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1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ δημόσιων πολιτικών;
Δημόσια πολιτική είναι μία σειρά από σκόπιμες και σταθερές ενέργειες που αναπτύσσονται από
κυβερνητικά
σώματα γενικότερα
απότις
επίσημους
φορείς
της εξουσίας
για την αντιμετώπιση
ενός
Οι δημόσιες
πολιτικές
ανάλογα με
επιπτώσεις
τους
στην κοινωνία
διακρίνονται
σε:
προβλήματος
ή
ενός
ζητήματος
που
προκαλεί
το
ενδιαφέρον.
• διανεμητικές: κατανομή υπηρεσιών και ωφελειών σε συγκεκριμένα τμήματα
πληθυσμού. Κατά κανόνα περιλαμβάνουν τη χρήση δημόσιων πόρων, π.χ. η πολιτική του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αύξηση του εισοδήματος των
συνταξιούχων.
• αναδιανεμητικές: σκόπιμες προσπάθειες της πολιτείας να μεταβάλει την κατανομή της
ευημερίας, του εισοδήματος, της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων μεταξύ τάξεων ή
ομάδων του πληθυσμού όπως οι έχοντες και οι μη έχοντες.
• ρυθμιστικές: θέτουν περιορισμούς και όρια στη συμπεριφορά ατόμων και ομάδων, π.χ. η
θέσπιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
• αυτορυθμιστικές: μοιάζουν με τις ρυθμιστικές αλλά εδώ ο έλεγχος ασκείται κατά κανόνα
από την ίδια τη ρυθμιζόμενη ομάδα, π.χ. η πολιτική του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
για των έλεγχο των καταχρηστικών αμοιβών των δικηγόρων.
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).

2. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε αν συγκρίνετε τις έννοιες
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [γραφειοκρατικό, ιεραρχικό
μοντέλο – σύγχρονη ευέλικτη διακυβέρνηση- ΝΔΜ];
Στην κλασική θεωρία για τη δημόσια διοίκηση, το μοντέλο που κυριαρχεί είναι το
γραφειοκρατικό, ενώ στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις τα μοντέλα δανείζονται στοιχεία
από διάφορες θεωρίες. Στη γραφειοκρατική σχολή, εφαρμόζονται οι αρχές της ιεραρχικής
διοίκησης, δηλαδή το πιο αυστηρό και πειθαρχημένο από όλα τα άλλα συστήματα.
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Πιο συγκεκριμένα το ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ διακρίνεται για
Τη βαρύτητα της νομιμότητας και γενικά της τήρησης των κανόνων
εξαιρετική αυστηρότητα των διοικητικών διαδικασιών
η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στα όργανα και τις διαδικασίες
διαρκής έλεγχος και εποπτεία των πράξεων της δημόσιας διοίκησης
ο δημόσιος υπάλληλος θεωρείται λειτουργός,
Ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.
Στο κλασικό γραφειοκρατικό μοντέλο αναπτύσσεται μια ισχυρή κεντρική διοίκηση που
λειτουργεί ιεραρχικά και με βάση σαφείς κανόνες δικαίου και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Από την άλλη, το μοντέλο της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, αποδίδει βαρύτητα στα
ακόλουθα σημαντικά πεδία:
το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ
η χρηστή διακυβέρνηση (αποδοτικότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία και ισοτιμία)
η διεθνής και διατμηματική αλληλεξάρτηση
η αύξηση της σημασίας των μη κυβερνητικών μορφών διακυβέρνησης
η νέα πολιτική οικονομία, που αναδεικνύει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και όχι αυτό του
παρόχου υπηρεσίας
η ύπαρξη δικτύων πολιτικής
Έτσι, διαμορφώνεται ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διοικητικό σύστημα που
απομακρύνεται από τις αγκυλώσεις της δημόσιας πολιτικής.

 Ο όρος κυβέρνηση αναφέρεται στη διεκπεραίωση των δημοσίων υποθέσεων μέσω της
γραφειοκρατίας (κυβερνητικής και διοικητικής). Οι σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες,
συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας είχαν βασιστεί στο κλασικό γραφειοκρατικό μοντέλο
το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα ισχυρή κεντρική διοίκηση που λειτουργεί ιεραρχικά με
σαφείς κανόνες δικαίου και αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς όπου οι υπάλληλοι
υποχρεούνται να επιτελούν το λειτούργημά τους με βάση σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον
και ανεξάρτητα από μισθολογικά ή άλλα κίνητρα. Αυτό το μοντέλο διοίκησης παρουσίασε
δυσλειτουργίες και αναντιστοιχίες με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.
 Ο όρος διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό διοικητικό
σύστημα που ξεπερνάει τις δυσκολίες που δημιουργούνται από το σύστημα της κλασικής
δημόσιας διοίκησης. Στο σύστημα αυτό δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες αγορές και
στον ανταγωνισμό, στη συμμετοχική διοίκηση και στην ευελιξία. Ούτε αυτό το σύστημα είναι,
όμως, χωρίς μειονεκτήματα. Οι βασικές παράμετροι της διακυβέρνησης είναι: νέα πολιτική
οικονομία, δίκτυα πολιτικής, νέο δημόσιο management, αποδοτικότητα, μη κυβερνητικές
μορφές διακυβέρνησης.
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3. Τι περιλαμβάνει ο Κύκλος της Δημόσιας Πολιτικής;

Ο Κύκλος της Δημόσιας Πολιτικής αναφέρεται στη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε
πέντε στάδια και αφορούν τα ακόλουθα:
1. Συγκρότηση Κυβερνητικής Ατζέντας
2. Διαμόρφωση Πολιτικής
3. Λήψη Αποφάσεων
4. Εφαρμογή Δημόσιας Πολιτικής
5. Αξιολόγηση Πολιτικής
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.

4. Αναλύστε συνοπτικά το
Κυβερνητικής Ατζέντας.

στάδιο

της

Συγκρότησης

της

 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
Ο προσδιορισμός των διαστάσεων ενός προβλήματος δημόσιας πολιτικής ώστε να
εισέλθει προς συζήτηση στην κυβερνητική ατζέντα αναλύεται μέσα από 3 διαφορετικές
προσεγγίσεις.
Οικονομικός και Τεχνολογικός Ντετερμινισμός.
Υπόθεση: Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες οδηγούν σε συγκεκριμένα προβλήματα τα
οποία κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστούν από τις κυβερνήσεις. Κάθε επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας προκαλεί και τα αντίστοιχα προβλήματα δημόσιας
πολιτικής. Η έμφαση στη δομική διάσταση των προβλημάτων έφτασε στο αποκορύφωμά
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της με τη θεωρία της σύγκλισης που υποστηρίζει ότι όσο οι χώρες περνούν στο στάδιο
της εκβιομηχάνισης θα αντιμετωπίζουν σταδιακά τα ίδια προβλήματα δημόσιας
πολιτικής. Η τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες παρόμοιες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις
αναμένεται να δημιουργήσουν σε παρόμοια προβλήματα και σε μία ουσιαστικά αυτόματη
ένταξή τους στην ατζέντα. Η θεωρία αυτή έχει κατηγορηθεί για υπεραπλούστευση της
διαδικασίας της δημόσιας πολιτικής γιατί δεν αναζητά τους διαφορετικούς ρόλους των
φορέων πολιτικής.
Αλληλεπίδραση πολιτικής και οικονομίας
Οι οικονομικοί και οι πολιτικοί παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί και επομένως πρέπει
να μελετώνται παράλληλα. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες είναι αυτή του πολιτικοεπιχειρησιακού κύκλου σύμφωνα με την οποία η οικονομία ακολουθεί τη δική της
εσωτερική δυναμική σε σχέση με την ανάδειξη προβλημάτων η οποία μεταβάλλεται λόγω
της εισαγωγής δημοσίων πολιτικών. Η ιδεολογία ης κυβέρνησης και η συγκεκριμένη
χρονική στιγμή (π.χ εκλογές) επηρεάζουν αυτές τις δημόσιες πολιτικές.
Ιδέες και Ιδεολογία
Τονίζεται η σημασία των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών καθώς και ο ρόλος τους στην
δημιουργία της κυβερνητικής ατζέντας. Αξίες όπως η παράδοση, οι πεποιθήσεις, οι
νοοτροπίες και άλλες αξίες των φορέων δημόσιας πολιτικής αναφέρονται ως ιδιαίτερα
σημαντικές στον προσδιορισμό ενός θέματος ως πρόβλημα. Τέλος ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στη γλώσσα και στο λόγο στο βαθμό που επηρεάζει δημόσια πολιτική υπό την
έννοια πως μέσα του περιλαμβάνεται η ερμηνεία του τι είναι ένα πρόβλημα πολιτικής.
Όταν για παράδειγμα αναφερόμαστε στην αύξηση των μεταναστών σε μία πόλη ως
πρόβλημα τότε το γεγονός αυτός αποκτά τις διαστάσεις ενός προβλήματος. Η συζήτηση
για το ρόλο των ΜΜΕ στη διαδικασία της πολιτικής έχει καταλήξει σε ποικιλία απόψεων.
Άλλοι πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης και άλλοι όχι. Μπορεί τα ΜΜΕ να
ενεργήσουν ως φίλτρο για το τί είναι σημαντικό και αξίζει να προωθηθεί στην
κυβερνητικά ατζέντα. Μπορεί να δώσουν έμφαση σε ένα γεγονός και να το προβάλουν ως
άμεσα σχετικό με ένα γενικότερο πρόβλημα προκαλώντας υπερβολικές αντιδράσεις
στους πολίτες. Έχει υποστηριχθεί και η άποψη ότι απλά καλύπτουν ένα θέμα για κάποιο
χρονικό διάστημα και μετά ασχολούνται με κάποιο άλλο.

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
Διάκριση θεσμικής ή επίσημης και συστημικής ή δημόσιας ατζέντας = Στη
συστημική ή δημόσια ατζέντα περιλαμβάνονται όλα τα θέματα ποι οι φορείς της δημόσιας
πολιτικής θεωρούν σημαντικά και για τα οποία η κυβέρνηση είναι νομιμοποιημένη να
δράσει.
Στη θεσμική ή επίσημη περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα θέματα για τα οποία η κυβέρνηση
επιλέγει να δράσει. Άρα, η συστημική είναι μία ατζέντα για συζήτηση και η θεσμική μία
ατζέντα για δράση. Η προώθηση ενός θέματος από τη συστημική στη θεσμική ατζέντα
περιλαμβάνει 4 φάσεις: την εισαγωγή του θέματος στη συστημική ατζέντα, τη
συγκεκριμενοποίηση των λύσεων που προτείνονται, την ενίσχυση της υποστήριξης για
το θέμα και την προώθησή του στη θεσμική ατζέντα.
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Τα τρία βασικά μοντέλα θέσπισης της κυβερνητικής ατζέντας.
Α. Η εξωτερική προώθηση: Συζήτηση στα πλαίσια της κοινωνίας →συγκέντρωση της
απαιτούμενης υποστήριξης → μεταφορά στη συστημική ατζέντα → αν κριθούν αναγκαία
προς δράση μεταφορά στη θεσμική (πλουραλιστικές φιλελεύθερες κοινωνίες).
Β. Η κινητοποίηση: Οι πολιτικοί προωθούν ένα θέμα και λαμβάνονται οι αποφάσεις χωρίς
προηγούμενη διαβούλευση (ολοκληρωτικά καθεστώτα).
Γ. Η εσωτερική προώθηση: Ομάδες συμφερόντων με πρόσβαση στους πολιτικούς
προωθούν τα θέματα τους στην επίσημη ατζέντα χωρίς προηγούμενη συζήτηση στη
δημόσια ατζέντα. Είναι χαρακτηριστικό των κορπορατιστικών συστημάτων (κυρίως στη
Δ. Ευρώπη) όπου οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση με την
κυβέρνηση ή τους ΄κοινωνικούς εταίρους΄.
Σχολή των φαταλιστών. Για το σχηματισμό της κυβερνητικής ατζέντας αλληλεπιδρούν 3
παράμετροι: → τα προβλήματα που συνίστανται στις αντιλήψεις της κυβέρνησης περί
των δημοσίων προβλημάτων που είτε πληροφορείται τυχαία είτε κατόπιν ασκηθείσας
κριτικής, → οι δημόσιες πολιτικές που συνίστανται στις λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί
και τις πιθανότητες που έχουν και → στην πολιτική που αφορά στις εθνικές
προτεραιότητες και στις πιέσεις από ομάδες συμφερόντων. Οι τρεις αυτοί παράμετροι
λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Σε κάποιο σημείο όμως συναντιούνται και
δημιουργείται έτσι ένα παράθυρο πολιτικής. Το σημείο τομής των τριών παραμέτρων
βρίσκεται σε κρίσιμες στιγμές. Επομένως οι φαταλιστές θεωρούν πως η εισαγωγή ενός
θέματος στη κυβερνητική ατζέντα είναι ένα τυχαίο γεγονός και εξαρτάται από διάφορους
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και κρίσεις.

5. Τι είναι τα «Παράθυρα πολιτικής» και ποιοι οι παράγοντες που
αλληλεπιδρούν για αυτά;
Προβλήματα (problem stream): αντιλήψεις περί δημοσίων προβλημάτων που πρέπει να
αντιμετωπισθούν από την κυβέρνηση
Προτάσεις πολιτικής ή δημόσιες πολιτικές (policy stream) διάφορες λύσεις που
προτείνονται από τους ειδικούς και τις διάφορες πιθανότητες για δράση
πολιτική (politics stream) εθνικές προτεραιότητες, πιθανές διοικητικές ανατροπές,
εκλογικά αποτελέσματα και πιέσεις από τις ομάδες συμφερόντων
Μερικές φορές οι τρεις αυτοί παράγοντες συγκλίνουν και για σύντομο χρονικό διάστημα
ανοίγει ένα «παράθυρο πολιτικής», δηλαδή μια ευκαιρία για τους υπέρμαχους κάποιων
προτάσεων να ωθήσουν τις λύσεις που προτείνουν
Η διαδικασία της διαμόρφωσης της ατζέντας είναι μια τυχαία και ευκαιριακή διαδικασία
Σύμφωνα με την θεωρία του “φαταλισμού”, η κοινωνία διέπεται από έντονο ατομικισμό,
χαμηλή συλλογικότητα και παράλληλα άκαμπτους κανόνες1. Κατά την ως άνω θεωρία, η
συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας απορρέει από την αλληλεπίδραση τριών
παραμέτρων, των “προβλημάτων”, των “δημοσίων πολιτικών” και της “πολιτικής”.
Συγκεκριμένα:
H πρώτη παράμετρος αναφέρεται σε οτιδήποτε θεωρείται κατά την κοινή αντίληψη
δημόσιο πρόβλημα, που χρήζει αντιμετώπισης από την κυβέρνηση. Τα δημόσια
1

Λαδή Στ. και Β. Νταλάκου(2008), ο.π., σελ. 52
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προβλήματα γίνονται αντιληπτά από το κυβερνητικό σώμα, όταν αυτό επιδέχεται κριτική
για κάποια υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική ή σε περιόδους κρίσεων και αιφνίδιων
γεγονότων.
Ως “δημόσιες πολιτικές” νοούνται οι λύσεις και ο τρόπος δράσης, που προτείνονται από
τους ειδήμονες για την επίλυση των δημοσίων προβλημάτων.
Ο όρος “πολιτική” αναφέρεται στις εθνικές προτεραιότητες, που θέτει η εκάστοτε
κυβέρνηση, προτεραιότητες που πολλές εξ αυτών πηγάζουν από τις πιέσεις, που δέχεται
από διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Ένα δημόσιο πρόβλημα εντάσσεται στην
κυβερνητική ατζέντα, όταν “συναντάται” με μια πρόσφορη για την επίλυσή του
προτεινόμενη δημόσια πολιτική και παράλληλα η επίλυση του εν λόγω θέματος αποτελεί τη
δεδομένη χρονική στιγμή εθνική προτεραιότητα.
Η “συνάντηση” των τριών αυτών, εξελισσόμενων ανεξάρτητα η μια από την άλλη
παραμέτρων δημιουργεί ένα “παράθυρο πολιτικής”, που επιτρέπει την υιοθέτηση
αλλαγών. Συμπερασματικά, ο τρόπος και ο χρόνος εισαγωγής ενός θέματος στην
κυβερνητική ατζέντα αποτελεί τυχαίο γεγονός, εξαρτώμενο από διάφορους παράγοντες,
τόσο ενδογενείς, όσο και εξωγενείς

6. 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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3. Επιστημικές κοινότητες= Αποτελούν δίκτυα ειδικών (επιστημονική γνώση) με μια
κοινή κοσμοθεωρία για τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος, οι οποίες σχετίζονται με
την ειδικότητά τους και με κοινές πολιτικές αξίες για τον τομέα πολιτικής που αυτές οι
σχέσεις θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Οι επιστημικές κοινότητες (ειδικοί) πιστεύουν ότι
κατέχουν γνώση, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στη διαμόρφωση της πολιτικής.
Παράλληλα αυτοί που ασκούν πολιτική στρέφονται προς τους «ειδικούς» λόγω της
αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν. Η γνώση διαχέεται προς τα έξω μέσω συνεδρίων και
δημοσιεύσεων.
4. Πλαίσιο Συνασπισμών Υπεράσπισης: άτομα με διαφορετικές αρμοδιότητες τα οποία
μοιράζονται ένα συγκεκριμένο σύστημα πεποιθήσεων (βασικές αξίες, αντιλήψεων περί
των προβλημάτων) και τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν σταθερό βαθμό
συντονισμένης δραστηριότητας μέσα στον χρόνο (π.χ. ΟΟΣΑ με κράτη-μέλη).

7. Ποια μπορεί να είναι επίδραση της δράσης των επιστημικών
κοινοτήτων στη δημόσια πολιτική;
Οι επιδράσεις μπορεί να είναι:
Νομιμοποίηση των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί (δηλαδή το περιεχόμενο της
απόφασης της κυβέρνησης είναι βασισμένο σε γνώμες και απόψεις
ειδικών/εμπειρογνωμόνων)
Παροχή εναλλακτικών λύσεων (δηλαδή μια πρόταση από ειδικούς ως εναλλακτική λύση
σε μια δημόσια πολιτική που εφαρμόζεται στην παρούσα φάση)
Υιοθέτηση νέων πρακτικών ή νέων στόχων πολιτικής (δηλαδή η κυβέρνηση απευθύνεται
σε ειδικούς ώστε να διαμορφώσουν μια νέα πρόταση που να ταιριάζει με μια νέα δημόσια
πολιτική που πρόκειται να ασκηθεί)

8. Τι αφορά το στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής;
 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το στάδιο της διαμόρφωσης της πολιτικής αφορά στην επιλογή της πιο κατάλληλης
λύσης για το ζήτημα που ετέθη στην κυβερνητική ατζέντα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης πολιτικής είναι:
● Διαμορφώνεται η πολιτική όχι μόνο από μία αλλά ενδεχομένως και από δύο ή
περισσότερες ομάδες δρώντων που προτείνουν ανταγωνιστικές λύσεις
● Είναι δυνατό να γίνει χωρίς να υπάρξει επαφή με την ομάδα που αντιμετωπίζει το
πρόβλημα.
● Δεν διαμορφώνεται από κάποιον συγκεκριμένο οργανισμό.
● Οι πολιτικές μπορεί να αναμορφώνονται για μεγάλο διάστημα χωρίς να καταφέρει
κάποια μορφή τους να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη.
●Κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι πάντα χάνουν.
● Υπάρχουν τρόποι για αυτούς που χάνουν να επανεντάξουν το θέμα στην ατζέντα.
Προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής.
1. Πλουραλισμός: Υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση της πολιτικής είναι μία μονοδιάστατη
διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα ενός ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ ιδεών και
συμφερόντων. Βασική υπόθεση ότι κανένας δε μπορεί να αποκλειστεί από αυτή τη διαδικασία.
Η κριτική στην παραπάνω υπόθεση έγκειται στο ότι δεν είναι δεδομένο ότι αυτοί που έχουν
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τις μεγαλύτερες ανάγκες θα συμμετέχουν με τον ενεργό τρόπο αλλά αντιθέτως αυτοί που
καθορίζουν τους όρους του παιχνιδιού είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιοι θα συμμετέχουν
στις διαδικασίες.
2. Υποσυστήματα πολιτικής: με την έννοια αυτή νοείται το σύνολο των φορέων που
εμπλέκονται στην επίλυση ενός προβλήματος πολιτικής. Η συμμετοχή σε ένα υποσύστημα έχει
ως ελάχιστη προϋπόθεση την μερική γνώση του αντικειμένου.
3. Μοντέλο μή λήψης αποφάσεων (δισδιάστατο μοντέλο): Η μη δράση μπορεί να έχει εξίσου
σημαντικά αποτελέσματα με τη δράση. Το γιατί λαμβάνει χώρα η δράση και η διαμόρφωση
πολιτικής για συγκεκριμένα θέματα σε κάποια συστήματα είναι εξίσου σημαντική ερώτηση με
το γιατί μία κυβέρνηση δε δρα σε άλλα συγκεκριμένα ζητήματα. Η ΄αδράνεια΄ των
διαμορφωτών της πολιτικής για κάποια θέματα μπορεί να είναι αποκαλυπτική (π.χ γιατί σε
κμία ώρα ασχολούνται με ένα εργοστάσιο που ρυπαίνει το περιβάλλον και σε κάποια άλλη δεν
θεωρείται σοβαρό ζήτημα).
4. Η εξελιγμένη προσέγγιση ή μοντέλο Lukes (τρισδιάστατο μοντέλο): Το γεγονός πως για
κάποια θέματα το στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής είναι σε συνάρτηση με τον έλεγχο που
ασκούν οι ελίτ ανάλογα με το πόσο το θεωρούν ενδιαφέρων και πόσο δυναμικά μπορεί να
εκφραστεί. Επομένως η εξουσία είναι τρισδιάστατη και εκφράζεται άμεσα (δράση και μη
δράση) και έμμεσα επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τις πεποιθήσεις των πολιτών. Αυτό
σχετίζεται με την ιδεολογία της κοινωνικής και πολιτικής ελίτ.

