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1. Έννοια της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης»

 Η κριτική στις προσεγγίσεις του «New Public Management» (ΝΡΜ) για την άκριτη 
υιοθέτηση του µοντέλου της Αγοράς και την εργαλειακή προσέγγιση της Δηµόσιας 
Διοίκησης έφερε στο προσκήνιο την ανάδειξη της «στρατηγικής εταιρικής σχέσης»  
Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών. Η ιδέα είναι ότι η αποµάκρυνση από το 
παραδοσιακό µοντέλο ιεραρχικής καθοδήγησης των πολιτικών πρέπει να συνδυαστεί 
µε την ανάδειξη ενός «Κράτους-διοργανωτή» της διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς 
εταίρους, το οποίο θα κινητοποιεί διαρκώς τα συµµετοχικά δίκτυα για τον σχεδιασµό 
και την εφαρµογή των πολιτικών, συνδυάζοντας τις αρχές του προτύπου της Αγοράς  
µε τις κλασικές αρχές του Κοινωνικού Κράτους (ισότητα, αναδιανοµή) και τις αξίες 
της συµµετοχικής διακυβέρνησης (αµοιβαιότητα, αλληλεγγύη). Όλες αυτές οι 
θ εωρ ί ε ς « ε τα ι ρ ι κή ς» ( C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ) ή «συµ µ ε τ ο χ ι κή ς 
διακυβέρνησης» (gouvernance partenariale) προσπαθούν στην πραγµατικότητα να 
µετριάσουν τις ακραίες εκφάνσεις του ΝΡΜ και να αποδοµήσουν το σχέδιο µιας 
«νεοφιλελεύθερης επανίδρυσης του Κράτους» υπό το µανδύα της στρατηγικής 
επικέντρωσής του στα ουσιώδη. 

Αναγνωρίζεται, έτσι, ένα σηµαντικό προβάδισµα στις σύγχρονες προσεγγίσεις της 
συµµετοχικής ή διαδραστικής διακυβέρνησης και της συµπαραγωγής των δηµόσιων 
πολιτικών στο πλαίσιο µιας αντίληψης του «διοικητικού πλουραλισµού» που 
διαφοροποιείται από τη διαχειριστική µονοµέρεια του ΝΡΜ. Η «διαβουλευτική 
διοίκηση» (Deliberative Public Administration) αποκτά, έτσι, προβάδισµα έναντι του 
εσωτερικού ανταγωνισµού των δηµόσιων υπηρεσιών που χαρακτηρίζει το ΝΡΜ, ενώ, 
αντί της γνωστής τριάδας (αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, οικονοµία) του 
αγοραίου προτύπου, προκρίνεται ένα νέο «τρίπτυχο µεθόδων» που αποτελείται από 
το «διάλογο» και την «αµεσότητα» της διαντίδρασης µεταξύ εταίρων. 

Αυτές οι µορφές συνεργατικής διαµόρφωσης των πολιτικών συνδέονται στενά και µε 
την ιδέα της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» (multi-level governance), η οποία 
γίνεται ιδιαίτερα ορατή στο πεδίο των ενωσιακών πολιτικών. Σύµφωνα µε ένα 
διαδεδοµένο ορισµό, «η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση καλύπτει τα µη ιεραρχικά 
συστήµατα διαπραγµάτευσης, ρύθµισης και διοίκησης που υπερβαίνουν την 
παραδοσιακή αντίληψη ενός κυρίαρχου Κράτους ιεραρχικά δοµηµένου που 
λειτουργεί ως ύπατη βαθµίδα λήψης αποφάσεων και επίλυσης των συγκρούσεων». Η 
«πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» αποτελεί την άρθρωση της διακυβέρνησης σε 
«κλιµακωτά επίπεδα», που εκκινούν από το υποεθνικό και το εθνικό, διέρχονται από 
το «περιφερειακό» (Ευρωπαϊκή Ένωση) και το επίπεδο των διεθνών ρυθµιστικών 
Οργανισµών (ΠΟΕ, ΔΝΤ) για να καταλήξουν στο επίπεδο της διηπειρωτικής 
συνεργασίας Ευρώπης-Αµερικής-Ασίας. Αυτό το µοντέλο παραπέµπει σε µια 
πολυεπίπεδη κατανοµή των κρίσιµων αρµοδιοτήτων για τον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή των πολιτικών τόσο σε υπερ-εθνικό επίπεδο, µε τη µεταβίβαση 
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αρµοδιοτήτων στην ΕΕ και στους θεσµούς της διεθνούς συνεργασίας, όσο και στο 
εσωτερικό της εθνικής έννοµης τάξης µέσω της κατά τόπον ή καθ’ ύλην 
αποκέντρωσης (δηµιουργίας αυτόνοµων φορέων παροχής εξειδικευµένων δηµοσίων 
υπηρεσιών), καθώς και της ενίσχυσης των θεσµών της Αυτοδιοίκησης.  

Η ιδέα της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» είναι απολύτως συµβατή µε τη λογική της 
«καθοδήγησης» των πολιτικών που χαρακτηρίζει το ύστερο «Επιτελικό Κράτος» ή 
«Κράτος-Στρατηγείο», υπό κάθε δυνατή εκδοχή του (Παπατόλιας 2021), καθώς το 
Κράτος διατηρεί την ικανότητά του να επιδρά στο περιεχόµενο των πολιτικών αφενός 
ενορχηστρώνοντας τη συνεργασία µεταξύ των πολλαπλών επιπέδων λήψης των 
αποφάσεων και αφετέρου συνθέτοντας τις διαφορετικές επιλογές, προκειµένου να 
εφαρµόζονται µακροπρόθεσµες στρατηγικές δηµοσίου συµφέροντος.  

Α. Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Απόφαση της ΚΕΔΕ 

Αντί άλλων ορισµών, αξίζει να αναφερθούν οι ιδιαίτερα εύστοχες και πρωτοποριακές 
για συλλογικό όργανο της Αυτοδιοίκησης αναπτύξεις για την «πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση» στη σχετικά πρόσφατη απόφαση 374/23.07.2020  του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ: 
«Προκειµένου να αναβαθµιστεί ο ρόλος και οι σχέσεις των Δήµων και των 
Περιφερειών στο πολιτικό και διοικητικό σύστηµα της χώρας µας είναι απαραίτητο να 
εισαγάγουµε στον προβληµατισµό µας την έννοια των δηµόσιων πολιτικών (public 
policies) και τις επιµέρους λειτουργίες του προγραµµατισµού και της υλοποίησης αυτών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι αναγκαία η 
συλλειτουργία των επιπέδων της Δηµόσιας Διοίκησης (public administration) για την 
άσκηση της δηµόσιας διοίκησης (public management), που µας οδηγεί στην έννοια της 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, µε αξιοποίηση και των «σχεσιακών εργαλείων», δηλαδή 
των θεσµών που οργανώνουν τις σχέσεις τους και διασφαλίζουν τη συλλειτουργία τους 
ως του ενιαίου διοικητικού συστήµατος της χώρας.  

«Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση» (multilevel governance) σηµαίνει ότι για να ασκηθεί µια 
«συντρέχουσα αρµοδιότητα τοµεακής δηµόσιας πολιτικής» απαιτείται η κατανοµή σε 
περισσότερα επίπεδα της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης των επιµέρους λειτουργιών 
της (σχεδιασµός, εξειδίκευση, διασφάλιση των προϋποθέσεων και των υλικών και 
άυλων πόρων, εφαρµογή, παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρµογής της 
δηµόσιας πολιτικής) και η συνεργασία των επιπέδων αυτών. Άλλωστε και διεθνείς 
οργανώσεις (όπως ο ΟΟΣΑ από το 2011) έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αυτό 
που χρειάζεται η Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση είναι να διασφαλίσει τον οριζόντιο 
συντονισµό του κυβερνητικού έργου και τον κάθετο συντονισµό των διοικητικών 
επιπέδων κατά δηµόσια πολιτική, δηλαδή την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνησή της.  

Πρέπει όµως να διευκρινίσουµε ότι συχνά µπερδεύουµε την έννοια της «Πολυεπίπεδης 
Διοίκησης» (Multilevel Administration) που σηµαίνει ότι ασκούν αρµοδιότητες για µια 
δηµόσια πολιτική πολλά διοικητικά επίπεδα, µε την έννοια της «Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης» (Multilevel Governance) που σηµαίνει ότι υπάρχει συστηµική 
συνεργασία των επιπέδων αυτών µε τη χρήση και των σύγχρονων τεχνολογιών 
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πληροφόρησης και επικοινωνιών. Δηλαδή ότι τα τρία διοικητικά επίπεδα (κεντρικό, 
περιφερειακό, δηµοτικό) συγκροτούν όχι άθροισµα αλλά σύστηµα αποτελούµενο από 
ισότιµους εταίρους».  

Στην ίδια απόφαση της ΚΕΔΕ  τονίζεται ότι µια πρώτη νοµοθέτηση της 
«Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» στη χώρα µας περιλαµβάνεται στον περιβαλλοντικό 
Νόµο 4685/2020 ως Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 26 έως 43), που αφορά τη διαχείριση των 
Προστατευόµενων Περιοχών (Π.Π.) και προβλέπει: α) Εθνική δηµόσια πολιτική 
Προστατευόµενων Περιοχών η οποία εφαρµόζει και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που 
αφορούν τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας. β) Εθνικό Σύστηµα Διακυβέρνησης για 
τις Προστατευόµενες Περιοχές που αποτελείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, τον Οργανισµό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, 
πέντε συναρµόδια Υπουργεία, 24 περιφερειακές Μονάδες Διαχείρισης Π.Π., τις 
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήµους, µε την επικουρία των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων γ) Εργαλεία του Συστήµατος Διακυβέρνησης, δηλαδή: 
Εθνική Στρατηγική και Πενταετές Σχέδιο Δράσης, Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα, 
Σχέδια Διαχείρισης των Π.Π., Προγραµµατικές Συµβάσεις, Πληροφοριακό Σύστηµα 
Διοίκησης (M.I.S.) των Προστατευόµενων Περιοχών κ.α. δ) Προγραµµατικές 
Συµβάσεις µε τις Περιφέρειες και τους Δήµους για τη συµµετοχή τους στη διαχείριση 
των Προστατευόµενων Περιοχών και ε) Τριετές Σχέδιο Δράσης για την εφαρµογή του 
Νόµου.  

Β. Το «παράδειγµα» της θεσµικής λειτουργίας της ΕΕ 

Η ιδέα της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» είναι το πιο πρόσφορο εννοιολογικό 
εργαλείο για την κατανόηση τόσο της θεσµικής λειτουργίας της ΕΕ όσο και της 
διαµόρφωσης των πολιτικών συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΕ συγκροτεί µια 
«νέα βαθµίδα διακυβέρνησης» που λειτουργεί ως «χώρος συνδιαµόρφωσης των 
δηµόσιων πολιτικών», όπου αναπτύσσεται µια «σύνθετη και πολυεπίπεδη κατανοµή 
εργασίας» µεταξύ γραφειοκρατιών τυπικά ανεξάρτητων και χωρίς κάποια µεταξύ 
τους ιεραρχική σχέση.  

