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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε για 3η συνεχή χρονιά σε αυτή την
Ημερίδα, τη μεγάλη ανταπόκριση των στελεχών του Δημοσίου στο κάλεσμα για διάλογο ουσίας. Άλλωστε, η πρωτοβουλία της ΕΑΣΕ να επιχειρήσει να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και
δημοσίου τομέα, προέκυψε επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η ορθολογική οργάνωση του κράτους, προϋποθέτει τη συνεργατικότητα μεταξύ
αυτών των διαφορετικών –πλην όμως αλληλοσυμπληρούμενων– τομέων.
Υπήρξαν περίοδοι της ιστορίας μας που δεν αναπτύξαμε την αρετή της
συνεργατικότητας. Πλέον είναι επιταγή των καιρών, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα
της χώρας, της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και τις ιδέες και
τον πολιτισμό.
Σε μία εποχή μεταβλητών και ρευστότητας η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι καίρια συστατικά προόδου, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.
Η πρόοδος βέβαια, δεν συμβαίνει από μόνη της. Οι άνθρωποι φτιάχνουμε την πρόοδο. Ως εκ τούτου η ατζέντα της σύγχρονης διακυβέρνησης του κράτους οφείλει να εστιάζει στον παράγοντα άνθρωπο –τη διαχρονική αξία που προσωποποιεί τη Δημόσια Διοίκηση στις συναλλαγές
με τους πολίτες– και στην ενίσχυση μιας ανεξάρτητης και επαγγελματικής
δημοσιοϋπαλληλίας με τη δημιουργία ενός ικανού και επαγγελματικού
μηχανισμού στην υπηρεσία των συλλογικών υποθέσεων.
Όπως αποτύπωσε η έρευνα της ΕΑΣΕ, τα στελέχη του Δημοσίου είναι
υψηλά καταρτισμένα, ενώ σε ποσοστό 84% ζήτησαν από την υπηρεσία
τους και παρακολούθησαν την τελευταία 5ετία διάφορα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Αυτή η κουλτούρα της διαρκούς μάθησης θα πρέπει να καλλιεργηθεί
περαιτέρω. Μάλιστα, μία από τις προτάσεις των στελεχών του Δημοσίου
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στην έρευνά μας ήταν να γίνει υποχρεωτική η εκπαίδευση κατά φάσεις
σταδιοδρομίας και ανάληψης θέσεων ευθύνης.
Βασική προϋπόθεση: Απαιτείται ορθή αξιοποίηση προσωπικού. Διότι το
να διαθέτεις προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντικό, αλλά
αν δεν το αξιοποιήσεις σωστά, δεν θα παραμείνει υψηλών δεξιοτήτων.
Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να αποκτά νέες
γνώσεις, νέες τεχνικές και εργαλεία διοίκησης που εξελίσσουν τις δεξιότητές του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιλαμβάνεται το ευρύτερο
πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού του.
Αυτό που λείπει από το Δημόσιο είναι ένα επαρκές σύστημα επιβράβευσης των στελεχών, με ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία του έργου
που έχει φέρει εις πέρας ο κάθε υπάλληλος, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καθώς και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κρίσεων και έργων –θέματα που πολύ
σωστά τέθηκαν από όσους απάντησαν το ερωτηματολόγιο της έρευνάς
μας.
Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που αναπτύχθηκε, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου, ο οποίος συναρτάται με τον αντίστοιχο μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, με πολύπλευρες επιπτώσεις και αλληλεξαρτήσεις.
Είναι ψηφιακός μετασχηματισμός μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αποτελεί πρόκληση, ύψιστη προτεραιότητα, αλλά και δέσμευση για συνεργασία
όλων των παραγόντων: Κυβέρνησης – Δημόσιας Διοίκησης – Ιδιωτικού
Τομέα.
Εδώ εντάσσεται και η πρόταση για να δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη για
την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας και απλούστευση διαδικασιών, ώστε
να μειωθεί δραστικά το κόστος της κρατικής μηχανής αλλά να διατηρηθεί
η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της.
