/ΕΚ). Πρόκειται για 

επταμελές όργανο, συγκροτούμενο από έναν εν 

ενεργεία ή μη ανώτατο δικαστικό λειτουργό 

(Σύμβουλο Επικρατείας ή αντίστοιχο και άνω) ως 

Πρόεδρο και έξι μέλη, από τα οποία τα τρία είναι 

εν ενεργεία ή μη καθηγητές πανεπιστημίου και τα 

άλλα τρία είναι πρόσωπα κύρους και εμπειρίας 

στον τομέα της προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Εκτός από 

γνωμοδοτικές, έχει και σημαντικές αποφασιστικές 

αρμοδιότητες, τόσο κανονιστικού όσο και 

ατομικού χαρακτήρα.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που ασκεί 

τον άμεσο κρατικό έλεγχο επί της 

ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, 

στον οποίο περιλαμβάνεται η 

χορήγηση αδειών, καθώς και η 

επιβολή σχετικών διοικητικών 

κυρώσεων (άρθρο 15, παρ. 2 του 

Συντάγματος).

3. Η ανεξάρτητη Αρχή που διασφαλίζει 

το απόρρητο των επιστολών και της 

ελεύθερης ανταπόκρισης ή 

επικοινωνίας (ΑΔΑΕ, άρθρο 19, παρ. 1 

και 2 του Συντάγματος). Η διαδικασία 

ενώπιον της ΑΔΑΕ και η λειτουργία της 

προκάλεσαν τη διαμόρφωση σημαντικής 

νομολογίας που διευκρίνισε σημαντικά 

ζητήματα ως προς τη λειτουργία των 

ανεξάρτητων Αρχών 

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που ελέγχει την 

πρόσληψη, είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή, 

υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, σύμφωνα με προκαθορισμένα 

και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 103, παρ. 9 

του Συντάγματος).

5. Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ, άρθρο 103, παρ. 9 του Συντάγματος), που είναι 

μονοπρόσωπη ανεξάρτητη αρχή και το πρόσωπο που τη στελεχώνει (ο 

Συνήγορος) επικουρείται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους. Ο ΣτΠ έχει 

διαμεσολαβητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες, που ασκούνται με μη εκτελεστές 

διοικητικές πράξεις. Η βασική αρμοδιότητα του ΣτΠ είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ 

των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών για την προστασία των δικαιωμάτων 

του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Υπάρχουν και μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Α.Δ.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ [υπάρχουν πολλές ακόμη] είναι:

• η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
• η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),
• η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),
• η Εθνική Αναλογιστική Αρχή,
• η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),
• ο Συνήγορος του Καταναλωτή,
• η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
• το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.),
• η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) (αρ. 10 του 
Ν.3374/2005 & αρ. 64 του Ν.4009/2011),
• η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Ν.3691/2008),
• η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ν.2912/2001),
• η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ν.3832/2010),
• η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε., Ν.4389/2016)[4][5],



15. Αναφέρετε εν συντομία τους λόγους 
δημιουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.
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Α) Το δημοκρατικό πολίτευμα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. ,Β) Τα ατομικά δικαιώματα και οι Ανεξάρτητες Αρχές., Γ)

Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης διακυβέρνησης, Δ) Η ανάγκη θεσμικής ομοιομορφίας

Α) Λόγοι που αφορούν τη λειτουργία το Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές καλούνται να καλύψουν εκείνα τα κενά της εκτελεστικής εξουσίας στα οποία οι

αντιπρόσωποι του λαού δεν ήθελαν να παρέμβουν φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την πολιτική

τους ύπαρξη. Η δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών συμφιλιώνει τη δημοκρατική αρχή με την αρχή του κράτους

δικαίου.

Β) Λόγοι που αφορούν την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων

Δύο νέα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί στο τέλος του 20ου αιώνα. Πρόκειται για το δικαίωμα στην πληροφόρηση

και το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής που απαιτείται από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το

δικαίωμα στην πληροφόρηση συνδέεται άμεσα με την καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και την ανάγκη

διαφάνειας.

Γ) Λόγοι που αφορούν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης διακυβέρνησης

Το είδος της ρύθμισης που εκτελούν οι ανεξάρτητες Αρχές απαιτεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις. Με

αυτές οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι σε θέση να κατανοούν κινδύνους που οι κρατικοί λειτουργοί δεν μπορούν.

Δ) Λόγοι που αφορούν την ανάγκη θεσμικής ομοιομορφίας.

Η δημιουργία των Ανεξάρτητων αρχών σε μεγάλο βαθμό και στην απαίτηση για θεσμική ομοιομορφία των

κρατών – μελών. Επίσης, στο πλαίσιο της υιοθέτησης καλών ευρωπαϊκών κρατών, τα κράτη μιμούνται την

εφαρμογή θεσμών που λειτουργούν με επιτυχία σε άλλα. (καλές πρακτικές).

16.Παράγοντες που καθορίζουν την 

ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Αρχών

Α. Όσον αφορά στη σχέση των Ανεξάρτητων Αρχών με

το πολιτικό σύστημα πέντε είναι οι δείκτες:

1. Ο τρόπος διορισμού των μελών τους: Όσο λιγότερο

εμπλέκεται η κυβέρνηση τόσο μεγαλύτερη είναι η

ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Αρχών.

2. Ο τρόπος απόλυσης των μελών τους: Η ανεξαρτησία

είναι μεγαλύτερη όταν δεν υπάρχει τρόπος απόλυσης των

μελών των Ανεξάρτητων Αρχών από την Κυβέρνηση.

3. Η διάρκεια της θητείας τους: Όσο δεν συμπίπτει η

διάρκεια των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών με τη θητεία

των κυβερνήσεων τόσο μεγαλύτερη είναι η ανεξαρτησία

τους.

4. Ο τρόπος χρηματοδότησης: Η επαρκής

χρηματοδότηση των Αρχών προστατεύει την ανεξαρτησία

τους.

5. Η δυνατότητα ακύρωσης των αποφάσεών τους από

την Κυβέρνηση:

Β. Όσον αφορά στη σχέση των Ανεξάρτητων

Αρχών με τις ομάδες-στόχους των οποίων τη

δραστηριότητα καλούνται να ρυθμίσουν τρεις

είναι οι δείκτες που καθορίζουν την

αποτελεσματικότητα:

1. Η απασχόληση των μελών των Ανεξάρτητων

Αρχών στις ομάδες-στόχους πριν ή μετά τη λήξη της

θητείας τους. Η ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής

μειώνεται όταν μέλος της ασχολείται (πριν την έναρξη

ή μετά τη λήξη της θητείας του) επαγγελματικά σε

επιχείρηση εντός της ομάδας-στόχο.

2. Ο αριθμός των προστίμων και των αποφάσεων

που αρνούνται να ικανοποιήσουν αιτήματα της

ομάδας-στόχου. Όσο πιο αυστηρές είναι οι

αποφάσεις και τα πρόστιμα της Αρχής τόσο

απομακρύνεται η δυνατότητα συνδιαλλαγής μεταξύ

της Αρχής και της ομάδας-στόχου.

3. Ο αριθμός των ένδικων μέσων που ασκούνται από

την ομάδα-στόχο κατά των αποφάσεων των

Ανεξάρτητων Αρχών. Όσο πιο πολλές είναι οι

προσφυγές κατά των αποφάσεων της Αρχής τόσο

απομακρύνεται η δυνατότητα συνδιαλλαγής μεταξύ

της Αρχής και της ομάδας-στόχου.
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17. Ποια θεωρούνται ως Γενικά χαρακτηριστικά των 

Ανεξάρτητων Αρχών;
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1. Προσωπική ανεξαρτησία

Η προσωπική ανεξαρτησία κατοχυρώνεται με τον τρόπο επιλογής των μελών της Αρχής 

και της καθιέρωσης συγκεκριμένης θητείας εντός της οποίας δεν μπορούν τα μέλη να 

παυθούν ή αντικατασταθούν. Μέσα από το συλλογικό χαρακτήρα των οργάνων το 

ασυμβίβαστο του μέλους της Αρχής με κυβερνητικά αξιώματα και το καθεστώς προστασία 

των μελών της Αρχής συγκροτείται ένα σύστημα εγγυήσεων για την προσωπική τους 

ανεξαρτησία. 

2. Λειτουργική ανεξαρτησία

Η λειτουργική ανεξαρτησία εκφράζεται με το ότι οι Αρχές διαθέτουν δικό τους μηχανισμό 

διοικητικής υποστήριξης, αυτόνομη εσωτερική διαχείριση και δικό τους προϋπολογισμό. 

Δεν υπάγονται στον ιεραρχικό έλεγχο της Διοίκησης και οι αποφάσεις τους μπορούν να 

ελεγχθούν μόνο από τη δικαστική και τη νομοθετική εξουσία. 

3. Οικονομική ανεξαρτησία

Η οικονομική τους ανεξαρτησία αφορά στον τρόπο χρηματοδότησής τους από ιδιαίτερο 

τμήμα του προϋπολογισμού και στην έκταση του οικονομικού ελέγχου αφού δεν 

επιτρέπεται έλεγχος νομιμότητας ή σκοπιμότητας του τρόπου διάθεσης παρά μόνο 

κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

4. Η έκταση των εξουσιών τους 

i. Κανονιστική εξουσία: Οι Ανεξάρτητες Αρχές εκδίδουν κανονιστικές πράξεις, παράγουν 

δηλ. κανόνες δικαίου. Η έκδοση κανονιστικών πράξεων κρίθηκε, μετά από έντονη 

αμφισβήτηση, ότι είναι νόμιμη εφόσον οι πράξεις εντάσσονται στο πλαίσιο νομοθετικής 

εξουσιοδότησης και υπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες εξειδίκευσης του υπάρχοντος 

νομοθετικού πλαισίου. 

ii. Ελεγκτικές – κυρωτικές εξουσίες: Οι Ανεξάρτητες Αρχές εκδικάζουν διαφορές, 

επιβάλλουν κυρώσεις, διενεργούν έρευνες, ανακρίσεις, χορηγούν άδειες, επιβάλλουν 

απαγορεύσεις κ.λ.π. Θεωρήθηκε ότι παραβιάζεται έτσι η αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας επιβολής κυρώσεων της δικαστικής εξουσίας. 

Ξεπεράστηκε η αμφισβήτηση δεδομένου ότι ελέγχονται οι αποφάσεις των Ανεξάρτητων 

Αρχών από τα δικαστήρια.

iii. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: Οι Ανεξάρτητες Αρχές εκδίδουν συστάσεις, συντάσσουν 

κώδικες δεοντολογίας κ.λ.π. 

Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν μπορούν να ανήκουν στη νομοθετική εξουσία αφού η 

κανονιστική τους αρμοδιότητα είναι οριοθετημένη και περιορισμένη από τις εξουσιοδοτικές 

διατάξεις που παρέχει η ίδια η νομοθετική εξουσία. Παράλληλα, δεν μπορούν να 

ενταχθούν ούτε στη δικαστική λειτουργία μολονότι οι εγγυήσεις των μελών τους είναι 

παρόμοιες με αυτές των δικαστών.