Το παράδειγµα της παροχής βασικών υπηρεσιών στους πολίτες µέσω του 
συντονισµού πολύπλοκων και πολυδιάστατων τοµεακών πολιτικών (διαχείριση 
κλιµατικής αλλαγής, χωροταξικός σχεδιασµός, περιφερειακή ανάπτυξη, τεχνολογικός 
εκσυγχρονισµός) αποδεικνύει τη στενή διασύνδεση ενωσιακού, εθνικού και τοπικού 
επιπέδου στον τοµέα της λήψης των αποφάσεων µέσω της εµπλοκής µιας πλειάδας 
φορέων µε ποικίλες αρµοδιότητες. Στον τοµέα της διαχείρισης των υδάτων, για 
παράδε ιγµα , ο ι κεντρ ικές αρµοδ ιότητες «µητροπολιτ ικής» φύσης 
αλληλοδιαπλέκονται µε τις αρµοδιότητες της παροχής των υπηρεσιών, της 
εξασφάλισης της επιχειρησιακής λειτουργίας και της συντήρησης των υποδοµών, 
όπως και της οικονοµικής διαχείρισης (τιµολόγησης, είσπραξης) ή της 
περιβαλλοντικής προστασίας (µείωση κατανάλωσης, ενεργειακή αξιοποίηση). 
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Ο κατακερµατισµός των ρόλων και η λειτουργική εξειδίκευση των ευθυνών, σε 
συνδυασµό µε την κατανοµή των χρηµατοδοτικών εργαλείων, οδηγούν στη 
συνύπαρξη διαφορετικών θεσµικών και ρυθµιστικών πλαισίων που δηµιουργούν 
συνθήκες διαρκούς αλληλεξάρτησης, τόσο οριζόντιας όσο και ιεραρχικής, ανάµεσα 
στις ποικίλες δηµόσιες πολιτικές και τα διαφορετικά όργανα της Διοίκησης, που 
δηµιουργούν µε τη σειρά τους την ανάγκη του αποτελεσµατικού συντονισµού των 
διαφορετικών επιπέδων, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ενωσιακής 
νοµοθεσίας. Η διασφάλιση του αναγκαίου βαθµού εσωτερικού συντονισµού, σε όλα 
τα επίπεδα του εθνικού πολιτικο-διοικητικού συστήµατος και σε όλα τα στάδια της 
ενωσιακής διαδικασίας, αναγορεύεται, έτσι, «σε κεντρικό πολιτικό ζητούµενο µε 
κρίσιµες οργανωτικές και λειτουργικές προεκτάσεις». 

Στο πλαίσιο αυτό, η «Επιτροπή των Περιφερειών» (Comité de régions) δηµοσιεύει το 
2014 τη «Χάρτα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρώπη», η οποία 
επισηµαίνει ρητά ότι «καµία βαθµίδα διακυβέρνησης δεν µπορεί να αντιµετωπίσει 
από µόνη της τις νέες προκλήσεις» και εποµένως απαιτείται «η συντονισµένη δράση 
της Ένωσης, των Κρατών-Μελών και των τοπικών και περιφερειακών εξουσιών στο 
πλαίσιο των αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της "εταιρικής 
σχέσης", η οποία εξειδικεύεται µε τη λειτουργική και θεσµική συνεργασία εν όψει 
της διαµόρφωσης και υλοποίησης των ενωσιακών πολιτικών».  

Οι θεµελιώδεις αρχές των βασικών διαδικασιών εφαρµογής της Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής των 
Περιφερειών της ΕΕ (2014), είναι οι ακόλουθες: α) Ανάπτυξη µιας διαφανούς, 
ανοικτής και πλήρως συµµετοχικής διαδικασίας χάραξης των πολιτικών. β) 
Προώθηση της συµµετοχής και της εταιρικής σχέσης των άµεσα αρµόδιων δηµόσιων 
και ιδιωτικών φορέων καθ’ όλη τη διαδικασία χάραξης των πολιτικών, µεταξύ άλλων 
µέσω των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, µε ταυτόχρονο σεβασµό των 
δικαιωµάτων όλων των θεσµικών φορέων. γ) Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και 
της συνοχής των πολιτικών και προώθηση των δηµοσιονοµικών συνεργειών µεταξύ 
όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. δ) Τήρηση της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας κατά την χάραξη των πολιτικών. ε) Εξασφάλιση της µέγιστης 
προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

Αν, όµως, η προσέγγιση της «Επιτροπής των Περιφερειών» έχει επικριθεί από 
πολλούς ότι εµπνέεται από την παραδοσιακή εργαλειακή «top down» προσέγγιση, 
καθώς περιορίζεται στο συντονισµό των φορέων δηµόσιας εξουσίας, δεν συµβαίνει 
το ίδιο και µε την «Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονοµίας» του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, που απηχεί µια πιο διαδραστική «bottom-up» αντίληψη, η οποία αποδίδει 
µεγάλη σηµασία στη δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών, κάνοντας αναφορά σε 
ποικίλες µορφές ευθείας ανάµειξης του κοινωνικού σώµατος, είτε µέσω 
δηµοψηφισµάτων είτε µέσω άλλων θεσµών άµεσης δηµοκρατίας («συνελεύσεις 
πολιτών»), σε µείζονες µεταρρυθµίσεις σχετικές µε τη διάρθρωση και τις 
αρµοδιότητες των περιφερειακών και τοπικών θεσµών. Η έµφαση στην αυτονοµία 
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των τοπικών αντιπροσωπευτικών θεσµών, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή της 
«αρχής της επικουρικότητας», πρέπει να συµπληρωθεί κατά λογική αναγκαιότητα 
από τη σύλληψη της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», καθώς µόνον αυτή µπορεί να 
εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν συγκρούσεις µεταξύ των επιπέδων λήψης της 
απόφασης ή µορφές άνισης συµµετοχής του κάθε επιπέδου στο τελικώς παραγόµενο 
προϊόν, ήτοι την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών. Η «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» 
εγγυάται, µε άλλα λόγια, ότι δεν θα αναπτυχθούν ανταγωνισµοί ανάµεσα σε 
δηµόσιους φορείς ή χωρικές ενότητες, στο µέτρο που θα έχει αναπτύξει ισχυρούς 
µηχανισµούς ισότιµης συνεργασίας και αλληλέγγυας δράσης µεταξύ των 
διαφορετικών επιπέδων, στο πλαίσιο µιας οργανωτικής και επιχειρησιακής 
συστράτευσης για την επίτευξη κοινών στόχων. Στο νέο αυτό εννοιολογικό 
περιβάλλον, ο «επιτελικός» ή «στρατηγικός» ρόλος του Κράτους δεν περιορίζεται πια 
στη δραστηριότητα των κεντρικών κυβερνητικών υπηρεσιών, αλλά εκτείνεται και στο 
σύνολο των εξελικτικών σχέσεων µεταξύ συγκεντρωτισµού και αποκέντρωσης τόσο 
σε διεθνές πλαίσιο όσο και στο εσωτερικό των Εθνικών Κρατών. Η «στρατηγική 
ικανότητα» του Κράτους φωτίζεται από την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση», ως 
συστατικό στοιχείο και αναπόδραστη συνιστώσα της. «Επιτελικό» ή «στρατηγικό» 
είναι πλέον το Κράτος που οργανώνει αποτελεσµατικά αυτή τη µορφή 
διακυβέρνησης και εγγυάται τη στρατηγική συνοχή της. 

2. Επιτελικό Κράτος και «Επιτροπή Κοντιάδη»

Η Κυβέρνηση, µετά την ψήφιση του Ν. 4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους, είχε 
προαναγγείλει ως «επόµενο βήµα» της επιτελικής διακυβέρνησης, τη θεσµική 
ενίσχυση  των αποκεντρωµένων και αυτοδιοικητικών δοµών, ως συστατικό της 
«επιτελικότητας», που θα διαπνέεται από την αρχή της «επικουρικότητας» κατά το 
πρότυπο των ισχυρών αποκεντρωµένων δοµών των προηγµένων ευρωπαϊκών 
κρατών. Η προαναγγελθείσα νοµοθετική πρωτοβουλία έδειξε αρχικά να υλοποιείται 
στις αρχές του 2020  µε τη σύσταση ειδικής Επιτροπής εµπειρογνωµόνων («Επιτροπή 
Κοντιάδη») για την αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων µεταξύ Αυτοδιοίκησης και 
Κεντρικής Κυβέρνησης και την ενίσχυση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης και της 
Περιφερειακής Διακυβέρνησης1.  
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   Έργο της Επιτροπής ήταν η αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, εν όψει της 1

κατάρτισης σχεδίου νόµου για α) την αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων µεταξύ του Κράτους και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού, β) την αποτύπωση των αρµοδιοτήτων που διατηρούνται 
στην Κεντρική Διοίκηση και τις αποκεντρωµένες µονάδες του Κράτους, ώστε να υπηρετείται ο 
επιτελικός τους ρόλος µέσω του περιορισµού των ασκούµενων από αυτές «εκτελεστικών» 
αρµοδιοτήτων, γ) τη µεταφορά αρµοδιοτήτων προς Δήµους και Περιφέρειες, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η αµεσότερη, εγγύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και 
η κάλυψη των τοπικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών αναγκών και δ) τη θεσµική 
εξασφάλιση του προσωπικού και των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που θα µεταφερθούν.  



Η Επιτροπή, αξιοποιώντας τα πορίσµατα προηγούµενων συναφών εγχειρηµάτων, 
κατέληξε σε προτάσεις που περιλαµβάνουν: α) την υιοθέτηση της «πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης» ως µοντέλου λειτουργικής µεταρρύθµισης και τη θεσµοθέτηση του 
«µηχανισµού εφαρµογής» της µέσω της διαρκούς αξιολόγησης της άσκησης των 
αρµοδιοτήτων στα επιµέρους επίπεδα διοίκησης β) τη µεταφορά συγκεκριµένων 
αρµοδιοτήτων από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ Β΄ βαθµού γ) τη 
µεταφορά συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ Β΄ βαθµού στο πεδίο της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της Δηµόσιας Υγείας, µε τη δικτύωση 
των κατακερµατισµένων φορέων της ΠΦΥ και την ανάθεση του µάνατζµεντ του 
Δικτύου στις Περιφέρειες και δ) τη µεταφορά συγκεκριµένων λειτουργιών και 
αρµοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού στο πεδίο των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης. Στη Σύνοψη Εργασιών της Επιτροπής  περιλαµβάνεται η θεσµοθέτηση 
ενός «µηχανισµού σταδιακής υλοποίησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», ένας 
«Οδικός Χάρτης» εφαρµογής του Νόµου, ένα πρώτο σχέδιο µεταφοράς 
αρµοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού στους τοµείς της Υγείας και της 
Παιδείας, καθώς και µια απόπειρα να καταγραφεί «το δηµοσιονοµικό αποτύπωµα» 
της µεταρρύθµισης. 