Ζούμε την Δ’ βιομηχανική επανάσταση. Η επιτάχυνση της ψηφιακής
και τεχνολογικής ωριμότητας του δημοσίου είναι αναγκαία προϋπόθεση
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και το ισχυρό αντίδοτο στην πάταξη
της γραφειοκρατίας και κατ’ επέκταση της διαφθοράς.
Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να νιώθουν καλά στον εργασιακό τους
χώρο. Διότι έχοντας θετικά συναισθήματα, επιτυγχάνουν τους στόχους
ευκολότερα, είναι περισσότερο αποδοτικοί και αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους, επηρεάζοντας μάλιστα θετικά και τους
ανθρώπους γύρω τους.
Ο σεβασμός, η πίστη στον οργανισμό, η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη,
η αυτονομία, η ομαδικότητα, οι ηθικές αξίες και οι καλές διαπροσωπικές
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σχέσεις είναι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού
κλίματος στον εργασιακό χώρο. Τα επιτελικά στελέχη έχουν κεντρικό
ρόλο στη δημιουργία του θετικού αυτού κλίματος, επιτυγχάνοντας ομάδες
εργασίας με υψηλό ηθικό και αυξημένη παραγωγικότητα!
Φιλοδοξία και προσπάθεια της ΕΑΣΕ είναι να φέρει κοντά τα στελέχη
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να συνδράμει προς την κατεύθυνση
ενσωμάτωσης μίας κουλτούρας συνεργασίας.
Και κάτι τελευταίο.
Το συμβολικό αναμνηστικό έργο του Μόραλη που προσφέρθηκε στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της Ημερίδας, επιγράφεται «η
Συνάντηση» και συμβολίζει τη συνάντηση δύο κρίκων της ίδιας αλυσίδας,
Δημοσίου και Ιδιωτικού, που επιθυμούμε να συνεχισθεί.
Γιάννης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που ενέσκηψε στον κόσμο, της χώρας μας συμπεριλαμβανομένης, ανέδειξε τη σημασία και την κρισιμότητα
της συνεργασίας του συνόλου των κοινωνικών δυνάμεων. Τα όρια και οι
διακρίσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχώρησαν υπέρ της
ευημερίας της κοινωνίας πολιτών. Συστήματα υγείας και ασφάλειας δοκιμάστηκαν σκληρά. Οικονομίες κλονίστηκαν, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν
από την μια μέρα στην άλλη άνεργοι.
Οι συνέπειες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και, εν πολλοίς,
κοινωνίας διαμορφώνουν για εκατομμύρια ανθρώπους ένα δυστοπικό
μέλλον και νέα επείγοντα προτάγματα για τις δημόσιες διοικήσεις, τον
ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία πολιτών, απανταχού.
Η ελληνική θετική εμπειρία από την προσπάθεια συγκράτησης της νόσου COVID-19 μας οδηγεί σε μια σειρά συμπερασμάτων τα οποία καταθέτουμε στον δημόσιο διάλογο.
Η κρίση ανέδειξε με έμφαση ότι οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την επίτευξη διατηρήσιμης
ανάπτυξης και ευημερίας αλλά και για την εγγύηση της ασφάλειας των
πολιτών από πολύπλευρους, ισχυρούς κινδύνους και απειλές. Η κρίση
ανέδειξε την κομβική σημασία ενός καλώς λειτουργούντος συστήματος δημόσιας υγείας, καθώς και άλλων δημοσίων υπηρεσιών, όπως των
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων πρέπει να
ασκούνται από την νομιμοποιημένη κεντρική κυβέρνηση.
Πολλά, όμως, από τα κενά και τις ελλείψεις των δημοσίων υπηρεσιών
που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τους καλύφθηκαν, κατά την
περίοδο της μεγάλης έντασης της κρίσης, από την υπερ-προσπάθεια που
κατέβαλαν οι υγειονομικοί, οι ένστολοι, όλοι οι υπηρετούντες σε δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονταν στην αντιμετώπισης της κρίσης σε όλα
τα επίπεδα διοίκησης αλλά και πολλοί ιδιώτες οι οποίοι συνέδραμαν, με
γαλαντομία, το εθνικό σύστημα υγείας.