9. Σε τι αναφέρεται το στάδιο της Λήψης Αποφάσεων ως μέρος του
Κύκλου Δημόσιας Πολιτικής; SUPERSOS
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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 τρία μοντέλα λήψης αποφάσεων
1) Το ορθολογικό μοντέλο: Προέρχεται από τον τρόπο σκέψης του ατομικισμού
αναγνωρίζοντας τα άτομα ως ορθολογικά υποκείμενα που βρίσκονται υπό συνεχή
ανταγωνισμό. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους τους με το μικρότερο δυνατό
κόστος. Τέσσερα είναι τα βήματα για τη λήψη της απόφασης
:Τίθεται ο στόχος για την επίλυση του προβλήματος,
καταγράφονται οι πιθανές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου,
προβλέπονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις κάθε λύσης
και τέλος επιλέγεται η στρατηγική που βρίσκεται πιο κοντά στη λύση του προβλήματος
ή συνεπάγεται το μικρότερο κόστος.
Κριτική: O οικονομολόγος Herbert Simmon επιχειρηματολόγησε υπέρ της ΄περιορισμένης
ορθολογικότητας΄ σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εν μέρει
ορθολογική και εν μέρει μή ορθολογική αφού οι άνθρωποι δρουν με βάση και τα πάθη και
ένστικτά τους. Ισχυρίζεται, πως η λήψη αποφάσεων γίνεται με γνώμονα την ικανοποίηση
των στόχων,, πράγμα που σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνατότητες.
2) Το προσαυξητικό μοντέλο: Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: προχωράει μέσω
συνακόλουθων προσαυξητικών αλλαγών, προϋποθέτει παράλληλες μεταβολές και
ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ vicky.eclass4u@gmail.com

14

διαπραγματεύσεις, αποκλείει τυχαίες επιλογές, οι πολιτικές δεν σχεδιάζονται πάντα, δεν
καθοδηγείται από κάποια θεωρία, θεωρεί μάταιο και αναποτελεσματικό να προσπαθήσει
να μελετήσει όλες τις πιθανές λύσεις , επιτυχημένη απόφαση είναι αυτή για την οποία
υπάρχει συμφωνία, συμπεριλαμβάνει δοκιμές και λάθη.
Το προσαυξητικό μοντέλο ισχυρίζεται πως η λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα με μικρά
βήματα βελτιώνοντας συνεχώς την υφιστάμενη κατάσταση. Εξηγεί τους λόγους που
συχνά επικρατεί το status quo. Πρώτον διότι διαπραγμάτευση σημαίνει μοίρασμα
περιορισμένων πόρων στους συμμετέχοντες και είναι ευκολότερο να συνεχιστεί ο ίδιος
τρόπος μοιράσματος και Δεύτερον διότι η γραφειοκρατίες τείνουν να συντηρούν τον
τρόπο διαμόρφωσης των υπαρχόντων δομών και δεν υποστηρίζουν την ανατροπή τους.
Οι στόχοι ταυτίζονται με τα μέσα και άρα το αν αυτοί θα επιτευχθούν καθώς και ποιοι
από αυτούς εξαρτάται από τα μέσα που υπάρχουν.
2) Το μοντέλο του κάδου των απορριμμάτων. Ξεκινάει από την υπόθεση ότι δεν υπάρχει
ούτε περιορισμένη ορθολογικότητα ούτε άλλο είδος ορθολογικότητας. Η λήψη των
αποφάσεων είναι μία σύνθετη και απρόβλεπτη διαδικασία που δεν έχει σχεδόν καμία
σχέση με την αναζήτηση μέσων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η επιλογή των
στόχων προς επίτευξη και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν είναι τυχαία. Η κριτική
στο μοντέλο αυτό έγκειται στο ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι αποφάσεις λαμβάνονται
με περισσότερο ορθολογικό τρόπο και, άρα, το να υποστηρίζει το παραπάνω μοντέλο πως
δεν υπάρχει καθόλου ορθολογισμός στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ακραίο.

10.
Τι συμβαίνει κατά το στάδιο της εφαρμογής της Δημόσιας
Πολιτικής; SUPERSOS
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Εφαρμογή είναι το στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές αποφάσεις που
λήφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.
Μοντέλα
1) Η

προσεγγίσεων

του

σταδίου

εφαρμογής

της

δημόσιας

πολιτικής.

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. Η πολιτική διαμορφώνεται από τους
φορείς λήψης αποφάσεων. Ενώ η δημόσια διοίκηση ασκείται από τους δημόσιους
λειτουργούς. Η αποτελεσματική εφαρμογή προϋποθέτει τον έλεγχο και τον συντονισμό
των δημοσίων φορέων που εμπλέκονται σε αυτό το στάδιο. Η πολιτική διαμορφώνεται
εκ των άνω και λαμβάνει λειτουργική μορφή προς τα κάτω στην ιεραρχία. Η επιτυχία
της δημόσιας πολιτικής απαιτεί ξεκάθαρους στόχους, καλή αλυσίδα εντολών,
πόρους καθώς και ικανότητα συντονισμού, επίβλεψης και ελέγχου των δημοσίων
φορέων. Ωστόσο η κριτική σε αυτό το μοντέλο είναι ότι εμμένει στη γραφειοκρατία
και δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο και των άλλων δρώντων και επιπέδων στη διαδικασία
εφαρμογής της απόφασης και τα ανθρώπινα όντα δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απλοί
κρίκοι στην αλυσίδα εντολών.
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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. Το μοντέλο αυτό υποθέτει πως τόσο η ηγεσία της δημόσιας διοίκησης όσο
και οι γραφειοκράτες που βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία διαθέτουν ως ένα βαθμό την
διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή κάποιων πολιτικών αποφάσεων.
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.

11.
Με ποιόν τρόπο, με ποια μέσα και με βάση ποιες προσεγγίσεις
αξιολογείται η δημόσια πολιτική;
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,
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
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αποτελέσματα προέρχονται απλά από αυτήν την παρέμβαση (εφαρμογή δημόσιας
πολιτικής) ή από άλλες δυνάμεις ή παράγοντες.

12.
Ποια είναι τα κυριότερα επίπεδα- είδη επιπτώσεων –
επιδράσεων μιας δημόσιας πολιτικής;
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.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ➔ Οι κύριες τεχνικές αξιολόγησης είναι τρεις: Πρώτον οι
τεχνικές που μετρούν τη σχέση κόστους, οφέλους και χρησιμότητας και τυγχάνουν
μεγάλης αποδοχής. Όμως πολλά είναι τα ερωτήματα για το ποιός θέτει τα κριτήρια για
τον υπολογισμό τους κόστους, τουν οφέλους και της χρησιμότητας, πώς και πότε γίνονται
οι υπολογισμοί. Δεύτερον οι τεχνικές που μετρούν την αποδοτικότητα. Εφαρμόζονται
κυρίως κατά την παραγωγική αξιολόγηση και έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό ότι
προσπαθούν να φτάσουν στον λόγο των εισροών προς τις εκροές υπηρεσιών ή όπου αυτό
δεν είναι δυνατό εκφράζουν κατά πόσο έγινε αποδοτική χρήση των πόρων, πόσα έπρεπε
και πόσα τελικά επιτεύχθηκαν. Τρίτον οι τεχνικές που χρησιμοποιούν πειραματισμό ή
ημι-πειραματισμό για να αξιολογήσουν πολιτικές και εφαρμόζονται κυρίως στην ανάλυση
επιπτώσεων. Βασίζεται κυρίως στη σύγκριση και περιλαμβάνει ποικιλία τεχνικών όπως
π.χ μελετά ένα πρόβλημα πριν και μετά την παρέμβαση, ή την επίδραση της παρέμβασης
σε δύο διαφορετικές ομάδες κ.λ.π.

13. Ποια

είναι τα βασικά εργαλεία εφαρμογής της δημόσιας
πολιτικής;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Εργαλείο πολιτικής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή θα
μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για την προσπάθεια επίτευξης ενός η
περισσοτέρων στόχων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Parsons η ποικιλία εργαλείων
που διαθέτουν αυτοί που διαμορφώνουν τις δημόσιες πολιτικές μπορεί να περιοριστεί

ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ vicky.eclass4u@gmail.com

17

μόνο από τη φαντασία τους. Τα εργαλεία πολιτικής ταξινομούνται σύμφωνα με τον Van
der Doelen σε 3 κατηγορίες:
Τα ρυθμιστικά εργαλεία. Έχουν νομικό χαρακτήρα και στοχεύουν να θεσπίσουν
κανόνες συμπεριφοράς των κοινωνικών ομάδων (π.χ ποινικός κώδικας, αδειοδοτήσεις
για διάφορες δραστηριότητες). Όσον αφορά στη λειτουργία τους σημειώνονται τα εξής:
Πρώτον έχουν και κανονιστική και εγγυητική λειτουργία. Δηλ. ο νόμος τυποποιεί τις
κυβερνητικές ενέργειες και προσφέρει και εγγυήσεις στους πολίτες έναντι των
κυβερνητικών παρεμβάσεων. Π.χ ο πολεοδομικός νόμος και καθορίζει τις προϋποθέσεις
δόμησης και εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε περίπτωση δόμησης.
Δεύτερον η χρήση των ρυθμιστικών εργαλείων απαιτεί συνεχή επιτήρηση και επιβολή
(π.χ η τήρηση του πολεοδομικού σχεδίου απαιτεί συνεχή επιτήρηση, πράξεις επιβολής
προστίμων, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κ.λ.π).
Τρίτον τα ρυθμιστικά εργαλεία έχουν εξαναγκαστικό χαρακτήρα που συχνά προκαλεί τις
αντιδράσεις αυτών στους οποίους στοχεύει η πολιτική.
Σημειώνεται ότι τα ρυθμιστικά εργαλεία έχουν αντιδραστικό χαρακτήρα. Εφαρμόζονται
πολλές φορές δηλαδή αφού αποκαλυφθεί η ανεπιθύμητη συμπεριφορά (π.χ η επιβολή
κυρώσεων για αυθαίρετο κτίσμα αφού η καθυστέρηση. Η εκπόνηση πολεοδομικών
σχεδίων οδήγησε στην έξαρση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών).
Τα οικονομικά εργαλεία. Αποτελούν εναλλακτική λύση έναντι των ρυθμίσεων για τον
επηρεασμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς (π.χ χρηματοδοτήσεις, οικονομικά κίνητρα
για την ανάπτυξη μίας συμπεριφοράς). Έχουν μη εξαναγκαστικό και υποχρεωτικό
χαρακτήρα και επομένως υψηλή δημοτικότητα. Τα χαρακτηριστικά τους είναι: i. Μπορεί
να προκαλέσουν μηχανισμούς μετακύλισης (π.χ η επιβολή μίας εισφοράς μπορεί να
επηρεάσει την τιμή του προϊόντος), ii. έχουν μή υποχρεωτικό χαρακτήρα που δίνει την
επιλογή στον πολίτη να επιλέξει εάν θα μεταβάλλει τη συμπεριφορά του ή όχι καθώς και
iii. απαιτείται λεπτομερή γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά των
δρώντων η οποία (γνώση) δεν είναι πάντα διαθέσιμη.
Τα επικοινωνιακά εργαλεία. Βασίζονται στη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων,
χαρακτηρίζονται ως ΄ήπια΄ και είναι αποτελεσματικά μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο.
Χαρακτηριστικό των επικοινωνιακών εργαλείων είναι πως δεν είναι εύκολο να
αποκαλυφθεί η ομάδα στόχος ή να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επομένως
για την εξαγωγή αποτελεσμάτων πολλές φορές χρησιμοποιούνται μαζί με ΄σκληρότερα΄
εργαλεία. Π.χ η αντιμετώπιση του AIDS απαιτεί πληροφόρηση που όμως δεν είναι πάντα
εύκολο να εξευρεθεί η ομάδα που θα πρέπει να λάβει την πληροφόρηση. Ενδέχεται δε η
πληροφόρηση να μην οδηγήσει στη μεταβολή της συμπεριφοράς και για αυτό να
χρειαστεί και η χρήση ΄σκληρότερων εργαλείων΄.
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14.

Ποιες είναι οι Βασικές αξίες της διοικητικής μεταρρύθμισης ;

Το μεταρρυθμιστικό κύμα που έγινε γνωστό ως «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» 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.
Οι 3 πρώτες βασικές αξίες που διέπουν τη μεταρρυθμιστική αυτή τάση αναφέρονται σε
οικονομικές παραμέτρους, ενώ οι δύο τελευταίες προέκυψαν από τον όρο
«διακυβέρνηση», ο οποίος αποδίδει την πολυπλοκότητα των μεταρρυθμιστικών
διαδικασιών και δίνει έμφαση στο ρόλο του πολίτη.
Οικονομικότητα: βασικός λόγος για τη μεταρρύθμιση είναι η ανάγκη εξοικονόμησης
πόρων και επομένως είναι μια από τις βασικές αξίες που διέπουν κάθε μεταρρύθμιση. Η
οικονομικότητα αναφέρεται αποκλειστικά στη μείωση των δαπανών του δημόσιου
τομέα.
Αποδοτικότητα: αξία εμπνευσμένη από τον ιδιωτικό τομέα. Αφορά τις δημόσιες
οργανώσεις ως μονάδες αλλά και το σύνολο του δημόσιου τομέα. Η αποδοτικότητα
εξαρτάται από το βαθμό επίτευξης των στόχων και από τους πόρους που
χρησιμοποιούνται για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή η αποδοτικότητα
περιλαμβάνει τόσο την αποτελεσματικότητα (επίτευξη στόχων) όσο και την
παραγωγικότητα (διάθεση μέσων). Σκοπός είναι η αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων
και η επίτευξη στόχων (=αποτελεσματικότητα) αλλά και η μείωση των αρνητικών
συνεπειών και του κόστους (=παραγωγικότητα).
Αποτελεσματικότητα: επικεντρώνεται στο κατά πόσο μία πολιτική επιτυγχάνει τους
στόχους της.
Νομιμότητα: αφορά τη δημοκρατική διαδικασία και αναφέρεται στο δικαίωμα των
πολιτών να συμφωνούν ή διαφωνούν με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και τις πράξεις
της διοίκησης. Δίνεται έμφαση στους μηχανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα
αμφισβήτησης της κυβέρνησης.
Λογοδοσία: άμεσα συνδεδεμένη με τη νομιμότητα. Αναφέρεται στην ευθύνη και τη
λογοδοσία των πολιτικών και δημόσιων λειτουργών ως προς τις πράξεις τους και τη
χρήση δημόσιων πόρων. Αποτελεί σύμβολο της «χρηστής διακυβέρνησης» και
απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη διαφάνειας.

15.
Ποιες είναι οι Σύγχρονες Προκλήσεις και Τάσεις στη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , διεθνώς; SUPERSOS
Οι βασικές μεταρρυθμιστικές τάσεις είναι:

Η αγορά: Η μεταρρυθμιστική τάση επικεντρώνει στην ενίσχυση της αγοράς, βασισμένη
στην υπόθεση ότι ο δημόσιος τομέας θα ήταν πιο αποδοτικός κι αποτελεσματικός εάν
λειτουργούσε σαν τον ιδιωτικό. Οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες είναι μονοπώλια και
επομένως δεν υπάρχουν κίνητρα για αύξηση της αποτελεσματικότητας.
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Μία συνηθισμένη πρακτική είναι η ολική (πώληση δημόσιων επιχειρήσεων σε ιδιώτες) ή
η μερική (ο σχεδιασμός και έλεγχος γίνεται από τη κυβέρνηση και η εφαρμογή από τον
ιδιωτικό τομέα) ιδιωτικοποίηση επιλεγμένων δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. αστυνόμευση
παρκαρίσματος από ιδιωτικές επιχειρήσεις). Άλλη πρακτική είναι η υιοθέτηση
πρακτικών του ιδιωτικού τομέα στον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Μία τρίτη
πρακτική είναι η δημιουργία εσωτερικών αγορών με στόχο οι δημόσιοι υπάλληλοι να
λειτουργούν σε συνθήκες ανταγωνισμού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα του
προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Η συμμετοχή: δηλαδή η ενίσχυση της συμμετοχής τόσο των δημόσιων λειτουργών όσο και
των πολιτών στη διοίκηση. Οι ρίζες αυτής της πρότασης βρίσκονται στην ισοτιμία. Όσον
αφορά τους δημόσιους λειτουργούς, πρέπει να ενισχύεται η συμμετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων, ως κίνητρο για την αποδοτική άσκηση των καθηκόντων τους. Όσον αφορά την
ενδυνάμωση των πολιτών, ένας τρόπος είναι η ενίσχυση συμμετοχής των πολιτών σε
διάφορα συμβούλια.
Η κανονιστική μεταρρύθμιση: Αναφέρεται σε μεταβολές που βελτιώνουν τη ποιότητα των
ρυθμίσεων και προάγουν την αποδοτικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα, τη νομική
ποιότητα ρυθμίσεων και κυβερνητικών διαδικασιών. Διακρίνονται δύο ρεύματα στη τάση της
κανονιστικής μεταρρύθμισης:

α) την απορρύθμιση:
˗ Ο δημόσιος τομέας περιορίζεται από το μεγάλο αριθμό κανόνων και γι’ αυτό δεν είναι
αποτελεσματικός..άρα χρειάζεται κατάργηση κάποιων από αυτούς τους κανόνες και
νόμους και γενικά η απλοποίηση της νομοθεσίας. Η νομοθεσία που αφορά στην
πρόσληψη και στην εξέλιξη των δημόσιων υπαλλήλων είναι ένα από τους πρώτους τομείς
που εφαρμόζεται η απορρύθμιση.
˗ Σύνθημα: «αφήστε τους μάνατζερ να διοικήσουν»: οι διοικητές των δημόσιων
οργανισμών είναι και οι ίδιοι δημιουργοί πολιτικής και επομένως γνωρίζουν καλά τι
πρέπει να κάνουν. Γι’ αυτό πρέπει να θεωρούνται ελεύθεροι από πολιτικές πιέσεις και
κομματικούς ανταγωνισμούς και έτσι άξιοι διαχειριστές των δημόσιων πολιτικών.

β) την καλύτερη νομοθέτηση:
Οι ρυθμίσεις πρέπει να δημιουργούνται στη βάση ενός συνόλου αρχών και με τη χρήση
της διαβούλευσης και της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων, η οποία περιλαμβάνει
επιπτώσεις στην οικονομία και σε όλο το εύρος των ζητημάτων που θέτει η βιώσιμη
ανάπτυξη. Έτσι, προσφέρεται η ευκαιρία σε εξωτερικούς δρώντες, όπως σωματεία,
ομάδες συμφερόντων, οργανώσεις της κοινωνίας, των πολιτών, ΜΚΟ, να εμπλακούν στη
διαμόρφωση πολιτικών με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες
επιπτώσεις, να μεγιστοποιούνται οι θετικές και να επιτυγχάνονται οι στόχοι της
πολιτικής με αποτελεσματικότητα.
Επτά είναι οι αρχές που πρέπει να βασίζεται η καλύτερη νομοθέτηση:
Η αρχή της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία πριν τεθεί σε εφαρμογή μία νέα
δημόσια πολιτική πρέπει οι Αρχές να εκτιμήσουν εάν απαιτείται η εισαγωγή νέων
ρυθμίσεων (π.χ να πληροφορήσει τον πολίτη) για την υλοποίησή της.
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η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία κάθε ρύθμιση πρέπει να
επιτυγχάνει μία ισορροπία μεταξύν των πλεονεκτημάτων που προσφέρει και των
περιορισμών που επιφέρει σύμφωνα πάντα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
η αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις πρέπει να
λαμβάνονται σε εκείνο το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη.
η αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να προηγείται η συμμετοχή και
η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν την κατάθεση κάποιας πρότασης για την
εισαγωγή νέας νομοθεσίας.
η αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα μπορεί να
μαθαίνει τις Αρχές που προτείνουν τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις που το αφορούν.
η αρχή της προσβασιμότητας σύμφωνα με την οποία κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα
μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος των ρυθμίσων που το αφορά.
η αρχή της απλοποίησης σύμφωνα με την οποία οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι απλές,
λεπτομερείς και κατανοητές στο ευρύ κοινό.
Η ευέλικτη διακυβέρνηση: είναι πιο πρόσφατη και λιγότερη εξελιγμένη. Επικεντρώνεται
στα προβλήματα που δημιουργούνται από τους συμπαγείς κυβερνητικούς θεσμούς λόγω της
μακροζωίας τους, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στα νέα προβλήματα και τις
κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Προτείνει να δημιουργηθούν πιο ευέλικτες δομές που
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις πιο αποτελεσματικά και άμεσα.
Νέες μορφές ελέγχου και ρύθμισης

SUPERSOS

Οι μεταρρυθμίσεις που εμπνέονται από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ μεταφράζονται σε
ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση και δημιουργία αυτόνομων φορέων. Οι εξελίξεις αυτές
απαιτούν την ανάπτυξη νέων μορφών ελέγχου και ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στις
νέες δομές. Δύο ειδών πρακτικές συνδέονται με την τάση αυτή:
η ίδρυση Ανεξάρτητων Αρχών που επιφορτίζονται με τον έλεγχο των αυτόνομων
φορέων και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που παρέχουν
υπηρεσίες δημόσιας ωφέλειας. Οι αρχές αυτές είναι στη θεωρία τουλάχιστον
ανεξάρτητες από το κράτος, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν ρυθμίσεις και να
επιβάλουν πρόστιμα και τα μέλη τους έχουν εξειδίκευση και γνώση (εργασία).
οι αξιολογήσεις, οι λογιστικοί έλεγχοι και η χρήση δεικτών και μετρήσεων στο
δημόσιο τομέα. Μέσω αυτών των πρακτικών ακολουθείται το μοντέλο του ατομικισμού
και που σχετίζεται με το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ενότητα 2.3) Ο έλεγχος επιτυγχάνεται
μέσω του ανταγωνισμού υιοθετώντας στόχους και δείκτες ώστε να μετρηθεί εάν
επετεύχθησαν τα αποτελέσματα και να γίνει σύγκριση της απόδοσης των υπηρεσιών
εγχώρια αλλά και με άλλες χώρες.
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16.
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία και οι καίριες διαστάσεις των
Μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη Διοίκηση του Ανθρώπινου
Δυναμικού ;
Κυριότερα στοιχεία- βασικές συνιστώσες μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, για το ανθρώπινο
δυναμικό :
Η ευελιξία: σηματοδοτεί την απομάκρυνση από το συγκεντρωτικό, τυπολατρικό
υπαλληλικό σύστημα και την υιοθέτηση ενός πιο ανοιχτού συστήματος διοίκησης. Οι
μάνατζερ έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια και δύναμη για να διαχειρίζονται τους ανθρώπινους
πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι τομείς που
επηρεάζονται συνήθως είναι οι προσλήψεις, οι οποίες γίνονται με αξιοκρατικές και
διαφανείς μεθόδους (εξετάσεις) για να καταπολεμηθεί το πελατειακό σύστημα, η
σημασία της απόδοσης των υπαλλήλων (που ενισχύεται με συνεχή επιμόρφωση) και ο
μισθός τους.
Ο μισθός βάσει απόδοσης: Λαμβάνονται υπόψη η απόδοση, η επιτυχής ολοκλήρωση
προγραμμάτων, η επίτευξη στόχων ενώ απομακρύνεται η ιδέα της μισθολογικής εξέλιξης
και προαγωγής μόνο λόγω αρχαιότητας. Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από την
ύπαρξη επαρκών πόρων και τη σωστή μεθοδολογία αξιολόγησης της απόδοσης.
Αποκέντρωση: Ενισχύει την ευελιξία και τη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο διοίκησης
του προσωπικού. Αποφεύγονται οι συγκεντρωτικές δομές και δίνεται η δυνατότητα
χρήσης προσωπικού με βάση συγκεκριμένες αποστολές και στόχους.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διοικητική μεταρρύθμιση
Ορίζεται ως η εντατική χρήση της πληροφορικής για την επίτευξη λειτουργιών της
δημόσιας διοίκησης. περιλαμβάνει την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στο
εσωτερικό των πολιτικών φορέων αλλά και μεταξύ τους, στη διοίκηση, στις επιχειρήσεις
και στην κοινωνία πολιτών. Η χρήση της πληροφορικής αρχικά διευκόλυνε τη διοίκηση
μέσω της μηχανογράφησης (εκτελεστικές αρμοδιότητες) και στη συνέχεια βελτίωνε την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο, προσφέρεται
ενημέρωση και δυνατότητα έκφρασης στους πολίτες μέσω των ιστοσελίδων των
δημόσιων υπηρεσιών. Έπειτα μέσω της πληροφορικής δόθηκε η δυνατότητα
ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ ενισχύθηκε (σε μικρότερο βαθμό) η συμμετοχή των
πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ➔ η
εντατική χρήση των νέων τεχνολογιών περιορίζεται σε μικρή μερίδα του πληθυσμού, με
αποτέλεσμα τη ψηφιακή διάκριση της κοινωνίας. Επίσης τίθεται ζήτημα ασφάλειας των
προσωπικών δεδομένων λόγω παραβιάσεων των δικτυακών χώρων. Ακόμα, υπάρχουν
αντιδράσεις από τους υπαλλήλους οι οποίοι αισθάνονται ότι μειώνεται ο ρόλος τους.
Τέλος χρησιμοποιούνται είτε ξεπερασμένα πληροφοριακά συστήματα, είτε μεγάλου
κόστους και πολλές φορές δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων
διαφορετικών υπηρεσιών.
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17. Ποια είναι τα κυριότερα νεοσύστατα όργανα που θέσπισε το

Επιτελικό Κράτος (Ν.4622/2019) για την ενίσχυση του έργου της
Κυβέρνησης κατά την άσκηση δημόσιων πολιτικών. Με ποιο
τρόπο [αρμοδιότητες, ρόλους, δράσεις] συμβάλουν στην
υλοποίηση των κυβερνητικών επιλογών; SUPERSOS
Με τον νόμο περί Επιτελικού Κράτους 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.
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.
Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής
στρατηγικής προβλέφθηκε η σύσταση Υπηρεσίας Συντονισμού σε κάθε υπουργείο, η
οποία τίθεται υπό την ευθύνη του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Αυτή είναι αρμόδια για τη
σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του
υπουργείου και την πραγμάτωση των κυβερνητικών στόχων, όπως εκείνοι έχουν
προσδιοριστεί καταρχήν στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ, ενημερώνει την
Προεδρία της Κυβέρνησης για τυχόν καθυστερήσεις στην υλοποίηση της κυβερνητικής
πολιτικής (άρθρα 36 και 38 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης).
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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).