 Η Επιτροπή, αξιοποιώντας και κωδικοποιώντας τα πορίσµατα των εγχειρηµάτων που 
προηγήθηκαν (Έκθεση ΟΟΣΑ, «Επιτροπή Σωτηρέλη», επεξεργασίες συλλογικών 
φορέων της Αυτοδιοίκησης), ανακοινώνει πανηγυρικά τη µετάβαση από το «πλέον 
συγκεντρωτικό Κράτος της Ευρώπης» σε ένα σύγχρονο αποτελεσµατικό Κράτος µε 
«πολυεπίπεδη διακυβέρνηση», η οποία προβάλλεται ως «µοντέλο λειτουργικής 
µεταρρύθµισης» που περιλαµβάνει µια συγκεκριµένη µεθοδολογία και ένα 
«µηχανισµό εφαρµογής» που βασίζεται  στη διαρκή αξιολόγηση και µεταφορά 
λειτουργιών και αρµοδιοτήτων στα επιµέρους επίπεδα διοίκησης. Το προτεινόµενο 
σχέδιο νόµου  θα κατοχύρωνε, µάλιστα, ρητά τις «θεµελιώδεις αρχές» για τη 
µεταφορά αρµοδιοτήτων στο «προσήκον κατά περίπτωση διοικητικό επίπεδο» µε 
αντίστοιχη µεταφορά πόρων, προσωπικού και υποδοµών κάθε είδους, στο πλαίσιο 
της «χρηστής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», η οποία ορίζεται ως «η αναοριοθέτηση 
αρµοδιοτήτων και η διασφάλιση των συστηµικών σχέσεων µεταξύ των επιπέδων της 
Δηµόσιας Διοίκησης, ανά δηµόσια πολιτική ή τοµεακή λειτουργία, µε σκοπό τη 
λειτουργική ενοποίησή τους, µέσω των θεσµών που οργανώνουν τις σχέσεις τους και 
διασφαλίζουν την κοινή λειτουργία τους, ως ενιαίου διοικητικού συστήµατος της 
χώρας, ιδίως µε την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης & Επικοινωνιών».  

Α. Η µεθοδολογία µεταφοράς των αρµοδιοτήτων 

Η Επιτροπή εστιάζει σε «πεδία-τοµείς πολιτικής» µείζονος σηµασίας για την 
καθηµερινότητα των πολιτών, αποδίδοντας προτεραιότητα στη µεταφορά 
αρµοδιοτήτων στους τοµείς της Υγείας και της Παιδείας, µε στόχο τη λειτουργική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων στο εγγύτερο στον πολίτη επίπεδο διοίκησης. Η 
προσέγγισή της φιλοδοξεί οµολογηµένα να αποτελέσει την αφετηρία για µια 
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συνεχιζόµενη µεταρρύθµιση και µεταφορά αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της 
Δηµόσιας Διοίκησης που θα αφορούν το σύνολο των δηµόσιων πολιτικών. 

Επισηµαίνεται ρητά ότι «κάθε απόπειρα συστηµατικής ανακατανοµής αρµοδιοτήτων 
θα πρέπει να έχει ως άξονα την οριοθέτηση της επιτελικής λειτουργίας της Κεντρικής 
Διοίκησης», η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στην άσκηση της νοµοθετικής 
λειτουργίας, στο να κατευθύνει τις ενέργειες των κρατικών οργάνων και να ορίζει τις 
προϋποθέσεις και τους όρους άσκησής τους. Ως εκ τούτου, «οι κάθε είδους 
εκτελεστικές αρµοδιότητες θα πρέπει να περιέρχονται είτε στις αποκεντρωµένες 
µονάδες του κράτους είτε στους δυο βαθµούς αυτοδιοίκησης». Βασικό κριτήριο της 
κατανοµής είναι ότι όλες οι «εκτελεστικές» αρµοδιότητες  που επιφυλάσσονται υπέρ 
του Κράτους, θα πρέπει να αποδίδονται στην κρατική περιφερειακή διοίκηση, 
εφόσον, επιπρόσθετα, αποτελούν και το κατάλληλο χωρικό επίπεδο άσκησής τους, 
ενώ «σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να περιέλθουν 
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

Τονίζεται επίσης ότι «οποιαδήποτε διατήρηση ή µεταφορά αρµοδιοτήτων θα πρέπει 
να γίνεται ενιαία και µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάτµησή τους», εν όψει του 
«λειτουργικού κριτηρίου οργάνωσης», στο πλαίσιο της προσέγγισης του «Επιτελικού 
Κράτους». Ανακοινώνοντας τη µεθοδολογία της µεταφοράς αρµοδιοτήτων από την 
Κεντρική Διοίκηση στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, η Επιτροπή προτάσσει  το 
«λειτουργικό κριτήριο» για την αξιολόγηση των αρµοδιοτήτων, βάσει του οποίου 
όλες οι αρµοδιότητες που οριοθετούν «λειτουργίες µιας δηµόσιας πολιτικής» πρέπει 
να οµαδοποιούνται ως «τµήµατα» ενός ευρύτερου «συστήµατος» µιας συνεκτικής 
δηµόσιας πολιτικής, που υπακούει στους κανόνες της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
και  δεν έχει ως καταληκτικό όριο το πρόσωπο του Υπουργού.  

Οι αρµοδιότητες που ανήκουν στον υπεύθυνο Υπουργό προτείνεται, ωστόσο, να 
εκχωρούνται, σύµφωνα µε το κλασικό µοντέλο της διοικητικής ιεραρχικής 
διάρθρωσης, µε δική του πρωτοβουλία στα υπόλοιπα επίπεδα διοίκησης, γεγονός που 
επιβάλλει τη δηµιουργία µιας, αναγκαίας για τη συνεχή καταχώρηση και επεξεργασία 
των αρµοδιοτήτων, «βάσης δεδοµένων». Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται µάλιστα να 
προβλεφθεί νοµοθετικά ότι αυτή η µεθοδολογική προσέγγιση θα αποτελεί στο εξής 
το «πάγιο κριτήριο» για το χαρακτηρισµό, την επιλογή, τη µεταφορά, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της άσκησης των αρµοδιοτήτων. Από την  
πρόταση αυτή απορρέει λογικά η ανάγκη δηµιουργίας ενός πάγιου µηχανισµού σε 
κεντρικό επίπεδο, ο οποίος αφενός θα ελέγχει ποιες αρµοδιότητες θα µεταβιβάζονται 
στους ΟΤΑ και αφετέρου θα έχει την ευθύνη της διαρκούς παρακολούθησης του 
συστήµατος κατανοµής, διαθέτοντας και εξουσία διορθωτικών παρεµβάσεων όταν 
αυτό απαιτείται.  

Η Επιτροπή προτείνει, έτσι, τη σύσταση «Συµβουλίου Μεταφοράς Αρµοδιοτήτων», 
που θα λειτουργεί εντός του ΑΣΕΠ, µε γνώµονα τη διασφάλιση της συνέχειας και της 
«θεσµικής µνήµης», θα απολαµβάνει λειτουργική ανεξαρτησία έναντι των 
κυβερνητικών οργάνων ή άλλων διοικητικών αρχών, ενώ θα υπόκειται µόνο σε 
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κοινοβουλευτικό έλεγχο σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής. Η Επιτροπή 
πρότεινε «ο µηχανισµός αυτός να δηµιουργηθεί ως αυτοτελές Τµήµα του ΑΣΕΠ», 
επισηµαίνοντας ότι «προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο σχετικός 
νόµος» και «να διασφαλιστεί η παρακολούθηση και ο συντονισµός των σχετικών 
προσπαθειών στο εσωτερικό της κυβέρνησης, µε τροποποίηση του νόµου για το 
επιτελικό κράτος». Στην προσέγγιση αυτή, «το ΑΣΕΠ θα αποκτήσει ένα διευρυµένο 
ρόλο, αφού στην αποστολή του θα ενταχθεί και το λειτουργικό περιεχόµενο των 
δηµοσίων υπηρεσιών, υπογραµµίζοντας τον υπερ-κοµµατικό και εθνικό χαρακτήρα 
της διοικητικής µεταρρύθµισης και της αποσυγκέντρωσης αρµοδιοτήτων». Η 
αποστολή του Συµβουλίου έγκειται α) στη συγκέντρωση και καταγραφή των 
αρµοδιοτήτων που θεσπίζονται, καταργούνται ή µεταφέρονται µεταξύ των φορέων 
όλων των επιπέδων της Δηµόσιας Διοίκησης (Κεντρική και Αποκεντρωµένη 
Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση), β) την αξιολόγηση και τη µεταφορά των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των διοικητικών επιπέδων και γ) τη διευθέτηση των διαφορών 
για κάθε ζήτηµα που αφορά τη µεταβολή αρµοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης.  

Περαιτέρω, κάθε Υπουργείο είναι υποχρεωµένο να αναρτά συστηµατικά το σύνολο 
των αρµοδιοτήτων του στην προαναφερθείσα ενιαία «βάση δεδοµένων», ενώ το 
Υπουργείο Εσωτερικών θα επεξεργάζεται «πακέτα αρµοδιοτήτων» προς µεταφορά, 
απλοποίηση ή εκκαθάριση, µετά από πρόταση των συλλογικών φορέων της 
Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ), καθώς και µετά από προτάσεις φορέων της Δηµόσιας 
Διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά τα «πακέτα» θα εισηγείται στη 
Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, καταθέτοντας σχετική πρόταση συνοδευόµενη από 
µελέτη κανονιστικών επιπτώσεων και την τεκµηριωµένη έκθεση του νέου αυτοτελούς 
Τµήµατος του ΑΣΕΠ µια φορά τον χρόνο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δύο 
µήνες πριν από την κατάθεση του προϋπολογισµού. Η Επιτροπή όριζε, µάλιστα, ότι 
µαζί µε τις αρµοδιότητες  θα µεταφέρονται υποχρεωτικά τόσο οι «υλικοί» όσο και οι 
«άυλοι» απαιτούµενοι πόροι για την άσκησή τους, οι οποίοι θα υπολογίζονται 
επακριβώς στην προαναφερθείσα µελέτη. Με τον τρόπο αυτό, αναµενόταν ότι θα 
παύσει η «αποσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων» να προκαλεί µια «διελκυστίνδα µεταξύ 
της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης» και ότι θα αποκτήσει ένα 
«χρηστικό χαρακτήρα» επ' ωφελεία των πολιτών και της ελληνικής Πολιτείας. 

 Β. Τα διαδοχικά «βήµατα» για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων 

Η προσέγγιση της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», ως µεθόδου «διασφάλισης των 
συστηµικών σχέσεων µεταξύ των επιπέδων της Δηµόσιας Διοίκησης, ανά δηµόσια 
πολιτική», οδηγεί, σύµφωνα µε την Επιτροπή,  στα εξής βήµατα: α) τη διάκριση των 
πεδίων πολιτικής σε εκείνα που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό «επιτελικότητας» (όπως 
οι αρµοδιότητες εθνικής άµυνας ή δικαιοσύνης) και εκείνα που διαθέτουν κυρίως 
«εκτελεστικό» χαρακτήρα, β) τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων ως «ενότητα 
λειτουργιών» σε ένα ή περισσότερα επίπεδα διοίκησης, µε βάση τις αρχές της 
«επικουρικότητας» και της «εγγύτητας», λαµβάνοντας υπόψη ότι τα επιµέρους 
διοικητικά επίπεδα αποτελούν ένα αρθρωµένο σύνολο στο οποίο πρέπει να 
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εντοπισθεί πιο είναι το πλέον ενδεδειγµένο για την εφαρµογή µιας δηµόσιας 
πολιτικής, γ) την καταγραφή των αρµοδιοτήτων που µπορούν να µεταφερθούν ανά 
«λειτουργικό τοµέα», δ) τον εντοπισµό νέων αρµοδιοτήτων οι οποίες εµφανίζονται 
διάσπαρτα σε πρόσφατα νοµοθετήµατα και δ) τη διαπίστωση  «βιώσιµης βάσης» ως 
προς την ενότητα των αρµοδιοτήτων σε περίπτωση µεταφοράς τους µε τυχόν 
πρόβλεψη µεταβατικού σταδίου ή πιλοτικής εφαρµογής της µεταφοράς. 

