
 

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΕΟ 24 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 



 

Σελίδα 1 από 20 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

ΤΟΜΟΣ Α 

Α 1. Περιγράψτε το μοντέλο Διακυβέρνησης της της σύγχρονης 

ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με όρους Νέου Δημόσιου 

Μάνατζμεντ.  

 

Μια από τις πλέον διαδεδομένες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση τις τελευταίες 

δεκαετίες αναφέρεται στον καθορισμό, παρακολούθηση και μέτρηση των στρατηγικών 

στόχων των δημοσίων οργανισμών ώστε να ενισχυθούν και να βελτιώσουν τις 

αποδόσεις τους. Η διοίκηση μέσω στόχων αποτελεί συστατικό στοιχείο του Νέου 

Δημόσιου Management  

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

«Επανίδρυση του Κράτους» βασίζεται στην κλασική οικονοµική θεωρία και 

ειδικότερα στη θεωρία του ατοµικισµού. Ακολουθεί µια φιλελεύθερη λογική 

απελευθέρωσης των αγορών από τις δεσµεύσεις του κράτους και µεταρρύθµισης του 

δηµόσιου τοµέα µε όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και 

πρακτικών εµπνευσµένων από τις ιδιωτικές εταιρείες. 

Η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης μιας χώρας αποτελεί βασικό 

παράγοντα για οικονομικότητα στις εθνικές   [και στις διεθνείς] επιδόσεις της και 

την ευημερία των πολιτών της. 

 Είναι σημαντικό οι δημόσιες αρχές να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις 

μεταβαλλόμενες περιστάσεις και να εξασφαλίζουν την επιθυμητή αποτελεσματικότητα 

με καλή διαχείριση και εξοικονόμηση των κρατικών πόρων. 

 Μια αποδοτική δημόσια διοίκηση εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και των 

επιχειρήσεων.. 
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

❖ Μερική αποπολιτικοποίηση των ανώτερων βαθμίδων της διοίκησης 

❖ Ίδρυση ανεξάρτητων αρχών 

❖ Αποκέντρωση  

❖ Συγκεντρωτισμός και έλεγχος όσον αφορά τη λειτουργία και τις δαπάνες της 

διοίκησης (μετά το 2010) 

❖ Ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

❖ Αξιολόγηση (διστακτική) δομών, λειτουργιών και των ίδιων δημοσίων 

υπαλλήλων 

❖ Ανάσχεση της τάσης για διαρκώς περισσότερες προσλήψεις  

❖ Ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης 

 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Δημόσια Διοίκηση καλείται να 

επανακαθορίσει το ρόλο της, να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να 

αναβαθμίσει το είδος αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Βασικοί 

μοχλοί για την επίτευξη των αρχών αυτών είναι η ενίσχυση της ανοικτής και 

συμμετοχικής διακυβέρνησης, η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση δημόσιων 

πολιτικών και λύσεων αλλά και η υλοποίηση ενός οικοσυστήματος νομικών εγγράφων, 

το οποίο θα ενισχύσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στις αποφάσεις της Διοίκησης. 

• Η νέα αναθεωρημένη διοικητική προοπτική στη δημόσια διοίκηση 

απομακρύνεται από το δαπανηρό γραφειοκρατικό μοντέλο που έδιδε 

έμφαση στην πυραμιδοειδή οργάνωση, στη γραμμική σχέση αιτίας – 

αποτελέσματος, στη συσταλτική ερμηνεία των κανόνων, στην εισαγωγή 

στοιχείων και πόρων [ΕΙΣΡΟΩΝ], χωρίς μέριμνα για την παραγωγή 

αποτελεσμάτων/εκροών και επιπτώσεων και μετατοπίζει το ενδιαφέρον στη 

διαχείριση των δικτύων, τη λογοδοσία, τα παραγόμενα αποτελέσματα και τη 

διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς (Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, 

Οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου, Ενώσεις πολιτών, κ.ά.)  

• Αναφέρεται στην ενσωμάτωση μίας δέσμης μέτρων που θα διαφυλάξουν για 

τη δημόσια διοίκηση το βασικό μέρος των δημοσίων υπηρεσιών, θα 

ιδιωτικοποιήσουν όσες καλύτερα ασκούνται από τον ιδιωτικό τομέα, ή από 

τεχνοκράτες ή ομάδες ελίτ, κ.ά, στο πλαίσιο μίας μετάβασης, από ένα ενιαίο 

σύστημα διοίκησης, σε ένα κατακερματισμένο, που έμφαση θα δίνει στην 

εξειδίκευση και στην κατανομή αρμοδιοτήτων.  

• Η μεταστροφή από μία δημόσια διοίκηση που θεμελιώθηκε στην εφαρμογή της 

αρχής της γραφειοκρατικής αρχής του σεβασμού των κανόνων, της 

νομιμότητας και της διαδικασίας, προς μία επαγγελματική δημόσια διοίκηση 

που θα δίνει έμφαση στην ευελιξία, τη χρηστή χρήση των δημόσιων πόρων, 

την ποιότητα και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών  
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Α2. Τι γνωρίζετε για τη Συγκρότηση της Κυβερνητικής Ατζέντας– 

πώς προσδιορίζονται τα Δημόσια Προβλήματα;;;  

 

 

Δημόσια πολιτική – ΥΛΟΠΟΙΕIΤΑΙ με ΒΆΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ στόχους και 

μέσα και εξελίσσεται σε στάδια: 