18.
Πώς προσεγγίζει το Νέο Επιτελικό Κράτος τη μεταρρύθμιση
σχετικά με τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου, ως προς τον
σχεδιασμό και την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής;
SUPERSOS
Ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου εκκινεί τον Μάιο κάθε έτους με την
αποστολή στις Υπηρεσίες Συντονισμού των κυβερνητικών προτεραιοτήτων ανά πεδίο
δημόσιας πολιτικής, που έχουν προηγουμένως αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου του Απριλίου. Έπεται η
σύνταξη των Προσχεδίων Δράσης, από πλευράς των υπουργείων, τα οποία
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους στρατηγικούς στόχους με βάση συγκεκριμένους
δείκτες, τους άξονες πολιτικής και τις δράσεις που θα προωθηθούν. Εν συνεχεία, τα
Προσχέδια αποστέλλονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τον σχετικό έλεγχο της
συμβατότητάς τους με τις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές, ο οποίος
πραγματοποιείται έως τα μέσα Ιουλίου. Παράλληλα δε, η Προεδρία της Κυβέρνησης
καταρτίζει το Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής. Τα παραπάνω
εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Κυβερνητικού Έργου του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους η Προεδρία
αποστέλλει τα διορθωμένα Προσχέδια Δράσης στις Υπηρεσίες Συντονισμού, που
καλούνται να ενσωματώσουν τις όποιες επισημάνσεις και να ξαναστείλουν τα κείμενα για
δεύτερη ανάγνωση που ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Τότε τα Σχέδια Δράσης
επιστρέφουν για να υπογραφούν και να υποβληθούν ξανά στην Προεδρία της
Κυβέρνησης. Το Ενοποιημένο Σχέδιο της Κυβερνητικής Πολιτικής εγκρίνεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Τόσο αυτό όσο και τα επιμέρους Σχέδια
Δράσης δημοσιοποιούνται (άρθρο 52 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής
έκθεσης).
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19. Με βάση τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις ποιος είναι ο ρόλος των ως

άνω οργάνων και των υπουργών στη διαδικασία άσκησης
κυβερνητικής
πολιτικής
και
συγκεκριμένα
κατά
τη
ΝΟΜΠΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; SUPERSOS
Όσον αφορά στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία αυτή καθαυτή, ο καθ’ ύλην κάθε
φορά αρμόδιος υπουργός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να την εκκινήσει, λαμβάνοντας
υπόψη τον ετήσιο ρυθμιστικό προγραμματισμό του υπουργείου (άρθρο 50 του νόμου
4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης). Ειδικότερα, η Υπηρεσία Συντονισμού
υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της
Προεδρίας της Κυβέρνησης είτε το προσχέδιο νόμου συνοδευόμενο από προκαταρκτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, είτε τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου νόμου και
κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης.
Η Προεδρία της Κυβέρνησης συστήνει νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελούμενη
από στελέχη του οικείου υπουργείου αλλά και της Προεδρίας. Η εν λόγω επιτροπή
συντάσσει το τελικό σχέδιο νόμου, έχοντας εξετάσει ιδίως τη συμφωνία του προσχεδίου
και της προκαταρκτικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης με τους κυβερνητικούς στόχους.
Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα δημόσια διαβούλευση επί των ως άνω κειμένων μέσω της
πλατφόρμας της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (άρθρο 61 του νόμου 4622/2019 και της
Αιτιολογικής έκθεσης), οπότε η επιτροπή ετοιμάζει το τελικό σχέδιο νόμου και την
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (άρθρο 62 του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής
έκθεσης), έχοντας ενσωματώσει τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, τα κείμενα
υποβάλλονται δε στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
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.
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20.
Συσχετίστε τα στάδια του Κύκλου Δημόσιας Πολιτικής με τις
μεταρρυθμίσεις που έφερε το Νέο Επιτελικό Κράτος, ως προς τον
ρόλο και τη συμμετοχή σε αυτά των αρμόδιων οργάνων.
SUPERSOS
1. 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 (άρθρο 27
του νόμου 4622/2019 και της Αιτιολογικής έκθεσης)
2. στη διαμόρφωση της πολιτικής, όπου επιλέγονται οι λύσεις ,όπως και στην εφαρμογή δημόσιας
πολιτικής κεντρικό ρόλο παίζουν τα υπουργεία. Η διαβούλευση αναφέρεται ιδίως στη
διαμόρφωση πολιτικής.
3. 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.
4. Η

υλοποίηση πολιτικής είναι ευθύνη των υπουργείων, στην παρακολούθηση όμως

της εφαρμογής πρωταρχικής σημασίας είναι ο ρόλος των δομών της Προεδρίας.
5. 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, 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.
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21.
Πως συνδέονται οι αρχές της αναγκαιότητας , της
καταλληλότητας των ρυθμίσεων , της ανάλυσης των
κανονιστικών επιπτώσεων και της διαβούλευσης και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με τον Κύκλο Δημόσιας
Πολιτικής;
 Η αρχή της αναγκαιότητας των ρυθμίσεων συνδέεται με το πρώτο στάδιο του
Κύκλου Δημόσιας Πολιτικής, αυτό της Συγκρότησης της Κυβερνητικής Ατζέντας,
κατά το οποίο αποτυπώνεται η προβληματική κατάσταση.
Ο σαφής προσδιορισμός του είδους – μορφής του προβλήματος που χρήζει αντιμετώπισης
εξυπηρετείται από την εφαρμογή της αρχής της αναγκαιότητας γιατί έτσι τεκμηριώνεται
το μέγεθος του προβλήματος και τίθενται οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης.


Η αρχή της καταλληλότητας των ρυθμίσεων αφορά το δεύτερο στάδιο του
Κύκλου, δηλαδή της διαμόρφωση της πολιτικής, αλλά και το τρίτο στάδιο της
λήψης απόφασης. Η καταλληλότητα σχετίζεται με την ανάδειξη και εξέταση των
εναλλακτικών ως προς της συμβατότητα τους με τις προδιαγραφές της λύσης
που θέτει κάθε φορά η πολιτική ηγεσία. Οι διαμορφωτές πολιτικής επιλέγουν
την λύση που αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο όφελος.



Η ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων σχετίζεται με τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων που ακολουθεί η διαμόρφωση της πολιτικής. Στο στάδιο αυτό
αξιολογούνται οι επιπτώσεις των εναλλακτικών ρυθμίσεων.

Από την ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεως για την οποία χρησιμοποιούνται διάφορες
τεχνικές, θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις που προτείνονται συνιστούν την λύση
που αντιμετωπίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα.
Η ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων συνδέεται και με την αξιολόγηση πολιτικής, η οποία
συνιστά το τελευταίο στάδιο του Κύκλου.
Η διαβούλευση αναφέρεται στην χάραξη της κυβερνητικής ατζέντας και στο
στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής.
Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ρυθμίσεων είναι συνδεδεμένη
με το τελευταίο από τα επιμέρους στάδια, δηλαδή την αξιολόγηση που εξετάζεται
το αποτέλεσμα από την εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής.
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22.
Με βάση τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και σημείο
αναφοράς το επιτελικό κράτος [Ν.4622/2019] ποιο είναι το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ που κατά την άποψή σας
αποτυπώνεται στη μεταρρύθμιση του Νέου Επιτελικού Κράτους;
SUPERSOS
Σε κάθε Κύκλο Δημόσιας Πολιτικής που προσεγγίζεται με βάση το ορθολογικό υπόδειγμα
υπάρχουν πέντε φάσεις εντός των οποίων προσδιορίζεται ένα δημόσιο πρόβλημα, το
οποίο όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο της
κυβερνητικής ατζέντας, διαμορφώνεται γι’ αυτό πολιτική, λαμβάνονται οι απαραίτητες
αποφάσεις και τελικά η επιλογή του βέλτιστου ανά περίπτωση εναλλακτικού σεναρίου
για την επίλυση του, με την υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής, ενώ στο τελικό στάδιο
αξιολογούνται τα αποτελέσματα που εκρέουν στην κοινωνία και συνεκτιμώνται οι
θετικές και αρνητικές ή οι ανύπαρκτες επιδράσεις της Σχετικά με το υπόδειγμα λήψης
αποφάσεων, πρόκειται για το ορθολογικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία
για κάθε απόφαση 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. Στην
περίπτωση του Ν.4622/2019 το πρόβλημα του ελλιπούς συντονισμού και της
περιορισμένης συνοχής της κυβερνητικής δράσης διαπιστώθηκε από εγχώριες και
διεθνείς μελέτες, από εμπειρογνώμονες και οικονομολόγους, που σε αυτό αποδίδουν την
καθυστέρηση στην πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, διαχρονικά.
Στην ιδανική περίπτωση που η δημόσια πολιτική προκύπτει από την ακολουθία βημάτων
που θεμελιώνονται στον ορθολογικό τρόπο σκέψης, η Κυβέρνηση θέτει έναν στόχο για
την αντιμετώπιση ενός δημόσιου προβλήματος, στη συνέχεια διερευνά και καταγράφει
τα εναλλακτικά στρατηγικά σχέδια για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης αποστολής,
ενώ στα δύο τελευταία βήματα εξετάζει τις επιπτώσεις και επιλέγει τη λύση με τη
μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια και το μικρότερο δυνατό θυσιαζόμενο κόστος. Στο δε
πλαίσιο της αποτίμησης των διαθέσιμων προτεινόμενων λύσεων, η νομοθετική ομάδα
φαίνεται να λειτούργησε με κριτήριο την αρχή της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας
του έργου του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το
κόστος και τη θυσία σε πόρους, δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

23.
Ποιο είναι κατά την άποψή σας το βασικότερο πρόβλημα που
καλείται να αντιμετωπίσει το Νέο Επιτελικό Κράτος σε σχέση με
την επίδοση του Κέντρου Διακυβέρνησης; Συζητήστε το ζήτημα
κριτικά και με όρους Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. SUPERSOS
Το σημαντικότερο πεδίο που αντιμετωπίζει ο Ν.4622/2019 είναι το πρόβλημα του
αναποτελεσματικού κυβερνητικού συντονισμού, όπως αυτό έχει υπογραμμιστεί σε σειρά
εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για τη δημόσια διοίκηση, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και η Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ). Η βασική διαπίστωση είναι ότι στη χώρα απουσίαζε μέχρι πρότινος ένα ισχυρό
Κέντρο Διακυβέρνησης, το οποίο θα είχε την ευθύνη της ανάπτυξης στρατηγικού
οράματος, της κατεύθυνσης των δημόσιων πολιτικών, του συντονισμού και της
παρακολούθησης της εκτέλεσης των κυβερνητικών αποφάσεων. Η έκθεση του ΟΑΣΑ για
την λειτουργία της Ελληνικής Κεντρικής Διοίκησης, προσδιορίζει το κέντρο
διακυβέρνησης του κράτους ως ένα όργανο που αποτελείται από θεσμοθετημένες
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επιμέρους υπηρεσίες που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας
αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής
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. Η νέα μορφή των Υπηρεσιών του Κράτους έχει να αντιμετωπίσει διαχρονικά
προβλήματα που αφορούν την λειτουργία και την αναδιάρθρωση του επιτελικού
κράτους, τον αποτελεσματικό συντονισμό του έργου της κυβέρνησης και την καλή
νομοθέτηση. Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται με το νέο νόμο, αφορούν τα ανώτερα
στελέχη της κυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο ασκούν την πολιτική. Ο ρόλος της
κεντρικής διοίκησης είναι πλέον εκτελεστικός και όχι επιτελικός. Ουσιαστικά, χαράσσει
πολιτική, παρακολουθεί στενά στην υλοποίηση των πολιτικών, επιλύει διαφορές και
καθοδηγεί.
Η κριτική, 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 .
Η εφαρμογή του νέου νόμου, ακυρώνει την μεταρρυθμιστική προσπάθεια της
προηγουμένης κυβέρνησης χωρίς να έχει προηγηθεί πριν, μια αξιολόγηση αυτής.
Με τον νέο νόμο, παρατηρείται μία υπερ-συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον
Πρωθυπουργό που του χαρίζουν μία ελευθέρια κινήσεων, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν
θεσμοθετημένα αντίβαρα.
Το νέο κέντρο διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατική εικόνα όπως
συμβαίνει και με τις υπηρεσίες που ανήκουν στην Προεδρία της Κυβερνήσεως. Αυτός ο
συνωστισμός υπηρεσιών σε κάθε υπουργείο μειώνει την αποτελεσματικότητα του έργου
της κυβέρνησης.
Πολλές διατάξεις του νόμου, εστιάζουν στον συντονισμό των υπηρεσιών, χωρίς να δίνουν
την απαραίτητη βαρύτητα στην διαμόρφωση των πολιτικών, ξεχωριστά για κάθε τομέα.
Αυτό προκαλεί προβλήματα στην συν-διαμόρφωση πολίτικων και στο συναινετικό
περιβάλλον μεταξύ των φορέων.
Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων των Υπουργών παρατηρείται, μία υποβάθμιση τους, λόγω
της μεταφοράς πολλών από αυτών, στους γενικούς γραμματείς και στις ειδικές επιτροπές.
Καταλήγοντας, η διοίκηση του κράτους που πραγματοποιείται από τους Υπουργούς και
το Υπουργικό συμβούλιο, είναι καίριας σημασίας για την λειτουργία του πολιτεύματος.
Δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά διαμορφώνουν πολιτικές που είναι αναγκαίο
να προκύπτουν μέσα από διαβούλευση που πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και
ουσιαστική όσο αφορά τα αποτελέσματα της.
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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, 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.

24.
Ποιοι είναι εκείνοι οι ενδιάμεσοι παράγοντες που συμβάλουν
στην παρακολούθηση του εθνικού επιπέδου και αναφέρονται στο
πως τα κράτη εισάγουν τις ευρωπαϊκές; Αναφερθείτε σε αυτούς
για την ελληνική περίπτωση. Πως συνδέεται ο εξευρωπαϊσμός με
τη μεταφορά πολιτικών; Αναφερθείτε στην περίπτωση της
μεταφοράς της πολιτικής των Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα.
SUPERSOS
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.
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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 ντιλήψεις βάση των οποίων αποδέχονται ή
απορρίπτουν τα κράτη τις αλλαγές.
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. Προϋποθέτει τη μη υποχρέωση του κράτους να εισάγει
στο εσωτερικό του τη συγκεκριμένη πολιτική, γίνεται ωστόσο λόγο 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
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Τα στάδια μιας οικειοθελούς μεταφοράς είναι πολιτικών είναι:
1.αναγνώριση της ύπαρξης κάποιου προβλήματος σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικήςλαμβάνεται από πολιτικούς ή/και γραφειοκράτες,
2.
αναζήτηση νέων ιδεών σε αντικατάσταση των παλιών,
3.διενέργεια επαφών όπου οι διάφοροι φορείς παρουσιάζουν τις επαφές και τη γνώση
που διαθέτουν έτσι ώστε να συμμετάσχουν στο δίκτυο,
4.δημιουργία ενός δικτύου προώθησης πληροφοριών με στόχο τη διάχυση των χρήσιμων
πληροφοριών για τη μεταφορά των πολιτικών,
5.συγκρότηση, αποδοχή και εμφάνιση του δικτύου μεταφοράς πολιτικών. Το δίκτυο θα
εμποδίσει την είσοδο ιδεών που είναι διαφορετικές από το σύστημα ιδεών και θα
προχωρήσει στην μεταφορά πολιτικών,
6.η αλληλεπίδραση, στάδιο που ταυτίζεται με την οργάνωση συνθηκών για την
ανταλλαγή ιδεών (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια),
7.αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων μεταφοράς της συγκεκριμένης
πολιτικής,
8.η λήψη τελικής απόφασης. Η συγκεκριμένη ιδέα θα πρέπει να είναι η καλύτερη και να
καταφέρει να νικήσει την αδράνεια,
9.
η εφαρμογή της τελικής απόφασης για την μεταφορά.
Δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να υπάρχουν όλα αυτά τα στάδια ή να υπάρχουν με
αυτή τη σειρά. Το μοντέλο αυτό έχει ως σκοπό να διευκολύνει και να οργανώσει τη μελέτη
του φαινομένου της μεταφοράς πολιτικών. Παράδειγμα είναι η μεταφορά του θεσμού του
Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο οικειοθελούς μεταφοράς
πολιτικής, καθώς δεν υπήρχε θεσμική συμμόρφωση από ελληνικής πλευράς να εισαγάγει
τον θεσμό αλλά υπήρχε διεθνής πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαδικασία της
μεταφοράς είχε 10ετή διάρκεια και μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής.
Οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν έναν νέο θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα, προερχόμενο
από αντίστοιχα Ευρωπαϊκά μοντέλα. Στην Ευρώπη ο θεσμός αναπτύχθηκε κατά κύριο
λόγο στη Σουηδία, με την ίδρυση του θεσμού του Ombudsman. Ο θεσμός αυτός αποτελεί
μια κρίσιμη μεταβλητή εξέλιξης στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο διότι υπήρξε
το εφαλτήριο σχεδιασμού σε διαφορετικά διοικητικά και πολιτικά συστήματα, άλλα
γιατί κυρίως προσφέρεται ως η αποτελεσματικότερη μέθοδος διερεύνησης της
κακοδιοίκησης και της προληπτικής προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών έναντι
της κρατικής αυθαιρεσίας.
Η θέσπιση των ΑΔΑ αφομοιώνει τα δημόσια ήθη της Ε.Ε, η οποία διαμορφώνει με τις
«πολιτικές του εξευρωπαϊσμού» καινούργιες συνθήκες στο εσωτερικό των κρατώνμελών. Ο θεσμός των ΑΔΑ αποτυπώνει μια διεργασία που συντελέστηκε ως μεταφορά
«πολιτικών» καθώς αυτή εκπληρώνει τους σκοπούς του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ.
Οι ΑΔΑ διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία και ευρείες εξουσίες: α)
κανονιστικές , β) ελεγκτικές – κυρωτικές , γ) γνωμοδοτικές, δ/ χρηματοδότηση από δικό
τους διακριτό προϋπολογισμό, εσωτερική οργάνωση και λειτουργία με βάση
Εσωτερικούς Κανονισμούς. Οι Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές είναι:
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ,
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών , Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού , Συνήγορος του Πολίτη.
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Οι δυνάμεις που ασκούν επιρροή στις Ανεξάρτητες Αρχές και καθορίζουν την
αποτελεσματικότητά τους είναι: α) το πολιτικό σύστημα (κυβέρνηση, βουλευτές,
πολιτικά κόμματα) και β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το
αντικείμενο ρύθμισης 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 ομάδαςστόχο.
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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26.
Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των Ανεξάρτητων
Αρχών; SUPERSOS
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.
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Στο πλαίσιο των σχέσεων των Αρχών τόσο με το πολιτικό σύστημα όσο και με τις ομάδεςστόχους οι πολιτικοί επιστήμονες έχουν επινοήσει δείκτες από τους οποίους προκύπτει
ο μικρός ή ο μεγάλος βαθμός της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών.
Οι Λόγοι που συνδέονται με την ύπαρξη και λειτουργία των ΑΔΑ αφορούν:
τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος,
την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων,
την πολυπλοκότητα της σύγχρονης διακυβέρνησης,
Λόγοι θεσμικής ομοιομορφίας.
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
ου