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Αυτές οι θετικές ενέργειες στήριξης του δοκιμαζόμενου δημόσιου τομέα δεν θα πρέπει, ωστόσο, να μας αποτρέψουν από την δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να οδηγήσουν στην
απαλλαγή του δημόσιου τομέα από τις χρόνιες παθολογίες του.
Οι ελλείψεις και οι αδυναμίες τόσο του συστήματος υγείας όσο και των
διοικητικών υπηρεσιών, εν συνόλω, έχουν επισημανθεί από αλλεπάλληλες
μελέτες και προτάσεις ειδικών επιστημόνων και η ΕΑΣΕ έχει πρωτοστατήσει σε αυτό.
Τα βασικά προβλήματα του ελληνικού διοικητικού συστήματος είναι:
• Οι παρεμβάσεις των πολιτικών κομμάτων που παραβιάζουν την
αρχή της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης.
• Η διασπορά σε λειτουργίες, δομές, προϋπολογισμούς, υπηρεσίες
και προσωπικό με κατασπατάληση πόρων.
• Η αδυναμία επιμερισμού καθηκόντων, η ελλιπής λογοδοσία, η ατιμωρησία και η διαφθορά.
• Η έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διοίκησης.
• Η αναποτελεσματικότητα και η χαμηλή παραγωγικότητα με χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η αδυναμία εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών.
Η ΕΑΣΕ διατυπώνει, τα τελευταία χρόνια, με συστηματικότητα και
συνέπεια τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων. Πολλές εξ αυτών φαντάζουν σήμερα, μετά την δοκιμασία της πανδημίας του COVID-19, προφανείς και τις επαναλαμβάνουμε:

1. Αντικατάσταση του συστήματος απονομής λεπτομερειακών
αρμοδιοτήτων με ολοκληρωμένα πεδία δημόσιας πολιτικής
Το ισχύον σύστημα απονομής και διαχείρισης των αρμοδιοτήτων έχει
κριθεί, κατ’ επανάληψη, ως παρωχημένο και αναποτελεσματικό. Συγκεντρωτισμός, φορμαλισμός και νομικισμός, αναποτελεσματικότητα και χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που, διαχρονικά, προκαλούνται απ’ αυτό.
Για την υπέρβαση των διαχρονικών αυτών προβλημάτων απαιτήθηκε,
κατά την περίοδο της κρίσης, σειρά αλλεπάλληλων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και εκτάκτων οδηγιών που απέδιδαν αρμοδιότητες σε
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συγκεκριμένες υπηρεσίες, θέσπιζαν έκτακτες διαδικασίες και επιστράτευσαν έναν μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών
δεσμεύσεων, αφήνοντας, κατά μέρος, άλλες συναφείς αρμοδιότητές τους.
Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την αντικατάσταση του υφιστάμενου
συστήματος των αποσπασματικών αρμοδιοτήτων από ένα άλλο, το οποίο
να μπορεί να διαχειρίζεται πεδία πολιτικής στην ολότητά τους. Αυτά, ανεξαρτήτως του διοικητικού επιπέδου άσκησής τους, θα πρέπει να διοικούνται με κριτήρια αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και οικονομικότητας και να δικτυώνονται με τα λοιπά επίπεδα διακυβέρνησης αναλόγως
(κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό).

2. Εφαρμογή των αρχών και των διαδικασιών της καλής νομοθέτησης
Το διαχρονικό πρόβλημα της πολυνομίας και της κακονομίας πρέπει
να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, αφού συνιστά όχι μόνο ένα διοικητικό
αλλά και ένα σοβαρό αναπτυξιακό εμπόδιο.