Διαμόρφωση πολιτικής - Τα τρία μοντέλα ανάλυσης της πολιτικής 

διαδικασίας  

1. Ορθολογικό 

2. Προσαυξητικό 

3. Κάδου απορριμμάτων 

Εφαρμογή πολιτικής - από την κορυφή ή από τη βάση  

Αξιολόγηση βασίζεται σε ανάλυση κόστους – οφέλους και στα παραγόμενα ή 

αποτελέσματα της πολιτικής 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 

διαδικασία με την οποία τα αιτήματα μετατρέπονται σε δημόσια προβλήματα και οι 

διαμορφωτές πολιτικής επιλέγουν ή νιώθουν υποχρεωμένοι να ασχοληθούν μαζί τους  

 

Συστημική ή δημόσια: θέματα που θεωρούνται σημαντικά από τους φορείς δημόσιας 

πολιτικής και η κυβέρνηση είναι νομιμοποιημένη να δράσει  

Θεσμική ή επίσημη: θέματα που περιλαμβάνονται τελικά στην κυβερνητική ατζέντα 

 

 

 

Προσδιορισμός του προβλήματος: Βασικές προσεγγίσεις 

 

α) οικονομικός και τεχνολογικός Ντετερμινισμός 

 β) αλληλεπίδραση πολιτικής και οικονομίας 

 γ) ιδέες και ιδεολογία 

 

 

Συζητήστε κριτικά τα μοντέλα λήψης απόφασης που έχει στη διάθεσή 

της μια Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

 

ΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: η διαδικασία κατά την οποία οι 

διαμορφωτές πολιτικής υιοθετούν μια συγκεκριμένη πορεία δράσης, ή την αδράνεια. 
 

 

Υποδείγματα 

1. ορθολογικό  

2. προσαυξητικό  

3. «κάδος των απορριμμάτων» 

4. υπόδειγμα των τριών ρευμάτων του Kingdon 
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1. ορίζω τους στόχους,  

2. συγκεντρώνω όλες τις εναλλακτικές χρήσης των μέσων που διαθέτω για να τους 

πετύχω,  

3. τις συγκρίνω συστηματικά ως προς το κόστος και το όφελος (βαθμός επίτευξης 

του στόχου) που παράγουν και  

4. επιλέγω αυτή που αποδίδει το μεγαλύτερο όφελος στο χαμηλότερο κόστος 

 

     

 

 

 

 

 

1 

2 
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▪ η λήψη αποφάσεων είναι μια σύνθετη και μη προβλέψιμη διαδικασία, η οποία 

δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την αναζήτηση μέσων για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων.  

▪ Οι στόχοι είναι συχνά άγνωστοι στους σχεδιαστές της πολιτικής, οι οποίοι 

αποφασίζουν δράσεις και επιλέγουν μέσα υλοποίησης με συχνά τελείως 

τυχαίο τρόπο.  

 
 

 

τέσσερα ρεύματα (αναλυτικές κατηγορίες): 

1.  προβλήματα,  

2. εναλλακτικές,  

3. Συμμετέχοντες 

4.  συγκυρίες αποφάσεων, που κάποια στιγμή συναντώνται.  

Τα προβλήματα και οι λύσεις συναντώνται μέσα από μια χαοτική αβέβαιη διαδικασία 

και επιλέγονται από τους λήπτες αποφάσεων κατά την συγκρότηση της κυβερνητικής 

ατζέντας 

 

Ενώ κάθε ρεύμα έχει την δική του δυναμική, όταν συναντηθούν επίκαιρα προβλήματα 

με λύσεις που στηρίζονται από κυρίαρχους πολιτικούς σχηματισμούς, προκύπτει μια 

αλλαγή πολιτικής  

Το γεγονός της συνάντησης δεν προεξοφλεί την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Είναι 

απλά ένα παράθυρο ευκαιρίας. Εναπόκειται στις ικανότητες μιας πρωτοπορίας στην 

καινοτομία, εάν το παράθυρο θα γίνει αφετηρία μιας αλλαγής. 

Γεγονότα στο επίπεδο των συμβάντων και πολιτικές εξελίξεις θέτουν την ατζέντα των 

προτεραιοτήτων και η κοινωνία των ειδικών βάζει την εναλλακτική. 

 

 
Ο Kingdon περιορίζει τα ρεύματα σε τρία και δίνει βάρος στο ότι ακολουθούν μια 

δυναμική συμπεριφορά με αρκετά συστηματικά στοιχεία.  
Η κατανόηση των συστηματικών-κανονικών στοιχείων της δυναμικής λειτουργίας των 
τριών ρευμάτων μπορεί να αυξήσει την αναλυτική-προβλεπτική δυνατότητα των 
πολιτικών αναλυτών 

3 

4 
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Α.3. Εξηγήστε την έννοια του «παράθυρου πολιτικής» κατά την 

εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής. Συζητήστε κριτικά το 

«παράθυρο ευκαιρίας» για την ανασυγκρότηση του Κράτους την 

τελευταία 15ετία .  