Δύο νέα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί στο τέλος του 20 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).
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27.
Πώς συνδέεται η ανάπτυξη θεσμών όπως οι Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές με το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ; SUPERSOS
Οι ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές είναι ένας νέος συγκριτικά με άλλες χώρες θεσμός για
την Ελλάδα, ο οποίος προέρχεται από την πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που ίδρυσε έναν
τέτοιο θεσμό, τη Σουηδία με τον Ombudsman. Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον τρόπο
σύνδεσης των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με το Νέο Δημόσιο Management, θα
πρέπει πρώτα να γίνει μια σύντομη αναφορά στις αρχές που το διέπουν :
Οικονομικότητα. Μια από τις βασικές αξίες που διέπουν κάθε μεταρρύθμιση και
συνδέεται καθώς η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων είναι από τους κύριους λόγους
μεταρρύθμισης. Η συγκεκριμένη αρχή αναφέρεται στη προσπάθεια για μείωση των
δαπανών του δημόσιου τομέα.
Αποδοτικότητα. Ως συνέχεια της αρχής της οικονομικότητας η αρχή της αποδοτικότητας
αντλεί την έμπνευση της από τον ιδιωτικό τομέα και αναφέρεται στην ικανότητα του
κράτους να επιτυγχάνει τους στόχους του με τους πόρους που χρησιμοποιεί. Εμπερικλείει
τόσο την οικονομικότητα όσο και την αποτελεσματικότητα.
Αποτελεσματικότητα. Η Τρίτη βασική αξία συνδέεται με την αποδοτικότητα και
αναφέρεται στην ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να επιτυγχάνει τους στόχους της.
Νομιμότητα. Αναφέρεται στην ίδια τη δημοκρατική διαδικασία και στο δικαίωμα που
έχουν οι πολίτες να συμφωνούν ή να διαφωνούν με τις ενέργειες της διοίκησης. Συνδέεται
με τη χρηστή διακυβέρνηση και στοχεύει στην δυνατότητα αμφισβήτησης της
κυβέρνησης.
Λογοδοσία. Συνδέεται άμεσα με τη νομιμότητα και αναφέρεται στη δέσμευση της
δημόσιας διοίκησης να λογοδοτεί ως προς τις πράξεις και τη χρήση των δημόσιων πόρων.
Καθώς η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις γινόταν όλο και πιο επιτακτική οι παραπάνω αρχές
οδήγησαν και στην αναγνώριση της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων μορφών ελέγχου. Έτσι
εμφανίστηκαν οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και η αύξηση των Αξιολογήσεων. Οι
Ανεξάρτητες Αρχές χαρακτηρίζονται από διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία καθώς
επίσης και από την ικανότητα επιβολής ρυθμίσεων και προστίμων, ενώ το γνωστικό
υπόβαθρο των μελών τους είναι εξειδικευμένο. Στις αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων
Διοικητικών Αρχών εντάσσονται τόσο ο έλεγχος όσο και η αντιμετώπιση ζητημάτων που
προκύπτουν σε ευαίσθητες περιοχές κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής διάστασης
και όπου η δημόσια διοίκηση εμφανίζεται ανεπαρκής.
Στις αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών περιλαμβάνονται και η σύνταξη
ετήσιων εκθέσεων, η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων
κατασπατάλησης κρατικών πόρων, αλλά και η διαφύλαξη των αρχών της νομιμότητας
και της διαφάνειας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης και του κράτους.
Επιπρόσθετα οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν διαμεσολαβητή ανάμεσα στους πολίτες
και το κράτος προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η νομιμότητα του
δεύτερου.
Με το άρθρο 101 του Συντάγματος κατοχυρώθηκε η λειτουργική ανεξαρτησία πέντε
Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του
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Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της Αρχής Προστασίας του απορρήτου των
Τηλεπικοινωνιών, του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη.
Αν και δεν αποτελούν πανάκεια στη λειτουργικότητα του ελληνικού κράτους, ωστόσο
μπορούν να αποτελέσουν ένα θεσμικό αντίβαρο για τις αυθαιρεσίες του κρατικού
μηχανισμού. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές αποτελούν όργανα του κράτους και δεν
υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία παρά μόνο σε δικαστικό έλεγχο νομιμότητας.
Επομένως, δεν λαμβάνουν εντολές από την εκτελεστική εξουσία και απολαμβάνουν
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές αποτελούν,
τρόπον τινά, ένα μηχανισμό μεταρρυθμιστικών τάσεων οι οποίες κινούνται σύμφωνα με
τις βασικές αρχές του Νέου Δημόσιου Management.
Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ενισχύουν τη νομιμότητα και διασφαλίζουν την
δημοκρατική αρχή αλλά και το κύρος της πολιτικής εξουσίας. Η καθιέρωση τους
συμβάλλει σημαντικά στο έργο της δημόσιας διοίκησης και ενισχύει τις αρχές του Νέου
Δημόσιου Management, ως αμερόληπτο, ουδέτερο και ανεξάρτητο θεσμικό όργανο χωρίς
πολιτικές σκοπιμότητες.
Συντονίζεται αποτελεσματικά η κυβερνητική δράση. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου,
μέσω της νέας επιτελικής δημόσιας υπηρεσίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης, επιδιώκει
επίσης τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τον αποτελεσματικό
συντονισμό της κυβερνητικής λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση θεσπίζεται ένας
ενεργότερος ρόλος της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, έτσι
ώστε να επιτευχθεί η τήρηση των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης και να
καταπολεμηθούν εμπράκτως η πολυνομία και η κακονομία. Περαιτέρω, μέσω των δύο
Γενικών Γραμματειών Συντονισμού, διαμορφώνεται το πλαίσιο της αποτελεσματικής
παρακολούθησης και αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής που διευκολύνονται μέσω
της χρήσης ενός προηγμένου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
Η εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών είναι ο σημαντικότερος
λόγος ύπαρξης ενός Κράτους και αποτελεί τον πυρήνα της νομιμοποίησής του από τους
πολίτες. Η ποιότητα, όσον αφορά στην παροχή των δημοσίων υπηρεσιών, σχετίζεται με
την ικανοποίηση των πολιτών από την ανεμπόδιστη και χωρίς περιορισμούς χρήση τους.
Εδώ οι στόχοι είναι προφανείς: αα) η διαβεβαίωση προς τους φορολογούμενους πολίτες
για την ανταποδοτικότητα των φόρων που καταβάλουν και ββ) η προώθηση της
διοικητικής αποκέντρωσης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να καταστούν οι
υπηρεσίες περισσότερο προσιτές και εγγύτερες στον πολίτη και στις επιχειρήσεις.
Η εσωτερική οργάνωση ή αναδιοργάνωση του Κράτους αποτελεί την αναγκαία
προϋπόθεση για να υλοποιηθούν οι υπόλοιποι τρεις άξονες. Θέτει δύο βασικούς στόχους
με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα: αα) την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών προς την εκτελεστική εξουσία και ββ) την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του
δημοσίου υπαλλήλου στις δυνατότητές του.
Ένα σημαντικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής δομής είναι ότι πλέον ρυθμίζεται με
συγκεκριμένους κανόνες η στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων των κυβερνητικών
στελεχών από μετακλητούς υπαλλήλους και αποσπασμένους συνεργάτες, προκειμένου
να θεσπισθούν κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.
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28.
Ποιες είναι οι συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένες
Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα;
Συνταγματικά Κατοχυρωμένες
1.
2.
3.
4.
5.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Συνήγορος του Πολίτη
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Νομοθετικά Προβλεπόμενες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Συνήγορος του Καταναλωτή
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Εθνική Αρχή Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες
8. Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας
9. Αρχή Διαφάνειας της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΔΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
To E.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 για να αδειοδοτήσει και να εποπτεύσει τη λειτουργία των
ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Αποτελεί μια από τις πρώτες ανεξάρτητες αρχές, δηλ. δημόσιους οργανισμούς που, καίτοι
εντάσσονται στην εκτελεστική εξουσία, λειτουργούν χωρίς να ελέγχονται από την
κυβέρνηση και εποπτεύονται από τη Βουλή, οι δε οι πράξεις τους υπόκεινται σε δικαστικό
έλεγχο.
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. ορίζεται στο Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2), στο Ν.
3051/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, στο Ν.
2863/2000 και στους λοιπούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της ιδιωτικής
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (2328/1995, 3592/2007, 4339/2015), ενώ η εσωτερική του
λειτουργία ρυθμίζεται με κανονιστική πράξη του ίδιου του Ε.Σ.Ρ.
Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος:
«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος
και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή (…). Ο άμεσος
έλεγχος του Κράτους, (…), έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους
μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης,
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την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική
αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας,
καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας
και της νεότητας».
Άρθρο 101Α παρ. 1 του Συντάγματος:
«Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής,
τα μέλη της (…) διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, (…)».

Αρμοδιότητες

Ρυθμιστικές:
Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον αρμόδιο υπουργό αφενός μεν για το είδος και τον
αριθμό των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, αφετέρου για την
τιμή εκκίνησης των διαδικασιών πλειστηριασμού, εκδίδει τις σχετικές Προκηρύξεις και
χορηγεί κάθε είδους άδειες λειτουργίας στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.
Καταρτίζει Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και
Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων.
Ελεγκτικές:
Ως προς το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, ελέγχει
συστηματικά την τήρηση των κανόνων της δεοντολογία, της πληρότητας του
προγράμματος, της πολυφωνίας στην ενημέρωση, της προστασίας των ανηλίκων και του
σεβασμού της αξίας του ανθρώπου.
Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών μέσων, ελέγχει την τήρηση των
ισχυόντων στη νομοθεσία περιορισμών και ασυμβιβάστων και δημοσιεύει τα σχετικά
στοιχεία ώστε να τηρείται η αρχή της διαφάνειας.
Κυρωτικές:
Σε περιπτώσεις παραβιάσεως της νομοθεσίας επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα ή άλλες
διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις δύναται να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΣΕΠ
Το δικαίωμα προς εργασία στο δημόσιο τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας,
δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας επιβάλλει την ουδετερότητα της
Διοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Θεσμικό εγγυητή
της τήρησης των αρχών αυτών αποτελεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), το οποίο συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με
τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο
τομέα.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο
εξοπλιστεί με ειδικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Τα μέλη του χαρακτηρίζονται ανώτατοι
κρατικοί λειτουργοί που απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το
ΑΣΕΠ δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές
αρχές αλλά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ενώ οι
πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο από άποψη νομιμότητας αλλά μόνο σε
δικαστικό έλεγχο. Έχει εθνική εμβέλεια δράσης και διαθέτει αρμοδιότητα κανονιστική,
αρμοδιότητα ελεγκτική της νομιμότητας των πράξεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία
του και περιορισμένη κυρωτική αρμοδιότητα. Διαθέτει επίσης διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια με δικό του προϋπολογισμό.
Οι παραπάνω εγγυήσεις ανεξαρτησίας ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη συνταγματική
κατοχύρωση του θεσμού στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001, το οποίο κατοχύρωσε
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δύο οντότητες: ένα σύστημα πρόσληψης και στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης και
ταυτόχρονα ένα θεσμό που εγγυάται τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την
αντικειμενικότητα του συστήματος αυτού.
Κατά την εικοσαετή και πλέον λειτουργία του το ΑΣΕΠ πέτυχε να ανατρέψει παγιωμένες
νοοτροπίες και πρακτικές, καταδεικνύοντας τη δυνατότητά του ως ανεξάρτητης αρχής
να εκπληρώσει με επιτυχία το θεσμικό της ρόλο και να διασφαλίσει αμεροληψία και
διαφάνεια στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση,
καταξιώθηκε δε ως ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου των προσλήψεων στο Δημόσιο με
γνώμονα τη διαφύλαξη της αρχής της αξιοκρατίας και τη θωράκιση του κράτους δικαίου.
Το ΑΣΕΠ συγκροτείται από 28 μέλη (Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, 24 Συμβούλους), οι
οποίοι επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η Ολομέλεια, η Ελάσσων
Ολομέλεια και τα 5 Τμήματα λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, με συγκεκριμένες
ιεραρχημένες αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη του ΑΣΕΠ είναι πρόσωπα
εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν
διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή
υπάλληλοι, καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων
ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Η Γραμματεία του ΑΣΕΠ, η οποία
αποτελείται από 213 υψηλού επιπέδου υπαλλήλους, επικουρεί ενεργά τα μέλη του ΑΣΕΠ
και λειτουργεί υπερεντατικά προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Επίσης,
το έργο του Συμβουλίου υποστηρίζουν ενεργά και 11 υπάλληλοι με την ιδιότητα του
Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού.
Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται: η επιλογή του τακτικού
προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο έλεγχος της νομιμότητας
των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της
απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της
ορθολογικής αξιοποίησης - ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και
ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την
ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.
Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού το ΑΣΕΠ οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς
ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων
προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική
δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις – test. Το υψηλών απαιτήσεων ειδικό επιστημονικό
προσωπικό επιλέγεται με ειδική διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων
από πενταμελή επιτροπή οριζόμενη από το ΑΣΕΠ, ενώ για την επιλογή των
εκπαιδευτικών διεξάγεται ειδικός γραπτός διαγωνισμός.
Οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία αναφέρονται
τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες,
όπως ορίζονται στο βασικό νόμο 2190/1994 (νόμος Πεπονή). Η βασική αρχή της
διαφάνειας καλύπτεται με τη δημοσιοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας
επιλογής προσωπικού.
Όλες οι λειτουργίες του ΑΣΕΠ, και κυρίως οι σχετικές με τις διαδικασίες προσλήψεων,
υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, ικανό να
διαχειρισθεί με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό φορέων,
θέσεων, προκηρύξεων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής του
ΑΣΕΠ.
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Συνήγορος του Πολίτη SUPERSOS
Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη
είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και
ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση.
Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα
προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και
αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει
αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως
θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση
στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων. O Συνήγορος του Πολίτη
μεσολαβεί σε υποθέσεις προσβολής ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο
τόσο της γενικής αρμοδιότητάς του όσο και των ειδικότερων αρμοδιοτήτων που του
έχουν ανατεθεί. Συγκεκριμένα:
Στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς του ο Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει σε
υποθέσεις σχετικές με ζητήματα:
Προσωπικής ελευθερίας, όπως, ενδεικτικά: ελέγχου και έρευνας, ασύλου κατοικίας,
προσωπικών δεδομένων, σύλληψης, συνθηκών εγκλεισμού, διοικητικής κράτησης,
κατάχρησης εξουσίας, πρόσβασης σε έγγραφα που φυλάσσονται από δημόσιες
υπηρεσίες, κλπ.
Αξιοπρέπειας προσώπου και μεταθανάτιας αξιοπρέπειας (δικαίωμα ταφής, καύσης
νεκρών), θρησκευτικής ελευθερίας και πεποιθήσεων (ίδρυση, λειτουργία και προστασία
ναών και ευκτήριων οίκων).
Εισόδου και παραμονής μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και προστασίας
των δικαιωμάτων τους, όπως ενδεικτικά: παροχής διεθνούς προστασίας και ιδίως
πολιτικού ασύλου, κοινωνικής ένταξης, συνθηκών διοικητικής κράτησης.
Αστικής και δημοτικής κατάστασης (μητρώα, ληξιαρχεία, διαβατήρια), διπλωματικής
προστασίας ελλήνων στο εξωτερικό και ιθαγένειας (πολιτογράφηση).
Στράτευσης και εναλλακτικής υπηρεσίας.
Ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης (πρόσβαση, φοιτητική μέριμνα και υποτροφίες,
πρόσληψη και εξέλιξη διδασκόντων) και ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών.
Επαγγελματικής ελευθερίας και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς
και εγγραφής σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμελητήρια.
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Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Συστάθηκε το 1999 με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εγχώριας αγοράς
ενέργειας. Στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τάξης, άλλωστε, είχε προβλεφθεί η ίδρυση
σε κάθε κράτος μέλος ρυθμιστικών αρχών επιφορτισμένων με τον ρόλο του θεσμικού
εγγυητή της ομαλότερης μετάβασης σε μία ενιαία αγορά ενέργειας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Έτσι, με τη δημιουργία της ως άνω ανεξάρτητης αρχής προωθήθηκε η έννοια της
διοικητικής σύγκλισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΑ
 Με ποια μορφή έκβασης του «εξευρωπαϊσμού» συνδέεται η υιοθέτηση στη χώρα μας;
 Ποιές οι διαφορές των μηχανισμών επιθεώρησης και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης σε
σύγκριση προς τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη;
 Τι γνωρίζετε για τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των μελών των
Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα;
 Περιγράψατε συνοπτικά τους λόγους δημιουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.
Οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν έναν θεσμό που έχει υποκινήσει συζήτηση ως προς την
νομική φύση τους και δεχθεί κριτική ως προς το εύρος της λογοδοσίας και του ελέγχου
των πεπραγμένων τους. Ενόψει αυτού ερωτάται: Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την
ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Αρχών;
 Με ποιους τρόπους ελέγχονται οι εκτελεστές πράξεις των Ανεξάρτητων Αρχών;

 Με ποιους τρόπους ελέγχονται οι εκτελεστές πράξεις των Ανεξάρτητων Αρχών;

29.
Τι
γνωρίζετε
για
το
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ οργάνωσης του κράτους;

και

το

Το σύστημα οργάνωσης ενός κράτους μπορεί να είναι αποκεντρωτικό ή συγκεντρωτικό. Η
μεγάλη γεωγραφική έκταση των κρατών, το μέγεθος των διοικητικών θεμάτων και η
αύξηση του πληθυσμού, δημιούργησαν την ανάγκη διεξαγωγής των διοικητικών
υποθέσεων μέσω οργάνων που έδρευαν στην περιφέρεια και τους δόθηκε βαθμιαία η
δυνατότητα αποφασιστικών αρμοδιοτήτων.
Κριτήριο διάκρισης του συγκεντρωτικού με το αποκεντρωτικό σύστημα είναι ο τρόπος
κατανομής της αποφασιστικής αρμοδιότητας επί θεμάτων που αφορούν τις
περιφέρειες του κράτους.


Στην περίπτωση του συγκεντρωτικού συστήματος οι αποφασιστικές αρμοδιότητες επί
θεμάτων της περιφέρειας ανήκουν σε όργανα που εδρεύουν στο κέντρο.



Αντίθετα στην περίπτωση του αποκεντρωτικού συστήματος οι αποφασιστικές
αρμοδιότητες επί θεμάτων της περιφέρειας ανήκουν σε όργανα που εδρεύουν σε αυτές.
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Στο άρθρο 101 παρ. 1 του Συντάγματος του 2001 αναφέρεται ότι «η διοίκηση του
κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα».
Σκοπός του συστήματος αυτού είναι: α) να καταστήσει τη διοίκηση προσιτή στους
πολίτες και β) να ενισχύσει την ταχύτητα και αποτελεσματικότητά της.
Ωστόσο, ο συνταγματικός νομοθέτης αποδέχεται και το συγκεντρωτικό σύστημα επί
ειδικών αρμοδιοτήτων (άρθρο 101, παρ. 3). Πρόκειται για αρμοδιότητες που απαιτούν
ειδικές γνώσεις και οι οποίες ασκούνται από την κεντρική διοίκηση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το αποκεντρωτικό σύστημα τελεί σε αρμονία με την αρχή της
επικουρικότητας του κράτους. Σύμφωνα με την αρχή αυτή που αποτελεί θεσμικό
κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κεντρικά όργανα διατηρούν μόνο συντονιστικές
και επιτελικές αρμοδιότητες. Παρεμβαίνουν δε κατά την υλοποίηση των στόχων μιας
δραστηριότητας μόνον εάν τα λοιπά επίπεδα διακυβέρνησης (αποκεντρωμένη
περιφερειακή διοίκηση, αυτοδιοίκηση) δεν μπορούν να την πραγματοποιήσουν.
Στο πλαίσιο αυτό το κεντρικό κράτος συντονίζει, κατευθύνει και προβαίνει σε έλεγχο
νομιμότητας των πράξεων των αποκεντρωμένων περιφερειακών οργάνων ενώ τα
τελευταία διαθέτουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα σε θέματα της περιφέρειάς τους.


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:
 Η διάκριση μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών οργάνων προϋποθέτει την
γεωγραφική διαίρεση της επικράτειας. Η διαίρεση αυτή δεν θεμελιώνεται σε
κριτήρια νομικής αυτοτέλειας των γεωγραφικών περιοχών, αφού αυτές
εξακολουθούν να ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του κράτους. Διαφορετική είναι
η περίπτωση των γεωγραφικών περιοχών που διαθέτουν νομική αυτοτέλεια
(όπως στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. που αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οποίες έχουν
αποσπαστεί από το νομικό πρόσωπο του κράτους.
 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.
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 Επίσης δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν μεταξύ τους. Η συνδρομή, δηλαδή, ενός και μόνο
κριτηρίου αρκεί για το νόμιμο χαρακτήρα της εδαφικής διαίρεσης. Παράλληλα τα παραπάνω
κριτήρια έχουν γενικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται δηλαδή με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της
επικράτειας, ανεξάρτητα των ειδικών κλάδων και υπηρεσιών της Διοίκησης.
 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 αρμοδιότητες (π.χ. έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων). 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. Επιπλέον πρέπει να
είναι γενικές και όχι ειδικές. Διότι μόνο οι γενικές αρμοδιότητες παρέχουν εκτεταμένη και
ουσιαστική αποκέντρωση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται με την συνταγματική
αναθεώρηση του 2001, η οποία εξασφαλίζει ισχυρή αποκέντρωση.
 Οι αποκεντρωμένες διοικητικές περιφέρειες, δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα αλλά
εντάσσονται στο νομικό πρόσωπο του κράτους. Κατά συνέπεια τα αποκεντρωμένα
περιφερειακά όργανα εντάσσονται στην ιεραρχία του νομικού πρόσωπου του κράτους.
 Η ένταξη των αποκεντρωμένων περιφερειακών οργάνων στο νομικό πρόσωπο του κράτους
συνεπάγεται την άσκηση σε αυτά ιεραρχικού ελέγχου εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης.
 Στη βάση της παραπάνω διάκρισης τα περιφερειακά όργανα, διακρίνονται σε όργανα γενικής
αρμοδιότητας και σε όργανα ειδικής αρμοδιότητας.
 Στη πρώτη περίπτωση τα όργανα έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα σε όλους τους
κλάδους της διοίκησης της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας (γενική διοικητική
αποκέντρωση).
 Στην δεύτερη περίπτωση τα όργανα έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένους
κλάδους της διοίκησης της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας (ειδική διοικητική
αποκέντρωση).
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30.
Πώς προσεγγίζεται
αποκέντρωση;

και

τι

πρεσβεύει

η

διοικητική

Η νομική θεωρία προσεγγίζει με διαφορετικούς τρόπους την διοικητική αποκέντρωση.
Έτσι μία πρώτη διάκριση συνίσταται σε εκείνη της αποκέντρωσης με την ευρεία έννοια
και της αποκέντρωσης με την στενή έννοια. Η αποκέντρωση με την ευρεία έννοια
περιλαμβάνει τόσο την αποκεντρωμένη διοίκηση όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Το βασικό επιχείρημα που διατυπώνεται υπέρ της αποκέντρωσης με την ευρεία έννοια
είναι το κοινό στοιχείο της «Χωρικής Διοίκησης» που διαθέτει τόσο η διοικητική
αποκέντρωση όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ύπαρξη δηλαδή του κοινού
γεωγραφικού-εδαφικού χαρακτηριστικού. Αντίθετα η αποκέντρωση με την στενή
έννοια, περιλαμβάνει μόνο τα κρατικά όργανα της περιφέρειας, τα οποία διορίζονται
από την κεντρική διοίκηση και τελούν σε ιεραρχική εξάρτηση με αυτήν, αφού ανήκουν
και αυτά στο νομικό πρόσωπο του κράτους.
Το Σύνταγμα της χώρας μας αποδέχεται στο άρθρο 101 την έννοια της αποκέντρωσης με
την στενή έννοια. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η αποκέντρωση αντιδιαστέλλεται
τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 του
Συντάγματος όσο και από την καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση που κατοχυρώνεται στα άρθρα
16 παρ. 5 (αυτοδιοίκηση ΑΕΙ) και 103 παρ. 6 (αυτοδιοίκηση λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.) του
Συντάγματος.