18. Ποια είναι η κριτική που ασκείται διαχρονικά για 
την αποτελεσματικότητα της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης; Μπορεί μια Ανεξάρτητη Αρχή όπως η ΕΑΔ να 
διαδραματίσει κάποιον ρόλο στην αντιμετώπιση της 
διαφθοράς;

15/4/2021ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4U@gmail.com 19

Η έντονη κριτική των τελευταίων δεκαετιών στην παραδοσιακή ελληνική διοικητική

δομή παρουσιάζεται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως στην ανεπάρκεια της

αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, την απουσία ελέγχου, διαφάνειας,

αξιοπιστίας. Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο τα σύγχρονα κράτη, στο πλαίσιο της

λειτουργίας τους σε απελευθερωμένες αγορές, τείνουν να διαμορφώνουν διοικητικά

μοντέλα στα οποία ο κρατικός τομέας είναι συρρικνωμένος. Η πολυδιάστατη

κατάσταση που δημιουργείται στην οικονομία και στην κοινωνία προκαλεί και σύγχυση

αρμοδιότητας, ορίων και πολιτικοποιείται σημαντικό μέρος της δημόσιας διοίκησης. Ως

αποτέλεσμα εμφανίζονται διαφόρων ειδών αρνητικά φαινόμενα, εντάσεις και πόλεμοι

συμφερόντων, πιέσεις από ομάδες με οικονομικά κίνητρα, πελατειακές σχέσεις και

έλλειψη κοινού οράματος. Στο πλαίσιο της θεσμικής εξισορρόπησης, οι ΑΔΑ ως

αντίβαρα στις «παρεκτροπές» των φορέων της δημόσιας εξουσίας καλούνται να

αμβλύνουν τα χάσματα μεταξύ του πολίτη και του κράτους μέσω της εποπτείας τoυ

έργου των υπαλλήλων και υπηρεσιών, για την τήρηση της νομιμότητας, της

διαφάνειας και της λογοδοσίας

Κύρια Σύσταση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ είναι η δημιουργία ανεξάρτητης και σταθερής

δομής και η ανάπτυξη στρατηγικής ενάντια στη διαφθορά με διάχυση δεδομένων και

καλών πρακτικών εντός και εκτός δημόσιας διοίκησης. Οι κύριες Συστάσεις της Έκθεσης

του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, για την καταπολέμηση της διαφθοράς

στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να στηρίζεται στον τρόπο αντιμετώπισης από

τη νέα Αρχή των αδυναμιών και των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από τη δράση

των προηγούμενων οργάνων . Πιο ειδικά, η ανεξαρτησία της Αρχής, οι τρεις βασικοί

επιχειρησιακοί πυλώνες της νέας Αρχής (διενέργεια ελέγχων, πρόληψη και πολιτικές

ακεραιότητας, σχέσεις με την κοινωνία), η ευθύνη της για το συνολικό σχεδιασμό, τον

συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των

ελεγκτικών μηχανισμών, για την πραγματοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, για την καλλιέργεια κουλτούρας αντιδιαφθοράς,

συνάδουν ευθέως με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, η ΕΑΔ μπορεί να

αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό, τη διασπορά των υπηρεσιών και ελεγκτικών

μηχανισμών και σωμάτων, την αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων των

προϋπάρχοντων οργάνων και την έλλειψη ουσιαστικού συντονισμού της δράσης τους,

ως αδυναμία του προηγούμενου συστήματος

Τέλος, η ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής υποδοχής και αξιολόγησης των 

καταγγελιών διαφθοράς, η ανάπτυξη κοινών προτύπων και εργαλείων διερεύνησης 

φαινομένων διαφθοράς, η αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής και 

σύγχρονων εργαλείων (ανάλυση δεδομένων, συμπεριφορικές προσεγγίσεις, 

τεχνητή νοημοσύνη) από τη νέα Αρχή θα συνδράμουν στη συλλογή και διαχείριση 

δεδομένων που είναι ανεπαρκείς στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και κρίνονται 

απαραίτητες για την υποστήριξη αποτελεσματικών και αποδοτικών αποφάσεων 

πολιτικής 
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19. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 
αποκεντρωτικού συστήματος;

Χαρακτηριστικά του ισχύοντος στη χώρα μας αποκεντρωτικού συστήματος είναι: i) η

διάκριση μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών οργάνων, ii) η άσκηση αποφασιστικής

αρμοδιότητας από τα περιφερειακά όργανα και iii) η ιεραρχική σχέση μεταξύ της κεντρικής

διοίκησης και των περιφερειακών οργάνων. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τα παραπάνω

χαρακτηριστικά:

i) Η διάκριση μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών οργάνων προϋποθέτει την

γεωγραφική διαίρεση της επικράτειας. Το εδαφικό κριτήριο, επιβεβαιώνει την γνήσια

μορφή αποκέντρωσης και προσδιορίζει το κύκλο των υποθέσεων που είναι αρμόδια να

χειριστούν τα περιφερειακά όργανα. Κριτήρια της παραπάνω γεωγραφικής διαίρεσης,

σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι οι γεωοικονομικές, κοινωνικές

και συγκοινωνιακές συνθήκες της χώρας. Τα κριτήρια αυτά αφορούν αποκλειστικά στην

διοικητική αποκέντρωση, και δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοσθούν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Επίσης δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν μεταξύ τους.

ii) Για να πληρωθεί η προϋπόθεση της αποκέντρωσης δεν απαιτείται απλά άσκηση

αρμοδιοτήτων από τα περιφερειακά όργανα για υποθέσεις της περιφέρειάς τους, αλλά

άσκηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων. Δηλαδή τα όργανα αυτά δεν θα πρέπει απλά

να ασκούν αρμοδιότητες συμβουλευτικού ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα αλλά να

ασκούν αποφασιστικές. Οι αποφασιστικές αυτές αρμοδιότητες δεν πρέπει να τελούν υπό

την έγκριση των κεντρικών οργάνων αλλά να υπόκεινται μόνον σε έλεγχο νομιμότητας.

Παράλληλα για να εξασφαλιστεί πραγματική και προηγμένη αποκέντρωση δεν αρκεί οι

αρμοδιότητες να είναι απλά αποφασιστικές. Πρέπει παράλληλα να είναι και αποκλειστικές,

δηλαδή να μην είναι συντρέχουσες με όργανα της κεντρικής διοίκησης. Πρέπει να είναι

γενικές και όχι ειδικές. Οι γενικές αρμοδιότητες παρέχουν εκτεταμένη και ουσιαστική

αποκέντρωση.

iii) Οι αποκεντρωμένες διοικητικές περιφέρειες, δεν έχουν δική τους νομική

προσωπικότητα αλλά εντάσσονται στο νομικό πρόσωπο του κράτους. Τα

αποκεντρωμένα περιφερειακά όργανα εντάσσονται στην ιεραρχία του νομικού προσώπου

του κράτους.



ΤΟΜΟΣ Γ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΟΥ Γ
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Τέσσερις οι βασικές θεωρητικές σχολές                                                                            

1. Πλουραλισμός: δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των 

κρατών στο διεθνές σύστημα και δεν ενδιαφέρεται να καταργήσει τα εθνικά 

κράτη ως αυτόνομες μονάδες.                                                                         

2. Λειτουργισμός: Οικοδόμηση διεθνούς κοινότητας για την επίλυση των 

συγκρούσεων και την ικανοποίηση βασικών αναγκών πρόνοιας μέσω 

ορθολογικής τεχνοκρατίας που να υπερβαίνει κάθε δογματική εδαφική 

αξίωση.                                                                                                                      

3. Ομοσπονδισμός: παράδοση της ειρηνικής σκέψης ωε μέσο επίλυσης 

του προβλήματος του πολέμου. Δημιουργία ενός υπερεθνικού κράτους από 

μια ομάδα προηγουμένως κυρίαρχων κρατών. Υποδιαίρεση σε τέσσερις 

κατηγορίες Νέος Ομοσπονδισμός, Ομοσπονδισμός ως διαδικασία, 

Ομοσπονδισμός ως διαδικασία, Συνολικός Ομοσπονδισμός.                  

4.  Νεολειτουργισμός: αντί τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους, 

που είναι ανέφικτο, να διαμορφωθούν οι όροι για την κατάργησή του.

▪ Από τα θεωρητικά 
πρότυπα δύο 

ενδιαφέρονται πρωτίστως 
για την κατάργηση του 

εθνικού κράτους: ο 
νεολειτουργισμός και ο 

Ομοσπονδισμός. Σε αυτά 
θα μπορούσε να 
προστεθεί και ο 

λειτουργισμός, με την 
επιφύλαξη της 

διχογνωμίας που 
υφίσταται μεταξύ των 

υποστηριχτών της 
προσέγγισης αυτής για το 

μέλλον του εθνικού 
κράτους.

20. Ποιες είναι οι κυρίαρχες θεωρίες για την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση;

5. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ. Κάθε αύξηση υπερεθνικής δραστηριότητας είναι αποτέλεσμα

εσκεμμένης πράξης των κρατών και όχι των ίδιων των υπερεθνικών δρώντων. • Οι υπερεθνικοί

θεσμοί δεν αποκτούν αυτονομία μόνο περιθώρια δράσης. • Η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν

προέκυψε από την αποτυχία του έθνους κράτους αλλά ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια

διάσωσής του. Η διαμόρφωση εγχώριων προτιμήσεων– τα οικονομικά συμφέροντα είναι κυρίως

αυτά που διαμορφώνουν την εθνική πολιτική. Η διακρατική διαπραγμάτευση καθορίζεται από τις

προτιμήσεις και τη διαπραγματευτική δύναμη του κάθε κράτους – δημιουργούν αλληλεξάρτηση.

Οι υπερεθνικοί θεσμοί διευκολύνουν τη συνεργασία μειώνοντας το κόστος της διαπραγμάτευσης

(οι υπερεθνικοί θεσμοί αποφασίζουν) και χορηγώντας μεγαλύτερη αυτονομία στις κυβερνήσεις

από τους πολίτες.



21. Ποια είναι η έννοια της περιφερειακής πολιτικής [πολιτικής 
συνοχής] και ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δημιουργία της;
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Η μείωση των ανισοτήτων στην ΕΕ σε γεωγραφικό επίπεδο καταβάλλονται μέσω της 

πολιτικής για συνοχή.

Η πολιτική συνοχής συνίσταται στην παροχή ενισχύσεων υπό προϋποθέσεις που

επιβάλλονται για μεταβιβάσεις πόρων τόσο σε επίπεδο ενισχύσεων όσο και σε επίπεδο

συστήματος εφαρμογής.

Κοινό σύστημα διαχείρισης μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού

επιπέδου, πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης.

Επιχείρημα μιας Περιφερειακής Πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ αφορά την επούλωση των δια-

περιφερειακών εισοδηματικών ανισοτήτων, αν και ο κύριος λόγος της είναι πολιτικός. Η

Περιφερειακή Πολιτική αποτελεί έκφανση της αλληλεγγύης των μελών της.

Η αναγκαιότητα της περιφερειακής

πολιτικής εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας

του ’60 και συνδυάζεται με σημαντικά

γεγονότα, τα οποία είναι

1. το τέλος της περιόδου μεταπολεμικής

οικονομικής ανάπτυξης που χαρακτηρίστηκε

από εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς

οικονομικής ανάπτυξης.

2. Συζητήσεις για την πρώτη διεύρυνση της

ΕΟΚ με την ένταξη Ηνωμένο Βασίλειο,

Δανία, Ιρλανδία, χώρες με έντονα

περιφερειακά προβλήματα.

3. Πρώτη ενεργειακή κρίση (1973).

4. Κατάρρευση του συστήματος Bretton

Woods.

Ιδεολογικοί λόγοι για την υιοθέτηση

περιφερειακής πολιτικής σε επίπεδο

ΕΟΚ/ΕΕ:

1. Αναγκαιότητα να μετριαστούν οι

επιπτώσεις της πολιτικής ανταγωνισμού

στην περιφερειακή ανάπτυξη.