 

Σύμφωνα με τον Kingdon, τρία ρεύματα διαρρέουν ένα δημοκρατικό σύστημα 

διακυβέρνησης:  

 

• Το ρεύμα των προβλημάτων 

• Το ρεύμα των εναλλακτικών ιδεών  

• Το ρεύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης 

 

 

Παράγοντες που αλληλεπιδρούν για τη δημιουργία ενός «παραθύρου 

πολιτικής» 

 

• προβλήματα:  αντιλήψεις περί δημοσίων προβλημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπισθούν από την κυβέρνηση  

• δημόσιες πολιτικές: διάφορες λύσεις που προτείνονται από τους ειδικούς και 

τις διάφορες πιθανότητες για δράση  

• πολιτική: εθνικές προτεραιότητες, πιθανές διοικητικές ανατροπές και πιέσεις 

από τις ομάδες συμφερόντων  

 

Είναι ευνοϊκές ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες πολιτικής να προωθήσουν στην 

κυβερνητική ατζέντα «την λύση τους ή το πρόβλημα τους» 

• Παράθυρα λόγω ανάδειξης προβλημάτων 

• Παράθυρα λόγω πολιτικών-διοικητικών αλλαγών 

 

Ρευμα ΠροβλημάτωνΡευμα Εναλλακτικών

Ρευμα της Πολιτικής

Επιχειρηματίας Πολιτικής
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Το λεγόμενο «παράθυρο ευκαιρίας» για την ανασυγκρότηση του Κράτους, όπως 

φαίνεται, δόθηκε με την υπαγωγή της Χώρας σε καθεστώς αυστηρής δημοσιονομικής 

επιτήρησης από τους θεσμούς.  Ο δημοσιονομικός έλεγχος, η Ευρωπαϊκή και Διεθνής 

Εποπτεία συνοδεύτηκαν και από την επιβολή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων (στο 

πλαίσιο των αιρεσιμοτήτων), στο οργανωτικό σχήμα, στις μεθόδους λειτουργίας και 

στην αλλαγή κουλτούρας στη Δημόσια Διοίκηση, καθότι μέτρα όπως, οι σύγχρονοι 

Οργανισμοί, η κινητικότητα, η αξιολόγηση του προσωπικού, η πάταξη της 

γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, η εντατικοποίηση του ρόλου των ελεγκτικών 

μηχανισμών και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

η διοίκηση μέσω στόχων, η αξιοκρατία, η ευελιξία δράσης κ.ά. είναι ορισμένα μέτρα 

που θα βελτιώσουν μεσο-μακροπρόθεσμα την ποιότητα οργάνωσης και λειτουργίας, 

καθώς και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης 

προς την κοινωνία.  

Α.4. Συζητήστε το Έλλειμμα Χάραξης Πολιτικής και Πώς αυτό 

συνδέεται διαχρονικά με το πεδίο των Ελληνικών 

Μεταρρυθμίσεων;; 

 

▪ Η Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα ΠΡΙΝ από την οικονομική κρίση 

στηρίζεται στο προσαυξητικό μοντέλο [χάραξη  πολιτικής και η συμμετοχή 

διάφορων δρώντων, όπως των ενδιαφερόμενων μερών, των ειδικών και άλλων 

εξωτερικών δρώντων, δεν ακολουθούν μια προβλέψιμη αλληλοδιαδοχή 

δράσεων]. 

▪ Η δημόσια διοίκηση, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της, 

παρέμεινε αδύναμη, μη αποδοτική και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από 

πολιτικά κόμματα. Οι πολιτικοί σύμβουλοι είχαν πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο 

από ό,τι οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι.  

▪ Η δημόσια διοίκηση υπήρξε παραδοσιακά ιεραρχική και συγκεντρωτική σε ό,τι 

αφορά τους θεσμούς και τους μηχανισμούς ελέγχου. Οι πελατειακές σχέσεις, 

που συχνά οδηγούσαν σε διαφθορά και συνδέθηκαν με την κυριαρχία του 

κυβερνώντος κόμματος, θεωρήθηκαν ο σημαντικότερος λόγος για την αποτυχία 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

▪ Ο νομικισμός και η τυπολατρία, που χαρακτήριζαν τη λειτουργία του δημόσιου 

τομέα, δεν ακολουθήθηκαν από ουσιαστικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις 

για όσους παραβίαζαν τον νόμο. Ο μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων συνδεόταν 

επίσης με τις πελατειακές σχέσεις και ήταν συνήθως μια έκφραση προσπαθειών 

απόκλισης από τον γενικό κανόνα, προκειμένου να προσφερθούν οφέλη σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. 

▪ Η χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα πριν από την κρίση περιλάμβανε ένα πλήθος 

εσωτερικών (ή επίσημων) και εξωτερικών (ή ανεπίσημων) δρώντων, πάντοτε 

σε αναφορά στη θέση τους μέσα ή έξω από αυτό καθεαυτό το διοικητικό 

σύστημα. 
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➢ Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής ήταν άμεση συνέπεια των δυσλειτουργιών 

της δημόσιας διοίκησης και της κορυφής της κυβέρνησης, καθώς και του 

κυρίαρχου ρόλου των πολιτικών κομμάτων. 

➢ Το κύριο χαρακτηριστικό της διεργασίας διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικής 

πριν από την κρίση ήταν έμφαση στη ρύθμιση και απουσία εφαρμογής. 

➢ Τα κοινωνικά προβλήματα θεωρούνταν ότι επιλύονταν με την προετοιμασία 

νομοθετημάτων. Η χάραξη πολιτικής γινόταν συχνά αντιληπτή ως απλώς 

ψήφιση νομοθετημάτων, σαν να μην υπήρχε ανάγκη για παρακολούθηση, 

υλοποίηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

➢ Η ποιότητα των ρυθμίσεων ήταν συχνά πολύ χαμηλή και δεν λάμβανε υπόψη 

τις απόψεις των ειδικών, καθώς αντικατόπτριζε συνήθως κομματικά 

συμφέροντα. Αυτός ο τύπος χάραξης πολιτικής απέχει σημαντικά από 

οιοδήποτε μοντέλο χάραξης ορθολογικής ή τεκμηριωμένης πολιτικής. 