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων δεν εξαντλείται σε µια απλή 
τυπική θεσµική µεταβολή και ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το «σύνολο των 
διοικητικών όρων µεταβίβασης και άσκησής τους». Συγκεκριµένα, απαιτείται: α) η 
ενσωµάτωση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων στα θεσµικά κείµενα του «φορέα 
υποδοχής» µε τις απαιτούµενες αναπροσαρµογές, β) η ακριβής εκτίµηση της 
απόδοσης των διοικητικών-λειτουργικών παραµέτρων τους στο «φορέα υποδοχής», 
ήτοι του προσωπικού, του εξοπλισµού και των οικονοµικών πόρων γ) η µεταβίβαση 
της «θεσµικής µνήµης», δηλαδή των αρχείων του φορέα που µεταβιβάζει τις 
αρµοδιότητες, δ) η διερεύνηση τυχόν αρνητικών επιρροών σε άλλες δοµές, καθώς και 
η διαπίστωση της ανάγκης για λήψη µέτρων προς αποφυγή τυχόν δυσλειτουργιών και 
ε) η παρέµβαση του κεντρικού εποπτικού µηχανισµού για την παρακολούθηση της 
τήρησης των παραπάνω παραµέτρων και την επιβολή των απαραίτητων διορθωτικών 
κινήσεων.  

Περαιτέρω, η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων επιβάλλεται να έχει «προγραµµατικό 
χαρακτήρα», ο οποίος θα αποτυπώνεται σε νόµο, ενώ θα προβλέπει διάφορα µέσα 
υλοποίησης που θα ενεργοποιούνται  σε εύλογο χρόνο και σε διαφορετικά στάδια . Η 
δε καινοτοµία της προτεινόµενης µεταρρύθµισης έγκειται, κατά την Επιτροπή, στην 
ανάδειξη της έννοιας της «διοικητικής λειτουργίας» ως µείζονος κριτηρίου για τον 
προσανατολισµό της κρατικής οργάνωσης και την επιλογή του πρόσφορου «επιπέδου 
διοίκησης» ή των απαραίτητων µέσων και πόρων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου 
δηµόσιου σκοπού. Ως «επίπεδα διοίκησης» του Κράτους ορίζονται η Κεντρική 
Διοίκηση, που απαρτίζεται από τα Υπουργεία, τις αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, τις 
Ανεξάρτητες Αρχές και τις αποσυγκεντρωµένες λειτουργίες του Κράτους, η 
Αποκεντρωµένη Διοίκηση, η Αυτοδιοίκηση Β' βαθµού (περιφέρειες) και τα νοµικά 
πρόσωπα που υπάγονται σε αυτήν και η Αυτοδιοίκηση Α' βαθµού (δήµοι) µε τα 
αντίστοιχα νοµικά πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά, κάθε «δηµόσια πολιτική» 
απαρτίζεται από «επιµέρους πεδία-τοµείς πολιτικής», ήτοι διακριτές περιοχές 
κρατικής δράσης στα ποικίλα πεδία της κοινωνίας και της οικονοµίας. Η Επιτροπή 
υιοθετεί την κλασική διάκριση του ύστερου Επιτελικού Κράτους ως προς το 
περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων, διαχωρίζοντας τις «επιτελικές» αρµοδιότητες 
(χάραξη πολιτικής και γενικές ρυθµίσεις), από τις «παροχικές» (παροχή υπηρεσιών 
και υποδοµών δηµόσιου χαρακτήρα), τις «υποστηρικτικές» (διασφάλιση θεσµικών 
λειτουργιών) και τις «ελεγκτικές» (έλεγχοι που οδηγούν σε εγκρίσεις ή 
αδειοδοτήσεις). 
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Γ. Τα «λειτουργικά» πεδία πολιτικής 

Με οδηγό το «λειτουργικό κριτήριο», όπως αυτό εφαρµόζεται στις διάφορες 
κωδικοποιήσεις σε διεθνές (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ), ευρωπαϊκό (Σύνθεση Συµβουλίου 
Υπουργών ΕΕ) και εθνικό επίπεδο (σύνθεση Υπουργικού Συµβουλίου) σχετικά µε τις 
λειτουργίες της Κυβέρνησης, καθώς και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο (Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων, µεταρρύθµιση 
«Καλλικράτης»), προτείνονται συγκεκριµένα «πεδία πολιτικής» που αποτυπώνουν 
πλήρως την κυβερνητική δράση µε γνώµονα τις αρχές της «χρηστής» και 
«πολυεπίπεδης» διακυβέρνησης. Από τα «πεδία» αυτά οι Γενικές Υποθέσεις, η 
Εθνική Άµυνα, η Εξωτερική Πολιτική, η διαχείριση των οικονοµικών του κράτους, η 
Προστασία του Πολίτη µε την έννοια της αστυνόµευσης και της ασφάλειας (µε 
εξαίρεση τον υπο-τοµέα της Πολιτικής Προστασίας), η Δικαιοσύνη και η 
Μετανάστευση (υπό όρους, δεδοµένου ότι µε βάση τα ισχύοντα νοµοθετικά κείµενα 
δεν αποδίδεται σχετική αρµοδιότητα σε άλλα επίπεδα πέραν της Κεντρικής 
Διοίκησης), αποτελούν «πεδία-τοµείς αποκλειστικής αρµοδιότητας» της Κεντρικής 
Διοίκησης, ενώ οι αρµοδιότητες των υπολοίπων επιπέδων και του υπο-τοµέα της 
Πολιτικής Προστασίας είναι «συντρέχουσες» και ασκούνται από διαφορετικά επίπεδα 
διοίκησης. Κάθε «πεδίο-τοµέας» δηµόσιας πολιτικής περιλαµβάνει µια σειρά από 
«αρµοδιότητες» µε τη λειτουργική έννοια του όρου, δηλαδή ενέργειες που 
λειτουργούν υπέρ της επίτευξης ενός δηµόσιου σκοπού, οι οποίες ασκούνται από τα 
διάφορα επίπεδα της Δηµόσιας Διοίκησης, ήτοι την Κρατική Διοίκηση (Κεντρική και 
Αποκεντρωµένη) και την Αυτοδιοίκηση (Α' και Β' βαθµού). 

Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των αρµοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα 
διοίκησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση της πιθανής µεταφοράς τους, µπορεί να 
επιτευχθεί µε τη δηµιουργία του προαναφερθέντος αυτοτελούς «Επιτελικού 
Συµβουλίου Μεταφοράς Αρµοδιοτήτων» στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα αναλαµβάνει τη 
συνεχή καταγραφή των αρµοδιοτήτων και την αρµονική συσχέτισή τους µε τα 
διαφορετικά «πεδία πολιτικής», διασφαλίζοντας την ενότητα των διοικητικών 
λειτουργιών. Το εν λόγω Συµβούλιο προοριζόταν να αποτελέσει ένα δυναµικό, 
διαλειτουργικό σύστηµα διασύνδεσης όλων των διοικητικών φορέων, που θα 
επέτρεπε τη συνεχή διάχυση της πληροφορίας σχετικά µε το σύνολο των 
αρµοδιοτήτων ανά φορέα και επίπεδο διοίκησης και θα παρείχε σε πραγµατικό χρόνο 
και µε συνεχή «ανατροφοδότηση» (feedback) την υφιστάµενη εικόνα των 
αρµοδιοτήτων, διευκολύνοντας την επεξεργασία και οµαδοποίησή τους ανάλογα µε 
το πεδίο δηµόσιας πολιτικής. 

Αναγκαία κρινόταν, επίσης, η κατάρτιση Οδικού Χάρτη, ο οποίος έπρεπε  
απαραιτήτως να συνοδεύει το σχετικό µεταρρυθµιστικό νόµο, για την ταχεία 
εφαρµογή της προτεινόµενης µεταρρύθµισης. Ο Χάρτης αυτός θα αποτελούσε ένα 
ευσύνοπτο κείµενο µε πρακτικές οδηγίες για το «ποιος κάνει τι, πώς και πότε» στη 
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου προσαρµογής στο νέο οργανωτικό και 
λειτουργικό περιβάλλον που περιλαµβάνει α) το πεδίο εφαρµογής και τους στόχους 
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της µεταρρύθµισης ανά τοµέα δηµόσιας πολιτικής, β) την αναλυτική περιγραφή των 
απαιτούµενων ενεργειών ανά τοµέα πολιτικής και ανά διοικητικό φορέα, όπως η 
έκδοση των κανονιστικών πράξεων, µε τις οποίες τίθενται γενικοί και αφηρηµένοι 
κανόνες σχετικά µε τους όρους υπό τους οποίους ασκείται µία αρµοδιότητα και γ) τις 
απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις (έκφραση τεχνικών απόψεων από όργανα που κατέχουν 
την απαιτούµενη εµπειρογνωµοσύνη), τις υλικές ενέργειες (όπως η προσαρµογή ή η 
ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων υποστήριξης της άσκησης της 
αρµοδιότητας), τις ενέργειες διασφάλισης της αναγκαίας υποδοµής και του 
απαραίτητου εξοπλισµού, τις πράξεις για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και 
την εκπαίδευση-κατάρτιση του προσωπικού που θα αναλάβει την άσκηση της 
αρµοδιότητας, καθώς και το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών ανά τοµέα πολιτικής και 
διοικητικό φορέα . 2

Για την ευχερή παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Οδικού Χάρτη 
προτεινόταν, τέλος, να αναπτυχθεί κατάλληλος µηχανισµός υποστήριξης («βάση 
δεδοµένων»), που θα περιλαµβάνει πίνακες φορέων και αρµοδιοτήτων, εργαλεία 
αναζήτησης πληροφοριακών δεδοµένων (queries) και παραγωγής αναφορών για τη 
Διοίκηση (reports), ενώ προβλέπονται «ορόσηµα», δηλαδή καθορισµένες από το 
νόµο ηµεροµηνίες υποχρεωτικής ολοκλήρωσης ενεργειών από συγκεκριµένους 
φορείς, καθώς και «ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα» για την ολοκλήρωση της 
µεταφοράς ορισµένης αρµοδιότητας. 