2. Αναγκαιότητα βελτίωσης της σχετικής

θέσης των λιγότερο ανεπτυγμένων

περιφερειών για άριστη αξιοποίηση των

ωφελειών της ενιαίας αγοράς.

3. Ορισμένες χώρες θεωρούσαν ότι δεν είναι

ευνοημένες με την ΚΑΠ και επιζητούσαν

δίκαιη κατανομή κόστους.

Ο σκοπός της περιφερειακής 
(συνοχής) πολιτικής είναι κατά βάση 

πολιτικού περιεχομένου, αφού η ίδια η θέση 
της Ε.Ε. ως ένα διεθνές μόρφωμα που 
θεμελιώνεται στην αλληλεγγύη των μελών 
του, επιβάλλει την πολιτική συνοχής. 
Άλλωστε, η ΟΝΕ δεν θα μπορούσε να 
λειτουργεί και να συμβιβάζεται με τις 
ασυμμετρίες που υπάρχουν σε επίπεδο 
περιφερειών της Ε.Ε. Με λίγα λόγια, για να 
μπορούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν 
με ανάλογες στρατηγικές, με ίδιους 
μηχανισμούς και δράσεις το πεδίο της 
ανάπτυξης τους, απαιτείται να υπάρχει ένα 
κοινό πλαίσιο αναφοράς, μια κοινή 
συνεκτική πολιτική (περιφερειακή) έτσι 
ώστε να εξομαλύνονται χάσματα και 
αποκλίσεις που ανακόπτουν την Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση

Στο άρθρο 2 ΣΕΕ αναφέρεται ρητά ότι η 

Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική 

και εδαφική συνοχή και αλληλεγγύη των 

κρατών-μελών. Στο Άρθρο 4 ΣΕΕ γίνεται 

επίσης αναφορά στη σχετική αρμοδιότητα 

της Ε.Ε., που χαρακτηρίζεται ως 

συντρέχουσα στο πεδίο της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Αντίστοιχες είναι οι αναφορές για την 

πολιτική συνοχής και στα άρθρα 174 και 

175 ΣΛΕΕ, αφού σε αυτά ορίζεται ως 

στόχος της ένωσης η προαγωγή της 

αρμονικής ανάπτυξης του συνόλου της, 

έτσι ώστε να έχει δράση τέτοια, που να 

ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

22. Πώς προκύπτει η αναγκαιότητα
και ποιοι λόγοι οδήγησαν στη 
δημιουργία της;
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23.  Ποιοι είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 
πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. από τα πρώτα Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα έως και τα ΕΣΠΑ;

Η Ε.Ε. ενισχύει επίσης την υλοποίηση των στόχων της περιφερειακής 

πολιτικής – πολιτικής συνοχής,  με τη δράση της μέσω των διαρθρωτικών 

ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων 

υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων. Από το περιεχόμενο των άρθρων 

αυτών, γίνεται απόλυτα σαφές ότι η πολιτική συνοχής είναι στρατηγικής 

σημασίας και αφορά την επίτευξη του κατάλληλου συντονισμού τόσο των 

κοινοτικών, όσο και των εθνικών πολιτικών. Επιπλέον, η συνοχή θεωρείται 

απαραίτητο στοιχείο της ευρωπαϊκής ενοποίησης καθώς και της 

ολοκλήρωσης της Εσωτερικής Αγοράς. Οι δράσεις που απαιτούνται για το 

σκοπό αυτό έχουν δημοσιονομικό αλλά και μη δημοσιονομικό χαρακτήρα. 

Ο συντονισμός των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή 

ουσιαστικά οι φορείς της πολιτικής συνοχής, αποτελούν το βασικότερο 

μέσο δημοσιονομικής διαχείρισης που έχει στη διάθεσή της η Ε.Ε. για να 

επιτύχει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Τα κύρια χαρακτηριστικά των φάσεων εξέλιξης της πολιτικής συνοχής από τα ΚΠΣ

(1989-1999), στη Στρατηγική της Λισαβόνας (Ατζέντα 2000) και τα ΕΣΠΑ (2007-2020),

αποτυπώνονται στους στόχους των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Πρωτοβουλιών της

ΕΟΚ/Ε.Ε. τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.

Το 1ο ΠΛΑΙΣΙΟ (πριν την αναθεώρηση του) αναφέρεται σε τρία διαθρωτικά ταμεία: το

Ευρωπαϊκό, Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Η αναθεώρηση του

1988 τροποποίησε τους στόχους της πολιτικής συνοχής, ως εξής

(Τσινισιζέλης,2010,σελ.180):

 Στόχος 1: Προώθηση της Ανάπτυξης και της Διαρθρωτικής προσαρμογής των

λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών. Αφορά περιφέρειας των οποίων το ΑΕΠ ανά

κάτοικο ήταν κάτω από 75% του μ.ό. της Ε.Ε.

 Στόχος 2: Η ανασυγκρότηση των περιφερειών που βρίσκονται σε ύφεση λόγω

βιομηχανικής παρακμής.

 Στόχος 3: Η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας.

 Στόχος 4: Η διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων

 Στόχοι 5Α - 5Β: Η προσαρμογή των γεωργικών διαρθρωτικών και η προώθηση της

ανάπτυξης των γεωργικών περιφερειών.
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24. Χαρακτηριστικά πολιτικής συνοχής…..συνέχεια

Στην επόμενη περίοδο, δηλαδή μετά το 1999 και την

ολοκλήρωση των 1-2-3 ΚΠΣ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα

σε άλλες πολιτικές, μεταρρύθμισε και την περιφερειακή.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια

ουσιαστική αναθεώρηση των στόχων των Διαρθρωτικών

Ταμείων κάνοντας τις κατηγορίες- ΣΤΟΧΟΥΣ τρεις, από

προηγουμένως επτά. Αυτοί οι στόχοι αφορούν τις :

α) περιφέρειες σε αναπτυξιακή υστέρηση,

β) περιφέρειες σε διαρθρωτική κρίση,

γ) περιφέρειες για τις οποίες απαιτείται στήριξη για
εκπαίδευση, κατάρτιση και δημιουργία θέσεων
απασχόλησης.

Στην παραπάνω "ΑΤΖΕΝΤΑ 2000" 

δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στη 

χρηματοδοτική στήριξη των 

προβληματικών περιφερειών και 

ιδιαίτερα στην χορήγηση του 70% 

των συνολικών δαπανών στις 

περιφέρειες του ΣΤΟΧΟΥ 1 (σε 

αναπτυξιακή υστέρηση)

Τα νέα χαρακτηριστικά της 

πολιτικής συνοχής μετά την 

Agenda του 2000 φαίνονται στην 

επαναδιατύπωση και 

ανασχεδιασμό των στόχων της, 

οι οποίοι (στα ΕΣΠΑ) είναι: 

Στόχος 1: Σύγκλιση, 

Στόχος 2: Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και 

Απασχόληση και 

Στόχος 3: Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία. 

Η επιδίωξη των στόχων αυτών 

συνοδεύεται από ένα Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Στήριξης 

(ΕΣΠΑ), που περιλαμβάνει :

− ανάλυση των αναπτυξιακών ανισοτήτων

− επιλογή στρατηγικής με βάση τις θεματικές και

εδαφικές προτεραιότητες

− επιχειρησιακά προγράμματα

− περιγραφή τρόπων συμβολής των δαπανών στους

στόχους σύγκλισης και

− ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων των

Διαρθρωτικών Ταμείων
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Την επόμενη περίοδο (2007-2013), ο

προσανατολισμός της περιφερειακής

πολιτικής είναι στη βάση της στρατηγικής

της Λισαβόνας (2000), με σκοπό την

ανανέωση της ανταγωνιστικότητας και

την ενίσχυση της δυναμικής οικονομικής

ανάπτυξης, την αύξηση της

παραγωγικότητας και την επίτευξη

κοινωνικής συνοχής, με επίκεντρο τη

γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο

δυναμικό. Με το ΕΣΠΑ προστέθηκαν

στις χωρικές προτεραιότητες η βιώσιμη

αστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της

υπαίθρου και η διαπεριφερειακή

συνεργασία .

25.  Χαρακτηριστικά πολιτικής 
συνοχής…..συνέχεια

Στην αμέσως επόμενη προγραμματική περίοδο,

δηλαδή από το 2014-2020, το ΕΣΠΑ γίνεται το

βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της

χώρας, με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που

προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και

Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε.

Οι στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

άρρηκτα συνδεδεμένοι με την προαγωγή της

ανάπτυξης και συγκεκριμένα αφορούν :

την έξυπνη επένδυση στην

εκπαίδευση, την έρευνα και την

καινοτομία, τη βιώσιμη οικονομία και

ανάπτυξη, την χωρίς αποκλεισμούς,

δημιουργία θέσεων εργασίας και τη

μείωση της φτώχειας στην Ε.Ε.
Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ΕΣΠΑ είναι οι

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, με τις

οποίες αντιμετωπίζονται με εξειδικευμένο τρόπο

τα αναπτυξιακά προβλήματα μιας δεδομένης

γεωγραφικής περιοχής. Βασικό εργαλείο για την

εξασφάλιση της πολιτικής συνοχής με

αποτελεσματικές δράσεις αποτελεί και η ΕΕΣ (

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία), με την οποία

γίνονται εφικτά διακρατικά αναπτυξιακά

προγράμματα

Συνοψίζοντας, η εξελικτική πορεία της πολιτικής συνοχής ειδικά κατά την περίοδο από το 1989

έως το 2020 χαρακτηρίζεται από μία σημαντική αλλαγή στην κατεύθυνσή της ως προς τη

βαρύτητα που δίνει στην ανάπτυξη. Από την αρχική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε

σχετικά μικρής κλίμακας έργα, με επίκεντρο την προώθηση των οικονομιών κατά την

αναπτυξιακή τους τροχιά, σταδιακά η συμβολή της σε επίπεδο πολιτικής συνοχής έδωσε

έμφαση σε μεγαλύτερα έργα υποδομής με μία διαφορετική φιλοσοφία επιδίωξης της σύγκλισης.

Μετά τη "λισαβονοποίηση" της περιφερειακής πολιτικής, ο αναπροσανατολισμός αναφέρεται

στη σχετική μείωση των χρηματοδοτικών πόρων εξαιτίας της αύξησης των κρατών μελών της

Ε.Ε από τις διαδοχικές διευρύνσεις και στη θεμελιώδη αναδιάρθρωση των περιφερειακών

επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ). Με την αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής για την

περίοδο 2000-2020 [δηλαδή και για τα ΚΠΣ και για τα ΕΣΠΑ], το κοινό στρατηγικό Πλαίσιο

προωθεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω της επιδίωξης αλληλοσυμπληρωματικότητας

των Διαρθρωτικών Ταμείων. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης των ΕΣΠΑ,

οι νεοεισαγόμενες Συμβάσεις Εταιρικής Σχέσης και οι μεταρρυθμίσεις που τις συνοδεύουν,

εφαρμόστηκαν με την πρόβλεψη και προσδοκία να διευκολύνουν την έκβαση των εθνικών

αναπτυξιακών προγραμμάτων



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΥ
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Συζητήστε κριτικά την 
Αναγκαιότητα και τους Λόγους 
Δημιουργίας στο πλαίσιο της 
Διαχρονικής Εξέλιξης της 
Πολιτικής Συνοχής στην Ε.Ε.
▪ Η αναγκαιότητα των περιφερειακών πολιτικών εμφανίζεται στα 

τέλη της δεκαετίας του ’60 και συνδυάζεται με σημαντικά 
γεγονότα, τα οποία είναι :     

1. το τέλος της περιόδου μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης 
που χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς 
οικονομικής ανάπτυξης. 2. Συζητήσεις για την πρώτη διεύρυνση 
της ΕΟΚ με την ένταξη Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιρλανδία, 
χώρες με έντονα περιφερειακά προβλήματα. 3. Πρώτη 
ενεργειακή κρίση (1973).  4. Κατάρρευση του συστήματος 
Bretton Woods.