 

▪ Η Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα ΜΕΤΑ την οικονομική κρίση  

▪ Η διεθνής οικονομική κρίση του 2008 ήταν μία κρίσιμη διασταύρωση το 

ελληνικό διοικητικό σύστημα. Βασικό εργαλείο πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

κρίσης ήταν η αιρεσιμότητα . Ο όρος «αιρεσιμότητα» χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και μεταρρυθμίσεις που όφειλε να 

υλοποιήσει το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ όταν βρισκόταν σε «πρόγραμμα 

οικονομικής προσαρμογής», έτσι ώστε να αποδεσμευθούν οι πόροι του 

δανείου. Συγκεκριμένα, οι πόροι που είχαν αρχικά οριστεί για κάθε κράτος-

μέλος διαιρέθηκαν σε δανειακές δόσεις, οι οποίες χορηγούνταν σταδιακά και 

μόνον αφού η χώρα είχε εκπληρώσει έναν αριθμό προκαθορισμένων μέτρων. 

Είχε ευρύτητα εμβέλειας και συνήθως δύο βασικούς στόχους: 

μακροοικονομική σταθεροποίηση και διαρθρωτική προσαρμογή. Η 

αιρεσιμότητα συνδέθηκε με μηχανισμούς λεπτομερούς εποπτείας, πράγμα που 

σήμαινε ότι η ψήφιση νομοθεσίας δεν ήταν επαρκής και ότι ήταν αναγκαία η 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η 

αιρεσιμότητα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη συγκρότηση της ατζέντας, καθώς 

λειτουργούσε ως παράλληλη διαδικασία συγκρότησης πολιτικής με αυτήν του 

κράτους.   

▪ Η διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής επηρεάστηκε και αυτή από την 

αιρεσιμότητα με δύο τουλάχιστον τρόπους: Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η 

πίεση χρόνου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που απορρέει από την πίεση χρόνου 

είναι η περιορισμένη συμμετοχή των ομάδων πίεσης (ή ομάδων συμφερόντων) 

και της δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής. 

▪ Ως προς τη φάση της υλοποίησης προστέθηκαν και άλλα εμπόδια:  
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▪ Οι ρυθμίσεις είχαν συνταχθεί βιαστικά και τα σχετικά έγγραφα, όπως οι 

δανειακές συμβάσεις, μεταφράζονταν συχνά πρόχειρα, την τελευταία στιγμή, 

αφήνοντας αρκετά σημεία ανοικτά σε αντιφατικές ερμηνείες. 

▪ Ο χρόνος υλοποίησης δεν ήταν ποτέ αρκετός, καθώς συνδεόταν πάντοτε με 

τις διαδικασίες αξιολόγησης για την αποδέσμευση των δόσεων των δανείων. 

▪ Οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν εύκολα υπό συνθήκες 

λιτότητας και ιδιαίτερα με μαζικό τρόπο. 

▪ Η αξιολόγηση συγκεκριμένων αριθμητικών και άλλων στόχων έγινε 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας πολιτικής λόγω του συστήματος 

εποπτείας, που ήταν συνδεδεμένο με την αιρεσιμότητα. 

 

Α.5. Ποιες είναι οι κυριότερες θεσμικές και πολιτικές διοικητικές 

επιρροές στην αναδιάρθρωση των ελληνικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ; 

Συζητήστε το θέμα κριτικά και αναφερθείτε στους παράγοντες 

που κατά τη γνώμη σας συνέτρεξαν για να πραγματοποιηθούν οι 

αλλαγές στα Υπουργεία στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. 

 

▪ Τα υπουργεία, αποτελούνται από σύνολα δημόσιων υπηρεσιών που καλύπτουν 

σε κεντρικό επίπεδο τομείς της κυβερνητικής πολιτικής.  

▪ Αντιστοιχούν σε έναν ή και περισσότερους τομείς  δημόσιας πολιτικής και 

έχουν αρμοδιότητες που συνδέονται με τη λειτουργική τους εξειδίκευση. 

▪ Αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” της εκτελεστικής εξουσίας. 

▪ Οι οριζόντιες επιτελικές υπηρεσίες συντονίζουν  το σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση-αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών για το σύνολο του 

υπουργείου. Στις οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες (ανθρώπινο δυναμικό, 

διοικητική υποστήριξη, οικονομικά και προϋπολογισμός του υπουργείου). 

▪ Κάθετες υπηρεσίες  που αντιστοιχούν σε Γενικές Γραμματείες. Είναι ενιαία 

σύνολα υπηρεσιών με αρμοδιότητες σε έναν ή περισσότερους τομείς δημόσιας 

πολιτικής του κατά περίπτωση υπουργείου, π.χ. η Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Υπουργείο Παιδείας). 

▪ Κάθετες υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε Ειδικές Γραμματείες, που αποτελούν 

ενιαίο σύνολο με σκοπό τη διαχείριση συγκεκριμένου έργου ιδιαίτερης 

σημασίας, π.χ. η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Υπουργείο 

Οικονομικών).  

▪ Υπηρεσίες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που κατά κανόνα αφορούν την 

εφαρμογή́ των δημόσιων πολιτικών του υπουργείου στο οποίο υπάγονται (π.χ. 

Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών). 
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Η τυπική  διάρθρωση των υπουργείων 

• Τα υπουργεία είναι οργανωμένα με πρότυπο την ιεραρχική πυραμίδα του 

κλασσικού βεμπεριανού μοντέλου διοίκησης.  