31.
Τι γνωρίζετε για την έννοια και τα χαρακτηριστικά της
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;
Με τον όρο αυτοδιοίκηση εννοούμε την σύσταση οργανωτικών μονάδων της δημόσιας
διοίκησης εκτός του νομικού προσώπου του κράτους, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα
νομικά πρόσωπα και διεξάγουν ορισμένο κύκλο διοικητικών υποθέσεων.
 Η αυτοδιοίκηση διακρίνεται σε τοπική και σε καθ’ ύλην. Στην περίπτωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης το νομικό πρόσωπο είναι αρμόδιο για υποθέσεις που
συνδέονται με ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Στην περίπτωση της καθ’ ύλην
αυτοδιοίκησης το νομικό πρόσωπο είναι αρμόδιο για υποθέσεις που συνδέονται
με ένα ειδικό σκοπό.
Το φαινόμενο της αυτοδιοίκησης είναι σύνθετο και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές
όψεις: α) την διοικητική, β) την πολιτική και γ) την τεχνική.
 Σύμφωνα με την διοικητική όψη της αυτοδιοίκησης, δίνεται έμφαση στην
κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων και στην σχέση που διαμορφώνεται
μεταξύ κράτους και αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Τα θέματα που συνδέονται
με αυτή την όψη της αυτοδιοίκησης αφορούν την έννοια της αυτοτέλειας των
οργανισμών και τις σχέσεις εποπτείας που οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί
διαμορφώνουν με το νομικό πρόσωπο του κράτους.
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 Σύμφωνα με την πολιτική όψη της αυτοδιοίκησης δίνεται έμφαση στον τρόπο
ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του αυτοδιοικούμενου οργανισμού. Όσο
περισσότερο δημοκρατικός είναι, τόσο περισσότερη αυτοδιοίκηση έχουμε. Π.χ.
στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι έντονος ο δημοκρατικός
χαρακτήρας του θεσμού λόγω του αιρετού χαρακτήρα ανάδειξης των οργάνων
της. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των νομικών προσώπων σωματειακού
χαρακτήρα σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα ιδρυματικού χαρακτήρα που δεν
περιλαμβάνουν ισχυρά χαρακτηριστικά αυτοδιοίκησης.
 Σύμφωνα με την τεχνική όψη της αυτοδιοίκησης δίδεται έμφαση στο
διαρθρωτικό σχήμα που διαμορφώνει το κράτος με την δημιουργία
αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Η τελευταία αυτή όψη της αυτοδιοίκησης
αντιστοιχεί περισσότερο στην καθ΄ ύλην αυτοδιοίκηση που συνιστά περισσότερο
μία τεχνική εκπληρώσεως των σκοπών του κράτους παρά ένα θεσμό πολιτικής
σημασίας

32.
Ποιος είναι ο ρόλος και ποια η σημασία της διοικητικής
εποπτείας στο Δημόσιο Τομέα;
Τα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα έχουν αποσπασθεί από τον κορμό του κράτους.
Παράλληλα, ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί η ενιαία οργανωτική μορφή του κράτους αλλά
και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Τους στόχους αυτούς εξυπηρετεί η διοικητική εποπτεία, η οποία αν και συνιστά
περιορισμό της αυτοδιοίκησης :
α) εξασφαλίζει την ενότητα των στόχων και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,
β) συμβάλλει στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής,
γ) ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας και
δ) προλαμβάνει και καταστέλλει καταστάσεις που είναι αντίθετες προς το δημόσιο
συμφέρον.
Η κρατική εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατοχυρώνεται
συνταγματικά (άρθρο 102, Παρ. 4 Συντ.) και περιορίζεται αποκλειστικά σε έλεγχο
νομιμότητας. Ο θεσμός της κρατικής εποπτείας είναι πολύ σημαντικός για τη διατήρηση
της ενότητας του κράτους, την ομοιόμορφη εφαρμογή των νόμων και, βέβαια, για την
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Οι αρχές εποπτείας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους δήμους σε θέματα ορθής
εφαρμογής της νομοθεσίας, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα είδος φίλτρου,
μέσω του οποίου ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν ο αριθμός των δημοτικών
υποθέσεων που καταλήγουν προς επίλυση στην υπερφορτωμένη διοικητική δικαιοσύνη.
Ωστόσο, ένας από τους σκοπούς του αποκεντρωτικού συστήματος είναι να καταστήσει
τη διοίκηση προσιτή στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, το αποκεντρωτικό σύστημα τελεί
σε αρμονία με την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με την οποία τα κεντρικά όργανα
διατηρούν μόνο συντονιστικές και επιτελικές αρμοδιότητες, παρεμβαίνουν δε στην
υλοποίηση μιας δραστηριότητας εάν τα λοιπά επίπεδα διακυβέρνησης (περιφερειακή
διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση) δεν μπορούν να την υλοποιήσουν.
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33.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών που περιλαμβάνουν τα Υπουργεία και των
οριζόντιων επιτελικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τους;
SUPERSOS
Τα Υπουργεία έχουν ως βασικό στόχο να εφαρμόσουν τις κυβερνητικές πολιτικές με
βάση τις αρχές καλής διακυβέρνησης και διοίκησης, μέσα από ένα πλαίσιο που
διαμορφώνεται από τους νόμους και το Σύνταγμα. Τα Υπουργεία, ουσιαστικά,
διαρθρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην κεντρική
διοίκηση του κράτους, μέσα από τις Γενικές και Ειδικές γραμματείες, τις οριζόντιες
επιτελικές και υποστηρικτές υπηρεσίες και τέλος τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες
υπηρεσίες με «συγκεκριμένη κατά τόπον ή καθ’ ύλην αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή
των αρμοδιοτήτων του οικείου Υπουργείου, οι οποίες διέπονται κάθε φορά από τις
οικείες διατάξεις.
Σύμφωνα με τον Ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος, τα Υπουργεία διαμορφώνονται
με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην κεντρική διοίκηση του
κράτους, μέσα από τις Γενικές και Ειδικές γραμματείες, τις οριζόντιες επιτελικές και
υποστηρικτές υπηρεσίες και τέλος τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες με
«συγκεκριμένη κατά τόπον ή καθ’ ύλην αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή των
αρμοδιοτήτων του οικείου Υπουργείου, οι οποίες διέπονται κάθε φορά από τις οικείες
διατάξεις» (άρθρο 35, Ν. 4622/2019). Οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου ποικίλουν και
αναγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4622/2019.
Οι αρμοδιότητες των οριζόντιων επιτελικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τον συντονισμό
των υπηρεσιών του Υπουργείου για την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών, τη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον εσωτερικό έλεγχο και
την επικοινωνία.
Στην περίπτωση των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών, αυτές περιλαμβάνουν όλες
τις υπηρεσίες του Υπουργείου που έχουν λειτουργικό [διοικητικό] χαρακτήρα, είναι
δηλαδή απαραίτητες για την ύπαρξη του Υπουργείου (π.χ. διοικητικής υποστήριξης,
οικονομικών, προμηθειών, ποιότητας και αποδοτικότητας κλπ).
Το σύνολο των υπόλοιπων υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές και Ειδικές
Γραμματείες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που επιτελούν τον αντικειμενικό σκοπό του
Υπουργείου.
Πριν τη ψήφιση του Ν. 4622/2019 υπήρχαν δύο κατηγορίες υπηρεσιών στα Υπουργεία :
α) οι λειτουργικές υπηρεσίες που απέβλεπαν στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την
λειτουργία του Υπουργείου (διοικητικής υποστήριξης, οικονομικών, ανθρώπινου
δυναμικού κλπ) και οι οποίες ήταν κοινές σε όλα τα Υπουργεία και β) οι λοιπές υπηρεσίες
που απέβλεπαν στην εκπλήρωση του αντικειμενικού σκοπού του Υπουργείου και οι
οποίες ήταν διαφορετικές από Υπουργείο σε Υπουργείο. Μετά τη ψήφιση του Ν.
4622/2019, ωστόσο, προστέθηκε μία ακόμη κατηγορία υπηρεσιών που είναι μεν κοινές
σε όλα τα Υπουργεία αλλά έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που αναφέρεται στον
επιτελικό ρόλο που ασκούν στο εσωτερικό των Υπουργείων.
Ειδικότερα στην περίπτωση των Υπηρεσιακών Γραμματέων του Ν. 4622/2019 θα πρέπει να
τονιστεί ότι αυτοί προέρχονται από δημοσίους υπαλλήλους που διαθέτουν συγκεκριμένα
προσόντα και επιλέγονται με συγκεκριμένη θητεία κατόπιν αξιολόγησης από επιτροπή επιλογής
που συγκροτείται με απόφαση του ΑΣΕΠ.
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Στην περίπτωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του ίδιου νόμου θα πρέπει να
τονιστεί ότι πρόκειται περί μετακλητών υπαλλήλων που δεν είναι απαραίτητο να
προέρχονται από τη δημόσια υπαλληλία αλλά τοποθετούνται κατόπιν πολιτικής
επιλογής.
Με τις ανωτέρω περιγραφόμενες ρυθμίσεις, φαίνεται ότι επιχειρείται, για μια ακόμη φορά
στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μια δέσμη μεταρρυθμίσεων που επιχειρεί την
έμπρακτη εφαρμογή στόχων που αφορούν την εξασφάλιση της διαφάνειας, της
λογοδοσίας και της διαρκούς βελτίωσης μέσω αξιολόγησης, με σκοπό να
δημιουργηθούν οι αναγκαίες δομές που θα πετύχουν τελικά την επιδιωκόμενη
ανάκτηση της εμπιστοσύνης κοινωνίας και αγοράς. Προκειμένου να επιτευχθεί ένας
τέτοιος στρατηγικός σκοπός, απαραίτητη είναι η επίτευξη μιας δομής και οργάνωσης που
θα καθιστά, πιο οικονομική τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πιο αποτελεσματική
την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών και πιο αποδοτική τη διακυβέρνηση του κέντρου
αποφάσεων. [ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΝΔΜ].

34.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο
Ν.4622/2019, στο σύστημα επιλογής στελεχών για το κέντρο
διακυβέρνησης;
Με τον Ν.4622/2019, λαμβάνεται μια νέα πρωτοβουλία , ώστε να γίνει διάκριση μεταξύ
των οριζόντιων επιτελικών και οριζόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα
έχουν συγκριμένες αρμοδιότητες και σε αυτές προΐσταται Υπηρεσιακός Γραμματέας, με
τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείς, οι οποίες υποστηρίζουν ουσιαστικά την εφαρμογή του
κυβερνητικού έργου.
Επιπλέον, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς επιλέγονται αποκλειστικά από το ΕΣΕΔ, το οποίο
αποτελείται από τα μέλη του προέρχονται μόνο από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
όποτε δεν υπάρχει παρεμβατισμός στο έργο τους. Προβλέφθηκε επίσης ο περιορισμός της
θητείας σε τρία έτη με μια μόνο ανανέωση, μια μεταρρύθμιση με την οποία εμποδίζεται η
καλλιέργεια πνεύματος εκχώρησης εξουσίας , ενώ παράλληλα αποτελεί και κίνητρο και
για όλα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης να διεκδικούν ανάλογες θέσεις. Η δε
απαγόρευση της απόσπασης των υποψηφίων από πολιτικά γραφεία και κόμματα, καθώς
και η μη διετέλεση θέσης Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα αναδεικνύει τη βαρύτητα που έχει
αποδοθεί στον ευρύτερο και στρατηγικό στόχο της διάκρισης των διοικητικών
διαδικασιών από τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι έργο συνταγματικά
ανατεθειμένο στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Τέλος, σε ότι αφορά τη στελέχωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών εξακολουθούν
να διορίζονται από τον Πρωθυπουργό και τον εκάστοτε Υπουργό και να απαρτίζονται
από πρόσωπα προσκείμενα στην Κυβέρνηση. Ωστόσο, ακριβώς για τον λόγο αυτό, οι εν
ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ vicky.eclass4u@gmail.com

48

λόγω θέσεις έχουν προσχεδιαστεί να απασχολούν στελέχη με απαιτητικά ελάχιστα
τυπικά προσόντα και διευρυμένη επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να επιλέγονται
έμπειροι τεχνοκράτες και «επαγγελματίες» με πραγματικές δεξιότητες, διοικητικές
ικανότητες αλλά κυρίως προσωπικότητα ικανή να διαχειρίζεται δύσκολες πολιτικές
αποφάσεις. Με το σκεπτικό του νομοθέτη για το νέο επιτελικό κράτος, εκφράζεται μια
νέα κατεύθυνση για τα στελέχη του κέντρου διακυβέρνησης. Ο ρόλος δηλαδή των Ειδικών
και των Γενικών Γραμματέων συνδέεται με την αποτελεσματικότητα των τομεακών
πολιτικών και οφείλει να είναι ουσιαστικά δημιουργικός για να εναρμονίζεται με τη
δράση των Υπουργείων και με τους εκάστοτε στόχους των δημόσιων πολιτικών και δη
των μεταρρυθμίσεων, κάτι που δεν έγινε τελικά πραγματικότητα με τα έως τώρα
νομοθετήματα.
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35.
Τι σημαίνει ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και ποιες οι βασικές θεωρίες για
αυτήν;
Η έννοια της ενοποίησης αυτή καθαυτή είναι αρκετά ασαφής. Ο χαρακτηρισμός της
εθελοντικής παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί
έγκειται σε αυτήν η πρωτοτυπία του όλου ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Ο Forsyth διέκρινε δυο βασικά χαρακτηριστικά:
Α) Πρόκειται για μια ένωση κρατών η οποία δεν οδηγεί στην εξάλειψη της ταυτότητας
των χωρών που συμμετέχουν και
Β) Πρόκειται για μια ένωση κρατών που στηρίζεται σε μια συνθήκη και η μεταξύ τους
ένωση είναι εθελοντική.
Το φαινόμενο της ενοποίησης μελετάται σε δυο κατευθύνσεις:
Α) Η πρώτη αναφέρεται στην ενοποίηση ως διαδικασία διαδοχικών σταδίων.
Β) Η δεύτερη ορίζει την ενοποίηση ως διαδικασία διαδοχικών σταδίων με στόχο την
δημιουργία υπερεθνικού κράτους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ για την ενοποίηση;
ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κοινοτικό υπόδειγμα

Κρατικό υπόδειγμα

Ομοσπονδισμός

Λειτουργισμός

Νεολειτουργισμός

Πλουραλισμός

Από τις ανωτέρω σχολές, ο Πλουραλισμός ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη διατήρηση του
εθνικού κράτους ενώ ο Ομοσπονδισμός και ο Νεολειτουργισμός ενδιαφέρονται για το
ξεπέρασμα του. Ο Λειτουργισμός βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατηγορία καθώς πολλοί
θεωρητικοί υποστηρικτές του ενδιαφέρονται για την κατάργηση του εθνικού κράτους.

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ
Ενδιαφέρεται συνήθως για τη δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των
κρατών στο διεθνές σύστημα και δεν ενδιαφέρεται να καταργήσει τα εθνικά κράτη ως
αυτόνομες μονάδες. Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας «κοινότητας ασφάλειας» η οποία
ορίζεται ως μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει ενοποιηθεί .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ
Στηρίζεται πάνω σε μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Σε μερικά προβλήματα των συγχρόνων
κοινωνιών και κυρίως εκείνα που αφορούν θέματα ποιότητας ζωής και υπάρχουν
απεριόριστες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κρατών και δημιουργίας
εθνικών οργανισμών για την καλύτερη αντιμετώπισή του το οποίο οφείλεται κυρίως στην
ανάπτυξη και διάδοση νέων τεχνολογιών . Τα όργανα που δημιουργούνται βάσει της
λειτουργικής προσέγγισης και που λειτουργούν κατά βάση με ομοφωνία είναι αδύναμα
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σε περιόδους κρίσεων. • Τα όργανα που δημιουργούνται βάσει της λειτουργικής
προσέγγισης δεν διαθέτουν τις δυνατότητες να υπερβούν τα περιστασιακά εθνικά
συμφέροντα, ενώ τα εθνικά βέτο δεν επιτρέπουν την ανάδειξη υπερεθνικών,
δημοκρατικών οργάνων. Η λειτουργική προσέγγιση δεν είναι αρκετή όταν εγγίζει
ζητήματα υψηλής πολιτικής, π.χ. νόμισμα, εξωτερική πολιτική. • Το δημοκρατικό έλλειμμα
που ανακύπτει από την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υπερεθνικά όργανα χωρίς τη
μεταβίβαση κυριαρχίας (και άρα νομιμοποίησης) θα αποτελέσει κίνδυνο για την πορεία
της ενοποίησης.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΣΜΟΣ
Ιστορικά η ομοσπονδιακή θεωρία εντάσσεται στη παράδοση της ειρηνιστικής σκέψης με
μέσο επίλυσης προβλημάτων πολέμου. Το νόημα είναι η δημιουργία ενός υπερεθνικού
κράτους από μια ομάδα προηγουμένως κυρίαρχων κρατών.
Η ομοσπονδιακή σκέψη διαιρείται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 1.Νέος
ομοσπονδισμός αντιπροσωπεύει τη τάση απώλειας της αυτονομίας των μερών σε ένα
ομοσπονδιακό σύστημα αλλά και η ανάδειξη από την αγορά κέντρων οικονομικής και
πολιτικής ισχύος τα οποία παρακάμπτουν τη διοικητική κατανομή των αρμοδιοτήτων σε
μια ομοσπονδία. 2. Ομοσπονδισμός ως ιδεολογία 3.Ομοσπονδισμός ως διαδικασία
στοχεύει την ανάδειξη και θεσμική κατοχύρωση της διαφορετικότητας των μερών που
απαρτίζουν μια ομοσπονδία. 4. Συνολικά ομοσπονδισμός είναι μια τάση συνολικής
διευθέτησης του πολιτικού συστήματος η οποία και θεωρήθηκε ως απάντηση στο
φασισμό.

ΝΕΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ
Θεωρούν ότι η προσπάθεια δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού κράτους είναι πολιτικά και
πρακτικά ανέφικτη και καλύτερη είναι η διαμόρφωση των όρων για την κατάργησή του.
Με την εντατικοποίηση της συνεργασίας σε τομείς χαμηλής πολιτικής όπως είναι η
οικονομία, ήλπιζαν ότι σταδιακά θα διαβρώσουν τα θεμέλια του εθνικού κράτους και θα
δημιουργήσουν τους όρους για την εντονότερη συνεργασία σε τομείς υψηλής πολιτικής
όπως η άμυνα και η ασφάλεια. Οι νεολειτουργιστές ήλπιζαν ότι το εθνικό κράτος θα πάψει
να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης πολιτικής οργάνωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: αντί τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους, που είναι ανέφικτο, να
διαμορφωθούν οι όροι για την κατάργησή του. Μεταπολεμική εξέλιξη του λειτουργισμού
• Ο νέο – λειτουργισμός εγκαταλείπει την παγκόσμια διάσταση του λειτουργισμού 
έμφαση στη περιφερειακή διάσταση.

• 3 βασικές παράμετροι επηρεάζουν και αλληλοεπηρεάζονται:
– Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνών.
– Η οργανωτική ικανότητα επίλυσης διαφορών και οικοδόμησης διεθνών έννομων
τάξεων.
– Η αντικατάσταση των εθνικών κανονιστικών καθεστώτων από υπερεθνικούς κανόνες
αγοράς.
Η ενοποίηση σε ένα κλάδο της οικονομίας
 ισχυρά κίνητρα επέκτασης της ενοποίησης και σε άλλους συγγενείς κλάδους ώστε να
γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του οφέλους από την ενοποίηση στον αρχικό κλάδο
(Positive spillover effect).
• Η αύξηση των οικονομικών συναλλαγών
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 αύξηση διαπραγματεύσεων  αύξηση και ενίσχυση των οργανώσεων και θεσμών που
επιτρέπουν τέτοιες διαπραγματεύσεις  μείωση της ανάγκης «τοπικών κυβερνητικών»
αποφάσεων.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ
Η περιφερειακή ενοποίηση πραγματοποιείται από τα κράτη γιατί είναι προς το συμφέρον
τους. • Ως εκ τούτου η ενοποιητική δυναμική είναι περιορισμένη στο μέτρο που είναι
επωφελής για τα κράτη. 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.

36.
Με ποιο τρόπο αποκτά δημοκρατική νομιμοποίηση και
θεσμικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Με τις Συνθήκες δημιουργείται ένα θεσμικό σύστημα, ιδιόρρυθμο, αφού περιλαμβάνει
υπερεθνικά όργανα και διακυβερνητικά όργανα, στα οποία, για ορισμένους τομείς
πολιτικής, εκχωρούνται, σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας,
αποκλειστικές, συντρέχουσες, υποστηρικτικές ή συντονιστικές ή συμπληρωματικές
αρμοδιότητες
Επίσης θεσμικό πλαίσιο δημιουργείται με
την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. «Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους
τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση
παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη...» (Άρθρο 5 παρ. 3 ΣΕΕ)
την Αρχή της αναλογικότητας .«Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το
περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για
την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών» (Άρθρο 5 παρ.4 ΣΕΕ)
Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ:
➔ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
➔ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
➔ το Συμβούλιο
➔ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
➔ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
➔ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
➔ το Ελεγκτικό Συνέδριο
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Νομοθετικές: συνομοθέτης με το Συμβούλιο, διαβούλευση, πρόταση στην
Επιτροπή για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας



Δημοσιονομικές μαζί με το Συμβούλιο, έγκριση ή απόρριψη του Προϋπολογισμού



Εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την εγκρίνει ως σώμα



Καθήκοντα πολιτικού ελέγχου, πρόταση μομφής εναντίον της Επιτροπής



Συμβουλευτικά καθήκοντα

Το Συμβούλιο Υπουργών


Το Συμβούλιο της ΕΕ είναι ένα από τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Συστήθηκε από τις ιδρυτικές συνθήκες τη δεκαετία του 1950.



Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται τα κ-μ



Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κ-μ, δηλαδή οι υπουργοί που
έχουν την αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου τομέα.



Συνέρχεται σε δέκα συνθέσεις

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου


Νομοθετικά καθήκοντα



Δημοσιονομικά καθήκοντα



Χαράζει πολιτικές και συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών



Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς (Άρθρο
218 ΣΛΕΕ)



Χαράσσει και υλοποιεί την ΚΕΠΠΑ



Συντονίζει την οικονομική και νομισματική πολιτική (Ecofin/Εurogroup)

Τρόποι λήψης απόφασης


Απλή πλειοψηφία (1/2 +1)



Ομοφωνία



Ειδική πλειοψηφία
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Από το 2014 εισάγεται η «διπλή πλειοψηφία»: ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται
ποσοστό τουλάχιστον 55% των κ-μ του Συμβουλίου (15/28) και αντιπροσωπεύει
κ-μ που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65 % του πληθυσμού της Ένωσης.

Η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα κ-μ του
Συμβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο


Θεσπίζεται ως επίσημο θεσμικό όργανο με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας



Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, τον
Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει στις
εργασίες του



Καθορίζει τις γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της
ΕΕ



Συνέρχεται δις εξαμηνιαίως αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις

Ο Πρόεδρος α) προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Ε.Σ., β) μεριμνά για την
προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ε.Σ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της
Επιτροπής γ) καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει τη συνοχή και τη συναίνεση
στο πλαίσιο του Ε.Σ, δ) παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε
σύνοδο του Ε.Σ..
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
▪

Προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης

▪

28 Επίτροποι, ένας από κάθε κ-μ.

▪

Επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην
Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα
ανεξαρτησίας.