▪ Ιδεολογικοί λόγοι για την υιοθέτηση περιφερειακής πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΟΚ/ΕΕ: 

▪ Αναγκαιότητα να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πολιτικής 
ανταγωνισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη.                                                                                     

▪ Αναγκαιότητα βελτίωσης της σχετικής θέσης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών για άριστη αξιοποίηση των ωφελειών 
της ενιαίας αγοράς. 

▪ Ορισμένες χώρες θεωρούσαν ότι δεν είναι ευνοημένες με την ΚΑΠ 
και επιζητούσαν δίκαιη κατανομή κόστους. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ 
ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ 
ΕΊΝΑΙ:

▪ Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ  το 1975), θέτοντας για πρώτη φορά ζητήματα ισόρροπης 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών.

▪ Το 1993 δημιουργήθηκε το Ταμείο Συνοχής και η Επιτροπή 
Περιφερειών.

▪ Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) το 1983. 
Αφορούσαν κυρίως τρείς χώρες/περιφέρειες, την Ελλάδα, τη νότια 
Γαλλία και την Ιταλία, με συνολικό ύψος χρηματοδοτήσεων 6,6 δις 
Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ΕΝΜ).

▪ Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) υπήρξε καταλυτική για την 
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΟΚ/ΕΕ για τους εξής λόγους:                                          

▪ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) απέκτησε 
τυπική υπόσταση με την ένταξη στις Συνθήκες.                                                       

▪ Ένταξη της Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής στις Συνθήκες.

▪ Από την Ιδρυτική Συνθήκη της ΕΕ μέχρι και τη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας  θεσπίστηκε μια σειρά κανονιστικών διατάξεων, που στο 
σύνολό τους ρυθμίζουν την οικονομική διακυβέρνηση στο εσωτερικό 
της Ευρωζώνης.

▪ Το κράτος, που εμφανίζει δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% 
του ΑΕΠ υποβάλλεται στη διαδικασία  υπερβολικού ελλείμματος, με 
τις αρνητικές συνέπειες που αυτή επάγεται. Οι ως άνω υποχρεώσεις 
συνοδεύονται βεβαίως και από δικαιώματα των κρατών μελών, όπως 
αυτά απορρέουν από τις οικείες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και 
στοχεύουν πρωτίστως στην οικονομική σύγκλιση και κοινωνική 
συνοχή.
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26. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα των Δημόσιων 
επιχειρήσεων; Σε ποια αίτια οφείλονται; Μπορεί η 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ να συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα;

Δύο είναι τα προβλήματα που εμφανίζονται σε πολλές -αν όχι σε όλες- τις δημόσιες

επιχειρήσεις. Το πρόβλημα της οικονομικής και τεχνολογικής αναποτελεσματικότητας και

το πρόβλημα των ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσεων.

Με τον όρο ΄τεχνολογική αναποτελεσματικότητα΄ εννοούμε μία κατάσταση όπου οι

συντελεστές παραγωγής δε χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να παράγεται το τελικό

προϊόν με το ελάχιστο δυνατό κόστος, όταν δηλ. υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής. Με

το όρο ΄οικονομική αναποτελεσματικότητα΄ εννοούμε μία κατάσταση κατά την οποία τα

παραγόμενα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση του κοινωνικού συνόλου δηλ. δεν

παράγεται η ποσότητα κάθε αγαθού που επιθυμεί το κοινωνικό σύνολο.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις κατηγορούνται ότι λειτουργούν αναποτελεσματικά, με την

έννοια ότι δεν ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους και ότι η

τεχνολογική αυτή αναποτελεσματικότητα -και άρα υψηλότερο κόστος παραγωγής-

αντισταθμίζει την οικονομική αναποτελεσματικότητα των ιδιωτικών μονοπωλίων, με

συνέπεια το ιδιωτικό μονοπώλιο να είναι προτιμότερο από το δημόσιο μονοπώλιο από

άποψη στατικής κατανομής των πόρων. Κυρίως λόγω της έλλειψης κινήτρων για τις

δημόσιες επιχειρήσεις που είναι δύο κατηγοριών: οργανωτικά και ατομικά.

Στα οργανωτικά κίνητρα υπάγονται η πτώχευση και ο ανταγωνισμός και στα ατομικά η

μισθολογική διάρθρωση και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Λόγοι ιδιωτικοποίησης:

α) αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης των περιορισμένων παραγωγικών πόρων,

β) μείωση των δανειακών αναγκών του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

γ) μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών,

δ) ενδυνάμωση του κλίματος των βιομηχανικών σχέσεων και της επιχειρηματικότητας,

ε) βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης

των καταναλωτών και

στ) περισσότερο ορθολογική αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι ιδιωτικοποιήσεων:

1. Πώληση περιουσιακών στοιχείων του κράτους σε ιδιώτες.

2. Εργολαβική ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς της παραγωγής την παραγωγή

ορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του κράτους.

3. Διανομή κουπονιών στους πολίτες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

από κατάλογο συγκεκριμένων πωλητών που ικανοποιούν συγκεκριμένες

προδιαγραφές.

4. Απελευθέρωση της αγοράς από εμπόδια εισόδου σε αυτήν ιδιωτών.
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27. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του 
Προϋπολογισμού;  

Οι 5 λειτουργίες του προϋπολογισμού των δημόσιων φορέων:

1. Η προγραμματική λειτουργία: ο προϋπολογισμός αποτελεί το μέσο βραχυχρόνιου

προγραμματισμού της δραστηριότητά του.

2. Η κατανεμητική λειτουργία: ο προϋπολογισμός αποτελεί το μέσο κατανομής των

πόρων μεταξύ των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος φορέας. Στον ιδιωτικό

τομέα τη λειτουργία αυτή επιτελεί ο μηχανισμός των τιμών ο οποίος συντονίζει την προσφορά

και τη ζήτηση.

3. Η αναδιανεμητική λειτουργία: με τον προϋπολογισμό επιτυγχάνεται η αναδιανομή του

εισοδήματος ανάμεσα στις εισοδηματικές τάξεις, γεωγραφικές περιοχές κ.λ.π. η δωρεάν

παροχή αγαθών σε χαμηλά εισοδηματικές τάξεις, η επιβολή προοδευτικών φόρων βελτιώνουν

τη διανομή του εισοδήματος. Ωστόσο στη χώρας μας, δυστυχώς, το μεγαλύτερο μερίδιο στα

έσοδα έχουν οι έμμεσοι φόροι που επιβαρύνουν τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις που σε

συνδιασμό με τη φοροδιαφυγή καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του προϋπολογισμού.

4. Η σταθεροποιητική λειτουργία: ο προϋπολογισμός επηρεάζει τα μακροοικονομικά

μεγέθη της οικονομίας και εφόσον είναι διαμορφωμένος κατάλληλα, μπορεί να βοηθά στη

σταθεροποίηση της οικονομίας.

5. Η αναπτυξιακή λειτουργία: ο προϋπολογισμός μπορεί να επηρεάζει το ρυθμό

οικονομικής μεγέθυνσης ή οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας. Π.χ οι δαπάνες για την

εκπαίδευση ή οι επενδύσεις υποδομής προωθούν την οικονομικής ανάπτυξη της χώρας.
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28. Τι γνωρίζετε για τους ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;

Τα έσοδα και τα έξοδα κατατάσσονται ανά κατηγορίες και είδη έτσι ώστε να μπορεί κανείς να έχει

λεπτομερή εικόνα των επιμέρους εσόδων και δαπανών και να προβαίνει σε καλύτερη αξιολόγηση τόσο

της χρήσης των πόρων όσο και της δραστηριότητας των επιμέρους φορέων. Δεν διευκολύνει, όμως, την

επίτευξη ενός αποτελέσματος με το μικρότερο δυνατό κόστος (οικονομική αρχή) γιατί ο

προϋπολογισμός δεν εμφανίζει την αξία της παραγωγής που πραγματοποιείται με την χρησιμοποίηση

των εισροών και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ του αποτελέσματος και του κόστους κάθε μίας

δραστηριότητας και έτσι, δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση των διαφόρων δημόσιων δραστηριοτήτων.

Επίσης, οι δαπάνες κατατάσσονται κατά φορέα ενώ για πολλές δραστηριότητες απαιτείται η σύμπραξη

πολλών φορέων ενώ και το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται για μικρό χρονικό διάστημα.

Και έτσι, δεν εμφανίζεται σε αυτόν το συνολικό κόστος του έργου. Για τους λόγους αυτούς τα

τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι προϋπολογισμοί προγραμμάτων που δίνουν έμφαση

στον επιδιωκόμενο στόχο και κατατάσσουν έσοδα και έξοδα κατά πρόγραμμα. Έτσι είναι δυνατή η

αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων και ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η

οικονομική αρχή. Οι προϋπολογισμοί προγραμμάτων καλύπτουν μεγάλη χρονική περίοδο ώστε να είναι

δυνατή η αξιολόγηση μακροχρόνιων έργων. Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων έχει τα εξής

χαρακτηριστικά: ● Η κατηγοριοποίηση των δαπανών γίνεται με κριτήριο τις πολιτικές και τα

προγράμματα που χρηματοδοτούνται. Η λειτουργία ενός κράτους συμπυκνώνεται στις εξής δράσεις:

Άμυνα, εξωτερικές υποθέσεις, θησαυροφυλάκιο, δικαιοσύνη, δράσεις για τον άνθρωπο και περιβάλλον.

● Η κατηγοριοποίηση ενός προϋπολογισμού προγραμμάτων περιλαμβάνει τρία ή τέσσερα επίπεδα. Στο

πρώτο καταγράφονται οι βασικοί τομείς ενός κράτους, στο δεύτερο ή και στο τρίτο καταγράφονται τα

προγράμματα που εξυπηρετούν κάθε τομέα και στο τελευταίο εξειδικεύεται η υλοποίηση κάθε

προγράμματος. ● Καταγράφονται όλοι οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι σε κάθε πρόγραμμα . ●

Συσχετίζονται οι πόροι και τα αποτελέσματα.● Τίθενται γενικοί και ειδικοί δείκτες για την

αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η εφαρμογή του προϋπολογισμού προγραμμάτων 

εξυπηρετεί: 

• Ενιαία απεικόνιση τακτικού προϋπολογισμού,

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και ειδικών

λογαριασμών

• Δυνατότητα προσδιορισμού του κόστους ενός προγράμματος

• Διευκόλυνση της αξιολόγησης μίας δράσης της

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της.