• Η κορυφή της πυραμίδας είναι οι Γενικές Διευθύνσεις και ακολουθούν κατά 

σειρά οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα.  

• Oι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς αλλά και οι Υπηρεσιακοί Γενικοί 

Γραμματείς διαμορφώνουν τη σύνδεση μεταξύ του πολιτικού/κυβερνητικού 

μέρους του υπουργείου και της διοικητικής του δομής. 

• Οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες στελεχώνονται από μετακλητούς (μη 

μόνιμους) υπαλλήλους. 

• Η εσωτερική διάρθρωση των  Υπουργείων ρυθμίζεται από  Οργανισμούς.  

 

Αδυναμίες και παθογένειες των υπουργείων  
 

• Ανορθολογική διόγκωση των υπηρεσιών των υπουργείων 

• Απουσία στρατηγικού σχεδιασμού 

• Φορμαλισμός  

• Νομικισμός 

• Έλλειψη οριζόντιου συντονισμού 

• Δομική πολυδιάσπαση και κατακερματισμός αρμοδιοτήτων 

• Σημαντική υστέρηση στα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Πολιτικός συγκεντρωτισμός 

• Κλειστά συστήματα 

 

• Οι αλλαγές στη διάρθρωση των υπουργείων, καθορίζονται με Προεδρικά 

Διατάγματα.  

• Η σειρά κατάταξης των Υπουργείων είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. 

• Η αρχή της λειτουργικής εξειδίκευσης στην κατανομή των αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων  επικρατεί σχεδόν εξ ολοκλήρου και στη χώρα μας. [Υπάρχουν 

δύο εξαιρέσεις, όπου η κατανομή αρμοδιοτήτων προσδιορίστηκε με 

γεωγραφικά κριτήρια, εξυπηρετώντας πολιτικούς συμβολισμούς (Υπουργείο 

Βορείου Ελλάδος/Μακεδονίας , Υπουργείο Αιγαίου). 

• Η επιλογή της ίδρυσης νέων υπουργείων, της αναδιάρθρωσης με  μεταφορά 

αρμοδιοτήτων και υπηρεσιακών μονάδων από το ένα υπουργείο στο άλλο, ή 

της κατάργησης τους, υπακούει κατά κανόνα σε πολιτικές προτεραιότητες.  

 

Ακόμη και στα πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης (2010-2018) οι αλλαγές δεν 

αφορούσαν τον αριθμό των υπουργείων ή την κατανομή των πεδίων πολιτικής σε αυτά, 

αλλά συνδέθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, με τις ανάγκες της δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Οι αλλαγές αφορούσαν περισσότερο τα εργαλεία πολιτικής, για τη διαχείριση του 

προσωπικού και δεν κατάφεραν να επηρεάσουν τη βασική σχέση του πολιτικού 

συστήματος και του διοικητικού μηχανισμού της  
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Η σημαντικότερη παράμετρος ανθεκτικότητας των παθογενειών είναι ο 

γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός που συνεχίζει να τροφοδοτεί και τροφοδοτείται 

από τις πελατειακές σχέσεις. 

 

• Τα τελευταία τριάντα χρόνια υπήρξαν αρκετές, κυρίως ανεπιτυχείς, 

προσπάθειες αναδιοργάνωσης της κεντρικής διοίκησης και ανάπτυξης του 

ρυθμιστικού της ρόλου, σύμφωνα με τις επιταγές του Νέου Δημόσιου 

Μανατζμεντ και των αρχών της Διακυβέρνησης, κυρίως με εισαγωγή 

επιτελικών δομών και λειτουργιών στα υπουργεία και δημιουργία ημι-

αυτοτελών οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών.  

• Καμία από αυτές τις  νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί, 

ώστε να επιφέρει σοβαρές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διοικούνται τα 

Υπουργεία.  

• Στην πράξη οι δομές επιτελικού χαρακτήρα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό 

ανενεργές και περιθωριοποιημένες.  

 

 

Α.6. Ποιες είναι οι βασικότερες Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και ποια 

Στάδια αναμένονται κατά τη μεταφορά πολιτικών σε πλαίσια 

οικειοθελούς εναρμόνισης της ελληνικής με κάποια 

παγκοσμιοποιημένη πολιτική;  

 

Μεταρρυθμιστικές τάσεις 

 

• Αγορά (μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, ΣΔΙΤ) 

ενίσχυση συμμετοχής των δημοσίων λειτουργών στη λήψη αποφάσεων και την 

ενδυνάμωση των πολιτών 

• κανονιστική μεταρρύθμιση: απορύθμιση και καλύτερη νομοθέτηση 

• ευέλικτη διακυβέρνηση: προτείνεται η μερική ή εποχική απασχόληση των 

δημόσιων λειτουργών και προβλέπεται «κλείσιμο» δημόσιων υπηρεσιών και 

οργανισμών όταν αυτοί εκπληρώνουν την αποστολή τους. 