▪

Δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά
όργανα ή οργανισμούς

▪

Δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν οποιαδήποτε άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.
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▪

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται με ειδική πλειοψηφία από το Ε.Σ. κι εκλέγεται
με πλειοψηφία από το Ε.Κ. Προέρχεται από την πλειοψηφούσα πολιτική ομάδα
στο Ε.Κ.

▪

Το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο, καταρτίζει τον
κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει να διορισθούν μέλη της
Επιτροπής

▪

Το Ε.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει την Επιτροπή. Το Ε.Σ. Διορίζει την Επιτροπή με
ειδική πλειοψηφία

▪

Πενταετής θητεία

▪

Ο Πρόεδρος καθορίζει τους προσανατολισμούς στο πλαίσιο των οποίων η
Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της

▪

αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειμένου να
διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της
δράσης της

▪

διορίζει αντιπροέδρους, πλην του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα
ΚΕΠΠΑ
Αρμοδιότητες της Επιτροπής



Εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Θεματοφύλακας των
Συνθηκών.



Εποπτεύει την ορθή τήρηση της νομοθεσίας και το συντονισμό των πολιτικών



Νομοθετική πρωτοβουλία



Εκτελεστική λειτουργία



Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές της ΕΕ και τον προϋπολογισμό



Εκπροσωπεί διεθνώς την ΕΕ σε ζητήματα αρμοδιότητάς της



Διεξάγει διαβουλεύσεις με την «κοινωνία των πολιτών»
Το Δικαστήριο της ΕΕ
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα στο Λουξεμβούργο,
περιλαμβάνει τρία δικαιοδοτικά όργανα:



το Δικαστήριο,
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το Γενικό Δικαστήριο (συσταθέν το 1988)



το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (συσταθέν το 2004).



Από τη σύστασή τους έως σήμερα τα τρία αυτά δικαιοδοτικά όργανα εξέδωσαν
περίπου 15 000 αποφάσεις.
Στο Δικαστήριο μετέχει ένας δικαστής από κάθε χώρα της ΕΕ και οκτώ
"γενικοί εισαγγελείς"
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα



Έδρα Φρανκφούρτη



Το άρθρο 13(1) ΣΕΕ τοποθετεί την Ε.Κ.Τ ως το 6ο θεσμικό όργανο της Ε.Ε.

➢ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της έκδοσης του ευρώ.
➢ έχει δομή εταιρίας, έχει όργανα, νομική προσωπικότητα, κεφάλαιο, το οποίο
καλύπτεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο


Ιδρύθηκε το 1975 και έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.



Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος με εξαετή ανανεώσιμη
θητεία



Ελέγχει τα οικονομικά της ΕΕ.



Συντάσσει εκθέσεις για τη χρήση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων.



Υποβάλλει στο Ε.Κ και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για το προηγούμενο
δημοσιονομικό έτος ('ετήσια διαδικασία απαλλαγής').
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37.
Αναφερθείτε στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση –
Συνθήκη του Μάαστριχτ, στις πολιτικές συγκυρίες που οδήγησαν
σε αυτή και στις βασικές πρόνοιες και τα κριτήρια που
περιλαμβάνει. SUPERSOS

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενδυναμωμένη και
διευρυμένη, αποφασίζει να μεταβεί από την Τελωνειακή ΄Ενωση της Συνθήκης της Ρώμης
στην ολοκλήρωση της οικοδόμησης της μεγάλης εσωτερικής αγοράς μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 1993. Στην ως άνω απόφαση συνετέλεσε πρωτίστως η ανάγκη αντιμετώπισης
του διεθνούς ανταγωνισμού των ΗΠΑ και της Κίνας ειδικά στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφεται η πρώτη τροποποιητική της Συνθήκης της
Ρώμης πράξη, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη(ΕΕΠ), η οποία τίθεται σε ισχύ τον Ιούλιο του
1987
Η ΕΕΠ ανοίγει νέους δρόμους για την μετεξέλιξη της Κοινότητας. Τίθενται νέοι οικονομικοί
στόχοι, συγκεκριμένα η εγκαθίδρυση της Κοινής Αγοράς, η οικονομική και κοινωνική
συνοχή, δημιουργούνται νέες πολιτικές και δαπάνες και η κοινοτική δράση επεκτείνεται σε
νέους τομείς. Η ενοποιητική διαδικασία αποκτά πλέον νέο δυναμισμό. Παράλληλα, οι
πολιτικές εξελίξεις που ακολουθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικές: το 1989 ο
υπαρκτός σοσιαλισμός καταρρέει, ενώ το 1990 επανενώνεται η Ανατολική με τη Δυτική
Γερμανία
Ο κίνδυνος μιας ενωμένης, ισχυρής, με επεκτατικές τάσεις Γερμανίας αναβιώνει, ενώ τα
νέα κράτη, που προέκυψαν από τη διάσπαση της ΕΣΣΔ, επιδιώκουν και αυτά την ένταξή
τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια και με επιτακτική την ανάγκη
μιας πιο διευρυμένης, ισχυρότερης Κοινότητας, ικανής να ανταπεξέλθει στις νέες
προκλήσεις, υπογράφεται το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τίθεται σε ισχύ την
1η Νοεμβρίου 1993
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, δημιούργησε
μια Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, βασιζόμενη σε τρεις πυλώνες: ο πρώτος αποτελείται από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην οποία συγκαταλέγονται οι προϋπάρχουσες Ευρωπαϊκές
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Κοινότητες, ήτοι η ΕΟΚ, η ΕΚΑΧ και η ΕΚΑΕ, ο δεύτερος αφορά στην εφαρμογή, με
διακυβερνητικές μεθόδους, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ο
τρίτος έχει ως στόχο την ανάληψη κοινής δράσης, επίσης με διακυβερνητικές μεθόδους,
στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Βασική πρόνοια της εν
λόγω Συνθήκης αποτελεί η δημιουργία, σε τρεις φάσεις, της Οικονομικής και Νομισματικής
΄Ενωσης(ΟΝΕ). Στα πλαίσια της ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική ασκείται κεντρικά και
συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ), η οικονομική, όμως και
δημοσιονομική πολιτική του κάθε κράτους μέλους ασκείται από τα ίδια τα κράτη, τα οποία
οφείλουν να τη συντονίζουν με στόχο την υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας. Το
γεγονός τούτο ενέχει πολλούς κινδύνους, καθώς ένα δημοσιονομικώς απείθαρχο κράτος
μέλος θα προκαλούσε πίεση είτε προς τα λοιπά κράτη μέλη, προκειμένου να το στηρίξουν
χρηματοδοτικά είτε προς την ΕΚΤ, για να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική. Προς
αποφυγή

των

ανωτέρω

φαινομένων,

η

Συνθήκη

θεσπίζει

συγκεκριμένους

δημοσιονομικούς περιορισμούς στα κράτη μέλη και συγκεκριμένα:
Απαγορεύει τη νομισματική χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την
προνομιακή πρόσβαση του δημόσιου τομέα στην χρηματοπιστωτική αγορά,
Απαγορεύει μέσω της ρήτρας μη διάσωσης την χρηματοδοτική στήριξη κράτους μέλους,
που αντιμετωπίζει δημοσιονομικά προβλήματα,
Επιτάσσει την αποφυγή δημιουργίας υπερβολικών ελλειμμάτων.
Ειδικότερα και προκειμένου να αποφευχθούν τα υπερβολικά ελλείμματα, η Επιτροπή
ασκεί εποπτεία στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα εξετάζεται η δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας με βάση δύο κριτήρια: α). αν το δημοσιονομικό, προβλεπόμενο ή υφιστάμενο,
έλλειμμα υπερβαίνει το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος(ΑΕΠ), εκτός αν η εν
λόγω υπέρβαση είναι έκτακτη και προσωρινή ή μειώνεται συνεχώς και ουσιαστικά, β). το
δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, εκτός αν η υπέρβαση μειώνεται επαρκώς και
με ικανοποιητικό βαθμό. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει ότι υφίσταται
υπερβολικό έλλειμμα απευθύνει καταρχάς συστάσεις στο κράτος μέλος. Αν το κράτος
μέλος δεν συμμορφωθεί, το Συμβούλιο μπορεί, σωρευτικά ή διαζευκτικά, να αιτηθεί: α). τη
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δημοσίευση από το κράτος πρόσθετων πληροφοριών πριν από την έκδοση ομολογιών και
χρεογράφων, β). την αναθεώρηση της πολιτικής δανεισμού του κράτους από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γ). την κατάθεση από το κράτος ενός ποσού μέχρι τη
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, δ). την επιβολή προστίμου.
Πέραν των ως άνω κριτηρίων, που αφορούν στα υγιή δημόσια οικονομικά, για την
υιοθέτηση του κοινού νομίσματος και τη συμμετοχή του στη ζώνη της ΟΝΕ, το κράτος
μέλος πρέπει να πληροί περαιτέρω και τα εξής κριτήρια:
πληθωρισμός δεν πρέπει να ξεπερνά περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο
όρο των τριών κρατών μελών, που παρουσιάζουν την καλύτερη επίδοση,
Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν πρέπει να υπερβαίνουν περισσότερες από δύο
ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο των τριών κρατών μελών, με την καλύτερη επίδοση,
Δεν πρέπει κατά τα τελευταία δύο χρόνια το εθνικό νόμισμα, που συμμετέχει στον
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, να υποτιμήθηκε έναντι νομίσματος άλλου
κράτους μέλους.

38.
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-09 ανέδειξε
τις θεσμικές αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Ποιες
είναι κατά την άποψή σας οι πιο καίριες δομικές –
κατασκευαστικές αστοχίες της ΟΝΕ- ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ; SUPERSOS
Τρία έτη μετά την εμφάνιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης καταγράφεται η
διαφορετική ταχύτητα εξόδου από αυτήν μεταξύ των εθνικών οικονομικών συστημάτων.
Οι δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας (οι λεγόμενες και
αναδυόμενες οικονομίες) φαίνεται ότι επανήλθαν στη γνωστή τροχιά της ταχείας
ανάπτυξης. Αντιθέτως, οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου Βορρά πασχίζουν να
καταστήσουν βιώσιμη την επιτευχθείσα ήπια ανάκαμψη και να την ενισχύσουν.
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❑ Με το άρθρο 104 της συνθήκης του Μάαστριχτ, ρητά απαγορεύεται τόσο
στην ΕΚΤ, όσο και στις Εθνικές Κυβερνήσεις να προβαίνουν σε
οποιαδήποτε

πιστωτική

διευκόλυνση

προς

κοινοτικά

όργανα/οργανισμούς, κεντρικές κυβερνήσεις, οργανισμούς δημοσίου
δικαίου, δημόσιες αρχές, δημόσιες επιχειρήσεις κρατών μελών.
❑ Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά να προβαίνουν στην απευθείας αγορά
χρεογράφων από τους ανωτέρω οργανισμούς ή τους συγκεκριμένους φορείς,
ενώ στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου τα κράτη μέλη υποχρεούνται στο
να μην δημιουργούν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα.
❑ Κάθε κράτος το οποίο ήθελε να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό νόμισμα, θα έπρεπε να
πληροί συγκεκριμένα κριτήρια σύγκλισης, τα οποία είχαν ως στόχο την ομαλή
ενοποίηση-σύγκλιση των κρατών μελών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση της
ομοιογένειας τους.
❑ Τα εν λόγω κριτήρια γνωστά και ως Κριτήρια Σύγκλισης, τα οποία η Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καθορίσει, περιελάμβαναν 4 προϋποθέσεις οι
οποίες είναι οι ακόλουθες:
1) Επιβάλλεται η παραμονή των ισοτιμιών του εθνικού νομίσματος κάθε
χώρας, για 2 τουλάχιστον συναπτά έτη, εντός του πλαισίου που καθορίζει
ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
2) Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν δύναται να υπερβαίνουν κατά
περισσότερες από δύο ποσοστιαίες(%) μονάδες, τα επιτόκια των 3
αποδοτικότερων κρατών μελών.
3) Ο πληθωρισμός των χωρών επιβάλλεται να μην υπερβαίνει την
καθορισμένη τιμή αναφοράς
4) Το δημόσιο χρέος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 60% του Α.Ε.Π., καθώς
επίσης και τα ελλείμματα του προϋπολογισμού να μην ξεπερνούν το 3%
του ΑΕΠ.
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Αν ένα κράτος μέλος δεν εκπλήρωνε τα παραπάνω κριτήρια, η Επιτροπή προς αποφυγή
του κινδύνου υπερβολικού ελλείμματος, προέβαινε στην σύνταξη έκθεσης την οποία την
απεύθυνε στο συμβούλιο. Το συμβούλιο με την σειρά του, αν συμφωνούσε με τα
γραφόμενα στην έκθεση, προέβαινε σε μη δημόσιες συστάσεις προς το συγκεκριμένο
κράτος μέλος, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να εξομαλύνει την κατάσταση. Στην
περίπτωση που το κράτος μέλος αποτύγχανε, τότε το Συμβούλιο προέβαινε σε δημόσια
τοποθέτηση ζητώντας συγκεκριμένες εκθέσεις και αξιώνοντας ακόμη και την επιβολή
προστίμου.
Συμπερασματικά, τα μέτρα που περιλαμβάνει η συνθήκη του Μάαστριχτ, οδηγούσαν τα
υποψήφια προς ένταξη στην ΟΝΕ κράτη μέλη, να παρουσιάσουν μια δυναμική των εθνικών
τους οικονομιών που θα τα οδηγούσε να θεωρηθούν ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της
ευρωπαϊκής ζώνης. Τα οξύτατα προβλήματα τόσο του δημοσίου όσο και του τραπεζικού
τομέα σε ορισμένες περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης κατέδειξαν τις διαχειριστικές και
πολιτικές αδυναμίες της κοινής νομισματικής διακυβέρνησης. Κατέδειξαν, επίσης, τις
δομικές αδυναμίες του συστήματος, την ευπάθειά του έναντι μίας σειράς κινδύνων, όπως
της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς των αγορών, αλλά και της αδυναμίας των ευρωπαϊκών
θεσμών για προληπτική και κατασταλτική δράση και για εφαρμογή αποτελεσματικών
πολιτικών ενός κοινού βηματισμού και αλληλεγγύης.

39.
Ποιες προσαρμογές – κύριες Μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα
για να διορθώσουν τις «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ»
αδυναμίες της διακυβέρνησης στην ευρωζώνη - ΟΝΕ- ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008; SUPERSOS
Το Μάιο του 2010, οι ηγέτες της Ευρώπης πήραν τις εξής αποφάσεις, ώστε να
εξασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα και να καταπολεμήσουν την οικονομική κρίση
σε όλη την ευρωζώνη:
•

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

έχει ως

αρμοδιότητα την παροχή οικονομικής βοήθειας, στα κράτη μέλη
βρίσκονται στην ευρωζώνη και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
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που

•

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είναι
ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο έχει προσωρινή διάρκεια και
ενισχύει τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη οι Ευρωπαίοι
ηγέτες υιοθέτησαν μία διεθνή συνθήκη και οχτώ κανονισμούς:
•

Το εξάπτυχο, το οποίο θέσπισε ένα ειδικό σύστημα που παρακολουθεί τις
οικονομικές πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη μέλη, ώστε να μπορεί να
εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά λόγω της
μείωσης της ανταγωνιστικότητας ή λόγω των φουσκών του Xρηματιστηρίου
και των ακινήτων.

•

To αναβαθμισμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

το οποίο

προβλέπει μέσα και κανόνες, που έχουν να κάνουν με την εποπτεία και την
αποκατάσταση της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί το κάθε
κράτος-μέλος.
•

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος παρέχει βοήθεια μέσω της
χορήγησης δανείων στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα εντός της Ευρωζώνης.

•

Το δημοσιονομικό σύμφωνο, προβλέπει την εκπλήρωση πλεονασματικών ή
ισοσκελισμένων

κρατικών

προϋπολογισμών

και

αν

κράτη-μέλη

δεν

συμμορφώνονται με αυτόν τον κανόνα τότε θα τους επιβάλλεται πρόστιμο έως
0,1% το ΑΕΠ τους.
•

Μεταρρυθμίσεις συμπληρωματικές ως προς την ενίσχυση στην οικονομική
διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, το ονομαζόμενο δίπτυχο.

•

Η τροποποίηση των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων

Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, εξασφαλίζει τον Εθνικό δημοσιονομικό
σχεδιασμό, και πρέπει να συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική
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40.
Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Δημιουργία του Ταμείου
Ανάκαμψης (Next Generation EU) που αποφασίστηκε στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2020, αποτελεί ένα
ιδιαίτερα κρίσιμο πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της
Δημοσιονομικής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας
οικονομικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε.; SUPERSOS
Κατά τον Fabbrini S. (2020), τρία είναι τα δυνατά δημοσιονομικά καθεστώτα :

Το καθεστώς της «δημοσιονομικής ρύθμισης», το οποίο υφίσταται στην ΕΕ επί του
παρόντος. Δεδομένου ότι, ο σχεδιασμός της ευρωζώνης βασίστηκε στην ενιαία
νομισματική πολιτική αλλά και στην αποκέντρωση των δημοσιονομικών πολιτικών, η
ευρωζώνη κατέληξε τελικά αναπόφευκτα σε υπερβολικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις και
κανόνες με σκοπό η δημοσιονομική πολιτική να είναι συμβατή με το κοινό νόμισμα.
β. Το καθεστώς της «δημοσιονομικής συγκέντρωσης» που απαντάται στο μεταπολεμικό
γερμανικό ομοσπονδιακό κράτος. Το γερμανικό καθεστώς βασίζεται στην αρχή της
«λογικής εξισορρόπησης των διαφορετικών χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων των
ομόσπονδων κρατιδίων της» και περιλαμβάνει κάθετες (από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση) και οριζόντιες μεταβιβάσεις (από τα πλουσιότερα κρατίδια) προς τα
φτωχότερα κρατίδια. Ένα τέτοιο δημοσιονομικό καθεστώς, μεταφερόμενο στην ΕΕ,
σίγουρα θα βοηθούσε μέσω του συγκεντρωτισμού του, στη μείωση των ανισοτήτων
μεταξύ των κρατών. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα η ΕΕ να γίνει μια
«Μεταβιβαστική Ένωση» (Transfer Union) κάτι εξαιρετικά δύσκολο να υιοθετηθεί
εξαιτίας του ότι η ΕΕ, συγκροτείται από δημογραφικά ασύμμετρα κράτη, με ξεχωριστές
εθνικές ταυτότητες.
Το καθεστώς της «δημοσιονομικής ένωσης». Το καθεστώς αυτό λογίζεται ως η
εναλλακτική λύση μεταξύ των δυο ανωτέρω δημοσιονομικών μοντέλων (Fabbrini, 2019).
Σε μια ομοσπονδιακή-δημοσιονομική ένωση (federal-fiscal union), τα κράτη μέλη
διατηρούν τη δημοσιονομική κυριαρχία τους ως προς τις πολιτικές για τις οποίες είναι
υπεύθυνα, ενώ, η ΕΕ διατηρεί τη δημοσιονομική κυριαρχία μόνο για ένα περιορισμένο
αριθμό πολιτικών, όσες της έχουν ανατεθεί. Με άλλα λόγια, η δημοσιονομική εξουσία δεν
μεταφέρεται από τα κράτη στην ένωση. Ο Fabbrini S. (2020), πιστεύει ότι,
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χρησιμοποιώντας φορολογικά μέτρα για τη χρηματοδότηση της «ΕΕ της επόμενης γενιάς»
(NGEU), η ΕΕ θα αναλάβει μόνο το βάρος του χρέους που έχουν υποστεί τα κράτη-μέλη για
να ανταποκριθούν στις συνέπειες του Covid-19 – δηλαδή, δεν θα αναλάβει πρόσθετο χρέος,
αλλά μόνο αυτό που οφείλεται στην πανδημία συμβάλλοντας, έτσι, στον περιορισμό των
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.
Στην περίπτωση του NGEU, η βοήθεια προς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίζει την
περιβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση των οικονομιών τους (Πράσινη Συμφωνία/Green
Deal), σύμφωνα με τα πρότυπα κοινωνικής ένταξης, τη διοικητική διαφάνεια και το κράτος
δικαίου. Εν ολίγοις, η αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 δύναται να
δημιουργήσει

τις

προϋποθέσεις

για

την

οικοδόμηση

μιας

ευρωπαϊκής

δημοσιονομικής ένωσης, η οποία θα διαχωρίζει τις δημοσιονομικές ευθύνες των
κρατών από εκείνες της ΕΕ.
Αναφορικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ενοποίηση, αν και κατά την έναρξη της
είχε στεφθεί με τις καλύτερες προοπτικές, κατά τη διάρκεια της μετάβασης εμφανίστηκαν
πολλά προβλήματα. Η οικονομική κρίση του 2008-2009 και Πανδημία του COVID-19,
δημιούργησαν ανισορροπίες στις οικονομικές μεταξύ των κρατών μελών. Η ΟΝΕ έχει
ανάγκη από έναν κεντρικό μόνιμο μηχανισμό, το δημοσιονομικό της πλαίσιο πρέπει να
γίνει πιο απλό για να είναι αποτελεσματικό, και επίσης πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη
μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την τόνωση των οικονομιών των πιο αδύναμων
κρατών-μελών.
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‘Λέξεις’- κλειδιά

“Επιπτώσεις για το έτος 2020”, “Οικονομική δραστηριότητα
στην ΕΕ”,
“Δημοσιονομική θέση ΕΕ”,
“Οικονομική
δραστηριότητα Ελλάδος” , “Δημοσιονομική θέση Ελλάδος”.
41. 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 παραγωγήςαντισταθμίζει 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.
α) Πτώχευση : Βασική διαφορά μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας επιχείρησης είναι ότι η
ιδιωτική δεν μπορεί να έχει ζημιές για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι θα οδηγηθεί σε
πτώχευση, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο για τη δημόσια. Άρα μια ιδιωτική έχει
κίνητρο να ελαχιστοποιεί το κόστος για να πραγματοποιεί κέρδη και ν’ αποφεύγει την
πτώχευση ενώ οι δημόσιες δεν έχουν τέτοιο κίνδυνο. Επομένως, οι δημόσιες μπορούν να
προχωρούν σε αυξήσεις μισθών μεγαλύτερες από την αύξηση της παραγωγικότητας και
να καλύπτουν τις ζημιές από κρατικές επιδοτήσεις.
β) Ανταγωνισμός : Οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν ως μονοπώλια, με
συνέπεια να μην αντιμετωπίζουν άμεσο ανταγωνισμό ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
συνήθως αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό ακόμη και όταν αποτελούν τη μοναδική
επιχείρηση στον κλάδο.
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γ) Μισθολογική διάρθρωση : Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι μισθοί του προσωπικού
(διοίκηση, υπαλλήλων, εργατών) συνδέονται περισσότερο με την παραγωγικότητα και
τα κέρδη, ενώ στις δημόσιες επιχειρήσεις αυτό δε συμβαίνει. Το προσωπικό των
ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει κίνητρο ελαχιστοποίησης του κόστους και μεγιστοποίησης
των κερδών ενώ στις δημόσιες επιχειρήσεις οι μισθοί δεν συνδέονται ούτε με την
απόδοση των υπαλλήλων ούτε με τα κέρδη της επιχείρησης.
δ) Μονιμότητα : Η εξασφάλιση μονιμότητας και η δυσκολία για απόλυση αποτελούν
αντικίνητρα ανάπτυξης δραστηριότητας και εντατικοποίησης της προσπάθειας από το
προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με το προσωπικό στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, όπου το ενδεχόμενο απόλυσής τους αποτελεί κίνητρο για εντατικοποίηση
της προσπάθειάς τους.
Αίτια δημιουργίας των ελλειμμάτων στις δημόσιες επιχειρήσεις
Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποφέρουν από ελλείμματα λόγω: i. της μονοπωλιακής τους
φύσης και παρουσιάζουν αύξουσες αποδόσεις κλίμακας σε συνδυασμό και με τον
επιδιωκόμενο στόχο της αριστοποίησης της κατανομής των πόρων που επιβάλλει
τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος παραγωγής. ii. της τεχνολογικής
αναποτελεσματικότητας που οδηγεί σε υψηλό κόστος παραγωγής το οποίο δεν μπορεί να
καλυφθεί από αντίστοιχα υψηλές τιμές των προϊόντων γιατί οι δημόσιες επιχειρήσεις
παρέχουν συνήθως αγαθά (προϊόντα & υπηρεσίες) ευρείας κατανάλωσης και η επιβολή
υψηλών τιμών θα ήταν ανεπιθύμητη από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί οι
δημόσιοι φορείς θέλουν να κρατήσουν τις τιμές των προϊόντων των δημοσίων
επιχειρήσεων χαμηλές ώστε να ελέγξουν τις πληθωριστικές τάσεις, προκαλώντας όμως
ελλείμματα, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μείωση των ελλειμμάτων
και αναζωπυρώνεται με άλλον τρόπο ο πληθωρισμός και iii. διότι οι εποπτεύοντες φορείς
καθορίζουν, με κριτήριο την πολιτική τους επιβίωση, τις διάφορες πολιτικές που πρέπει
να ακολουθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις στερώντας αυτές από τη δυνατότητα για
ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάληψη ευθυνών.