• Ενίσχυση της υπευθυνότητας των φορέων

• Ορθή δημοσιονομική διαχείριση

• Ουσιαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών

• Αποτύπωση όλων των δράσεων των φορέων του ευρύτερου

δημόσιου τομέα

• Πλήρης διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης
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29. Ποιες είναι κυριότερες αδυναμίες και τα 
βασικότερα προβλήματα του Ελληνικού 
Προϋπολογισμού και πως θα μπορούσαν αυτά να 
αντιμετωπιστούν με την θέσπιση των 
Προϋπολογισμών Προγραμμάτων; 

Οι βασικές αδυναμίες που χαρακτήριζαν τον ελληνικό προϋπολογισμό πριν

την ψήφιση του ν.3871/2010 συνοψίζονται ως εξής :

α. Αδυναμίες ως προς την κατάρτιση του προϋπολογισμού, β. Αδυναμίες ως

προς την ψήφιση του προϋπολογισμού , γ. Αδυναμίες ως προς την εκτέλεση

του προϋπολογισμού,

δ. Αδυναμίες ως προς τον έλεγχο του προϋπολογισμού

Συνοψίζοντας, τα κυριότερα προβλήματα του ελληνικού προϋπολογισμού είναι

:

❑ ΄Ελλειψη διαφάνειας

❑ Ετήσιος προϋπολογισμός χωρίς σύνδεση με τα αποτελέσματά του.

❑ Μεγάλος βαθμός συγκεντρωτισμού στη λήψη αποφάσεων και μικρή

ευελιξία στην ανακατανομή των πόρων

❑ Πολλαπλοί έλεγχοι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο

❑ Απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας

❑ Οργανωτικές αδυναμίες

Προϋπολογισμοί Προγραμμάτων

Για να αποφευχθούν τα μειονεκτήματα των κλασικών προϋπολογισμών

άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη χώρα μας οι λεγόμενοι προϋπολογισμοί

προγραμμάτων.Οι προϋπολογισμοί αυτοί δίνουν έμφαση στον επιδιωκόμενο

στόχο και κατατάσσουν τα έσοδα και τα έξοδα κατά πρόγραμμα δηλαδή, κατά

τελικό επιδιωκόμενο σκοπό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αξιολόγηση

των διαφόρων προγραμμάτων και ελέγχεται η αποδοτικότητα των ποικίλων

μέσων δράσης του δημόσιου φορέα, άρα και ο βαθμός στον οποίο

επιτυγχάνεται η οικονομική αρχή. Επίσης,οι προϋπολογισμοί προγραμμάτων

καλύπτουν κατά κανόνα μια μεγάλη χρονική περίοδο, ώστε να είναι δυνατή η

αξιολόγηση έργων που διαρκούν περισσότερα από ένα έτη.Βασική ιδέα των

προϋπολογισμών προγραμμάτων είναι η αποτύπωση των πολιτικών στόχων

σε προγράμματα με μετρήσιμο κόστος και αποτελέσματα
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30. Ποια είναι η έννοια, της Δημοσιονομικής Πολιτικής για ένα 
κράτος – μέλος της Ε.Ε. Ποια η σύνδεση της αποτελεσματικότητας 
της συγκεκριμένης πολιτικής με τη θεωρία των άριστων 
περιοχών;

Με τον όρο δημοσιονομική διακυβέρνηση εννοείται το σύνολο των κανόνων, ρυθμίσεων και

διαδικασιών που πρέπει να υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη μιας οικονομικής ένωσης και οι

οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ,καταρτίζεται , ψηφίζεται , υλοποιείται

και παρακολουθείται ο προϋπολογισμός κάθε κράτους-μέλους. Πιο συγκεκριμένα, η

δημοσιονομική διακυβέρνηση περιλαμβάνει εθνικούς αριθμητικούς δημοσιονομικούς

κανόνες, τη δημιουργία ανεξάρτητων δημοσιονομικών ινστιτούτων και τη θέσπιση

μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών πλαισίων.

Η Δημοσιονομική Διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα της οικονομίας μέσω

της εξομάλυνσης των επιδράσεων του οικονομικού κύκλου, μέσω του επηρεασμού του

γενικού επιπέδου των τιμών και της σταθεροποίησης των προσδοκιών. ΄Ετσι δημιουργεί ένα

περιβάλλον μέσα στο οποίο η άσκηση κατάλληλης νομισματικής πολιτικής μπορεί να

διασφαλίσει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Ο ρόλος αυτός προσλαμβάνει ακόμη

μεγαλύτερη σημασία σε μια νομισματική ένωση .

Σύμφωνα με τη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών , μια νομισματική ένωση

πρέπει να συνοδεύεται από κεντρική οργάνωση των εθνικών προϋπολογισμών των

κρατών-μελών που την απαρτίζουν. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα παροχής

οικονομικής στήριξης (αυτόματες μεταβιβαστικές πληρωμές) σε περιφέρειες που πλήττονται

από αρνητικές διαταραχές . Η επιτυχής εφαρμογή της θεωρίας των άριστων νομισματικών

περιοχών προϋποθέτει ένα κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας των εθνικών δημοσιονομικών

προγραμμάτων σε μια νομισματική ένωση. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι εθνικές

κυβερνήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν σημαντικό βαθμό ευελιξίας και αυτονομίας.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το ΣΣΑ θα πρέπει η ασκούμενη δημοσιονομική

πολιτική από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να πειθαρχεί σε σαφείς κανόνες που

αναφέρονται στην ισορροπία του κρατικού τους προϋπολογισμού.

Οι παραπάνω απόψεις έχουν υποστεί σημαντική κριτική. Η θέση της θεωρίας των άριστων

νομισματικών περιοχών θεωρείται υπερβολικά αισιόδοξη ως προς την παραδοχή ότι οι

εθνικές αρχές θα είναι πρόθυμες να διαθέτουν τα πλεονάσματα των δικών τους

προϋπολογισμών για την απορρόφηση αρνητικών διαταραχών άλλων κρατών-μελών της

ένωσης. Από την άλλη πλευρά ,το ΣΣΑ έχει επικριθεί για την ακαμψία του εφόσον ισχύει για

όλες τις χώρες και μακροχρόνια. Επιπλέον, οι περιορισμοί που τίθενται από αυτό και

αναφέρονται στο ύψος των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους στερούνται επιστημονικής

βάσης. Οι προβληματισμοί αυτοί οδήγησαν την ΕΕ στην αναθεώρηση του ΣΣΑ . Πολλά

κράτη-μέλη έχουν διατυπώσει την ανησυχία τους αν θα πρέπει οι κανόνες του ΣΣΑ να είναι

άκαμπτοι, ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλης οικονομικής κρίσης.
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31.  Ποια είναι η σημασία της Δημοσιονομικής Πολιτικής 
ενός κράτους – μέλους σε μια Νομισματική Ένωση;

Σε ομοσπονδιακά κράτη, όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία ,η νομισματική ένωση

επιτυγχάνεται με ενιαία νομισματική και δημοσιονομική πολιτική και ενιαίο

προϋπολογισμό, γεγονός που διευκολύνει τη διαμόρφωση του κατάλληλου μείγματος

μακροοικονομικής πολιτικής. Αντίθετα, στις χώρες-μέλη της Οικονομικής και

Νομισματικής ΄Ενωσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΟΝΕ), η μεν νομισματική πολιτική

ασκείται κεντρικά , από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , ενώ κάθε κράτος-μέλος

αυτής ασκεί την δική του δημοσιονομική πολιτική και έχει το δικό του προϋπολογισμό.

Ωστόσο , ,η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε μια σειρά κανόνων που διέπουν τη άσκηση

δημοσιονομικής πολιτικής από τα κράτη-μέλη της . Η Ε.Ε έχει κεντρικό προϋπολογισμό

σημαντικά μικρού μεγέθους, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από εισφορές των

κρατών – μελών.

Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ο διαχωρισμός των δύο παραπάνω

πολιτικών σε εθνικό και ομοσπονδιακό επίπεδο δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση

διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν , ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ξέσπασε το 2008 έφερε στην επιφάνεια την

αδυναμία της ΕΕ να την αντιμετωπίσει με την υιοθέτηση του Συμφώνου Σταθερότητας

και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) , το οποίο, προέβλεπε ,μεταξύ άλλων, ότι, κάθε κράτος – μέλος της

ΕΕ πρέπει να μην έχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του παραπάνω από 3% του ΑΕΠ

και το χρέος του να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεωθεί

να ακολουθήσουν περιοριστική δημοσιονομική πολιτική.

Μέσα από το φάσμα της οικονομικής κρίσης την οποία διέρχεται η ΕΕ, προκύπτει ότι η

δημοσιονομική πολιτική των κρατών - μελών. είναι ζωτικής σημασίας για μια βιώσιμη

νομισματική ένωση. Μια υπεύθυνη εθνική δημοσιονομική πολιτική πρέπει να έχει διπλό

ρόλο. Αφενός, πρέπει να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και

αφετέρου οι δημοσιονομικοί αυτόματοι σταθεροποιητές της οικονομίας της χώρας θα

πρέπει να μπορούν να θωρακίζουν την εθνική οικονομία απέναντι στις οικονομικές

κρίσεις. Ιδιαίτερα δε σε περιόδους μεγάλης έκτασης οικονομικών κρίσεων, θα απαιτείται

μια ευρύτερη βάση σταθεροποιητικής δημοσιονομικής πολιτικής προς υποστήριξη της

εθνικής οικονομίας και των δυνατοτήτων των εθνικών προϋπολογισμών. Η υιοθέτηση

μιας τέτοιας πολιτικής δεν θα προστατεύσει μόνο τη χώρα η οποία αντιμετωπίζει

οικονομικά προβλήματα , αλλά θα προστατεύσει και τις υπόλοιπες χώρες από την

μετάδοση της κρίσης σε αυτές.

Οι στόχοι της δημοσιονομικής διακυβέρνησης συνοψίζονται στους εξής :
1.  Επίτευξη ύγιούς θέσης του προϋπολογισμού με την

πρόληψη της παρουσίας ελλειμμάτων σε αυτόν

προκειμένου να μη συσσωρεύεται δημόσιο χρέος.

2.  Μείωση της κυκλικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής

3.  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, γεγονός που

θα εξασφαλίζει την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των παραγωγικών

πόρων,

4.  Καλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών.
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32.Τι αφορά το Νέο Πλαίσιο Οικονομικής 
Διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη;

Μέχρι την κρίση του 2008, οι αποφάσεις αναφορικά με την οικονομική
διακυβέρνηση λαμβάνονταν κυρίως σε εθνικό επίπεδο με βάση τις
προσδοκίες και τα συμφέροντα κάθε κράτους χωριστά. Υπήρχε ένα
σύστημα κανόνων για τη δημοσιονομική πειθαρχία και το συντονισμό της
γενικότερης οικονομικής πολιτικής, αλλά το σύστημα αυτό ήταν κάπως
χαλαρό και όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Με κάποια καθυστέρηση, στη
σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Μαΐου 2010, οι
ευρωπαίοι ηγέτες ανακοίνωσαν τη δέσμευση όλων των ευρωπαϊκών
θεσμών για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και την εξασφάλιση
της οικονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη. Έκτοτε η Ε.Ε. , εκτός από τα
πακέτα διάσωσης των περιφερειακών χωρών, προχώρησε σε σημαντικές
αλλαγές του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνη, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνουν οι εξής.

❑ τροποποιήθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Σ.Σ.Α., 1997, 2005) 

με μια δέσμη οδηγιών και έναν κανονισμό (six-pack), 

❑ ιδρύθηκαν νέοι μηχανισμοί στήριξης κρατών μελών (αρχικά το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας (EFSF), σήμερα ο Eυρωπαϊκός

Μηχανισμός Σταθερότητας ( Ε.Μ.Σ., Ε.S.M.), 

❑ υιοθετήθηκε ένα «δημοσιονομικό σύμφωνο» (Fiscal Compact), 

❑ εντάθηκε η οικονομική συνεργασία (και αμοιβαία εποπτεία) σε ζητήματα 

γενικότερης οικονομικής πολιτικής (Euro-Plus-Pact και διαδικασία εποπτείας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών), που όμως παραμένει πιο χαλαρή, 

❑ ενισχύθηκε η κεντρική εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών (two-pack) και 

❑ τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων ώστε να συνάδουν 

προς τη νέα λογική. 