Η νομοθέτηση μέσω εκτάκτων διαδικασιών που συνιστούν οι Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την πανδημία (και όχι μόνο) δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια καλώς
λειτουργούσα νομοθετική λειτουργία.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο είναι η αυξανόμενη χρήση διατάξεων με τις οποίες ρυθμίζονται καταστάσεις εξαίρεσης σε πολλές δημόσιες
πολιτικές.
Για αυτό θεωρούμε ότι η εφαρμογή των κανόνων της καλής νομοθέτησης επείγει. Ειδικότερα, και επ’ αυτού η ΕΑΣΕ προτείνει:
2.1 Τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου παραγωγής και ελέγχου
εφαρμογής της προ-κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν πρέπει
να εισάγεται νομοσχέδιο προς συζήτηση στη Βουλή, εάν δεν
έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου της ποιότητάς του.
2.2 Στο ετήσιο σχέδιο δράσης των υπουργείων θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος των νομοθετικών ρυθμίσεων που κρίνεται ότι είναι αναγκαίες για την πρόοδο του διοικητικού έργου.
2.3 Η Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε μια γενναία αναμόρφωση του
κανονισμού της, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των
τροπολογιών. Προτείνουμε να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία
των 3/5 της Βουλής για την αποδοχή βουλευτικών τροπολογιών
που δεν θα συνοδεύονται από έκθεση ανάλυσης επιπτώσεων.
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2.4 Να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα μαζικών κωδικοποιήσεων και καταργήσεων περιττής
νομοθετικής ύλης.
2.5 Να αναπτυχθεί το υφιστάμενο σύστημα διαβούλευσης με παράπλευρα μέσα (πχ, χρήση κοινωνικών δικτύων) ούτως ώστε να
διευρυνθεί και να ουσιαστικοποιηθεί η προ-κοινοβουλευτική διαβούλευση επί των σχεδίων νόμων.
2.6 Να αναπτυχθεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα με βάση
το οποίο θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος βουλευτής ή κάθε άλλος
εξουσιοδοτημένος χρήστης να παρακολουθεί την πορεία δημιουργίας ενός νόμου από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική μορφή του μετά την ψήφισή του.

3. Απλούστευση και τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
Οι διοικητικές διαδικασίες εξακολουθούν να μην είναι στο σύνολό τους
τυποποιημένες στην Ελλάδα. Οι συνέπειες αυτής της περιπλοκότητας είναι αρνητικές για την οικονομία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
Κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης απλουστεύθηκαν ορισμένες
διοικητικές διαδικασίες οι οποίες συναρτώνται προς την έκδοση πιστοποιητικών και δικαιολογητικών για διάφορες χρήσεις. Παρά τον αδιαμφισβήτητα θετικό χαρακτήρα των δράσεων αυτών, η απλούστευση πρέπει να
είναι μια διαρκής πολιτική που να διέπεται από πάγιες αρχές, όπως:
3.1 Την κατάργηση κάθε διαδικασίας που δεν δικαιολογείται εκ του
αποτελέσματός της ως αναγκαία.
3.2 Την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών ή
εγγράφων που έχουν ήδη υποβληθεί για άλλο σκοπό.
3.3 Τη χρήση τυποποιημένων και πιστοποιημένων υποδειγμάτων
αιτήσεων τα οποία περιλαμβάνουν τα βήματα που απαιτούνται.
3.4 Τη δραστική μείωση του αριθμού των απαιτούμενων υπογραφών.
3.5 Την ευρύτερη υιοθέτηση υπηρεσιών μιας στάσης.
3.6 Τη θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών όπου δεν υπάρχουν.
3.7 Την εφαρμογή της αρχής «Η σιωπή ισοδυναμεί με συμφωνία»:
Όταν μια δημόσια αρχή δεν απαντά στην αίτηση ενός πολίτη
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εντός της προβλεπόμενης συνταγματικής προθεσμίας, τότε θα
πρέπει να τεκμαίρεται ότι η απάντηση είναι θετική.