Δ. «Εθνικές» και «τοπικές» δηµόσιες πολιτικές 

Η εννοιολόγηση της αρµοδιότητας ως συνιστώσας µιας «δηµόσιας πολιτικής», που 
χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη ενός ειδικού σκοπού συνεπάγεται, όπως έχει 
αναφερθεί, το διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων σε τέσσερις κατηγορίες (σχεδιαστικές, 
υποστηρικτικές, επιχειρησιακές ή παροχικές και ελεγκτικές). Η κατανοµή των 
αρµοδιοτήτων στους κρατικούς φορείς επιχειρείται µε τη χρήση του σύνθετου 
κριτηρίου της «αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας πολιτικής», δηλαδή µε όρους 
επιτυχούς υλοποίησης σε ένα περιβάλλον της συστηµικής συλλειτουργίας των 
διοικητικών φορέων.  
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αναγκαία, όπως και η περιγραφή των αντικειµένων και των θεµατικών πεδίων δηµόσιας πολιτικής που 
σχετίζονται µε την µεταφερόµενη αρµοδιότητα, σε συνδυασµό µε την αιτιολόγηση της µεταφοράς ή 
της κατάργησής της, στην οποία θα καταγράφονται οι βασικοί λόγοι που επιβάλλουν τη µετακίνηση 
µιας αρµοδιότητας σε διαφορετικό επίπεδο διοίκησης (όπως η εξοικονόµηση πόρων, η καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη ή η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας) καθώς και οι κοινωνικοί, οικονοµικοί, και 
διοικητικοί στόχοι που επιδιώκονται. Ο «Ανάδοχος Φορέας της Αρµοδιότητας» θα έπρεπε, εποµένως, 
να περιγράφεται αναλυτικά, να αποτυπώνεται το «προσήκον» επίπεδο διοίκησης, ο φορέας και η 
διοικητική µονάδα στην οποία ανατίθεται η άσκηση της αρµοδιότητας, καθώς και η τυχόν 
αναγκαιότητα σύστασης νέων µονάδων για την καλύτερη άσκησή της.  



Για την Επιτροπή, ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση και ο διορθωτικός έλεγχος των 
εθνικών δηµόσιων πολιτικών ανήκουν αποκλειστικά στην Κεντρική Διοίκηση, στην 
οποία µπορεί κατ' εξαίρεση να ανατεθεί και κάποιο ειδικό θέµα µείζονος σηµασίας 
για το Κράτος. Από την άλλη πλευρά, η εξειδίκευση και η υλοποίηση των εθνικών 
δηµόσιων πολιτικών κατανέµονται τόσο στην Περιφερειακή Διοίκηση (περιφερειακές 
υπηρεσίες Υπουργείων και Αποκεντρωµένες Διοικήσεις3) όσο και στην 
Περιφερειακή, κατά κύριο λόγο, αλλά και τη Δηµοτική Αυτοδιοίκηση.  

Περαιτέρω, στο βαθµό που ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των «τοπικών» δηµόσιων 
πολιτικών ανήκουν στους ΟΤΑ, µένει να προσδιοριστούν τα πεδία όπου 
αναπτύσσονται οι «εθνικές» δηµόσιες πολιτικές, καθώς και το διοικητικό επίπεδο 
όπου αυτές υλοποιούνται. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι από τη γραµµατολογική, 
συστηµατική, ιστορική και τελεολογική ερµηνεία του ισχύοντος Συντάγµατος, σε 
συνδυασµό µε τον ευρέως αναγνωριζόµενο σήµερα ρόλο του Κράτους, προκύπτουν 
ορισµένα αδιαµφισβήτητα πεδία που ανήκουν µόνο στην αρµοδιότητα είτε της 
Κεντρικής Διοίκησης  είτε των ΟΤΑ. Όπως επισηµαίνεται στη Σύνοψη Εργασιών της 
Επιτροπής, «τα άκρα όρια αυτού του συνταγµατικά κατοχυρωµένου πλαισίου» 
συντίθενται από τις «δέκα πολιτικές» που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση 
(εξωτερική πολιτική, λειτουργία του πολιτεύµατος, εφαρµογή των νόµων, 
διαµόρφωση «εθνικών δηµόσιων πολιτικών», οργάνωση Κρατικής Διοίκησης, 
απονοµή ιθαγένειας-πολιτογράφηση, προστασία ατοµικών δικαιωµάτων, 
καταπολέµηση του εγκλήµατος, απονοµή της Δικαιοσύνης, ένοπλη δύναµη, εθνικός 
πολιτισµός), ενώ στον αντίποδα τοποθετούνται οι «πυρηνικές πολιτικές» των ΟΤΑ Α΄ 
βαθµού (πολιτική εκπροσώπηση-διαµεσολάβηση, βασικές υποδοµές, κοινωνική 
πρόνοια, αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, πολιτιστική ταυτότητα) και των ΟΤΑ 
Β΄ βαθµού (πολιτική εκπροσώπηση-διαµεσολάβηση, οικονοµική ανάπτυξη, 
πολιτιστική ταυτότητα). Στον ευρύ ενδιάµεσο χώρο που αποµένει µπορεί, εποµένως, 
να αναπτυχθεί µια µεγάλη γκάµα δηµόσιων πολιτικών είτε µε «επιτελικό» είτε µε 
«εκτελεστικό» χαρακτήρα. 

!  14

  Επισηµαίνεται ότι η αποκλειστική ανάθεση στην Κεντρική Διοίκηση «επιτελικών» αρµοδιοτήτων 3

σχεδιασµού και στην Περιφερειακή Διοίκηση κατά κύριο λόγο «επιχειρησιακών» αρµοδιοτήτων 
απαιτεί αφενός σηµαντικές εσωτερικές προσαρµογές στην οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής 
Διοίκησης και αφετέρου τη θεσµική αποσαφήνιση του ρόλου των  Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Ως 
προς τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις προτείνεται αυτές να ασκούν µόνο α) «εκτελεστικές» 
αρµοδιότητες σχετικές µε το στενό πυρήνα του Κράτους, οι οποίες δεν µπορούν να ασκηθούν από την 
Αυτοδιοίκηση, β) αρµοδιότητες που σταδιακά αποκεντρώνονται από την Κεντρική Διοίκηση, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας ενός «Επιτελικού Κράτους» και γ) αρµοδιότητες που αποβλέπουν στην άµεση 
και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη µε βάση την αρχή της «επικουρικότητας». Κατόπιν αυτών, θα 
πρέπει να παραµείνουν στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση µόνον οι «εκτελεστικές» αρµοδιότητες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση και αξιοποίηση του εθνικού πλούτου και οι υπόλοιπες να αποδοθούν 
στους δυο βαθµούς Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, η Αποκεντρωµένη Διοίκηση θα πρέπει να υποδεχθεί 
και κρατικές αρµοδιότητες αυτής της κατηγορίας, που µπορεί να προέλθουν από Υπουργεία, καθώς και 
αρµοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ. 



Τέλος, αναλύοντας το δηµοσιονοµικό αποτύπωµα της ανακατανοµής των 
αρµοδιοτήτων, η Επιτροπή αναφέρεται αφενός στην κυρίαρχη θέση του 
«Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής» (άρθρα 43 επ. του Ν. 
4270/2014) και αφετέρου στη σταδιακή υιοθέτηση του «Προϋπολογισµού 
Προγραµµάτων» (άρθρο 56). Και οι δύο αυτές κοµβικές ρυθµίσεις εντάσσονται στο 
ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο της συστηµικής αλληλουχίας των δηµόσιων πολιτικών στο 
επίπεδο του οικονοµικού προγραµµατισµού, το οποίο διέπει και την πρόταση 
λειτουργικής (ανα)κατανοµής των αρµοδιοτήτων. Κατόπιν αυτών, εκτιµάται ότι η 
επιχειρούµενη µεταρρύθµιση στις αρµοδιότητες, µέσω του σχήµατος των «πεδίων-
τοµέων» δηµόσιας  πολιτικής, µπορεί να συνδεθεί λειτουργικά µε το συνολικό 
πλαίσιο υλοποίησης της δηµοσιονοµικής µεταρρύθµισης στη χώρα µας, αποτελώντας 
συστατικό όρο της επιτυχούς εφαρµογής της. 

3. Το ελλειµµατικό Σχέδιο Νόµου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Στη διοικητική θεωρία, η «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» παραπέµπει στις διαδικασίες 
συλλογικής λήψης των δηµόσιων αποφάσεων όπου η εξουσία και η επιρροή 
µοιράζονται σε πολλαπλά επίπεδα, εµπλέκοντας διάφορους ανεξάρτητους, αλλά και 
αλληλοεξαρτώµενους δρώντες, είτε πρόκειται για δηµόσιους φορείς είτε για 
«εταίρους» του κοινωνικού ή ιδιωτικού τοµέα.  

Ως νοµοθετική πολιτική, ο σχεδιασµός της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αποσκοπεί, 
µέσω της δραστηριοποίησης διαφορετικών επιπέδων και οργάνων διοίκησης στη 
βελτίωση των συνθηκών παροχής δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς τους 
πολίτες. Αντί της µεταφοράς και της διάχυσης των «γραφειοκρατικών βαρών» στα 
διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, αυτό που επιδιώκεται είναι ο οργανωτικός και 
λειτουργικός εξορθολογισµός του συστήµατος διοίκησης, βάσει των αρχών της 
αύξησης της αποτελεσµατικότητας, της µείωσης του λειτουργικού κόστους, της 
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των φορέων, της αύξησης της ταχύτητας της 
διοικητικής δράσης, καθώς και της εν γένει βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόµενων στο εξωγενές κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη παγκοσµίως µια έντονη συζήτηση 
για ειδικότερα ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 
όπως είναι τα προβλήµατα της κατανοµής του «ηθικού κινδύνου» στη λήψη των 
αποφάσεων ή της ροπής στον «τοπικισµό» που συχνά αναπτύσσεται κατά την 
ενάσκησή της. Πολιτικοί και διοικητικοί επιστήµονες, οικονοµολόγοι και 
οργανωσιακοί ψυχολόγοι αναζητούν λύσεις στα προβλήµατα αυτά, αναγνωρίζοντας, 
παράλληλα, την πιεστική ανάγκη για µια λειτουργικά διαφοροποιηµένη άσκηση της 
εξουσίας.
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Στην ελληνική περίπτωση, στοιχεία «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» εντοπίζονται σε 
κατά βάση «άτυπες» διοικητικές δραστηριότητες και παραδόξως υπό συνθήκες 
αδυναµίας αντίδρασης των επίσηµα θεσµοθετηµένων µηχανισµών και δοµών. Τούτο 
διότι στο υπάρχον εθνικό θεσµικό περιβάλλον, απουσιάζουν οι δοµές,οι διαδικασίες 
και τα εργαλεία συντονισµού και εναρµόνισης των διασταυρούµενων δηµόσιων 
πολιτικών, καθώς και της λειτουργικής διασύνδεσης της χωρικής, της αναπτυξιακής 
και της διοικητικής τους διάστασης, γεγονός που εµποδίζει δραστικά την υλοποίησή 
τους, όπως, άλλωστε, παγίως επισηµαίνεται στις σχετικές εκθέσεις του ΟΟΣΑ. 

