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Μέχρι τις 15 Μαΐου στον ιστοχώρο «http://www.opengov.gr/minreform/?p=758» 

πραγµατοποιείται ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για το σχέδιο νόµου «Οργάνωσης ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις». Αντιγράφω την εισαγωγή από το site του 

Υπουργείου, γιατί έχει τη σηµασία της:  

«Θέτουµε σε διαβούλευση το σχέδιο νόµου µε αντικείµενο την οργάνωση των 

δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών. Με την ορθολογική αναδιάρθρωση και οργάνωση 

των δηµοσίων υπηρεσιών διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια και ικανότητα της 

∆ιοίκησης να ανταποκρίνεται στην κύρια αποστολή της: στην παροχή των καλύτερων 

δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Στην παρούσα δε συγκυρία, η ριζική και ευρεία 

αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών συνιστά επιτακτικό αίτηµα καθότι στην 

πραγµατικότητα αποτελεί και µέσο αντιµετώπισης της κρίσης.» 

Τα σχόλια µέχρι σήµερα έχουν ξεπεράσει τα 400 έως τις 9/5/2013 και πολλά απ’ αυτά 

είναι επιστηµονικά άρτια και δίνουν σοβαρές λύσεις για τα θέµατα της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Σας προτείνω να µπείτε και να διαβάσετε το σχέδιο Νόµου και τα σχόλια. 

Επίσης να θέσετε τις προτάσεις σας για την ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Το δικό 

σχόλιο που καταχωρήθηκε είναι το παρακάτω: 

«Η επιστηµονικότητα που αναφέρεται ως εισαγωγή για το σχέδιο Νόµου είναι 

προβληµατική. Ποια «σχολή» χρησιµοποιείτε; Ποια είναι η γενική αποστολή, η 

γενική οριοθέτηση και κατοχύρωση του ∆ηµόσιου τοµέα στη σηµερινή εποχή στην 

Ελλάδα µας; Αντί των παραπάνω διακρίνουµε ετεροβαρείς διατάξεις που 

υποβαθµίζουν την εµπειρία, αναδεικνύουν ως θέµα τη ∆ιοίκηση του ΕΚ∆∆Α και 

κάνει τις θέσεις προσωπικού ευέλικτες, σύµφωνα µε απόφαση Υπουργού.  

Οι προτάσεις µου: 

1) Θεσµοθέτηση ενός Νόµου για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της Χώρας 

συµπεριλαµβανοµένου θεµάτων για τους ΟΤΑ και όλα τα Νοµικά Πρόσωπα που 

εµπλέκεται το Κράτος. Παύουν να βρίσκονται σε σύγχυση η έννοια του Στενού του 

Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, των ΟΤΑ και των Ν.Π.∆. και ιδιωτικού Τοµέα.  

- ∆ιατύπωση Αποστολής της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

- Απαρίθµηση Αρµοδιοτήτων που υπηρετούνται από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

- ∆ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων ανά Υπουργείο, υπηρεσία, ΟΤΑ Α' ή Β' βαθµού, 

Νοµικά Πρόσωπα καθ’ ύλη ή κατά περιοχή.  

2) Καθορισµός θεµάτων εύρους στα Υπουργεία, ΟΤΑ, Ν.Π. Για παράδειγµα: 

- Να θεσµοθετηθεί αριθµός κατοίκων και ΟΤΑ. Να δοθεί η δυνατότητα σε 1000 

κατοίκους να αυτοδιοικούνται.  

- Να υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός οργανικών θέσεων µε περιγραφή θέσεων 

εργασίας σε κάθε υπηρεσία. 

- Να φαίνεται καθαρά πότε κάθε Υπουργείο ή Υπηρεσία έχει θέση Γενικού 

∆ιευθυντή, ∆ιευθυντή, Τµηµατάρχη κλπ. 

3) Να οριστεί η διαδικασία της στοχοθεσίας που θα έχει έντονο το στοιχείο της 

διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω και της προσαρµογής στους γενικούς στόχους 

της Κυβέρνησης ανά έτος.  

4) Να οριστεί η αξιολόγηση βάση στόχων ανά υπηρεσία και θέση ευθύνης. 

5) Να υπάρξει εκσυγχρονισµός του καθηκοντολογίου που θα ορίζονται τα 

δικαιώµατα, οι ευθύνες και οι πειθαρχικές διαδικασίες του υπαλλήλου 

Μόνο έτσι δηµιουργείται µία νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.    

 

Άκης Χουζούρης  