3.8 Την κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων και την αντικατάστασή τους από μια απλή
γνωστοποίηση έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
με διεξαγωγή του ελέγχου συμμόρφωσης σε μεταγενέστερο
στάδιο.

4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών
Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που σημειώθηκε στο διάστημα της
κρίσης με την θεσμοθέτηση ορισμένων κρίσιμων εφαρμογών για την συγκεκριμένη περίοδο και τις ανάγκες των πολιτών (πχ. η «άυλη συνταγογράφηση»), η χώρα μας υπολείπεται έναντι των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ ως προς την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών στη δημόσια
διοίκηση.
Ως εκ τούτου παραμένουν βασικά ζητήματα μόνιμου χαρακτήρα που
χρήζουν επίλυσης. Για την αντιμετώπισή τους, η ΕΑΣΕ προτείνει την επικαιροποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, με τις ακόλουθες δράσεις:
4.1 Σχεδιασμός των έργων βάσει των αναγκών του εκάστοτε πεδίου
πολιτικής –και όχι της κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας– με τον
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων κάθε φορά υπουργείων.
4.2 Τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
4.3 Τη λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης ως προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με έμφαση στην πολιτο-κεντρική θεώρηση
και την οικονομική ανάπτυξη.
4.4 Την οργάνωση ενός συστήματος συλλογής και ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων που σχετίζονται με τα έργα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, καθώς και η κωδικοποίησή τους ώστε όλοι να
γνωρίζουν με σαφήνεια τι ισχύει.
Η εφαρμογή των προτάσεων αυτών θα οδηγήσει στην ενίσχυση της
οικονομικής ανάπτυξης και τον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας.
Θα συμβάλλει στην ταχύτερη και καλύτερη απόδοση των έργων καθώς
και στη διαχείριση και τη βιωσιμότητα των βασικών ψηφιακών υποδομών.
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5. Αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης
Ο υφιστάμενος τρόπος οργάνωσης των ποικίλων διοικητικών δομών
(υπουργεία, περιφέρειες, ανεξάρτητες αρχές, δημόσια νομικά πρόσωπα,
κλπ.) δεν επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. Δημιουργείται έλλειμμα επικοινωνίας
μεταξύ των υφιστάμενων δομών, εκτεταμένες επικαλύψεις μεταξύ συγγενών δομών.
Στο διάστημα της κρίσης υπήρξε ένας κεντρικός σχεδιασμός που αφορούσε τόσο το υγειονομικό τμήμα όσο και το τμήμα ελέγχου εφαρμογής
των μέτρων περιορισμού της κίνησης των πολιτών και των οχημάτων (καραντίνα).
Το τμήμα της πολιτικής που αφορούσε τον έλεγχο συμμόρφωσης στα
μέτρα είχε αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι περιφερειακές και ακόμη λιγότερο οι τοπικές δομές πολιτικής προστασίας
δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Η επιστράτευση των σωμάτων ασφαλείας διασφάλισε την αποτελεσματικότητα, ιδίως, των μέτρων καραντίνας.
Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης δεν αναιρεί
την αναγκαιότητα δομικών αναδιοργανώσεων βάσει σταθερών αρχών και
κανόνων, όπως οι ακόλουθες:
5.1 Κατηγοριοποίηση των δημοσίων οργανώσεων με βάση όχι την
νομική μορφή αλλά το παραγόμενο έργο τους.
5.2 Δικτύωση των προγραμμάτων δράσης μεταξύ των δομών που
έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
5.3 Δημιουργία ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης των δημοσίων
οργανώσεων που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο διακυβέρνησης
(κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και
επιχειρήσεις.
Ο εξορθολογισμός αυτός θα επιτρέψει τη συγχώνευση και κατάργηση
άχρηστων δομών, θα βελτιώσει την απόδοση των υπολοίπων και θα δώσει
ουσιαστικό κίνητρο στους υπαλλήλους να επιδιώξουν καλύτερες επιδόσεις.