Στο προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου (ΣΝ) περί «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» 
διακρίνεται από την αρχή η σαφής επιδίωξη του νοµοθέτη όχι τόσο να επιλύσει το 
µείζον πρόβληµα της ασαφούς κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων 
δηµόσιων φορέων ή του συντονισµού των διαφορετικών δηµόσιων πολιτικών, όσο να 
προσδιορίσει τη µεθοδολογία αντιµετώπισής του. Το πληθωρικό δοµικό σχήµα που 
καθιερώνεται εξαντλείται, έτσι, στο να ορίσει απλώς τις διαδικασίες και τα όργανα 
της κατανοµής αυτής σε βάθος τετραετίας. 

Το ΣΝ παράγει την παραπλανητική εντύπωση ότι εκκινεί από µηδενική βάση4, καθώς 
παραλείπει να αναφερθεί τόσο στις πρόσφατες αποφάσεις της ΚΕΔΕ (βλ. πιο πάνω 
σελ. 2-4) όσο και στα «πορίσµατα» της πρόσφατης επιτροπής εµπειρογνωµόνων (βλ. 
πιο πάνω σελ. 8-15). Και µάλιστα το πράττει µε τέτοια ερασιτεχνική σπουδή 
(εξόφθαλµη προχειρότητα σε ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου) που γεννώνται 
πολλά ερωτηµατικά για τα πραγµατικά κίνητρα των συντακτών του. 

Πράγµατι, ποια είναι η σκοπιµότητα του νέου ρυθµιστικού πλαισίου, όταν το 
προηγούµενο, κοινής φιλοσοφίας, ήταν πολύ απλούστερο (άρθρα 211-212 
ν.4555/2018), ενώ δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητά του; 
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 Η υπό συζήτηση νοµοθετική πρωτοβουλία δείχνει, έτσι, να αγνοεί µια από τις πιο βασικές ιδέες της 4

επιτυχηµένης µεταρρυθµιστικής στρατηγικής που αναλύεται στην εξής σύσταση: προκειµένου να 
επιτευχθεί η ευρύτερη αναγνωρισιµότητα και στήριξη ενός µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος, είναι 
αναγκαίο να εκπονηθεί ένα επικοινωνιακό πρόγραµµα που θα «χρησιµοποιεί έννοιες που εκφράζουν 
καταξιωµένες προηγούµενες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις ή επιτυχηµένες δοµές και λειτουργίες της 
Δηµόσιας Διοίκησης, έναν αντιληπτό κώδικα επικοινωνίας, ένα αποδεκτό αξιολογικό σύστηµα και 
ορισµένους θετικούς συνειρµούς της υπάρχουσας κοινωνικής εµπειρίας».  



Το προτεινόµενο ΣΝ µπορεί να χαρακτηριστεί ως βαθιά ελλειµµατικό, αφού 
παρουσιάζει σειρά αδυναµιών, οι οποίες εντοπίζονται τόσο σε απλά νοµοτεχνικά 
θέµατα , όπως η προβληµατική ορολογία  και η απουσία παραποµπών7 όσο και σε 5 6

πιο ουσιαστικά ζητήµατα, όπως η ατελής µεθοδολογία και η ανέφικτη εφαρµογή του 
«λειτουργικού» κριτηρίου για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και κυρίως η 
θεσµοθέτηση του συγκεντρωτικού µοντέλου σε συνδυασµό µε τη σύγχυση των ρόλων 
µεταξύ Υπουργού και Γενικού Γραµµατέα και την περιθωριοποίηση του Εθνικού 
Συµβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. 
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5 Το άρθρο 3 εισάγει οριζόντια στο νοµικό σύστηµά µας την έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
και την κατηγοριοποίηση των δηµόσιων πολιτικών κατά το πρότυπο COFOG των Ηνωµένων Εθνών, 
ορίζοντας ως βασικό στόχο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης τη «βελτιστοποίηση του συντονισµού, της 
διάδρασης και της συλλειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης». Η έννοια «πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση» µέχρι σήµερα περιλαµβάνεται σε επίσηµο κείµενο µόνο στις ακόλουθες δύο 
περιπτώσεις: α) Σε προγραµµατικό κείµενο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) το 2014, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση 
Δηµόσιου Τοµέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020, Κατηγορία Δράσης 1.1.2.3 και µε τίτλο «Δράσεις 
επαναοριοθέτησης των αρµοδιοτήτων των φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και προώθησης της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης». Η χρηµατοδότηση της εν λόγω Δράσης του ΕΣΠΑ (3 εκατ. €)  δεν 
αξιοποιήθηκε. β) Σε νοµοθετικό κείµενο (άρθρα 26-43 του Ν.4685/2020) σχετικά µε τη διαχείριση των 
προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Ειδικότερα, το άρθρο 26 παρ. 1 ορίζει ότι «Το Εθνικό Σύστηµα 
Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις Προστατευόµενες Περιοχές (ΠΠ») συγκροτείται από τους φορείς 
που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους και τις µεταξύ τους συστηµικές σχέσεις, οι οποίες 
δηµιουργούνται µε τα εργαλεία του άρθρου 33», το οποίο προσδιορίζει τα ακόλουθα εργαλεία του εν λόγω 
Συστήµατος Διακυβέρνησης: Εθνική Στρατηγική, Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας, Προεδρικά 
Διατάγµατα, Σχέδια Διαχείρισης των ΠΠ, Σχέδια Δράσης, Προγραµµατικές Συµβάσεις, Πληροφοριακό 
Σύστηµα Διοίκησης της δηµόσιας πολιτικής, Πρόγραµµα Εφαρµογής των Σχεδίων Διαχείρισης. Τέλος, το 
άρθρο 42 νοµοθετεί Σχέδιο Δράσης µε τριετή χρονική διάρκεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του 
νόµου «και ιδίως των διατάξεων που αφορούν στο Σύστηµα Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις 
προστατευόµενες περιοχές και στην προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησής της».

 Το άρθρο 3 του  Σ.Ν. ορίζει ως πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: «το ενιαίο λειτουργικά διοικητικό πλέγµα, 6

στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζεται, κυρίως µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της 
πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), η συστηµική συνεργασία των διοικητικών επιπέδων, κάθετα 
και οριζόντια ανά δηµόσια πολιτική». 

 Η παράθεση γνωστών ορισµών της διοικητικής επιστήµης γίνεται χωρίς καµία αντιστοίχιση στην 7

ελληνική πραγµατικότητα (άρθρα 1- 4). Αν και η χρήση στατιστικών δεοµένων και λογιστικής 
απεικόνισης δεν είναι κάτι καινούργιο στη χώρα µας, ο ορισµός του διεθνούς προτύπου ταξινόµησης 
των δηµόσιων πολιτικών το γνωστό «Classification of the functions of Government (CΟFOG)»,  δεν 
παραπέµπει στην αντίστοιχη ελληνική εφαρµογή της ΕΛΣΤΑΤ ούτε συσχετίζει συγκεκριµένα αυτή την 
µεθοδολογία µε το σύστηµα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.  
Παραδόξως, επίσης, ούτε παρουσιάζονται ούτε αιτιολογούνται οι κεντρικές επιδιώξεις του νοµοθέτη, 
παρά µόνον ανακοινώνεται χωρίς ιδιαίτερο σχολιασµό (άρθρο 2) η επιλογή του να θέσει αποκλειστικά 
το θεσµικό πλαίσιο, τη µεθοδολογία και τον µηχανισµό της ανακατανοµής των αρµοδιοτήτων, η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Καθώς δεν ορίζονται επακριβώς οι έννοιες αλλά και οι νέοι 
ρόλοι που υιοθετούνται στο άρθρο 3 («κεντρικό σηµείο αναφοράς», «επιµέρους σηµεία αναφοράς» 
κλπ),, δεν γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο µεταβάλλεται η ορολογία, ενώ οι εργασίες ανατίθενται 
κατά βάση σε υφιστάµενα και ήδη λειτουργούν τα κυβερνητικά όργανα (Υπουργός Εσωτερικών, 
Γενικός Γραµµατέας). Εντύπωση δε προκαλεί η µηχανική αντιγραφή και µεταφορά ξένων προτύπων, 
µε ατυχείς «πιστές» µεταφράσεις που δεν συνάδουν µε την ελληνική διοικητική ορολογία (πχ 
«διοικητικό πλέγµα»).  



Α.  Ασαφής, ατελής και ανεφάρµοστη µεθοδολογία κατανοµής αρµοδιοτήτων

Κατ’ αρχάς, ορθά επιλέγεται ως αφετηριακό σηµείο της κατανοµής των 
αρµοδιοτήτων η «λειτουργική ταξινόµηση των δηµοσίων πολιτικών κατά το εθνικό 
σύστηµα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης » (άρθρο 7  παρ. 1). Ακόµη  όµως και αυτή η 8

ορθή επιλογή να τεθούν οι δηµόσιες πολιτικές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
τίθεται εν αµφιβόλω όσο δεν αποσαφηνίζεται πώς διαµορφώνονται στην ελληνική 
πραγµατικότητα αυτές οι πολιτικές, εάν αναπτύσσονται παράλληλα από διάφορους 
φορείς και µε ποιον τρόπο διακρίνονται από τα αποσπασµατικά µέτρα πολιτικής.  
Ορίζονται µεν (παρ. 2) τα τέσσερα επίπεδα ταξινόµησης των δηµόσιων πολιτικών, 
αλλά δεν διευκρινίζονται ούτε τα κριτήρια επιµερισµού των «λειτουργικών 
περιοχών» του πρώτου επιπέδου ούτε πώς γίνεται η µετάβαση από αυτές στους 
επιµέρους «λειτουργικούς τοµείς» του δεύτερου επιπέδου και από αυτούς  στα 
«θεµατικά αντικείµενα» του τρίτου επιπέδου ούτε τέλος, πώς από τους «τοµείς» 
οδηγούµαστε ξαφνικά στις «αρµοδιότητες» των φορέων. Η παράλειψη αυτή συνιστά 
µείζον έλλειµµα της µεθοδολογίας και αποτελεί πηγή σύγχυσης για όλους εκείνους 
που θα κληθούν να ορίσουν συγκεκριµένα τα πεδία των δηµόσιων πολιτικών. Για 
άλλη µια φορά ο νοµοθέτης επιλέγει αντί για ένα συγκεκριµένο σύστηµα 
ταξινόµησης και κατανοµής των αρµοδιοτήτων µε βάση τις δηµόσιες πολιτικές, να 
παραπέµψει σε ένα αφηρηµένο υπόδειγµα οργάνωσης και µια γενικής χρήσης µέθοδο 
ταξινόµησης δια πάσαν διοικητικήν νόσον…  

Περαιτέρω, περιγράφεται η εξίσου προβληµατική µετάβαση (άρθρο 8) από ένα 
νοµικό κριτήριο χαρακτηρισµού των αρµοδιοτήτων σε ένα αµιγώς λειτουργικό, όπου 
κάθε δηµόσιος φορέας εντέλλεται : «α) να συσχετίσει τις αρµοδιότητές του προς τις 
δηµόσιες πολιτικές του εθνικού συστήµατος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (το οποίο 
µέλλει να δηµιουργηθεί), β) να εντοπίζει τους εµπλεκόµενους φορείς σε κάθε επίπεδο 
διακυβέρνησης, γ) να αξιολογεί τον σκοπό και το αντικείµενο της εκάστοτε δηµόσιας 
πολιτικής, τη διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα των αναγκαίων πόρων κάθε 
εµπλεκόµενου φορέα κατά την ενάσκηση της συγκεκριµένης δηµόσιας πολιτικής».  

