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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δλδπλάκσζε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο επζπλψλ θαη εμνπζίαο, παξαθίλεζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πςειφηεξε δπλαηή απφδνζε 

θαη ηαπηφρξνλα ε πςειφηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζή ηνπο ζηελ εξγαζία, κε απνηέιεζκα 

απηή λα επηδξά ζην πψο αηζζάλνληαη θαη ζην πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη εξγαδφκελνη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ελδπλάκσζε αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ηελ 

παξαδνζηαθή άζθεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηε κνξθή ηεο επηηήξεζεο ζην νξγαλσζηαθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ ζπληζηά αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πεξηνξίδεη ηελ επηηπρία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ νξγαλσζηαθψλ 

ζηφρσλ. Η ελδπλάκσζε βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ, πξνζθέξνληαο 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

ηελ εξγαζία απηή αλαιχνληαη νη πξνζπάζεηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα  γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε  Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

κέζα απφ ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ πξηλ θαη θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο θαη ζε απηέο πνπ είλαη ζε εμέιημε θαηά ηελ 

έμνδν ηεο ρψξαο καο  απφ ηα κλεκφληα. 

 

1. Εηζαγωγή 

 

Μεηά απφ κία παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ε Διιάδα θαηαθέξλεη 

θάλνληαο πεηζηηθέο θαη  βαζηέο αιιαγέο λα νξζνπνδήζεη φπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ 

κεηακλεκνληαθφ νξίδνληα θαη λα  κπνξέζεη λα θηλεζεί πξνο ηα εκπξφο κε γλψκνλα 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζην Γεκφζην Σνκέα πνπ ζηφρν έρνπλ  ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

πνπ απνηεινχλ κνλφδξνκν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. πγρξφλσο φκσο νδεγνχλ 

θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο ηνπ θχξηνπ 

ζπληειεζηή πνπ κπνξεί φρη κφλν λα βνεζήζεη ζηελ επηηπρία, αιιά θαη λα 

πξσηνζηαηήζεη κε λέεο ηδέεο θαη πξσηνβνπιίεο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

 

2. Ελδπλάκωζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε 

 

Όινη αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζε φιε ηελ νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ζην Γεκφζην θαη 

επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα. Τςειή πξνηεξαηφηεηα θαηέρεη ε ελδπλάκσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η επαλεθπαίδεπζε, ε 

πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, ε επαλαηνπνζέηεζε εληφο ηεο Τπεξεζίαο θαη ε 

αλακφξθσζε θαζεθφλησλ, είλαη ιχζεηο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά, πξνο 
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απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  Δξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε 

εμεηδίθεπζε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Αλζξψπηλσλ  Πφξσλ ζην πιαίζην ηνπ Γεκνζίνπ 

Μάλαηδκελη. 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε ελφο Οξγαληζκνχ, ζηηο θξίζηκεο πεξηφδνπο  πνπ 

δηαλχνπκε, εμαξηάηαη πνιχ απφ ην βαζκφ αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, γη΄ απηφ θαη πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα 

φινπο ηνπο Γεκνζίνπο θνξείο. Γηα λα εθαξκνζηεί επηηπρψο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα 

ζεηξά απφ νξγαλσζηαθέο αιιαγέο (ζηξαηεγηθέο, δνκέο, ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο, 

θαλνληζκνί, ζπκπεξηθνξέο, ηερλνινγίεο θ.ι.π.) πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αιιαγή 

θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, ε 

νπνία ζα απνβιέπεη πξψηα ζην νκαδηθφ θαη θνηλσληθφ ζπκθέξνλ θαη θαηά δεχηεξνλ 

ζηελ εμππεξέηεζε αηνκηθψλ επηδηψμεσλ θαη ζηνρεχζεσλ.  

Οη πξνζπάζεηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζπλνιηθφηεξε επάξθεηα ηεο Γηνίθεζεο. Δπίζεο ν ξφινο ηεο Γηνίθεζεο ή Γηεχζπλζεο 

(leading) Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, έρεη γίλεη αλαγθαίνο γηα ηελ πξνζαξκνγή, 

ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ  κεζφδσλ, ηερληθψλ, δεμηνηήησλ 

θαη θηινζνθίαο ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ ζην Γεκφζην Σνκέα. 

ε έλα ηέηνην πιαίζην αλαθνξάο ε ελδπλάκσζε (empowerment), σο έλλνηα θαη 

σο πξαθηηθή, απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ,. ηνπο 

δεκφζηνπο κάιηζηα νξγαληζκνχο, φπνπ νη αλζξψπηλνη πφξνη απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

αλ φρη ηνπο απνθιεηζηηθνχο πφξνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ε αλάπηπμε θαη 

ελδπλάκσζή ηνπο, θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 

 H Γεκφζηα Γηνίθεζε (Puplic Management),  ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε,  θαηαβάιιεη κηα ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο, εθαξκφδεη ηηο 

θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο ζρέζεο Κξάηνπο - Πνιίηε.  

   ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 

πξνφδνπ θαηαξηίδνληαο θαη εθαξκφδνληαο Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Νφκνπο, 

δξάζεηο θ.α., κέζα απφ ηα νπνία  ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έηζη ψζηε λα μεπεξάζεη ηηο αγθπιψζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

κνληέινπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

νξγαληζκψλ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ην πην ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ  

πιενλέθηεκα.  

3. Εθζπγρξνληζκόο  ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

 

πγθεθξηκέλεο δξάζεηο, κε ηηο νπνίεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ελδπλάκσζεο  ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ  απνηεινχλ: 

 

Α) Σο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησηρ (Κ.Π.Α) (Common Assessment 

Framework – CAF). Έλα εθ ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ κνληέισλ δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο κε ζεκείν αλαθνξάο ηνπο Δπξσπατθνχο δεκφζηνπο θνξείο. Βαζίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (TQM) φπσο απηέο δηαηππψλνληαη θαη 

εμεηδηθεχνληαη ζην Δπξσπατθφ Μνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο ηνπ νξγαληζκνχ 

EFQM. Η πξψηε νινθιεξσκέλε έθδνζε ηνπ Κ.Π.Α. πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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πγθεθξηκέλα, ε επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ απνδφζεθε ζηελ Οκάδα 

Καηλνηφκσλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ αθνχ πξνεγήζεθε ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνπο 

Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ Τπνπξγείσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Κχξηα απνζηνιή ηνπ Κ.Π.Α. είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πεξηνδηθήο απην-

αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ απνθάιπςε ησλ δπλαηψλ-

αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ Γ.Ο.Π. γηα 

βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο επίδνζεο. Oη ηέζζεξηο εηδηθφηεξνη ζθνπνί ηνπ Κ.Π.Α. 

είλαη νη εμήο: 

1. πλεπήο, αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ. 

2. Τπνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ. 

3. πλέλσζε θαη δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα πιένλ 

δεκνθηιή κνληέια δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

4. Τπνθίλεζε ηεο ρξήζεο ηερληθψλ ζπγθξηηηθψλ επηδφζεσλ (benchmarking) 

κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ. 

 

Β) Ο Ν. 3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»: 

   χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο (Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ), κπνξνχλ 

νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηνπο πξνζσπηθνχο- αηνκηθνχο  

ζηφρνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα φπνπ θαη ηα δχν κέξε 

αλαπηχζζνληαη αξκνληθά. Ο ζπκκεηνρηθφο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπεηαη 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, πξνζθέξεη ηελ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ 

εξγαδφκελν πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε θαηαζηάζεηο 

ελδπλάκσζεο.  

 Με ηνλ λφκν απηφ επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη ηα λέα πξφηππα δηνίθεζεο. 

 

Οη δξάζεηο φκσο απηέο δελ έθεξαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, είηε επεηδή 

δελ θαηάθεξαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνπιηνχξα ηελ ειιεληθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, είηε επεηδή δελ ππήξμε ε ηερλνγλσζία θαη ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα λα 

εθαξκνζηνχλ έλλνηεο πνπ ζην ινηπφ ζχγρξνλν θφζκν απνηεινχλ πεπαιαησκέλα 

εξγαιεία δνπιεηάο.   

 

Γ) Σο Δπισειπησιακό Ππόγπαμμα «ΠΟΛΙΣΔΙΑ» 

   Η αλαγθαηφηεηα κηαο πξαγκαηηθά ζχγρξνλεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε εθθξάζηεθε επίζεο κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«ΠΟΛΙΣΔΙΑ» γηα ηελ επαλίδξπζή ηεο, θαζψο θαη απφ ζπλαθή, ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνγξάκκαηα φπσο ην Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Αλαγλσξίδνληαο φηη κπνξεί 

λα απνηειέζεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηνλ θπξηφηεξν πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν ηεο ρψξαο, ε αλαζπγθξφηεζε θαη ε πξαγκαηηθή 

επαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή θαη 

πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηείαο, κε εξγαιείν ην Δ.Π. «ΠΟΛΙΣΔΙΑ» σο ζεζκφ εγγχεζεο 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν Τπνπξφγξακκα (4) αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά, ζηελ Δλδπλάκσζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ αθ’ ελφο κελ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
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αλαγθψλ ζηειέρσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αθ’ εηέξνπ δε, ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζα 

ηνπ επηηξέςνπλ λα εξγαζηεί απνδνηηθά ζην λέν θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφ απφ ην πθηζηάκελν, νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Γ) Όκσο θαη   κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΟΛΙΣΔΙΑ» θαη ηνπ 

Δ.Π. “ΚηΠ”., ην θξάηνο ζέινληαο λα δψζεη ηδηαίηεξε  έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε,  δεκηνχξγεζε ην λέν 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) «Γιοικητική Μεταππύθμιση», ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηεο 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007- 2013.  