Το νέο σύστημα αμοιβαίας εποπτείας διαφέρει

σημαντικά από το προηγούμενο (προ κρίσης). Όσον

αφορά τη δημοσιονομική πτυχή γίνεται πιο

δεσμευτικό και συνδυάζεται με αυστηρότερες

κυρώσεις και ευκολότερες διαδικασίες επιβολής

τους. Ταυτόχρονα διευρύνθηκε σημαντικά το

αντικείμενο της εποπτείας. Πέρα από τις

δημοσιονομικές στοχεύσεις περιλαμβάνει τώρα και τις

γενικότερες (μακρο) οικονομικές ανισορροπίες. Κάθε

κράτος μέλος αξιολογείται με βάση ένα κατάλογο

δεικτών (scoreboard) για την εξέλιξη των αγορών, των

πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, της ανεργίας, του

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του κόστους, των

τιμών κλπ

Το νέο σύστημα εποπτείας λειτουργεί 
και προληπτικά καθώς τα διάφορα 
προγράμματα που είναι υποχρεωμένα 
να καταρτίζουν τα κράτη μέλη 
(«σύγκλισης», «σταθερότητας» και 
«προσαρμογής») προηγούνται των 
εθνικών προϋπολογισμών και πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση του ετήσιου 
προϋπολογισμού.7 Στο συντονισμό 
αυτόν ενισχύεται η εποπτική 
λειτουργία (άρα και δύναμη) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μολονότι τον 
τελικό λόγο έχουν τα Συμβούλια. 
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33. Ποια είναι η κριτική που έχει ασκηθεί για την 
αποτελεσματικότητα της Δημοσιονομικής 
Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης; 

Η κριτική αμφισβητεί τόσο την αποτελεσματικότητα των νέων κανόνων όσο και τους

στόχους με τους οποίους συνυφαίνονται (δημοσιονομική εξυγίανση,

ανταγωνιστικότητα). Αυτοί οι στόχοι-προτεραιότητες και οι πολιτικές στις οποίες

μεταφράζονται δεν έχουν μέχρι τώρα αμβλύνει τα δημοσιονομικά προβλήματα, αφού τα

χρέη εξακολουθούν να αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Barro, το υψηλό δημόσιο χρέος

αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογία η οποία θα μειώσει το δυναμικό

της οικονομικής ανάπτυξης. Η οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων ετών έχει

επιβεβαιώσει την άποψη του Barro, αφού σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

έχουν αυξηθεί οι φόροι ενώ ταυτόχρονα έχουν μειώσει την πρόβλεψη για

οικονομική ανάπτυξη.8 Επίσης νέοι στόχοι-προτεραιότητες είχαν υψηλό κόστος λόγω

της πτώσης του ΑΕΠ που προκάλεσαν και της δραματικής αύξησης της ανεργίας.

Τέλος, οι πολιτικές προτεραιότητες μπορεί να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές με

την έννοια ότι η πτώση του ΑΕΠ δυσκολεύει τις μεταρρυθμίσεις και την επίτευξη

μιας όχι προσωρινής αλλά διατηρήσιμης ισορροπίας των προϋπολογισμών με

εξάλειψη πρωτογενών ελλειμμάτων (φαινόμενο της «χιονοστιβάδας»). Η αρνητική

επίπτωση που έχουν στο ΑΕΠ εξουδετέρωσε τα οφέλη από τη μείωση των

δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Γεγονός είναι ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης στην Ε.Ε. και στη

Ζώνη του Ευρώ είναι αναιμικοί, ενώ η ανεργία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΌ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

▪ Σχετικά με τα νεοσυσταθέντα όργανα και τον ρόλο τους στην άσκηση
κυβερνητικής πολιτικής, η απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα: 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 της 
Κυβέρνησης, η οποία – σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση του νόμου –
συστάθηκε με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της Κυβέρνησης. 
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Με τον νόμο περί Επιτελικού Κράτους (4622/2019) θεσμοθετήθηκαν,

μεταξύ άλλων, τα Υπουργικά Συμβούλια Προγραμματισμού και

Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, η Ειδική Γραμματεία ΟΠΣ

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου εντός της

Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι Υπηρεσίες Συντονισμού των υπουργείων

με επικεφαλής τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς, η Πολιτική Επιτροπή

Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών.

1. Με βάση τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις ποιος είναι ο ρόλος των ως 

άνω οργάνων και των υπουργών στη διαδικασία άσκησης 

κυβερνητικής πολιτικής; 



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.
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▪ 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 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.

▪ ο 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).

▪ 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 

▪ 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.

▪ 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).
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2. Πώς αντανακλώνται τα στάδια του κύκλου 
δημόσιας πολιτικής στις εν λόγω ρυθμίσεις και σε 
ποιο υπόδειγμα λήψης αποφάσεων αυτές 
παραπέμπουν; 

▪ Στο στάδιο της συγκρότησης κυβερνητικής ατζέντας 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

▪ στη διαμόρφωση της πολιτικής, όπου επιλέγονται οι όπως και στην
εφαρμογή δημόσιας πολιτικής , 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. 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 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, συνδέεται η λειτουργία τόσο των
Υπουργικών Συμβουλίων Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού
Έργου και της Ειδικής Γραμματείας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, όσο
και η δράση της Υπηρεσίας Συντονισμού που συμμετέχει και στη
διαδικασία αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων, την οποία
εκκινεί η Προεδρία της Κυβέρνησης.

▪ 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, στα οποία
περιλαμβάνονται η στοχοθεσία μετά την εξέταση περισσότερων
εναλλακτικών λύσεων, αλλά και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
μετά την υλοποίηση της απόφασης
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3. Αναπτύξτε τον προβληματισμό σε σχέση με τα θετικά 
στοιχεία και την κριτική που μπορεί να ασκηθεί.

▪ 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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Συζητήστε συγκριτικά τα κύρια/δομικά χαρακτηριστικά του
συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης (ΟΝΕ),
όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη Συνθήκη της Ε.Ε. (Μάαστριχτ)
και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) αφενός, και το
νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης/Ε.Ε., όπως
αυτό διαμορφώθηκε μετά την κρίση του 2008-09 αφετέρου,
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της θεωρίας των άριστων
νομισματικών περιοχών σχετικά με το ρόλο της δημοσιονομικής
πολιτικής στις Νομισματικές Ενώσεις

▪ Η Ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία έχει ακολουθήσει 
μια πολύχρονη μακρά πορεία. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 
(1992) αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας, καθώς στην 
ουσία αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια πολιτικής 
ενοποίησης των κρατών με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. (Κανελλόπουλος, 2010, σελ.71) Στην εν λόγω 
Συνθήκη προστέθηκαν σημαντικές τομές, αναφορικά με 
την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με γνώμονα ότι 
τα κράτη θα πρέπει να δρουν σύμφωνα με την οικονομία τη 
ανοικτής αγοράς και με ελεύθερο ανταγωνισμό που να 
ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. 

▪ Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν σε εφαρμογή, [με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ, πρώτη φορά], δημοσιονομικοί περιορισμοί 
στα Κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση 
και ο έλεγχος για το πως ασκούν τα Κράτη την οικονομική 
πολιτική τους, ενώ επιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί 
στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών 
μεταξύ των κρατών για να επιτευχθεί σύγκλιση των 
οικονομικών επιδόσεων τους. Ακόμη, σε ότι αφορά την 
νομισματική πολιτική, στόχος ήταν η σταθερότητα των 
τιμών και τα υγιή δημόσια οικονομικά των κρατών, 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της 
Κοινότητας. 
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▪ Πιο συγκεκριμένα, οι περιορισμοί εστιάστηκαν στην απαγόρευση νομισματικής
χρηματοδότησης για δημοσιονομικά ελλείματα των κρατών, αλλά και απαγόρευση
στην ευνοϊκή μεταχείριση του Δημόσιου τομέα για την εξεύρεση κεφαλαίων από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και στην απαγόρευση στήριξης των κρατών
που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και περιορισμούς στο ύψος
χρηματοδοτήσεων, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας υπερβολικών ελλειμάτων
των Κρατών Μελών. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων των όρων και στη περίπτωση
που η Επιτροπή έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος δημοσιονομικών ελλειμάτων είχαν
προβλεφθεί διαδικασίες ενημερώσεων και συστάσεων για συμμόρφωση, ενώ στην
περίπτωση μη συμμόρφωσης, είχαν ορισθεί πρόσθετα περιοριστικά μετρά, όπως
π.χ η αναθεώρηση στη πολιτική δανεισμού του Κράτους μέλους ή η επιβολή
χρηματικού προστίμου έως ότου διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα. Ζητούμενο
αυτών των περιορισμών ήταν να αποφευχθούν πιέσεις σε άλλα Κράτη Μέλη από
πιθανά δημοσιονομικά ελλείματα και να περιοριστεί η ανάγκη χρηματοδοτικής
στήριξης που θα επηρέαζε μακροπρόθεσμα τον πληθωρισμό, αλλά και να υπάρχει
ένα ενιαίο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής εντός της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). (Πατσουράτης - Τάτσος, 2016, σελ. 11-12)

▪ Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) που θεσμοθετήθηκε 
το 1997, ήρθε να εξειδικεύσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν με την 
Συνθήκη του Μάαστριχτ συγκεκριμενοποιώντας το γενικό πλαίσιο που 
είχε οροθετηθεί σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική των Κρατών 
Μελών, θέτοντας αυστηρότερους και πιο περιοριστικούς κανόνες. Πιο 
συγκεκριμένα, η δημοσιονομική πειθαρχία ενισχύθηκε με σκοπό το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο των Κρατών Μελών μεσοπρόθεσμα να είναι 
τουλάχιστον ισοσκελισμένο ή ακόμα και πλεονασματικό. Ειδικότερα, 
το Σύμφωνο όρισε ως όριο επιτρεπτού δημοσιονομικού ελλείμματος το 
3% του ΑΕΠ, με εξαίρεση Κρατών όπου υπάρχει αποδεδειγμένη ύφεση 
και η οποία πιστοποιείται μέσω του ΑΕΠ τους. Παράλληλα, για χώρες 
που παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ τους μεταξύ 0,75% 
και 2%, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, μπορούν να 
εξαιρεθούν. Επιπλέον, στις περιπτώσεις υπερβολικών ελλειμάτων 
επιβάλλονται κυρώσεις με την μορφή άτοκων καταθέσεων στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενός ποσοστού του ΑΕΠ του 
Κράτους, ενώ για τις περιπτώσεις που δεν μειωθεί το έλλειμα, εντός 
δύο ετών, οι καταθέσεις αυτές μετατρέπονται σε πρόστιμο. 
(Πατσουράτης Β.- Τάτσος Ν.,2016, σελ. 12-13)

▪ Διαπιστώνεται ότι, ενώ η Συνθήκη του Μάαστριχτ άφηνε κάποια 
περιθώρια ελαστικότητας, δηλαδή το έλλειμα να είναι πάνω του 3% 
(παρουσιάζοντας καθοδική πορεία), τώρα ο περιορισμός αυτός 
συγκεκριμενοποιείται και ταυτίζεται με το πραγματικό ΑΕΠ του 
Κράτους Μέλους, ενώ δεν αφήνει περιθώρια ερμηνειών για έκτακτες 
καταστάσεις. Βέβαια, δεν θέτει αυστηρούς περιορισμούς στα χρονικά 
περιθώρια για την μείωση των ελλειμάτων, αρκεί να είναι 
εναρμονισμένα σε ετήσια βάση με το ΑΕΠ του Κράτους και σύμφωνα 
με τα περιθώρια (σε ποσοστά) που έχουν τεθεί από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης
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Η οικονομική κρίση του 2008-2009 δημιούργησε 
την ανάγκη ενός νέου πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