• Ευελιξία  

• Οι τρεις τομείς που επηρεάζονται συνήθως είναι οι προσλήψεις, η σημασία της 

απόδοσης των υπαλλήλων, και ο μισθός τους. --μισθός με βάση την απόδοση 

• Αποκέντρωση αποφυγή συγκεντρωτικών δομών - δυνατότητα χρήσης του 

ανθρώπινου δυναμικού με βάση συγκεκριμένες αποστολές και στόχους 
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Μεταφορά πολιτικών 

 

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  

 

Αναμενόμενα στάδια οικειοθελούς «μεταφοράς πολιτικής» 

 

• αναγνώριση της ύπαρξης κάποιου προβλήματος πολιτικής  

• αναζήτηση νέων ιδεών  

• δημιουργία επαφών  

• δημιουργία ενός δικτύου προώθησης πληροφοριών  

• συγκρότηση, αποδοχή και εμφάνιση του δικτύου μεταφοράς πολιτικών  

• αλληλεπίδραση  

• αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων μεταφοράς  

• λήψη της τελικής απόφασης  

• εφαρμογή της απόφασης 

 

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

χρησιμοποιεί την πληροφορική τόσο για τη βελτίωση της διοίκησης, όσο και για την 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία 
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ΤΟΜΟΣ Β 

 

Β.1. Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής διοικητικής κουλτούρας 

 

1. Αυξημένη συμβολική απόσταση από την κρατική μακρο-συλλογικότητα. : 

οικογένεια, τόπος, επαγγελματική ομάδα, πελατειακό δίκτυο. 

2. Παραβίαση του βεμπεριανού διαχωρισμού μεταξύ του δημόσιου 

λειτουργήματος και των προσωπικών επιδιώξεων και αναγκών. Ιδιοτελής 

αξιοποίηση δημοσίων πόρων. 

3. Απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αξιών και των επιχειρημάτων υπέρ του 

δημοσίου συμφέροντος 

4. Αυξημένη ανοχή στην μη συμμόρφωση προς τους τυπικούς κανόνες. 

Συστηματική χρήση άτυπων πρακτικών. 

5. Κατασταλτική και όχι προληπτική δράση. 

6. Προσανατολισμός στις τυπικές διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα . 

Τυπολατρία. Νομικισμός. 

7. Αποκλειστική μέριμνα για την νομιμότητα και όχι την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα. 

8. Η τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών είναι ανεπαρκής και οι 

συνηθέστατες διαδικαστικές διαφορές μεταξύ ομοειδών υπηρεσιών 

δημιουργούν διοικητική αβεβαιότητα , συστατικό κακοδιοίκησης. 

 

Η πλημμελής εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών αποτελεί μία από τις  κύριες πηγές 

της διοικητικής αναποτελεσματικότητας στην Ελλάδα  
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Διοικητική κουλτούρα: Έμφαση στην εισαγωγή και τον μεταρρυθμιστικό 

«αυτοματισμό» της κανονιστικής διάταξης και υποτίμηση της προγραμματικής και 

της εκτελεστικής διαδικασίας.  

• Οι πολύπλοκες τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών 

αλλά και των ίδιων των μεταρρυθμίσεων υποτιμώνται. 

• Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εστιάζονται στον δομικό-θεσμικό 

ανασχεδιασμό 

• Στην ελληνική διοίκηση ο σχεδιασμός των διαδικασιών δεν γίνεται με 

συστηματικό τρόπο.  

– Η διαμόρφωσή τους είναι συγκυριακή.  

– Η επίδραση των προϋφιστάμενων χαρακτηριστικών αυξημένη.  

• Κεντρικός μηχανισμός σχεδιασμού διαδικασιών δεν υφίσταται.  

• Οι διαδικασίες παράγονται εμπειρικά από το μεσαίο στελεχιακό δυναμικό 

χωρίς την συνδρομή ειδικών. 

Η διαχείριση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων από τις κυβερνήσεις δεν ακολουθεί 

ορθολογικούς κανόνες.  

Άλλες εξ αυτών εγγράφονται σε δημόσιες και άλλες σε κρυφές ατζέντες. 

 

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  &  Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

• το διοικητικό σύστημα στη σημερινή Ελλάδα αλληλεπιδρά κυρίως με το 

πολιτικό σύστημα. Γι’ αυτό θα έπρεπε να γίνεται λόγος για «πολιτικο-

διοικητικό σύστημα»  

• έλλειψη «διοικητικής ελίτ» με την έννοια μιας ομάδας υψηλόβαθμων 

υπαλλήλων, κατά το δυνατόν ανεξάρτητων από κομματικές επιρροές και 

ταγμένων στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

• το «πολιτικό» στοιχείο του πολιτικο-διοικητικού συστήματος υπερίσχυσε του 

«διοικητικού» κυρίως μέσω της πελατειακής λειτουργίας του κράτους  

• αδυναμία εμπέδωσης μεταρρυθμίσεων, που θα απαιτούσαν ενεργό συμμετοχή 

του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος 

• διαρκής δυσπιστία πολλών δημοσίων υπαλλήλων προς την εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία της υπηρεσίας τους και γενικότερη δυσπιστία της κοινωνίας προς τη 

δημόσια διοίκηση 

• συλλογικοί δρώντες που επέδρασαν με τη δράση ή αδράνειά τους: διαδοχικές 

κυβερνητικές ελίτ, ηγεσίες πολιτικών κομμάτων, συλλογικοί φορείς δημοσίων 

υπαλλήλων, η κοινή γνώμη και οργανωμένες ομάδες συμφερόντων μέσα και 

έξω από το διοικητικό σύστημα. 
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Β.2. Αναφερθείτε στα κυριότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά του 

δημόσιου υπαλλήλου και να αναφερθούν οι κυριότερες 

διακρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων με κριτήριο το καθεστώς 

της μονιμότητας.  

 

▪ Η μονιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανική θέση που κατέχει ο 

δημόσιος υπάλληλος μετά το διορισμό του.  