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, ηνπ ελ ιφγσ  Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ππήξμε, ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη 

ε ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζαλ: α)ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κέζσ δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, φπνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ  ζηφρνπ απηνχ, πξνβιέθζεθαλ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο 

πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηελ 

πξνψζεζε δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ κε νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα θαη β) 

ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ζεζκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, φπνπ γηα λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο απηφο, πξνβιέθζεθαλ αθελφο 

δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αθεηέξνπ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαηάξηηζεο 

γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο.  

 Δ) To λέν ΔΠ «Μεταππύθμιση Γημόσιος Σομέα 2014-2020», εληάρζεθε ζην 

ζπλνιηθφ αλαπηπμηαθφ φξακα θαη ζηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο ρψξαο γηα ηα έηε 

2014-2020 θαη ζηφρν έρεη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ΔΚΣ θαη ηνπ ΔΣΠΑ. Απνηειεί έλα απφ ηα ηέζζεξα (4) Δζληθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

To φξακα είλαη κέζα ζε απηά ηα 7 ρξφληα, ε ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε λα θαηαζηεί 

ζπλεθηηθή, θαιά ζπληνληζκέλε, επέιηθηε, εμσζηξεθήο θαη απνηειεζκαηηθή 

απνθαζηζηψληαο ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο πνιηηνθεληξηθέο θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο ππεξεζίεο 

απνηειψληαο έηζη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο. 

 τόσοι 

 Δλίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

δεκνζίαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα απφ παξεκβάζεηο πνπ 

ζα αιιάμνπλ ηε δνκή ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα ε νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζπζηεκηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα απνηειέζνπλ ηα θχξηα 

εξγαιεία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ βειηηψλνληαο ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη θαζηζηψληαο ηε Γηνίθεζε πην απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή. 

 Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ: ηεο 

νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο 

ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ηεο παξνρήο αλαβαζκηζκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ 

ππαιιήισλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο. 

 

 

4. Ο ξόινο ηεο απνηειεζκαηηθήο  Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο 

 

 Η Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα αβέβαην 

θαη ξεπζηφ πεξηβάιινλ, κε ηαρχηαηεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα. Η ξεπζηφηεηα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

παξακέλεη εμαηξεηηθά επάισην ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ε έληαζε ηεο θξίζεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ ζεζκψλ απφ πιεπξάο πνιηηψλ, γεγνλφο ην νπνίν 

θαζηζηά δπζρεξέζηεξε ηελ εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, απνηεινχλ ηηο 

πξνθιήζεηο ησλ  λέσλ ζπλζεθψλ. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο ζπλνιηθά 

ζηε ρψξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε. Η ζσζηή ηεο ιεηηνπξγία απνηειεί 

πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο επλντθνχ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ, παξέρνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην 

βαζκφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. H επαλέλαξμε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηα λέα 

δεδνκέλα θαη ηελ πιήξε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Η ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ αεηθφξν 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη ήδε αξρίζεη, αιιά έρεη αθφκε δξφκν γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηηο ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ θαη επηηειηθνχ θεληξηθνχ θξάηνπο κε απνθεληξσκέλεο 

εθηειεζηηθέο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ, κε ζχγρξνλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα 

απνηειέζκαηα, πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ, ζηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, ζηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ζηελ θνηλσληθή επζχλε. Σν κεγάιν ζηνίρεκα απνηεινχλ ε  

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο, ε ππνζηήξημε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

 

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η πεξίνδνο ηεο βαζηάο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ θαίλεηαη φηη 

αθήλνπκε πίζσ καο ζαλ ρψξα, επηβάιεη πιένλ ζηελ κεηά ησλ επψδπλσλ κλεκνλίσλ 
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επνρή, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, εμαηηίαο ησλ ηζηνξηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Γεκφζηνο θαη 

επξχηεξνο Γεκφζηνο Σνκέαο δελ ζα είλαη πιένλ πνιππιεζήο, αιιά ιίγνη θαη ηθαλνί ζα 

θιεζνχλ  λα επηηειέζνπλ έλα ηεξάζηην φγθν δνπιεηάο. πλεπψο είλαη επηβεβιεκέλε ε 

αμηνπνίεζε ησλ  πξναλαθεξζέλησλ ζεζκνζεηεκέλσλ εξγαιείσλ θαη δξάζεσλ, πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ νξζνινγηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη. 

Ο ξφινο φζσλ αζρνινχληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνλ 

Γεκφζην Σνκέα λα ελζσκαηψζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ηελ παξνρή 

επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε, ζπκκεηνρή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία..  

  ηελ λέα επνρή πνπ έξρεηαη πνπ ζαθψο δελ ζα είλαη εχθνιε, φζνη 

αζρνινχληαη κε ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαηαιπηηθά ζηελ αχμεζε  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη  πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζην ζχγρξνλν 

κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ  γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ, λέεο επθαηξίεο θαη 

θαηλνηφκεο ιχζεηο.  
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