42.
Ποιοι είναι οι βασικότεροι στόχοι και οι λόγοι της
ιδιωτικοποίησης;
Η ενεργή παρέμβαση του κράτους έγινε αιτία οικονομικών αδιεξόδων, οικονομικής
στασιμότητας και αδράνειας. Για το λόγο αυτό παρατηρείται μία τάση
αποκρατικοποίησης των δημοσίων επιχειρήσεων με τη μεταφορά του συνόλου ή μέρους
των δραστηριοτήτων τους στον ιδιωτικό τομέα. Η έννοια της ιδιωτικοποίησης είναι
ευρύτερη από την έννοια της αποκρατικοποίησης γιατί στην έννοια της ιδιωτικοποίησης
εμπίπτουν όλες οι δραστηριότητες που αφαιρούνται από την αρμοδιότητα δημόσιου
τομέα και δεν περιορίζεται στη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από το δημόσιο στον
ιδιωτικό τομέα. Π.χ πράξη ιδιωτικοποίησης είναι η απαλλαγή του κράτους από την
απόφαση πότε αρχίζουν και τελειώνουν οι εκπτώσεις.
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.
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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.
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.
Οι βασικοί στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων συνοψίζονται στα εξής:
1. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων και η
καλύτερη χρήση των περιορισμένων πόρων. Για να επιτύχει ο παραπάνω στόχος της
ιδιωτικοποίησης πρέπει να συνοδεύεται από τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού και
από ελευθερία εισόδου στην αγορά. Με την ιδιωτικοποίηση και την είσοδο άλλων
επιχειρήσεων στον κλάδο εισάγεται η πειθαρχία της αγοράς και το κίνητρο της
ανταγωνιστικότητας.
2. Η μείωση των δανειακών αναγκών του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
3. Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών
4. Ενδυνάμωση του κλίματος των βιομηχανικών σχέσεων και της επιχειρηματικότητας.
5. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών
6. Περισσότερο ορθολογική αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων με τη χρήση
κριτηρίων κόστους - οφέλους και οικονομικής αποδοτικότητας.

43.

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 συνδυασμό 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.
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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.



44.
Ποιες είναι κυριότερες αδυναμίες και τα βασικότερα
προβλήματα του Ελληνικού Προϋπολογισμού και πως θα
μπορούσαν αυτά να αντιμετωπιστούν με την θέσπιση των
Προϋπολογισμών Προγραμμάτων; SUPERSOS
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 :
 ΄Έλλειψη 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
ΙΔΑΝΙΚΑ τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με τους Προϋπολογισμούς
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.

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.
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● 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

45.
Τι γνωρίζετε για το ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΣΑ); SUPERSOS
Η συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε επιβάλλει την τήρηση ορισμένων κανόνων που
καθορίζονται από την ιδρυτική συνθήκη ή τις ενδιάμεσες συνθήκες ή το Συμβούλιο
Κορυφής ή το Συμβούλιο Υπουργών.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένας μηχανισμός που
ενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωζώνης έλλειμμα
του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης είναι υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ.
Το κράτος-μέλος οφείλει, με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, να λάβει
τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επαναφέρει το έλλειμμα κάτω του 3% σε
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συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην τεθεί σε καθεστώς
επιτήρησης από την ΕΕ. Το ΣΣΑ υποχρεώνει τα κράτη να υποβάλλουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που
περιλαμβάνει τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές για τα
επόμενα 3 χρόνια. Το ΣΣΑ απαιτεί τη διατήρηση ισοσκελισμένων ή
πλεονασματικών προϋπολογισμών και εξαίρεση στο 3% επί του ΑΕΠ μπορεί να
υπάρξει μόνο όταν μία χώρα αντιμετωπίζει υφεσιακή διαταραχή μεγάλης
έντασης, όταν οι υπερβάσεις του ελλείμματος οφείλονται σε φυσικές
καταστροφές.
Στο Άμστερνταμ, το 1997 το Ευρωπαϊκό συμβούλιο υιοθέτησε το Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, οι περιορισμοί πλέον είναι πιο ισχυροί και είναι οι εξής:
•

Το σύμφωνο αυτό θέτει, ως μέγιστο και αποδεκτό όριο στο δημοσιονομικό
έλλειμμα 3% του ΑΕΠ, διευκρινίζοντας ότι αυτό το έλλειμμα δεν θα
χαρακτηρίζεται ως υπερβολικό στα κράτη τα οποία διανύουν μία έντονη ύφεση
στην οικονομία και έχουν μείωση κατά 2% στο πραγματικό ΑΕΠ ή άνω.

Το συμβούλιο μπορεί με ομόφωνη απόφαση να εξαιρέσει χώρες οι οποίες έχουν ετήσιο
ρυθμό ως προς τη μείωση του ΑΕΠ μεταξύ των τιμών του 7,5% έως και του 2%.
Τον Μάρτιο του 2005 το συμβούλιο του ECOFIN υποβάλλει έκθεση, με τον τίτλο “Βελτίωση
της εφαρμογής, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης”. Ως στόχο έχει τη
βελτίωση ως προς την Εθνική διαχείριση και τη διακυβέρνηση που αφορά το
δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή η έκθεση έχει ως σκοπό να κάνει το Σύμφωνο πιο
αποτελεσματικό μέσω της πρόληψης, να διασφαλίσει τα δημόσια οικονομικά των χωρών,
έτσι ώστε να μειώσει τις επιβαρύνσεις των μελλοντικών γενεών.
Οι νέες αυτές τροποποιήσεις εισήχθησαν μέσω δύο κανονισμών, τον ΕΚ
αριθ.1055/2005 ο οποίος αναφέρεται στην ενίσχυση της εποπτείας ως προς τη
δημοσιονομική κατάσταση, την εποπτεία και τον συντονισμό που σχετίζεται με
τις οικονομικές πολιτικές. Ο δεύτερος κανονισμός είναι ο 1056/2005, ο οποίος
επιταχύνει και διασαφηνίζει την εφαρμογή της στη διαδικασία του υπερβολικού
ελλείμματος.
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46.

Τι γνωρίζετε για τη Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος;

Η Ε.Ε συντάσσει έκθεση σχετικά με το έλλειμμα που έχει η χώρα που κατηγορείται,
ακολουθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής και στη συνέχεια η υιοθέτηση από το
Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών και η έκδοση της απόφασης για την
ύπαρξη του ελλείμματος. Απευθύνεται σύσταση (πρώτη προειδοποίηση) προς το
κράτος-μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος. Η χώρα
εντός τεσσάρων μηνών θα γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που
προτίθεται να λάβει και εάν για δύο συνεχόμενα έτη δεν καταφέρει να μειώσει το
έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ επιβάλλονται ποινές από το Συμβούλιο των
Υπουργών Οικονομικών χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση του κράτους να
επιβάλει επιπλέον μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

47.
Τι σημαίνει και ποια είναι η σημασία της Δημοσιονομικής
Διακυβέρνησης;
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 μεσοπρόθεσμαων δημοσιονομικών πλαισίων.
Στόχοι της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης.
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. Από την άλλη πλευρά
,σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το ΣΣΑ θα πρέπει η ασκούμενη δημοσιονομική
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πολιτική από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να πειθαρχεί σε σαφείς κανόνες που
αναφέρονται στην ισορροπία του κρατικού τους προϋπολογισμού.
Οι στόχοι της δημοσιονομικής διακυβέρνησης συνοψίζονται στους εξής:
•Επίτευξη υγιούς θέσης του προϋπολογισμού με την πρόληψη της παρουσίας ελλειμμάτων
σε αυτόν προκειμένου να μη συσσωρεύεται δημόσιο χρέος.
•

Μείωση της κυκλικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής

•

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, γεγονός που

• θα εξασφαλίζει την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των παραγωγικών
•

πόρων,

Καλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών.

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.
Η φιλοσοφία της Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν ότι το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ)
θα έχει επιτυχή πορεία μόνο αν διασφαλιζόταν η σταθερότητα των τιμών στις οικονομίες
των κρατών – μελών. Αυτό θα ήταν εφικτό μόνο αν εξασφαλιζόταν η δημοσιονομική
ισορροπία στα κράτη-μέλη δηλαδή, προϋπολογισμοί ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί , η
οποία με τη σειρά της θα εξασφάλιζε σταθερότητα τιμών.
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48.
Ποια θεωρείτε ότι είναι η συμβολή της ορθής δημοσιονομικής
διαχείρισης στη σταθερότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής;
Συνδυάστε τα επιχειρήματά σας με τις ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΔΜ.
Με τη χρήση του όρου ορθή δημοσιονομική διαχείριση, γίνεται κατανοητό ότι οι
δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα για την επίτευξη της δημοσιονομικής
ισορροπίας έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα στους δημοσιονομικούς στόχους που θέτει
η Γενική Κυβέρνηση. Κατά συνέπεια ο όρος αυτός, σχετίζεται με τις ενέργειες και πράξεις
της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων της, για την ορθή κατανομή των δημοσίων
πόρων με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι αρχές του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ. Πιο
συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές αναφέρονται στην οικονομικότητα, αποτελεσματικότητα,
και αποδοτικότητα
Οι έννοιες αυτές είναι στενά συνυφασμένες με έναν διαφανή και ειλικρινή τρόπο
διοικητικής κατανομής των πόρων που διαθέτουν οι δημόσιοι φορείς με σκοπό να
καταστούν βιώσιμη και πλεονασματική μακροπρόθεσμα. Σαφώς, όμως και υπάρχει μέχρι
σήμερα η μεταρρυθμιστική ανάγκη ενός νέου μοντέλου δημοσιονομικής διακυβέρνησης,
το οποίο θα μπορέσει να συμβάλλει στη διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών
που απαιτούνται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαχείρισης.
Η ορθή δημοσιονομική διαχείριση απαιτεί και άλλη μια σημαντική παράμετρο, αυτή του
διαχειριστικού ελέγχου για την κατανομή των δημοσίων πόρων. Με βάση αυτόν τον
έλεγχο επιδιώκεται η αυστηροποίηση των κανόνων για το ύψος των δημοσίων εσόδων
και δαπανών, τα οποία θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην οικονομική πορεία των
δημοσίων φορέων και του κράτους ευρύτερα. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να διατηρήσει
τον έλεγχο της πορείας του δημοσίου χρέους της και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του
για να μην βρεθεί ξανά στον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Στα πλαίσια του δημοσιονομικού
ελέγχου ασκούνται τρεις τύποι ελέγχου: ο έλεγχος αποτελεσματικότητας,
αποδοτικότητας και οικονομικότητας. Επιπροσθέτως, ο νόμος 4270/2014,
αναφερόμενος στην έννοια και το πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα
τονίζει τα σημεία εκείνα που πρέπει να τηρούνται για να επιτευχθεί η χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση και να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η δημοσιονομική
σταθερότητα .
Αναλυτικότερα,
ο όρος της οικονομικότητας, εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι φορείς -διαχειριστές
αποφάσεων για την αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος λαμβάνουν τις πλέον κατάλληλες
διοικητικές και στρατηγικές αποφάσεις για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή ισορροπία
κόστους – οφέλους. Άρα είναι σημαντικό για τη διατήρηση της οικονομικότητας να
διερευνώνται όλες οι εναλλακτικές επιλογές και να γίνεται επιλογή τις πιο οικονομικά
συμφέρουσας, η οποία παράλληλα θα συμβάλλει στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού
αποτελέσματος.
Ο όρος της αποδοτικότητας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι λειτουργοί
και διαχειριστές δημοσίου χρήματος, λαμβάνουν αποφάσεις για την αξιοποίηση των
δημοσίων πόρων με γνώμονα πάντα την εξοικονόμηση πόρων σε συνδυασμό με το
μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο όρος της αποτελεσματικότητας αναφέρεται στον τρόπο με τον οι δημόσιοι λειτουργοί
και διαχειριστές δημοσίου χρήματος, υλοποιούν τους προβλεπόμενους στόχους με
ακρίβεια και έτσι η επίτευξή τους διαπιστώνεται και σε πραγματικό επίπεδο.
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49.
Θεωρείτε ότι είναι δυνατή η διασφάλιση της δημοσιονομικής
σταθερότητας μέσω των δημοσιονομικών κανόνων της
ευρωζώνης;
Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια της ευρωζώνης αποτελεί
αποκλειστική αρμοδιότητα των κεντρικών της οργάνων. Στον αντίποδα, τα κράτη μέλη
της είναι αρμόδια για την άσκηση της οικονομικής και δημοσιονομικής τους πολιτικής.
Μια ένωση όμως που παρουσιάζει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θεωρείται εκ προοιμίου
αναποτελεσματική, καθώς δεν μπορεί να διασφαλίσει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα
των κρατών μελών της. Η πλήρης νομισματική ένωση προϋποθέτει και την πλήρη
δημοσιονομική ολοκλήρωση, διαφορετικά αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα διάφορα
προβλήματα, που ανακύπτουν. Τούτο αποδείχθηκε περίτρανα κατά την περίοδο της
πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όταν κράτη, που παρουσίαζαν σοβαρότατα
δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλότατα δημόσια χρέη, έφτασαν στα όρια της
οικονομικής κατάρρευσης .
Σε μια προσπάθεια εξυγίανσης της δημοσιονομικής θέσης των κρατών μελών της, η
ευρωζώνη μεταρρύθμισε το πλαίσιο των δημοσιονομικών της κανόνων, υιοθετώντας
νέους πιο αυστηρούς κανόνες, μεθόδους, διαδικασίες και όργανα, στα οποία εντάσσονται
μεταξύ άλλων και οι προαναφερθείσες ανεξάρτητες αρχές. Τούτο, σε συνδυασμό με τη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια περί ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης στο εσωτερικό
των κρατών μελών, βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό τις δημοσιονομικές επιδόσεις. Η
περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική. Το πρωτογενές της αποτέλεσμα, το οποίο
το 2009 συνίστατο σε έλλειμμα 10% του ΑΕΠ, ισοσκελίστηκε την περίοδο 2013 έως 2015,
ενώ σήμερα πλέον είναι πλεονασματικό . Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου δημοσιονομικών
κανόνων αποδεικνύεται ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ευρωζώνη.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η συμβολή του υπό μελέτη κανονιστικού
πλαισίου στην τόνωση της δημοσιονομικής ευθύνης του κάθε κράτους μέλους και στη
βελτίωση της δημοσιονομικής του συμπεριφοράς. Ειδικότερα, τα περισσότερα εξ αυτών
εκδήλωσαν την τάση να μη πειθαρχούν στις αρχές της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης,
προβαίνοντας σε δημόσιες δαπάνες ιδιαίτερα υψηλές συγκριτικά με τα δημόσια έσοδα.
Πέραν τούτου, παρατηρήθηκε ότι σε περιόδους, κατά τις οποίες η οικονομία ενός κράτους
καλπάζει, αυτό, αντί να φροντίσει να εκμεταλλευτεί την οικονομική συγκυρία και να
δημιουργήσει δημοσιονομικό πλεόνασμα ή να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα,
αυξάνει τις δαπάνες του. Αντίθετα, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, που εκ των
πραγμάτων η οικονομία χρειάζεται στήριξη, προβαίνει σε περιορισμό των δημοσίων
δαπανών. Η νέα εθνική δημοσιονομική διακυβέρνηση, θέτοντας αυστηρά ποσοτικά όρια,
καθώς και μηχανισμούς, που ελέγχουν τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών,
θέτει φραγμούς σε συμπεριφορές τέτοιου είδους, συμβάλλοντας , έτσι, στην επίτευξη των
στόχων, που τίθενται σε εθνικό δημοσιονομικό επίπεδο.
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Η εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων στην περίπτωση της Ελλάδας
Τόσο ιστορικά όσο και επιστημονικά αποδεικνύεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση της
εξυγίανσης της οικονομίας ενός κράτους αποτελεί η δημοσιονομική προσαρμογή. Η
διατήρηση ωστόσο της τελευταίας, ειδικά στα κράτη, όπου αυτή επιτεύχθηκε μέσω της
αύξησης των εσόδων από τη φορολογία και της συνακόλουθης υπέρμετρης επιβάρυνσης
της οικονομίας, καθώς και η εν γένει οικονομική ανάταση της χώρας, είναι ιδιαίτερα
δύσκολο εγχείρημα. Η δημοσιονομική προσαρμογή, προκειμένου να είναι διατηρήσιμη
και να αποτελέσει το εφαλτήριο της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να πραγματώνεται
παράλληλα με τις διαρθρωτικές εκείνες μεταρρυθμίσεις, που είναι ικανές να περιορίσουν
τις αρνητικές συνέπειες της επιβολής μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας και να πετύχουν
ένα βαθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Μέσω της οικονομικής ανάτασης και χωρίς να
απαιτείται η λήψη περαιτέρω περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας,
μπορούν να επιτευχθούν νέοι υψηλοί μεν, ρεαλιστικοί δε δημοσιονομικοί στόχοι .
Η περίπτωση της Ελλάδας και συγκεκριμένα η εν γένει οικονομική πολιτική, που
υιοθετήθηκε από αυτήν κατά την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής, απέχει
μακράν από την ως άνω ενδεικνυόμενη. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας εφαρμόστηκαν για
ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Η άμεση
και η έμμεση φορολογία αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό, που κατέστησε τον ΄Ελληνα πολίτη
και επιχειρηματία όχι μόνο ανίκανο να ανταπεξέλθει στα χρέη του, προσωπικά και
επαγγελματικά, αλλά επιπρόσθετα αδύναμο να ανταπεξέλθει και στα στοιχειώδη έξοδα
για τη διαβίωσή του. Με τον βίαιο και εξουθενωτικό αυτόν τρόπο, η χώρα κατάφερε να
πετύχει σύμφωνα με τις επιταγές των εταίρων – δανειστών της πρωτογενή πλεονάσματα.
Δεν προέβη όμως στις διαρθρωτικές εκείνες αλλαγές, που θα μπορούσαν να δώσουν
ώθηση στην αγορά και να θέσουν την ελληνική οικονομία σε μια τροχιά ανάπτυξης. Προς
τούτο απαιτείται η εφαρμογή ενός μείγματος πολιτικής, το οποίο θα στοχεύει μεν στη
δημοσιονομική ισορροπία, παράλληλα όμως θα καταστήσει τη χώρα πιο ανταγωνιστική
στο διεθνές περιβάλλον, ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών της σε
κάθε επίπεδο, προβαίνοντας σε αποκρατικοποιήσεις και σε κάθε άλλο αναπτυξιακό
μέτρο, ικανό να άρει την οικονομική ασφυξία, που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική
αγορά και εμποδίζει την ανάπτυξή της. Προς αυτή τη κατεύθυνση κινείται το
αναπτυξιακό σχέδιο που υποβλήθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της χώρας μας. Η
υιοθέτησή του εκτιμάται ότι δύναται επιφέρει τα προσδοκώμενα αναπτυξιακά
οικονομικά αποτελέσματα.
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50.
Συζητήστε κριτικά τη δυνητική αποτελεσματικότητα από το
Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάκαμψη και την
Ανθεκτικότητα SUPERSOS
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μία
χρηματοδοτική στήριξη η οποία θα φτάσει στο 2% του ΑΕΠ τους, συνολικής αξίας των
240 δισ.ευρώ. Αυτό θα γίνει μέσω ενός προληπτικού εργαλείου του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας. Συγχρόνως, δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο
ένα Ταμείο Ανάκαμψης με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κρίση.
Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες δύο είναι οι βασικοί κίνδυνοι που ενέχει αυτή η
χρηματοδότηση. Πρώτον, ότι συνήθως τα κράτη μέλη καθυστερούν να
απορροφήσουν τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κεφάλαια και κατά δεύτερον οι εθνικές
κυβερνήσεις είναι περιορισμένες στη διοχέτευση μεγάλων ποσών ως προς τις δημόσιες
επενδύσεις. Επίσης υποστηρίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης με τον τρόπο αυτό
υπονομεύει τη χρηματοδότηση αυτή και χρειάζεται να συνδυαστεί με μία χαλάρωση των
δημοσιονομικών κανόνων. (Ταγκαλάκης-Σαραιδάρης, 2020,σελ.54-57).
Το ελληνικό σχέδιο έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει τους πόρους αυτούς, σε
μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσει τα εξής:
Το παραγωγικό κενό ως προς την οικονομία
Τις μειωμένες επενδύσεις στην ελληνική επικρατεί
Το μεγάλο κόστος δανεισμού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην χώρα
Η ελληνική κυβέρνηση στις 24/11 του 2020 συνέθεσε το Εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο απαρτίζεται από τέσσερις πυλώνες:
Η πράσινη μετάβαση, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του σχεδίου αυτού
αποτελούνται από τη διασύνδεση που θα έχουν τα ελληνικά νησιά η οποία έχει ως στόχο
να μειώσει το κόστος το ενεργειακό τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων και
με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Επιπλέον σχεδιάζονται προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την
ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών.
Μεταρρυθμίσεις ως προς τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σχέδια ανάπλασης με υψηλή
περιβαλλοντική αξία, αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα σε όλη τη χώρα,αναδασώσεις
και επιτηρήσεις περιοχών οι οποίες είναι προστατευμένες.
Η ψηφιακή μετάβαση περιλαμβάνει την προεγκατάσταση οπτικών ινών για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, την ανάπτυξη του δικτύου 5G στο οδικό
δίκτυο. Επίσης περιλαμβάνει ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την
ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών .
Η απασχόληση, οι δεξιότητες και η συνοχή περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας, πολιτικών ενεργητικών και μη ως προς την αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό
ευελπιστούν ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα μειωθεί η ανεργία.
Προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και μεταρρυθμίσεις που προάγουν την
αυτονομία των πανεπιστημίων. Μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας και τη δημιουργία
ενός ηλεκτρονικού πορτφόλιου για κάθε ασθενή.
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Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τη
φοροδιαφυγή και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να διευκολύνονται οι φορολογικοί
έλεγχοι. Εκσυγχρονισμός στη διαχείριση των δημόσιων Οικονομικών για να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και της διαφάνειας. Ψηφιοποίηση στον τομέα της
δικαιοσύνης,αντιμετώπιση των ιδιωτικών χρεών. Επίσης πολιτικές που θα ενισχύσουν τον
πολιτισμό, τον τουρισμό και την αγροτοδιατροφή. (Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, 2020,
σελ.5).
Αξιολογώντας κριτικά τον βαθμό τον οποίο αναμένεται να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και
αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική επικράτεια, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί έμφαση
στο ότι οι παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα είναι αρκετά χαμηλές. Κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης, πολλές ξένες επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη λόγω της
βαθιάς οικονομικής ύφεσης και της αυξημένης φορολογίας. Επίσης, η Ελλάδα είναι από τις
χώρες, η οποία έχει αρκετά χαμηλή παραγωγικότητα με αποτέλεσμα την υψηλή ανεργία
και τους μειωμένους δείκτες απασχόλησης. Επιπλέον, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι
δημοσιονομικοί περιορισμοί που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές Αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως προς την διοχέτευση των δημοσίων δαπανών στους τομείς που κάθε κράτος
μέλος θέλει να ενισχύσει. Αν δεν αρθούν όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα, δυστυχώς η
ευρωπαϊκή αυτή χρηματοδότηση δεν θα απορροφηθεί σωστά με αποτέλεσμα η ελληνική
οικονομία να υποστεί ακόμα χειρότερη ύφεση.