▪  Λόγοι θεσμοθέτησης της μονιμότητας :  

▪ Αποκλεισμός της πιθανότητας απόλυσης λόγω κομματικών 

παρεμβάσεων. 

▪ Εργασιακή και οικονομική ασφάλεια των δημοσίων υπαλλήλων με 

στόχο την προσήλωση στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

▪ Σταθερότητα κατά τη διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων και 

συνέχεια του Κράτους. 

▪ Κρίνεται ως δεδομένο το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό το οποίο 

εισάγεται στη δημόσια διοίκηση υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. 

▪ Αρνητική κριτική [υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας] :  

▪ Οδηγεί σε χαμηλή παραγωγικότητα το δημόσιο τομέα, σε έλλειψη 

ευθύνης και σε αδιαφορία. 

▪ Αδυναμία επιβολής ποινών.  

▪ Ανάγκη για συρρίκνωση του κρατικού μηχανισμού και δημιουργία ενός 

ευέλικτου κρατικού σχήματος. 

▪ Κατάργηση για λόγους ισότητας με της συνθήκες απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα 
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Δικαιώματα  Υποχρεώσεις  

Μονιμότητα Εκτέλεση της υπηρεσίας και υποχρέωση υπακοής 

στους προϊσταμένους    
Μπορεί να μην εκτελέσουν μια διαταγή μόνο όταν 

είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη. 

Αποδοχές  
Μισθός και επιδόματα 

Πολιτική ουδετερότητα, εχεμύθεια  
Οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι από οποιεσδήποτε 

πολιτικές και κομματικές επιρροές, ώστε να 

λειτουργούν αντικειμενικά και ουδέτερα 
Δεν θα πρέπει να καθιστούν γνωστά σε αναρμόδια 

πρόσωπα γεγονότα ή πληροφορίες που έμαθαν κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Άδειες  
Κανονική, εκπαιδευτική, αναρρωτική, γονική, 

κ.ά. 

Προστασία του δημοσίου συμφέροντος 
Προστασία του δημ. συμφέροντος στο πλαίσιο της 

αρχής της νομιμότητας και της αμεροληψίας. 

Υγειονομική Περίθαλψη και κοινωνική 

ασφάλιση 
Νομιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αμεροληψία, δήλωση περιουσιακών στοιχείων 
Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να δηλώσει, κατά το 

διορισμό του την ατομική και οικογενειακή 

περιουσιακή κατάσταση του. 

Υγιεινή και Ασφάλεια  

Διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 

υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

Αξιοπρεπής και καλή συμπεριφορά  

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης. Αποφυγή της 

τυπολατρίας ή του νομικίστικου φορμαλισμού που 

οδηγεί σε καθυστερήσεις (ΚΔΔ, Οδηγός Καλής 

συμπεριφοράς). 

 

 

Β.3. Τι γνωρίζετε για την Επιλογή προϊσταμένων με βάση το 

ισχύον σύστημα;  

 

Με το Ν. 4275/2014 επανακαθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα επιλογής 

υποψηφίων εισάγοντας τρία διαδοχικά στάδια : 1) Έλεγχος επιλεξιμότητας των 

υποψηφίων, 2) Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ και 3) Προφορική συνέντευξη από πάνελ 

συνεντευκτών. Συστήθηκαν το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), 

τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων (ΣΕΠ) σε κάθε Υπουργείο και το Κεντρικό 

Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΚΕΙΣΕΠ).  

Με το Ν. 4354/2015 (άρθρο 8) αποσυνδέθηκε η βαθμολογική από τη μισθολογική 

εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.  
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Διαδικασία επιλογής  
 
Καθορισμός πινάκων προακτέων κατά βαθμούς, κλάδους ή και ειδικότητες, έκδοση 

προκήρυξης, περίγραμμα θέσης εργασίας,   

Ειδικές προϋποθέσεις υφίστανται για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις 

Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσης, Πρ/νων Δ/νσης και Πρ/νων Τμημάτων σε σχέση με την 

προϋπηρεσία, την κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

διπλώματος ή την αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ ή η κατοχή του βαθμού Α΄, ή την 

αξιολόγηση. 

 

Όργανα επιλογής Προϊσταμένων : 1) το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 

(ΕΙΣΕΠ) με έδρα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τους προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων : ΑΣΕΠ (2 μέλη), το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (1 μέλος), το 

ΕΚΔΔΑ (1 μέλος), το οικείο Υπουργείο με τον Γενικό Γραμματέα του ή ο ΟΤΑ με τον 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (ή τον «Συντονιστή» της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για θέση προϊσταμένου σε Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση.  2) Το οικείο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) για τους Πρ/νους 

Δ/νσης, υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας του οποίου μέλη 

είναι ανώτατα στελέχη Υπουργείων, εκπρόσωποι του ΝΣΚ, του ΑΣΕΠ, κ.ά. 3) Το 

οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΥΣ) για τους προϊσταμένους Τμημάτων και αυτοτελών 

Γραφείων.  

Λύση της υπαλληλικής σχέσης 

 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι «παύονται» (ή «μπορούν να παυθούν») μόνο μετά από δικαστική 

απόφαση ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου και η θέση σε αργία αποτελεί μία 

προσωρινή παύση.  

Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται :  

1) Αυτοδίκαια από την ίδια τη διοίκηση μετά από θάνατο (άρθρο 147 ΥΚ) ή με 

έκπτωση δηλ., έπειτα α) από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση οριστικής παύσης 

(στις περιπτώσεις της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, κ.ά.) (άρθρο 8 ΥΚ) ή 

έπειτα από απώλεια της ιθαγένειας (άρθρο 151 ΥΚ). 