6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου
Κατά την διάρκεια της κρίσης φάνηκε, ανάγλυφα, η σημασία ενός καλά
οργανωμένου, επαρκούς και με υψηλή αίσθηση αποστολής, προσωπικού.
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Η ανταπόκριση των υγειονομικών στην απειλή του COVID-19 τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο ήταν γενναία και ανεπιφύλακτη.
Ωστόσο τα προβλήματα της ελλιπούς ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, για τα οποία πολλά έχουμε, κατά καιρούς, επισημάνει παραμένουν στο ακέραιο.
Μάλιστα, η ΕΑΣΕ στην έρευνα που πραγματοποίησε σε ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και παρουσίασε στην ημερίδα διαλόγου,
συγκέντρωσε τις προτάσεις των ίδιων των λειτουργών της Δημόσιας Διοίκησης για αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς. Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
6.1 Στην εξασφάλιση συνέχειας στην ασκούμενη πολιτική των φορέων ώστε να διατηρείται ομαλή η πορεία εργασιών μέσω του
διαχωρισμού της διοικητικής ιεραρχίας του Δημοσίου από την
εκάστοτε κυβέρνηση.
6.2 Στην υιοθέτηση ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού.
6.3 Στην εφαρμογή της στοχοθεσίας και εποπτείας σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης και την υιοθέτηση
συστημάτων επιβράβευσης στελεχών με ποσοτική και ποιοτική
αξιολόγηση του έργου τους.
6.4 Στη δυνατότητα διευθυντών για επιλογή τμηματαρχών και στελεχών εντός ενός σύγχρονου και ευέλικτου κανονιστικού πλαισίου.
6.5 Στη δια βίου εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού, κρίσεων και έργων με στόχο τόσο την απόκτηση
δεξιοτήτων όσο και την αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας.
Η εκπαίδευση προτείνεται να είναι υποχρεωτική κατά φάσεις
σταδιοδρομίας και θέσεων ευθύνης.
6.6 Στη δημιουργία ψηφιακής πύλης για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
6.7 Στη δυνατότητα αναμόχλευσης του προσωπικού (rotation).
6.8 Στο «άνοιγμα» στην τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την ύπαρξη και λειτουργία του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι θετική καθώς έχει ως
ένα βαθμό αναχαιτίσει τις πελατειακές πιέσεις κατά την πρόσληψη προ-
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σωπικού. Καμία ρύθμιση ωστόσο, ούτε η συνταγματική απαγόρευση της
μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου/ έργου σε διαρκείς και αόριστες, δεν έχει αντιμετωπίσει οριστικά το φαινόμενο των πελατειακών
προσλήψεων. Ταυτόχρονα:
• Οι κρίσεις των υπαλλήλων αφήνουν πολλά περιθώρια ευνοιοκρατίας και πελατειακών εξυπηρετήσεων.
• Τα περιγράμματα θέσης έχουν εκπέσει σε μια αυτό-περιγραφή της
θέσης και της εργασίας την οποία ο υπάλληλος επιτελεί ή θα έπρεπε να επιτελεί.
• Το έλλειμμα αξιοκρατίας γίνεται αποδεκτό ως η φυσική τάξη πραγμάτων από πολίτες και δημόσιους υπαλλήλους, τροφοδοτώντας
ένα στερεότυπο που επηρεάζει αρνητικά την υπόληψη της χώρας,
τις επενδύσεις και τη βιώσιμη έξοδο από την μακρόχρονη κρίση.
Για τον λόγο αυτό, η ΕΑΣΕ προτείνει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής αρμόδιας για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια
διοίκηση ως μία αναγκαία μεταρρύθμιση που θα βάλει τέλος στον πελατειασμό και την αναξιοκρατία στον δημόσιο τομέα. Η Αρχή θα έχει την
ευθύνη για το σύνολο των δράσεων που αφορούν τις προσλήψεις, την κινητικότητα, την αξιολόγηση, και τις αμοιβές των στελεχών της διοίκησης.