51.
Αναφέρετε συνοπτικά ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές στη
διακυβέρνηση της ΟΝΕ από την έναρξη της κρίσης χρέους, σε
ποιους τομείς εμβάθυνσης της ΟΝΕ προσέβλεπαν και αν πέτυχαν
το στόχο τους. [Νέα διακυβέρνηση της ΟΝΕ]
Τα Κράτη Μέλη της ΟΝΕ, μπορεί να είχαν υιοθετήσει ένα κοινό νόμισμα, ωστόσο οι
αποφάσεις για την οικονομική διαχείριση των οικονομιών τους, πριν την κρίση, γίνονταν
σε Εθνικό επίπεδο και οι πολιτικές που ακολουθούνταν είχαν τοπικό χαρακτήρα ανάλογα
με τις προσδοκίες των Κυβερνήσεων τους. Η οικονομική κρίση βρίσκει ανοχύρωτη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιλαμβανόμενη τον επικείμενο κίνδυνο, αποφασίζει να
λάβει μια δέσμη αυστηρών μέτρων και κανόνων για τα κράτη που αντιμετωπίζουν
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δημοσιονομικά προβλήματα, προκείμενου να αντιμετωπιστεί η κρίση, αλλά και να
εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη, οπότε, παράλληλα με τα μέτρα
στήριξης των αδύναμων οικονομιών, προωθεί και σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο
οικονομικής διακυβέρνησης.
Πιο αναλυτικά, το 2010 δημιουργείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΕFSM), που εποπτεύεται από την Επιτροπή, με βασικό σκοπό την παροχή
οικονομικής βοήθειας στα Κράτη που δεν μπορούν, από μόνα τους, να αντιμετωπίσουν την
κρίση. Λίγο αργότερα μέσα στο ίδιο έτος δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την συμμετοχή όλων των Κρατών Μελών, το οποίο
αποσκοπεί στην παροχή οικονομική βοήθειας σε αδύναμα Κράτη, με ειδικό σκοπό να
εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη. Οι προαναφερόμενοι δύο
μηχανισμοί είχαν προσωρινό χαρακτήρα, οπότε και αντικαταστάθηκαν το 2013 από το
μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), ο όποιος έχει ως βασικό σκοπό την
απευθείας χρηματοδότηση των Κρατών, με την μορφή δανεισμού ή και με την αγορά
κρατικών

ομολόγων

των

χωρών

αυτών,

καθώς

και

να

συμμετέχει

στην

ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, με συμμετοχή στην μετοχική τους σύνθεση.
Το 2012 θεσμοθετήθηκε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο διεύρυνε τους
δημοσιονομικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, υποχρέωσε τα κράτη να προσδώσουν στον
κανόνα του ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προϋπολογισμού ισχύ, ιδανικά,
συνταγματικής υφής, ενσωματώνοντάς τον στην εσωτερική έννομη τάξη τους και, όταν
τον παραβαίνουν, να προχωρούν άμεσα στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων. Το
καθεστώς περί ενίσχυσης των κρατών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία τροποποιήθηκε επίσης
ουσιωδώς. Χορηγείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να τροποποιεί, χωρίς τη συναίνεση του
κράτους, τα σχετικά προγράμματα και να συμμετέχει στη διαχείριση όταν το κράτος έχει
λάβει οικονομική ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. ΄Οταν δε το
κράτος παραβιάζει τους εν γένει δημοσιονομικούς ευρωπαϊκούς περιορισμούς, μπορεί να
σταματήσει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση. Θεσμοθετήθηκαν, ακόμη, κανόνες για τη
διαφανή και ανταποκρινόμενη στα πραγματικά δεδομένα δράση των εθνικών αρχών κατά
την άσκηση των δημοσιονομικών πολιτικών τους, καθώς και η υποχρέωσή τους να
καταρτίζουν ανά τριετία και να υποβάλλουν προς ψήφιση στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο
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Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Σ αυτό καθορίζονται οι στρατηγικοί εθνικοί δημοσιονομικοί
στόχοι, που πρέπει να υπακούουν στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και να
αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό του ετήσιου εθνικού προϋπολογισμού. Eίναι
γεγονός ότι οι προαναφερόμενες στο σύνολό τους μεταρρυθμιστικές ενωσιακές
πρωτοβουλίες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τόσο στη διάσωση κρατών από την επικείμενη
πτώχευσή τους όσο και στην ενδυνάμωση της Ευρωζώνης. Ωστόσο, ο απόηχος της κρίσης
είναι μέχρι σήμερα έντονος. Συνεχίζουν να παρατηρούνται στο εσωτερικές μεγάλες
διαφοροποιήσεις σε κάθε επίπεδο, κράτη παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και
δημόσιου χρέους, ενώ άλλα έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, η
ανικανότητα της ΟΝΕ αλλά και η καθυστέρηση που επέδειξε στη λήψη των αναγκαίων
μέτρων κατά τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια της κρίσης, μείωσε το βαθμό της
δημοκρατικής της νομιμοποίησης.

52.
Ποιες θεωρούνται ότι είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις
της πανδημίας COVID-19 για τις χώρες της Ευρωζώνης; Ποιες
πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η Ε.Ε. ; SUPERSOS
Η Πανδημία, που παρουσιάστηκε από τις αρχές του 2020, έχει προκαλέσει σημαντικά
προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, έχει επηρεαστεί η προσφορά και η ζήτηση
λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν πολλοί άνθρωποι για το μέλλον τους. Εξαιτίας αυτής
της κατάστασης, πολλές κυβερνήσεις χωρών προχώρησαν σε μία επιθετική πολιτική
οικονομικών ενισχύσεων με στόχο να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτή η
κίνηση, προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων από πολιτικούς που εξέφρασαν την ανησυχία
τους για μια πιθανή διόγκωση του δημοσίου χρέους πολλών χωρών, ειδικά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί πόροι από αυτούς προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης που στοχεύει κυρίως στην δημιουργία έργων υποδομής.
Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούσαν την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων για την
πανδημία, ενίσχυσαν την αισιοδοξία στις παγκόσμιες αγορές για μία σημαντική ανάπτυξη
των οικονομιών συνολικά σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές
της παγκόσμιας οικονομίας, συνεχίζουν να ταλανίζονται από τις επιπτώσεις της
πανδημίας. Ειδικότερα, οι πιο σημαντικές επιπτώσεις είναι παρακάτω.
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Το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ, παρουσίασε αύξηση κατά 12% το τελευταίο τρίμηνο 2020
αλλά είναι ακόμα χαμηλότερο κατά 4,4 μονάδες από τον στόχο που είχε καθοριστεί.
Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις των ειδικών, προβλέπουν μία μείωση του ΑΕΠ κατά 7,3%
το 2020 και μία αντίστοιχη αύξηση τις επόμενες δύο χρονιές κατά 3.9% και 2,2%
αντίστοιχα. Επίσης, αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην μεταβολή των
αποθεμάτων ενώ στον τομέα των εξαγωγών, λόγω του περιορισμού της ζήτησης θα
υπάρχει θετική επίπτωση στο εμπορικό ισοζύγιο .
Η ανεργία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, της τάξεως του 8,4% Αν και το τελευταίο
τρίμηνο υπήρξε σημαντική βελτίωση, η ιδιωτική κατανάλωση βρίσκεται σε χαμηλότερο
επίπεδο και από την πρόσφατη οικονομική κρίση του 2010.
Αυτές τις συνθήκες, έχουν προκαλέσει μία σημαντική αύξηση των καταθέσεων με την
πρόβλεψη να είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Στον τομέα των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, αν και υπήρξε από το καλοκαίρι μία σημαντική βελτίωση, η
επιβράδυνση στον κατασκευαστικό τομέα της τάξης του 15,7% είναι η χαμηλότερη που
έχει βρεθεί ποτέ ο κλάδος. Επιπρόσθετα, αρνητικά κινείται ο τομέας των επενδύσεων με
το δεύτερο κύμα της πανδημίας να επηρεάζει σημαντικά τις όποιες επενδυτικές
προσπάθειες λαμβάνουν χώρα. Η εμφάνιση του δεύτερου και τρίτου κύματος της
πανδημίας, έχει περιορίσει περαιτέρω την καταναλωτική δαπάνη λόγω της ανασφάλειας
που νιώθουν οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση των εξαγωγών το 3ο τρίμηνο
του 2020, βοήθησαν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%. Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις είναι
απαισιόδοξες λόγω της χαμηλής ζήτησης που περιορίζει τις εισαγωγές (ΕΚΤ,2020). Στον
τομέα του τουρισμού, οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο σημαντικές από οποιοδήποτε άλλο
οικονομικό κλάδο και δυστυχώς αυτό επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που
επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Τέλος, ο ρυθμός της μισθολογικής δαπάνης, παρουσιάζει
σημαντική μείωση στο τρίτο τρίμηνο 2020. Αυτό ενισχύεται και από την αντίστοιχη
μείωση των συμβατικών αποδοχών που προκύπτουν ευρέως σε όλες τις Ευρωπαϊκές
οικονομίες (ΕΚΤ,2020). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η επιστροφή της
ευρωζώνης σε μία κανονικότητα, είναι σχετική με την ταχύτητα που θα αναπτυχθεί η
ανοσία στον πληθυσμό
Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό της Πανδημίας,
προέρχονται κυρίως από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και από το θεσμικό
πλαίσιο που αναφέρεται στις κρατικές ενισχύσεις και στα μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Η ενισχυμένη εποπτεία, αποτελεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου παρακολουθούνται το
σύνολο των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών που εφαρμόζονται με σκοπό την
εξασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που
δημιούργησε η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας, είναι το NGEU.
Αποτελεί ουσιαστικά, το πρώτο σημαντικό βήμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς
για πρώτη φορά υιοθετείται μία προσπάθεια να αμοιβαιοποιηθεί το χρέος σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το NGEU, λειτουργεί ταυτόχρονα με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνει κάθε
χώρα ξεχωριστά, ενώ δημιουργεί συνθήκες για μία ταχύτερη πιο ισχυρή και ομοιογενή
ανάκαμψη που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική προϋπόθεση, είναι αυτά τα κονδύλια
να αφορούν δημόσιες δαπάνες και να συνοδεύονται από διαρθρωτικές πολιτικές που
στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, απαιτείται να συνεχιστούν
διότι μία πιθανή διακοπή τους, θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστέρηση στην
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ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό θα προκαλούσε αύξηση των πτωχεύσεων, αύξηση των
κόκκινων δανείων και αύξηση της ανεργίας με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικότητας.
Αυτές οι συνέπειες, θα οδηγούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία σταθερότητα και σε ένα
αποπληθωρισμό. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια έως ότου
η ανάκαμψη να έρθει το συντομότερο και να προσεγγίσει τα επίπεδα προ κρίσης.
Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NGEU, δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως
ένα μέσο που θα χρησιμοποιηθεί μία φορά. Απαιτείται, να μετασχηματιστεί σε ένα μόνιμο
εργαλείο που θα στοχεύει στην μακροοικονομική σταθεροποίηση και θα λειτουργεί με
την έκδοση ομολόγων. Οι διαθέσιμοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να
στοχεύουν στη δημιουργία αναπτυξιακών δράσεων που θα αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη , την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση του
Υγειονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πολλά από τα κεφαλαία
πρέπει να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση με σκοπό να διευρυνθούν οι δεξιότητες του
εργατικού δυναμικού. Αυτό θα συντελέσει στην σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και στην
ψηφιοποιήση της Ελληνικής οικονομίας .
Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας σε Εθνικό επίπεδο, απαιτείται να
σχεδιαστούν δράσεις σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στο
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τις
παρεμβάσεις που έχει σε ισχύ με σκοπό να διευκολυνθεί τάχιστα η ανάκαμψη.
Μεσοπρόθεσμα, απαιτείται να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα
συντελέσουν στην δημιουργία ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος



53.
Συζητήστε κριτικά τις κύριες μεταρρυθμίσεις στην
αρχιτεκτονική της ΟΝΕ που άρχισαν να υλοποιούνται μετά την
Έκθεση των Πέντε Προέδρων (2015), με αποκορύφωμα τη
δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης (Next Generation EU) που
αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2020
SUPERSOS
Το 2015 δημοσιεύτηκε η έκθεση των 5 προέδρων η οποία παρουσιάζει έναν οδικό χάρτη,
ο οποίος εμβαθύνει στη νομισματική και στην οικονομική Ένωση και αποτελείται από
κάποιες δράσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2025. Ο οδικός χάρτης αυτός
για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, αποτελείται από τρία στάδια.
1ο στάδιο Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει άμεσα μέτρα για την οικονομική Ένωση, που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική απασχόληση και την ενίσχυση της
οικονομικής πολιτικής . Επιπρόσθετα περιλαμβάνει μέτρα για τη Χρηματοοικονομική
Ένωση με σκοπό την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης μέσω ενός Ενιαίου Ταμείου
εξυγίανσης, και γενικά μέτρα τα οποία βοηθούν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού
τομέα των κρατών μελών. Επίσης, στο στάδιο αυτό ως προς τη δημοσιονομική Ένωση,
θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό συμβούλιο το οποίο θα αξιολογεί τους
προϋπολογισμούς των κρατών μελών.
Το 2ο στάδιο Το δεύτερο στάδιο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της ΟΝΕ ως οικοδόμημα,
δηλαδή τα κράτη-μέλη που την αποτελούν να είναι πιο δεσμευμένα απέναντί της.
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Το 3ο στάδιο Το τρίτο και τελευταίο στάδιο το οποίο προσδίδει ένα είδος σταθερότητας
στην ΟΝΕ που θα αφορά όλους του πολίτες των κρατών-μελών, θα ολοκληρωθεί μέχρι το
2025.
Μετά την έκθεση των πέντε προέδρων, η ΟΝΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο. Πιο
αναλυτικά:
Οι δράσεις που αφορούν την Οικονομική Ένωση είναι ότι αναδιαμορφώθηκε το σύστημα
της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και δόθηκε μεγάλη έμφαση στα προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες των κρατών-μελών. Δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν
με την χρηματοοικονομική Ένωση είναι όπως, εξελίχθηκε θετικά η ολοκλήρωση ως
προς την τραπεζική Ένωση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να μειώνονται και
υιοθετήθηκαν κανόνες για να ασφαλιστούν οι καταθέσεις των πολιτών των κρατών
μελών.
Οι δράσεις που αφορούν τη Δημοσιονομική Ένωση είναι ότι δημιουργήθηκε
ένα δημοσιονομικό μέσο ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης και επίσης θεσπίστηκε το
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο ελέγχει αν εφαρμόζονται οι
δημοσιονομικοί Κανόνες. Επίσης, μεταρρυθμίστηκε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας και θεσπίστηκε κοινός μηχανισμός ασφαλείας που έχει να κάνει με το
Ενιαίο Ταμείο εξυγίανσης, με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο τραπεζικός τομέας. Εκτός από
το πακέτο της ανάκαμψης, οι Ευρωπαίοι εταίροι, θέσπισαν το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο με χρονική διάρκεια από το 2021 έως το 2027, ύψους 1074,3 δισ. ευρώ.
Οι δράσεις που αφορούν την πολιτική Ένωση είναι η έμφαση ως προς τον κοινωνικό
διάλογο και τις αποδόσεις ευκαιριών, καθώς και της εντατικοποίησης ως προς τον
διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί
κανόνες έχουν γίνει πλέον πιο απλοί και υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ τους.
Βέβαια η μακροοικονομική σταθεροποίηση δεν έχει επιτευχθεί όσο θα έπρεπε, αν γινόταν
αυτό τότε η τραπεζική Ένωση θα είχε ολοκληρωθεί πιο σύντομα. Ο Ενιαίος Μηχανισμός
Εξυγίανσης και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός είναι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μέσω
των τριών στρατηγικών πυλώνων της ενιαίας επίβλεψης, της εξασφάλισης των
καταθέσεων και της εξυγίανσης, λειτούργησαν με καθοριστικό τρόπο στην οικονομική
κρίση που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λήφθηκαν
αρκετά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, όπως το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το θεσμικό Πλαίσιο για τις οικονομικές
ενισχύσεις των κρατών, καθώς και αρκετά δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα για να
στηριχθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι. Επίσης δημιουργήθηκε το νέο
Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα συμβάλει στη μείωση της ανισότητας που υπάρχει μεταξύ
των πολιτών των κρατών μελών. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα από τα πρώτα βήματα
που γίνεται για τη δημοσιονομική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορικά με την ενισχυμένη εποπτεία, παρακολουθείται η υλοποίηση των ειδικών
δεσμεύσεων σε έξι κύριους τομείς: i) δημοσιονομικές και δημοσιονομικέςδιαρθρωτικές
πολιτικές, ii) κοινωνική πρόνοια, iii) χρηματοπιστωτική σταθερότητα, iv) αγορές
εργασίας και προϊόντων, v) Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και
ιδιωτικοποιήσεις, και vi) εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.
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Θεσμικές προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ
 (Fabbrini S. ,Bofinger P) Ο Fabbrini S. (2020), πιστεύει ότι, στην περίπτωση του NGEU, η
βοήθεια προς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίζει την περιβαλλοντική και ψηφιακή
μετάβαση των οικονομιών τους (Πράσινη Συμφωνία/Green Deal), σύμφωνα με τα πρότυπα
κοινωνικής ένταξης, τη διοικητική διαφάνεια και το κράτος δικαίου.
 Ο Bofinger P.(2020) ισχυρίζεται ότι, ο κανόνας μείωσης του δημοσίου χρέους, θα πρέπει να
αναθεωρηθεί ως προς το χρόνο επίτευξής του και ο δημοσιονομικός χώρος που θα
δημιουργηθεί να αξιοποιηθεί για επενδύσεις, συνεπώς, θα πρέπει παράλληλα να υιοθετηθεί και
ένας «χρυσός κανόνας».

Προκλήσεις και προϋποθέσεις κατά την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης Next
Generation EU

 Υπάρχουν βασικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να μειώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των
μέσων και απαιτούν θεσμικές αλλαγές. Πρώτον, το παραδοσιακά αργό ποσοστό απορρόφησης
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών κεφαλαίων. Δεύτερον, οι περιορισμοί στην ικανότητα των
εθνικών κυβερνήσεων να διοχετεύουν πολύ μεγάλα ποσά σε δημόσιες επενδύσεις.
Προτάσεις πολιτικής που απαιτούν θεσμικές αλλαγές σε επίπεδο Ελλάδος-Έκθεση Πισσαρίδη

Δημοσιονομικά

• Η πορεία του δημόσιου χρέους πρέπει να παραμείνει σε ήπια πτωτική τροχιά μεσοπρόθεσμα.
• Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι ήπια, ρεαλιστικά και η
στοχοθεσία τους να ενέχει βαθμό ευελιξίας προκειμένου να μην αποτελούν τροχοπέδη στην
αναπτυξιακή τροχιά. • Το μείγμα των δημοσίων δαπανών και φόρων είναι απαραίτητο να
ανακατανεμηθεί με τρόπο ο οποίος θα στηρίζει το αναπτυξιακό υπόδειγμα της οικονομίας, κ.α.

Εργασία

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η κατάρτιση έχει καλύτερα αποτελέσματα σε άτομα που έχουν
ήδη σχετικά υψηλότερα «ακαδημαϊκά» επιτεύγματα. Δηλαδή, η κατάρτιση δεν μπορεί να
θεωρείται ως απλή «επανορθωτική» δραστηριότητα για άτομα τα οποία προηγουμένως
απέκτησαν ανεπαρκή εκπαίδευση, αλλά ως συμπλήρωμα προηγούμενων επενδύσεων στην
εκπαίδευση,κλπ.

Τουρισμός
Ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος απαιτούν
συντονισμένες δράσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ένα σύνολο δράσεων αφορά την
ενίσχυση των υποδομών, κυρίως στις μεταφορές αλλά και στην ενέργεια, την ύδρευση, την
διαχείριση των απορριμμάτων, κλπ.

Εκπαίδευση

Η αυτονομία των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα πρέπει να ενισχυθεί. Ορισμένες
αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβασθούν από την κεντρική διοίκηση στις επιμέρους σχολικές
μονάδες, μεταβιβάζοντας στους διευθυντές (και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό)
κατάλληλη ευελιξία και παιδαγωγικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν τη
λειτουργία της κάθε μονάδας ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες. Άλλες
αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβασθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ιδίως η διαχείριση
του κύριου και βοηθητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων, με διασφάλιση των
εργασιακών τους σχέσεων, κλπ.

Ψηφιακή τεχνολογία και αυτοματοποίηση
Είναι επιτακτική ανάγκη κάθε πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να έχει
ένα σχέδιο για την ανάπτυξη μιας καλής ψηφιακής υποδομής, με γρήγορη ευρυζωνική
πρόσβαση στο διαδίκτυο για ολόκληρη τη χώρα, και ένα καλό σχέδιο για την ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, κλπ.
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