2) Με παραίτηση του υπαλλήλου. 

3) Έπειτα από απόλυση του υπαλλήλου: σωματική ή πνευματική ανικανότητα, 

κατάργηση της θέσης, συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου του 67ου έτους (παρ. 2 

άρθρου 155 ΥΚ), υπηρεσιακή ακαταλληλότητα και επιβολή της πειθαρχικής ποινής 

της οριστικής παύσης.  

Επίσης, εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος μπορεί να τεθεί σε αργία ο 

υπάλληλος.   
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Τέσσερις ομάδες κριτηρίων τα οποία εξετάζονται από το 

αρμόδιο Συμβούλιο 

 

α) Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης : τίτλοι 

σπουδών, μεταπτυχιακό/ά δίπλωμα ή διπλώματα, διδακτορικό, γνώση ξένων γλωσσών, 

αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ και η πιστοποιημένη επιμόρφωση 

β) Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης : Μοριοδοτείται η εργασιακή 

εμπειρία στο δημόσιο τομέα με ανώτατο όριο τα 33 έτη (396 μήνες) και στον ιδιωτικό 

τομέα σε συναφή θέση με ανώτατο όριο τα 7 έτη (84 μήνες) 

γ) Αξιολόγηση της τελευταίας τριετίας : Η μοριοδότηση της αξιολόγησης εξάγεται με 

βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου για τα τρία τελευταία 

έτη, εφόσον ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον για δύο περιόδους 

δ) Δομημένη συνέντευξη : Με αντικείμενο : α) θέματα σχετικά με το αντικείμενο και 

τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων του φορέα β) ανάπτυξη ενός υποθετικού 

σεναρίου 

 

1) Οι ανώτατες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας, όπως αυτές των Υπηρεσιακών 

Γραμματέων που στελεχώνονται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους με ειδική 

διαδικασία και θητεία διάρκειας τριών ετών (άρθρο 36 ν. 4622/2019).  

2) Οι θέσεις των μετακλητών στελεχών, όπως αυτές των Γενικών Γραμματέων, κ.ά., 

που εξαρτώνται πλήρως από την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης 

 

 

Κριτική αξιολόγηση του συστήματος προαγωγών 

 

Στην αναζήτηση μιας ταυτότητας για την ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης εφαρμόστηκε τελικά ένα υβριδικό σύστημα με 

χαρακτηριστικά τόσο του συστήματος θέσεων εργασίας (Position based) όσο και του 

συστήματος καριέρας (Career based)(μονιμότητα, αρχαιότητα, κινητικότητα, κ.ά.).  

 Διαπιστώνεται λεπτομερής αποτύπωση των τυπικών προσόντων που οδηγεί σε μεγάλο 

βαθμό σε μία «micro-management» ανάλυση του «προφίλ» των υποψηφίων με έμφαση 

στους τίτλους σπουδών και τα έτη προϋπηρεσίας τα οποία συχνά δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά της ικανότητας των υποψηφίων να αναλάβουν θέση ευθύνης.  

 Διαφοροποιημένη επίπτωση της συνέντευξης στην όλη διαδικασία επιλογής ανάλογα 

με το ιεραρχικό επίπεδο. 

 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

Σελίδα 20 από 20 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 Αδυναμία αποσαφήνισης ενός σταθερού προφίλ ηγετικών-επιτελικών στελεχών.  

 Συγκεντρωτική, γραφειοκρατική διαδικασία που οδηγεί σε απορρόφηση χρόνου και 

πόρων χωρίς άμεσα να μπορούν να στελεχώνονται οι κενές ανώτερες θέσεις εργασίας. 

  Πρόδηλη η ανάγκη για αποκέντρωση της διαδικασίας στις επιμέρους υπηρεσίες. 

 

Οι πελατειακές σχέσεις στην πρόσληψη προσωπικού είναι μείζον πρόβλημα σε 

ορισμένα εθνικά συστήματα και μπορούν να παρεμποδίσουν κάθε έλλογη 

προσπάθεια οικοδόμησης καλύτερης δημόσιας διοίκησης 

 

Β.4. Συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο 

τομέα;  

 

Σύστημα Καριέρας  

(Career based) 

• Ένταξη σε ένα ή περισσότερα σώματα – κλάδους - κατηγορίες που 

κατατάσσονται σε βαθμούς ή κλιμάκια.  

• Ιεραρχική-κλιμακωτή σε επάλληλες βαθμίδες διάρθρωση έχοντας στη «βάση» 

τους κατώτατους και στην «κορυφή» τους ανώτατους βαθμούς». 

• Ιεραρχική εξέλιξη. 

• Διαγωνιστική διαδικασία εισόδου. 

 

Σύστημα συγκεκριμένων θέσεων εργασίας (Position based) 

• Οι υπάλληλοι τοποθετούνται με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους σε 

συγκεκριμένες θέσεις, ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα συνδεόμενα με τη 

θέση, το βαθμό ή το μισθολόγιο. 

• Ο υπάλληλος γνωρίζει τη λεπτομερή περιγραφή των καθηκόντων της θέσης, 

διαθέτοντας τη μόρφωση, εμπειρία και ικανότητα που απαιτούνται. 

 

Στις περισσότερες χώρες σήμερα εφαρμόζονται συνδυαστικά και τα δύο συστήματα σε 

μία προσπάθεια να συγκεραστούν τα θετικά και τα αρνητικά τους στοιχεία. 
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