Θα λογοδοτεί στη Βουλή σε ετήσια βάση και μπορεί να ενσωματώσει το
υφιστάμενο ΑΣΕΠ.
Μόνον με μια τέτοια ριζοσπαστική λύση μπορεί να αποκατασταθεί το
έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών προσώπων, των διοικητικών στελεχών και των πολιτών.

7. Η εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης
Η ΕΑΣΕ θεωρεί ότι η τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση εμπιστοσύνης της κοινωνίας τόσο προς το κράτος όσο και τις επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές.
Για τον λόγο αυτό προτείνει την εφαρμογή τους στις εταιρίες του δημοσίου, με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση και με τα ακόλουθα οφέλη:
7.1 Τη δημιουργία ενός σαφούς και ισχυρού πλαισίου κανόνων και
αρχών που οδηγεί στη διάφανη λειτουργία των δημόσιων εταιριών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων, η πλήρης άσκηση ελέγχου όσο και
ο τελικός στόχος της επίτευξης του εκάστοτε κοινωνικού έργου.
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Επιπρόσθετα σηματοδοτεί την οικοδόμηση, ενός νέου διηγήματος για τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών ως
εκπροσώπων του κράτους και λειτουργών στην υπηρεσία των
πολιτών.
7.2 Η ξεκάθαρη περιγραφή με επαγγελματικά κριτήρια των ρόλων,
των τρόπων δράσης και αξιολόγησης των οργάνων διοίκησης
των δημόσιων οργανισμών (ΔΣ και επιτροπές) οδηγούν στην
εύρυθμη λειτουργία τους. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί
δηλαδή, μια ταυτότητα στην άσκηση του έργου της διοίκησης.
Για την υιοθέτηση από δημόσιους οργανισμούς των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και όλων των παραπάνω οφελών, σημαντική κρίνεται
η κεφαλαιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα
ενώ, παράλληλα, σχετική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και φορείς όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο και τα Επιμελητήρια μπορούν να προσφέρουν μέρος της συσσωρευμένης εμπειρίας τους.
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Το κέρδος μας από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις θα είναι σημαντικό.
Μεταξύ άλλων θα πετύχουμε:
• Καλύτερη ανταπόκριση σε κρίσεις και απρόβλεπτους κινδύνους.
• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων φορέων μέσω
της αξιολόγησής τους.
• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες
και επιχειρήσεις.
• Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων μέσω ελέγχου των επιπτώσεών τους.
• Ενδυνάμωση της δημοκρατίας με ενίσχυση της δημόσιας διαβούλευσης.
• Δραστική μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης πολιτών και
επιχειρήσεων.
• Περιορισμό της διαφθοράς που οφείλεται στην ασάφεια και την
περιπλοκότητα των διαδικασιών.
• Σημαντική εξοικονόμηση δημόσιων πόρων.
• Αποφυγή της επιβολής νέων διοικητικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις.
• Δημιουργία μιας κουλτούρας αριστείας μεταξύ των δημοσίων οργανώσεων.
Για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων απαιτείται από
την κυβέρνηση ο απαραίτητος στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, η διασφάλιση των απαραίτητων αναδόχων και η υποστήριξη από
τους Ευρωπαίους εταίρους.
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Λίγα λόγια για την ΕΑΣΕ: Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
(ΕΑΣΕ), ως ο φορέας που εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο
μάνατζμεντ της χώρας από το 1986, επιδιώκει να συμβάλλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με τις θέσεις,
απόψεις και δημόσιες παρεμβάσεις της. Έχει έντονη δραστηριότητα,
με περισσότερα από 500 ενεργά μέλη ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων,
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, διοικώντας
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

ΕΑΣΕ- Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
Λεωφ. Ηρακλείου 446Α, Νέο Ηράκλειο 14122
τηλ.:210-6894323/4, fax: 210-2851855
www.ease.gr