▪ Το 2010, στη Σύνοδο Κορυφής, αποφασίστηκε η δέσμευση όλων των
Κρατών μελών ώστε να καταπολεμηθεί η οικονομική κρίση και να
εξασφαλιστεί οικονομική σταθερότητα στην Ένωση. Για το σκοπό αυτό
δημιουργήθηκαν νέοι Μηχανισμοί για την διάσωση Περιφερειακών
Χωρών, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSM) και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας (EGSF) που αποσκοπούσαν στην έκτακτη
χρηματοδότηση Κρατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο μεν
πρώτος ως ένα προσωρινό πρόγραμμα χρηματοδότησης και ο δεύτερος
ως φορέας ειδικού σκοπού για την διατήρηση της οικονομικής
σταθερότητας, οι οποίοι εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν από τον μόνιμο
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Παράλληλα,
αναβαθμίστηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με δύο
δέσμες νομοθετικών μέτρων, το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» που
αποσκοπούσαν στον έλεγχο από την Επιτροπή των εθνικών
προϋπολογισμών των Κρατών πριν ψηφιστούν από τα εθνικά
κοινοβούλια τους. Προβλέφθηκε επίσης μεγαλύτερη εποπτεία
αναφορικά με την οικονομική πολιτική των Κρατών που προσφεύγουν
σε Ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης και η υποχρέωση να συνάπτουν
πρόγραμμα εταιρικής σχέσης συνυφασμένα με τους κανόνες της
Ένωσης. (Πατσουράτης Β.- Τάτσος Ν.,2016, σελ. 15-20)

▪ Αποτέλεσμα αυτών ήταν η στενότερη εποπτεία και παρακολούθηση 
των εθνικών προϋπολογισμών και η θέσπιση αυστηρότερων 
δημοσιονομικών κανόνων, ενώ οι μακροοικονομικές ανισορροπίες ήταν 
ευκολότερο να εντοπιστούν και με την αξιοποίηση των Διαθρωτικών 
Ταμείων και να ληφθούν μέτρα για δημοσιονομικές πολιτικές. 
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ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΊΑ ΤΩΝ 
ΆΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ

▪ απαιτείται να υπάρχει κεντρική οργάνωση και εποπτεία των εθνικών
προϋπολογισμών των κρατών μελών, ώστε να παρέχεται δυνατότητα
οικονομικής στήριξης σε Περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Η θεωρία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, οι εθνικές Κυβερνήσεις θα
πρέπει να έχουν σημαντική ευελιξία και αυτονομία. Από την άλλη
πλευρά η Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, προβλέπουν πειθαρχεία και περιοριστικά μέτρα, μέσα στα
οποία θα πρέπει να δρουν τα Κράτη Μέλη. Αυτή η αντίθεση σε
συνδυασμό με την νομισματική πολιτική στη ευρωζώνη καταδεικνύει
ότι τελικά δεν υπήρξε άριστη νομισματική περιοχή γιατί δεν υπήρχε
ουσιαστικά οικονομική ολοκλήρωση, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ασυμμετρίες από τα εθνικά χαρακτηριστικά των
Κρατών και την μη άσκηση Δημοσιονομικής Πολιτικής σε κεντρικό
επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται πρόδηλη μια ανισότητα σε ότι αφορά την
δημοσιονομική θέση μεταξύ των Κρατών μελών, ενισχύοντας την
έλλειψη εμπιστοσύνης, τόσο μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των
θεσμικών οργάνων της Ένωσης (Πατσουράτης- Τάτσος , 2016, σελ. 7).
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Μεταρρυθμίσεις της ΟΝΕ μετά την Έκθεση 
των 5 Προέδρων και η Δημιουργία του 
Ταμείου Ανάκαμψης

▪ Η χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τις θεσμικές αδυναμίες εντός της

ευρωζώνης. Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης λήφθηκαν μετρά

οικονομικής ενίσχυσης των Κρατών μελών για το οποία ακολούθησε

αξιολόγηση, τροποποίηση και ενσωμάτωση τους, στο θεσμικό πλαίσιο

πολιτικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μετά την έκθεση των 5

Προέδρων που δημοσιεύτηκε το 2015, ξεκίνησε μα σειρά σημαντικών

μεταρρυθμίσεων με στόχο την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Η έκθεση

επικεντρώνεται σε 4 τομείς: την οικονομική ένωση, την χρηματοοικονομική

ένωση, την δημοσιονομική ένωση και την δημοκρατική λογοδοσία και

ενίσχυση των θεσμών.

▪ Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με
στόχευση να δοθεί προσοχή στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ευρωζώνη, προκειμένου να υπάρξουν εστιασμένες συστάσεις και να γίνεται
αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση των δευτερογενών επιπτώσεων. Η
συμμετοχή όλων το αρμόδιων φορέων, των Κρατών μελών, θεσμικών
φορέων των κρατικών κοινοβουλίων αλλά και κοινωνικών εταίρων είναι
ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες και να υπάρξουν
μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, ελήφθησαν
υπόψη και κοινωνικοί δείκτες, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιούν ως
πυξίδα προς την διαδικασία της σύγκλισης.

▪ Επιπλέον, μια άλλη σημαντική μεταρρύθμιση αφορά την δημιουργία Εθνικών
Συμβουλίων παραγωγικότητας, τα οποία θα λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο με
στόχο να στηρίζουν μεταρρυθμιστικές διαδικασίες σε συμβουλευτικό επίπεδο, ενώ
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια Υπηρεσία διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
μέσω της οποίας τα Κράτη μέλη μπορούν να ζητούν την συνδρομή της, αφού θα
διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία από το σύνολο δράσης των Κρατών μελών.

▪ Ακόμα δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το
οποίο είναι επιφορτισμένο με την απλούστευση των δημοσιονομικών
διαδικασιών και κανόνων, ενώ αυτό θα στηρίζει την αξιολόγηση της
εφαρμογής των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό
προτάθηκαν βελτιώσεις, όπως π.χ. για το όριο αναφοράς των δημοσίων
δαπανών, αλλά και προτάσεις για την έμφαση που θα πρέπει να δίνεται
στο δημοσιονομικό προσανατολισμό κάθε Κράτους κατά την έναρξη
του κάθε εξάμηνου.
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Το ξέσπασμα της πανδημίας είχε ως 
αποτέλεσμα να ανακληθεί η αναθεώρηση 
της οικονομικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ

▪ωστόσο αποτέλεσε το έναυσμα για πρόσθετες πολιτικές με
σημαντικές πρωτοβουλίες των Κρατών Μελών για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η
ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας
οδήγησε στη χρήση της ευελιξίας του Σύμφωνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, με σκοπό να στηριχθούν Ευρωπαϊκά νοικοκυριά,
επιχειρήσεις και τράπεζες. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα αποσκοπούσε να διασφαλιστεί η ρευστότητα στο
τραπεζικό σύστημα, η διατήρηση της χρηματοδότης προς τη
πραγματική οικονομία και η αποτροπή αυστηροποίησης των
χρηματοπιστωτικών συνθήκων, ενώ ενεργοποιήθηκε και ένα
πρόσθετο εργαλείο στο πλαισίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στα Κράτη μέλη να
λάβουν χρηματοδότηση από τη Ευρωζώνη έως και το 2% του
ΑΕΠ τους ή 240 εκ € στο σύνολο.

▪ Παράλληλα αποφασίστηκε η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης
για την περίοδο 2021-2026 με κεφάλαια ύψους 750 δις €, για την
αντιμετώπιση της πανδημίας και ταυτόχρονα συμφωνήθηκε και
το Πολυετή Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) ύψους 1.074,3 δις €.
Η πολιτική αυτή αποτελεί την πιο έμπρακτη ενέργεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενιαία αντιμετώπιση των Κρατών μελών,
ως προς την ανάληψη κεντρικής δημοσιονομικής δράσης σε
επίπεδο ευρωζώνης.
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Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας - Βαθμός Επίτευξης

▪ Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, ακόμη και πριν από την
έναρξη της πανδημίας COVID-19, η Διαδικασία
Μακροοικονομικών Ανισορροπιών είχε εντοπίσει υπερβολικές
μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Ελλάδα που σχετίζονται με:
1) υψηλό δημόσιο χρέος, 2) υψηλή αρνητική καθαρή διεθνή
επενδυτική θέση (NIIP), 3) υψηλό ποσοστό ανεργίας και 4)
μεγάλο μερίδιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στους
ισολογισμούς των τραπεζών. Αυτές οι «κληρονομικές
ανισορροπίες» καθιστούν μεγαλύτερη την ανάγκη αύξησης της
ικανότητας απορρόφησης σοκ στην Ελλάδα σε σύγκριση με
άλλες χώρες της ΕΕ.

▪ Από την πλευρά της η ελληνική Κυβέρνηση, στα πλαίσια της
ανωτέρω δέσμευσής της, διαμόρφωσε Ελληνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελείται από
τέσσερις πυλώνες- [ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ]: Πράσινο,
Ψηφιακό, Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή,
Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός
μετασχηματισμός.
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Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάγκη 
χαλάρωσης του υφιστάμενου περιοριστικού δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ευρωζώνης, και ιδιαίτερα των προβλέψεων του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της δέσμης των έξι κανόνων (six pack) 
που υποχρεώνει τα κ-μ να μειώνουν σε ετήσια βάση το λόγο 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ κατά το 1/20 της απόστασης από το 
όριο του 60% και συνεπώς τα υποχρεώνει στην επίτευξη υψηλών 
πρωτογενών πλεονασμάτων για αρκετά χρόνια. 



Το Ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης στο πλαίσιο των τεσσάρων 
στρατηγικών κατευθύνσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
διαμορφώνεται σε τέσσερις πυλώνες:

▪ α) Στην πράσινη μετάβαση. Εστιάζοντας σε επενδύσεις που σκοπό έχουν να
μειώσουν το ενεργειακό κόστος με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Προβλέποντας αναβάθμιση κατοικιών, υποδομών και κτιρίων και μεταρρυθμίσεις
πολεοδομικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων , με ευρύτερο στόχο τη
δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής αξίας. Με την ενίσχυση επενδύσεων σε
υδρευτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε συνεργασία με ιδιώτες και την
εγκατάσταση τηλεμετριών , στοχεύεται η «έξυπνη» διαχείριση του νερού.
(Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, 2020, σελ. 2)

▪ β) Στην ψηφιακή μετάβαση. Στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι η βελτίωση
της εθνικής οικονομίας με αναθέρμανση της ροής εσόδων, με επενδύσεις δικτύων
οπτικών ινών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και με την ανάπτυξη δικτύων
5G στους αυτοκινητοδρόμους και επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που
θα διευκολύνουν τους πολίτες. Ακόμη προσπάθεια γίνεται και για την ταχεία
ψηφιοποίηση πολεοδομικών Δήμων αλλά και του συστήματος απονομής
δικαιοσύνης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. (Ελληνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης, 2020, σελ. 3)

▪ γ) Στην απασχόληση και για την ενίσχυση δεξιοτήτων και της συνοχής. Στο
πλαίσιο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της αγοράς εργασίας με την δημιουργία νέων
θέσεων και διατήρηση των υφιστάμενων. Ακόμη δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη
προγραμμάτων κατάρτισης, με έμφαση στη μαθητεία, την εκπαίδευση και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ προωθούνται μεταρρυθμίσεις για την αυτονομία των
Πανεπιστήμιων, αναφορικά με τις επιδόσεις τους στην έρευνα και την ποιότητα
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνδέοντας τα με την αγορά εργασίας.
(Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, 2020,σελ. 3)

▪ δ) Για τις ιδιωτικές επενδύσεις και το θεσμικό μετασχηματισμό υλοποιούνται ήδη 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις , οι οποίες επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής με την 
ψηφιοποίηση φορολογικών διαφόρων νευραλγικής σημασίας υπηρεσιών. 
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Σκοπός της Ελληνικής πολιτείας είναι μέσω των 
προαναφερόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων η 

χώρα να αυξήσει την δυνητική της ανάπτυξη, με την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η 

οικονομική και η κοινωνική της ανθεκτικότητα, με 
δράσεις που θα ενισχύσουν την αειφορία και την 

καινοτομικότητά της.



ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
▪ ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι το χαμηλό ποσοστό των παραγωγικών

επενδύσεων στη χώρα, το οποίο επιδεινώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια
της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα το επενδυτικό χάσμα στην Ελλάδα
σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσω όρο στη ευρωζώνη ήταν στο 9% του
ΑΕΠ της, που σημαίνει ότι η Ελλάδα αν είχε τους ίδιους ρυθμούς
επενδύσεων με την υπόλοιπη Ε.Ε. θα πραγματοποιούσε σωρευτικά
επενδύσεις που θα άγγιζαν το 9%, ενώ θα ενισχύονταν οι θέσεις εργασίας
και η ευημερία των πολιτών. Παράλληλα, το μεγάλο χάσμα επενδύσεων
εντοπίζεται σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, το οποίο μπορεί να
αποδοθεί εν μέρη στην περιορισμένη ρευστότητα και στους ρυθμιστικούς
περιορισμούς που ισχύουν στην χώρα.

▪ Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη, είναι η
χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Κράτη
της Ευρωζώνης. Επιπλέον, η υψηλή φυσική ανεργία στη χώρα αντανακλά
τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης της. Σύμφωνα με τα δεδομένα, διαπιστώνεται
χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών και των νέων ηλικίας
15-24 ετών.

▪ Επίσης, σημαντική πρόκληση αποτελεί ο αργός ρυθμός απορρόφησης των
Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η μέχρι τώρα εμπορεία από τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχει δείξει, ότι αν δεν υπάρχουν ώριμα
έργα, η απορρόφηση των πόρων είναι πολύ χαμηλή. Οπότε για να υπάρξει
σημαντική απορρόφηση, απαιτείται καλός σχεδιασμός, άμεση διάθεση
κονδυλίων και συνεχής παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης.

▪ Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι οι συστάσεις του 2019 και του 2020
που είχαν καταγραφεί για τη χώρα, στο πλαίσιο επιτήρησης και ενισχυμένης
εποπτείας, προτρέπουν στο να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, ακόμα και κατά την διάρκεια υλοποίησης του
Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

▪ Αυτή η παράμετρος έχει προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα και
την Κυβέρνηση, καθώς η χώρα για το 2021 δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί
στις απαιτήσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ για το ποσοστό του ΑΕΠ, ούτε
στη δέσμευση μείωσης του χρέους κατά το 1/20 και παράλληλα να
καταφέρει να πετύχει αύξηση των δημοσίων επενδύσεων μέσω του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς ως παράμετροι είναι αντιστρόφως ανάλογοι.
Συνεπώς, το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και παράλληλα οι αυστηροί
κανόνες για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων οδηγούν σε αμφισβήτηση της
αύξησης των δημοσίων επενδύσεων στην χώρα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσει τα

Κράτη μέλη, τα οποία θα καταφέρουν να μειώσουν τις

επιπτώσεις της πανδημίας και να επιτύχουν ανάκαμψη

της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα αξίζει να

επισημανθεί ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα

για την επίτευξη των στόχων της Οικονομικής και

Νομισματικής Ένωσης για την αντιμετώπιση

μακροχρονίων διαθρωτικών προβλημάτων, ωστόσο

υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτιώσεων.

Σημαντικό είναι να υλοποιούνται συντονισμένες

προσπάθειες με σκοπό να καμφθούν αστοχίες και να

ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Κρατών μελών για μια

ενοποιητική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εστιάζει σε μια

ανάπτυξη που να υπηρετεί τις ανθρώπινες αξίες και τις

κοινωνίες των πολιτών.



Ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης για το έτος 
2020 στην οικονομική δραστηριότητα (πχ ΑΕΠ, πληθωρισμός, απασχόληση, κατανάλωση, 
επενδύσεις, εμπόριο, τουρισμός) και τη δημοσιονομική θέση (δημόσιο χρέος και δημόσιο 
έλλειμα προς ΑΕΠ) στην ΕΕ; Ποιες πιστεύετε ότι είναι αντίστοιχα οι σημαντικότερες 
επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και τη δημοσιονομική θέση της Ελλάδος;
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Σε πλαίσιο μακροοικονομικών εξελίξεων, οι βαριές και ιδιαίτερα αρνητικές
επιπτώσεις της πανδημίας αποτυπώνονται στα κυριότερα δημοσιονομικά μεγέθη
όπως είναι η απασχόληση, το ΑΕΠ, η κατανάλωση, οι επενδύσεις, το εμπόριο και ο
τουρισμός.

Σε έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, για τη δημοσιονομική 
κατάσταση της χώρας για το οικονομικό έτος 2020, καταγράφεται πρωτογενές 
έλλειμμα, της τάξης των 13.960 εκ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντικές μειώσεις έχουν 
υποστεί λόγω της πανδημίας τα έσοδα από μη φορολογικές υποχρεώσεις, 
καθώς και τα τακτικά έσοδα κατά περίπου 1,5 εκ ευρώ. Ανάλογη εικόνα εμφανίζει 
και το πρωτογενές έλλειμμα των ΟΤΑ, που αγγίζει τα 630εκ. ευρώ .
Ειδικότερα, Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει ταμειακό πρωτογενές
αποτέλεσμα (πρωτογενές έλλειμμα 18.195 εκατ. ευρώ) μειωμένο κατά 23.212 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2019. Στην πλευρά των
εσόδων, εμφανίζονται μειωμένα τα μη φορολογικά και μη τακτικά έσοδα κατά 1.573
εκατ. ευρώ και τα φορολογικά έσοδα κατά 8.216 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του
ΠΔΕ εμφανίζονται αυξημένα κατά 2.684 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά των δαπανών του
Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 14.904 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2019, η οποία αποδίδεται στην αύξηση
των δαπανών ΠΔΕ κατά 5.005 εκατ. ευρώ, και στην αύξηση των Πρωτογενών
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 10.350 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες
για τόκους μειώθηκαν κατά 451 εκατ. Ευρώ . Το βαρύ πλήγμα που έχει υποστεί η
ελληνική οικονομία από τη πανδημία αποτυπώνεται στη μείωση του ΑΕΠ κατά 9%
το 2020, ενώ συνολικά η συρρίκνωση φτάνει το - 14,2% (έως το 2ο τρίμηνο του
2020). Ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας πλήττει και την απασχόληση
κυρίως λόγω της ραγδαίας μείωσης της ζήτησης για προσωπικό εποχικής εργασίας
στον τουρισμό, την εστίαση, κ.α. Το πρωτογενές έλλειμμα έφτασε το -4,4%,
κυρίως ως απόρροια της αύξησης των δημοσίων κονδυλίων για την πολιτική της
«επιστρεπτέας προκαταβολής» και των επιδομάτων ανεργίας και μισθωτών.
Αυξανόμενο θεωρείται και το κόστος που έχει προκύψει από τις υποχρεώσεις
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Πρόσθετος κίνδυνος και σοβαρή επίπτωση
της πανδημίας αποτελεί και η κάλυψη με υπηρεσίες υγείας των ανασφάλιστων
πολιτών

Επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

• Χαμηλή συμμετοχή των παραγωγικών συντελεστών.

• Εργασία (25η στην ΕΕ στο % του πληθυσμού που εργαζόταν ή αναζητούσε εργασία το 2019).

• Κεφάλαιο (27η στην ΕΕ στις πάγιες επενδύσεις επιχειρήσεων ως % του ΑΕΠ το 2019). 

• Χαμηλή παραγωγικότητα (22η στην ΕΕ στην παραγωγικότητα της εργασίας το 2017). 

• Χαμηλές επιδόσεις σε καινοτομία (20η στην ΕΕ στον Ευρωπαϊκό δείκτη καινοτομίας το 2020). 

• Εσωστρέφεια (23η στην ΕΕ στις εξαγωγές + εισαγωγές ως % του ΑΕΠ το 2019).

• Αναποτελεσματικό κοινωνικό κράτος (3η στην ΕΕ στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού το 2018). 

• Χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις (22η στην ΕΕ στον δείκτη κυκλικής διαχείρισης υλικών )



περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης

15/4/2021ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- vicky.eclass4U@gmail.com 55

 Οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να αυξάνονται μεσοπρόθεσμα με
χαμηλότερο ρυθμό από εκείνον του ΑΕΠ.

 κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η επιτάχυνση
του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα για τον
εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης από επαναλαμβανόμενες
γραφειοκρατικές αρμοδιότητες.

 ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και
διαρκής σχεδιασμός του με τρόπο που να συμπληρώνει και αξιοποιεί
περαιτέρω τις ευκαιρίες και τα έργα χρηματοδότησης που προκύπτουν από
το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

 ενίσχυση των δαπανών του συστήματος υγείας από τον προϋπολογισμό
αλλά και των δομών προ-σχολικής εκπαίδευσης και μετα-σχολικής
κατάρτισης.

 κατανομή των μελλοντικών προσλήψεων θα μπορούσε να δίνει μειωμένη
προτεραιότητα για περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους γενικών
καθηκόντων και αυξημένη προτεραιότητα για λιγότερους, αλλά
εξειδικευμένους εργαζόμενους με δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες.

 Αξιοποίηση των περιθωρίων εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων από τη
σταδιακή μείωση του μεριδίου της δημόσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης --
σταδιακή μείωση είναι σκόπιμο να επιτευχθεί μέσω της αύξησης του ΑΕΠ--
[Πισσαρίδης, κ.ά, 2020, σελ.118]

 Διασφάλιση της ετοιμότητας του μηχανισμού απορρόφησης των νέων
κονδυλίων της ΕΕ στα πλαίσια των μέτρων ανάκαμψης, ούτως ώστε να
προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση έργων υποδομών καθώς και η κινητοποίηση
πόρων σε τομείς με πολλαπλασιαστική επίδραση στην αναπτυξιακή
προοπτική της οικονομίας

Η ταχύτερη ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα θα διευκολύνει την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατανομής των δημοσίων δαπανών καθώς
και την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Επιπλέον, θα
απελευθερώσει πόρους, καθώς περιορίζει τις εστίες διαφθοράς, και προάγει την
κουλτούρα ψηφιακών πληρωμών, οι οποίες έχουν ευεργετική επίδραση στη
φορολογική συμμόρφωση, (καλύπτοντας έτσι και την απώλεια εσόδων από την
προτεινόμενη ελάφρυνση των εισφορών υγείας για τους μισθωτούς κατ’
αναλογία των ελεύθερων επαγγελματιών),



ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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