Βάσει των προβλέψεων αυτών, ένας φορέας του Δηµοσίου θα πρέπει να αντιστοιχίσει 
τις αρµοδιότητές του µε τα θεµατικά αντικείµενα κάποιου λειτουργικού τοµέα που µε 
τη σειρά του ανήκει σε κάποια λειτουργική περιοχή. Επίσης, για κάθε µία 
αρµοδιότητα ο κάθε φορέας θα πρέπει να περιγράψει τους εµπλεκόµενους φορείς και 
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 Κατά την πρόταση της ΚΕΔΕ στις γενικές αρχές του Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης 8

Διακυβέρνησης (της χρηστής διοίκησης και καλής διακυβέρνησης του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 και 
τις αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης του άρθρου 33 του ν. 4270/2014), είναι αναγκαίο να 
προστεθούν οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
δηλαδή οι αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες και να 
γίνει αναφορά στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας (Ν.1850/1989 – Α΄114 όπως 
ισχύει). Οι αρχές και οι διατάξεις αυτές είναι αναγκαίες ιδίως για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 
6, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη «κατά τη σύνταξη και εφαρµογή νοµοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων ή και διοικητικών πράξεων, πολιτικών και δράσεων που αφορούν στη θέσπιση νέων ή στη 
µεταφορά υφιστάµενων αρµοδιοτήτων φορέων του δηµοσίου τοµέα».  



το επίπεδο ετοιµότητάς τους να την ασκήσουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
αξιολογήσει τον σκοπό και το αντικείµενο της εκάστοτε δηµόσιας πολιτικής, τη 
διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα των αναγκαίων πόρων κάθε εµπλεκόµενου 
φορέα κατά την ενάσκηση της συγκεκριµένης δηµόσιας πολιτικής.  

Με άλλα λόγια, κάθε φορέας υποχρεούται να συσχετίσει τις αρµοδιότητές του µε την 
κύρια «λειτουργική» ταξινόµηση των πολιτικών, να εντοπίσει τους άλλους δηµόσιους 
φορείς που εµπλέκονται στην ίδια πολιτική και να προβεί σε αξιολόγηση της 
διαθεσιµότητας και της καταλληλότητας των αναγκαίων πόρων για κάθε 
εµπλεκόµενο φορέα. Ακόµη, όµως, και αν ένας φορέας καταφέρει να ανακαλύψει 
όλους τους άλλους εµπλεκόµενους, παρά τη γνωστή σύγχυση και επικάλυψη των 
αρµοδιοτήτων στην υλοποίηση των πολιτικών, θα είναι απολύτως ανέφικτο να 
αξιολογήσει  «τη διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα των αναγκαίων πόρων κάθε 9

εµπλεκόµενου». Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται ένα προφανές δοµικό ελάττωµα που 
καθιστά επισφαλή την πρακτική εφαρµογή της διάταξης.  

Και άλλα πολλά ερωτήµατα µένουν, επίσης, αναπάντητα, καθιστώντας το όλο 
πλαίσιο εξόχως ασαφές και προβληµατικό: Πώς, άραγε, διακρίνονται οι αρµοδιότητες 
ενός φορέα στο σύνολό τους; Είναι αυτές που όντως περιλαµβάνονται στον ΟΕΥ, 
ακόµη και αν αυτός δεν έχει επικαιροποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια; Ποιος θα 
πιστοποιήσει ότι το σύνολο των αρµοδιοτήτων του κάθε φορέα έχει ορθώς 
καταγραφεί και καταλλήλως αντιστοιχηθεί σε συγκεκριµένα θεµατικά αντικείµενα10; 
Ποιος θα «επικυρώσει» την ορθή περιγραφή των εµπλεκοµένων για τη συγκεκριµένη 
αρµοδιότητα; Τι θα γίνει µε τα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα του κάθε φορέα;  Θα 
πρέπει και αυτά µε τη σειρά τους να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες (ζήτηµα που 
θα ανακύψει εµφατικά µε τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ) ή µήπως πρέπει να το πράξει 
για λογαριασµό τους ο «µητρικός» φορέας;  

Δεν γίνεται, µε άλλα λόγια, κατανοητό ούτε ποιος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της 
«ανακατανοµής» ούτε ποιος φορέας κρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ή 
εκτιµά ex post την αποτελεσµατικότητά της. Στο σηµείο αυτό αξίζει να µνηµονευθεί 
η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2, στην οποία ορίζεται πως η τυχόν «ανακατανοµή ή 
µεταφορά αρµοδιοτήτων µεταξύ επιπέδων διακυβέρνησης διενεργείται σύµφωνα µε 
τις γενικές αρχές του Εθνικού Συστήµατος (…), στο πλαίσιο του άρθρου 102 του 
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 Έστω ότι ένας ΟΤΑ έχει αναγνωρίσει ως εµπλεκόµενους φορείς στην άσκηση κάποιας αρµοδιότητάς 9

του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με 
ποια κριτήρια και ποια γνώση θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τη διαθεσιµότητα και την 
καταλληλόλητα των αναγκαίων πόρων κάθε εµπλεκόµενου φορέα; Δεν είναι σαφές ότι η ενέργεια αυτή 
υπερβαίνει κατά πολύ την αρµοδιότητα αξιολόγησης των δικών του πόρων; 

 Μια λύση θα ήταν να προβλεφθεί η αντιστοίχιση του συνόλου των αρµοδιοτήτων σε κάποιο 10

θεµατικό αντικείµενο, µε τη θεσµοθέτηση µιας διαδικασίας τελικής «πιστοποίησης-επικύρωσης» ότι 
αυτές οι αρµοδιότητες έχουν ορθά αντιστοιχηθεί στο κατάλληλο θεµατικό αντικείµενο και ότι έχουν 
αναγνωριστεί σωστά οι εµπλεκόµενοι φορείς στην άσκηση µιας δηµόσιας πολιτικής. 



Συντάγµατος». Μόνο σκωπτικά µπορεί να σχολιαστεί η επιλογή του νοµοθέτη να 
αντιµετωπίσει την παθολογία των συν-αρµοδιοτήτων λειτουργικού και δοµικού 
χαρακτήρα  παραπέµποντας µε έναν ταυτολογικό τρόπο στην ανακατανοµή των 
αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος… Αυτό που µας λείπει, 
όµως, δεν είναι η υπόµνηση των διατάξεων του Συντάγµατος αλλά ο στρατηγικός 
σχεδιασµός και οι πρακτικές εγγυήσεις για την εφαρµογή τους11. Αυτό δηλαδή που θα 
έπρεπε να κάνει το ΣΝ, χωρίς να αρκείται στους βαρύγδουπους τίτλους του. 

Επίσης, παρά την υπόµνηση ότι η ανακατανοµή ή µεταφορά των αρµοδιοτήτων 
µεταξύ επιπέδων διακυβέρνησης διενεργείται στο πλαίσιο του άρθρου 102 του 
Συντάγµατος περί «διοίκησης των τοπικών υποθέσεων», δεν διευκρινίζεται εάν στη 
διαδικασία ανακατανοµής ή µεταφοράς αρµοδιοτήτων προβλέπεται και η µεταφορά 
πόρων για την άσκησή της . 12

Β. Συγκεντρωτικές τάσεις και σύγχυση «ηγετικών ρόλων» 

α) Ο παράδοξος ρόλος της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού 

Ως «θεσµικά όργανα» του «εθνικού συστήµατος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», 
ορίζονται (άρθρο 5) ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ανθρώπινου 
δυναµικού του ίδιου Yπουργείου. Αντιλαµβανόµαστε έτσι ότι αυτό που επιδιώκεται 
µε το ΣΝ είναι να εξαντληθεί  η «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» εντός των επιπέδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών... Ως «επιχειρησιακό κέντρο» της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης» ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Οργανώσεων της Γενικής 
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 Αρκετά πρόσθετα ερωτήµατα προβάλλουν στο σηµείο αυτό: Σε ποιο επίπεδο θα γίνει πχ. η 11

αξιολόγηση της δηµόσιας πολιτικής; Εάν υποτεθεί ότι γίνεται στο πρώτο επίπεδο, αυτό της 
λειτουργικής περιοχής, τότε ο κάθε φορέας θα έχει και την ευθύνη να αντιστοιχήσει µια αρµοδιότητα 
στην συγκεκριµένη περιοχή, αξιολογώντας παράλληλα την ένταξή της στο πλαίσιο µιας δηµόσιας 
πολιτικής. Έτσι, εάν στο COFOG εντοπίζεται µια λειτουργική περιοχή «GENERAL PUBLIC 
SERVICES» και ένας ΟΤΑ πρέπει να αξιολογήσει ποιες δράσεις του εντάσσονται σε αυτήν, δεν θα 
είναι σε θέση να το πράξει, καθώς δεν θα διαθέτει ούτε τα κριτήρια ούτε τα εργαλεία για µια τόσο 
απαιτητική ενέργεια. Αν µάλιστα τοποθετηθούν περισσότερες αρµοδιότητες σε µια συγκεκριµένη 
λειτουργική περιοχή, κανείς δεν θα γνωρίζει εάν θα πρέπει να επαναληφθεί η αξιολόγηση για κάθε µια 
από αυτές. 

 Κατά τη άποψή µας, ο µόνος ρεαλιστικός τρόπος «µεταφοράς αρµοδιοτήτων και πόρων» στους 12

ΟΤΑ είναι αυτός που πρότεινε η ΚΕΔΕ (Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018): «τη διοικητική µεταφορά 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωµένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης που είναι χωροθετηµένες σε περιφερειακό ή δηµοτικό επίπεδο, στην 
αντίστοιχη Περιφέρεια ή το Δήµο, είτε οι αρµοδιότητές τους αφορούν “τοπική υπόθεση”, είτε αφορούν 
“αποστολή του κράτους” (οπότε θα ασκούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατ’ εκχώρηση εξουσίας 
από την Κεντρική Διοίκηση). Με τον τρόπο αυτό, η αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων συνοδεύεται από τους 
αντίστοιχους πόρους, διότι διασφαλίζεται η συνολική υπαγωγή των µεταφερόµενων υπηρεσιών στην 
πολιτική διεύθυνση της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε το σύνολο των 
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων και της υλικοτεχνικής υποδοµής τους, χωρίς να χρειαστεί η χωρική 
µετακίνηση του προσωπικού και της υποδοµής αυτών». Στη δε διακριτή περίπτωση της ανάθεσης εντελώς 
νέων αρµοδιοτήτων σε ένα διοικητικό επίπεδο (πχ. Περιφέρεια ή Δήµο), που δεν ασκούνται δηλαδή 
µέχρι σήµερα, καθώς δεν υφίσταται «µεταφορά πόρων», θα απαιτηθούν είτε πρόσθετες οικονοµικές 
ενισχύσεις είτε νέες πηγές εσόδων από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους, σε συνδυασµό µε την 
εφαρµογή ενός επιχειρησιακού σχεδίου που θα διασφαλίζει τη βιώσιµη άσκηση των νέων 
αρµοδιοτήτων.  



Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού, µια µονάδα εντελώς αποδεκατισµένη και 
υποστελεχωµένη σήµερα, µετά τη µεταφορά των σηµαντικότερων αρµοδιοτήτων της 
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει αποµείνει µε δύο Διευθύνσεις 
(Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Καινοτοµίας, Διεύθυνση Διοικητικών 
Δοµών, Διαδικασιών και Αρχείων) και αδυνατεί πλήρως, υπό τη σηµερινή της µορφή, 
να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις µιας τέτοιας λειτουργίας. 

Απορία προκαλεί, επίσης, η επιλογή να ανατεθεί η βασική αυτή λειτουργία στη 
Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού και όχι στη Γενική Γραµµατεία 
Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, επιλογή προδήλως 
ανορθολογική, εν όψει του σαφούς διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων για θέµατα 
Προσωπικού (υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ), από εκείνες που 
αφορούν θέµατα Οργάνωσης. Για λόγους ξένους προς κάθε οργανωσιακή λογική, ένα 
θέµα αµιγώς οργανωσιακού χαρακτήρα («κατανοµή αρµοδιοτήτων»), ανατίθενται 
στη Γραµµατεία Προσωπικού και όχι στη Γραµµατεία Οργάνωσης, η οποία 
σηµειωτέον, έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και 
των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθµού.    

Η σύγχυση µάλιστα µεγαλώνει όταν όσον αφορά τις σχέσεις Υπουργού και Γενικού 
Γραµµατέα. Μετά το όχι ιδιαίτερα επιτυχηµένο προηγούµενο του Υφυπουργού-
Συντονιστή θεµάτων µεταναστευτικής πολιτική (2019), επανέρχεται ο ρόλος του 
«Υπουργού-Συντονιστή» (άρθρο 9), χωρίς όµως να προσδιορίζεται πώς ακριβώς 
αυτός θα συντονίζει, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί το έργο των εµπλεκόµενων 
φορέων πλην εκείνων του δικού του Υπουργείου.  

Θεσµοθετείται µια νέα ασαφής θέση (άρθρο 10) µε έναν εξίσου αδιευκρίνιστο ρόλο: 
αυτή του «Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς» που αναλαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας 
Ανθρώπινου Δυναµικού. Καθώς ο «Υπουργός-Συντονιστής» έχει ούτως ή άλλως 
ιεραρχική σχέση προς τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου του µάλλον σύγχυση 
προκαλεί η ορολογία παρά διευκολύνει.  Δικαιολογηµένα µπορεί να αναρωτηθεί 
κανείς µε ποια νοµιµοποιητική βάση αυτός ο Γενικός Γραµµατέας θα µπορεί να 
αξιολογεί, ως «Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς», τη διαθεσιµότητα και την 
καταλληλότητα των αναγκαίων πόρων των άλλων εµπλεκόµενων πλην του 
Υπουργείου του13. 

Γενικότερα πάντως στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών αρχών της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης ξενίζει ο ορισµός του Γενικού Γραµµατέα Ανθρωπίνου Δυναµικού του 
Δηµόσιου Τοµέα του ΥΠΕΣ ως «Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς» µε τόσο αυξηµένες 
αρµοδιότητες και απαιτητικές λειτουργίες. Οι δυσκολίες επιτείνονται από το γεγονός 
ότι αυτός ο Γενικός Γραµµατέας αναλαµβάνει την αρµοδιότητα εκπόνησης 
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 Η αναγνώριση αυτής της δυσκολίας εµπνέει στην πραγµατικότητα και την πρόταση της  ΚΕΔΕ «να 13

προστεθεί στον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού του κυβερνητικού έργου της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης η αρµοδιότητα του συνολικού συντονισµού της προτεινόµενης διοικητικής 
µεταρρύθµισης» (µε συµπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4622/2019).



«τετραετούς σχεδίου στρατηγικής για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήµατος 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» (περίπτωση ζ). Το σχέδιο στρατηγικής µάλιστα το 
υποβάλλει στη Βουλή, κάτι που θέτει πολλά ερωτήµατα ως προς τη νοµική φύση του, 
εάν αποτελεί δηλαδή ένα νοµοσχέδιο προς ψήφιση, υποδηλώνοντας εν τοις πράγµασι 
µεταφορά της συνταγµατικής αρµοδιότητας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας από τον 
Υπουργό στον Γενικό Γραµµατέα ή εάν υποδεικνύει απλά ένα κείµενο που 
υποβάλλεται προς ενηµέρωση από τον Γενικό Γραµµατέα στη Βουλή χωρίς, όµως, 
την έγκριση του Υπουργού! Δεδοµένου ότι για τα «ετήσια σχέδια δράσης», που θα 
υλοποιούν το τετραετές στρατηγικό σχέδιο απαιτείται η έγκριση του Υπουργού, 
γεννάται µείζον θέµα αποσαφήνισης της σχέσης Υπουργού-Γενικού Γραµµατέα στο 
εν λόγω πεδίο.  

Παρότι το ΣΝ προβλέπει τη συγκρότηση του «Εθνικού Συµβουλίου Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης» (άρθρα 12 και 13) και προσδιορίζονται οι γνωµοδοτικές 
αρµοδιότητές του, γεννώνται αµφιβολίες για το κατά πόσο ένα πολυµελές όργανο, 
που δεν θα διακρίνεται για τη συνεχή λειτουργία του, θα µπορεί να ασκεί 
αποτελεσµατικά την αποστολή του, ήτοι «να παρακολουθεί και (να) συλλέγει τη 
νοµολογία των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και τις συστάσεις αρµόδιων 
ανεξάρτητων αρχών» ή «να εκπονεί µελέτες... προς θωράκιση (;;;) του Εθνικού 
Συστήµατος». Προβλέπεται, βεβαίως, πως το Συµβούλιο επικουρείται από το 
«Επιχειρησιακό Κέντρο» (άρθρο 14), το οποίο όµως δεν είναι παρά η βαρύγδουπη 
µετονοµασία της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιων Οργανώσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 16.  

Το «Εθνικό Συµβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» στο οποίο συµµετέχουν 
εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων, των Περιφερειών και της ΚΕΔΕ ασκεί τη 
γνωµοδοτική του αποστολή, «µε σκοπό τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων προς 
τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά µε θέµατα ανακατανοµής η µεταφοράς 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης». Μεταξύ των 
αρµοδιοτήτων του Εθνικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται, επίσης ο σχεδιασµός των 
πολιτικών προώθησης της εφαρµογής του «Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης (άρθρο 13 παρ. 1α). Ανατρέχοντας, όµως, στον ορισµό του «Εθνικού 
Συστήµατος» (άρθρο 3, σηµείο δ), διαπιστώνουµε µε έκπληξη ότι πρόκειται, κατά 
έναν ταυτολογικό τρόπο, για  «το σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο οι ασκούµενες 
δηµόσιες πολιτικές ταξινοµούνται, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο COFOG, 
καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται κατανέµονται και εποπτεύονται µε σκοπό τη 
βελτιστοποίηση του συντονισµού, της διάδρασης και της συλλειτουργίας των 
διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης».  
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β) Ο περιθωριακός ρόλος του «Εθνικού Συµβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης»



Περαιτέρω, δικαιούµαστε να αναρωτηθούµε: Πώς είναι δυνατόν ένα γνωµοδοτικό 
όργανο (άρθρο 12) να εξοπλίζεται παράλληλα και µε αρµοδιότητες σχεδιασµού 
πολιτικής; Ένα ελάχιστο δείγµα εσωτερικής συνέπειας14 θα επέβαλλε οι 
αρµοδιότητες σχεδιασµού να µεταφέρονται στο στρατηγικό επίπεδο, δηλ. στο 
Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς που υποβάλλει και το τετραετές στρατηγικό σχέδιο.

Γενικότερα, πάντως, γίνεται φανερό (άρθρα 9, 10, 11, 13 και 16)  ότι δεν υπάρχει 
ούτε σαφής κατανοµή και αλληλοπεριχώρηση αρµοδιοτήτων µεταξύ διαφορετικών 
µονοπρόσωπων και πολυπρόσωπων οργάνων, αλλά ούτε και ξεκάθαρες γραµµές 
αναφοράς και επικοινωνίας µεταξύ τους, γεγονός που συγκροτεί µια σταθερή εστία 
σύγχυσης για τη µελλοντική λειτουργία τους15. Θα ήταν πολύ πιο συνεπές και 
ορθολογικό από οργανωσιακή σκοπιά να καταργηθούν το «Κεντρικό Σηµείο 
Αναφοράς» και τα «Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς» και να µεταφερθούν µε έναν απλό 
και σαφή τρόπο οι «στρατηγικές» αρµοδιότητες στο «Εθνικό Συµβούλιο 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης», ενώ οι «επιχειρησιακές» στο αντίστοιχο 
«Επιχειρησιακό Κέντρο». Χρήσιµη θα ήταν επίσης η θεσµοθέτηση ενός τρίτου 
οργάνου από εµπειρογνώµονες που θα παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 
στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ θα υποβάλλουν προτάσεις για την 
εφαρµογή των «καλών πρακτικών» και την εν γένει βελτίωση της Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης. 

 Μέσα στον καταιγισµό των καινοφανών ονοµασιών, των πρόσθετων αρµοδιοτήτων 
και των νέων δοµών, κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητη η πρόβλεψη για την 
ανάπτυξη και λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήµατος, που θα υποστηρίζει τη 
λειτουργία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αξίζει να σηµειωθούν οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να αντιµετωπίσει το προτεινόµενο Εθνικό Σύστηµα εξαιτίας του χαµηλού 
βαθµού ψηφιοποίησης ορισµένων δηµόσιων υπηρεσιών (πχ. των αυτοδιοικητικών 
µονάδων) και το αντίστροφο, λόγω της υπερ-ψηφιοποίησης ορισµένων άλλων, σε 
συνδυασµό µε τον χαµηλό βαθµό ψηφιακού αλφαβητισµού του προσωπικού που 
αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.  
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   Όπως επισηµαίνεται σε πρόσφατη απόφαση της ΚΕΔΕ, πολύ πιο συνεπές µε τις αρχές της 14

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα ήταν να συγκροτηθεί «Τοµεακό Σύστηµα Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης» κατά «λειτουργική περιοχή» ή έστω κατά «δηµόσια πολιτική». Στο ίδιο πλαίσιο, σε 
κάθε Τοµεακό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης θα έπρεπε: α) να λειτουργεί Επιτροπή 
Καθοδήγησης (Steering Committee), στην οποία να συµµετέχουν εκπρόσωποι των δηµοσίων φορέων 
του Συστήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η «εταιρική σχέση τους, β) να λειτουργεί ως εργαλείο 
διακυβέρνησης ένα ΟΠΣ/MIS και όλα τα ΟΠΣ/MIS των Τοµεακών Συστηµάτων να τροφοδοτούν το 
Πληροφοριακό Σύστηµα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και γ) τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς των 
φορέων του Τοµεακού Συστήµατος να συγκροτούν το τεχνικό δίκτυό του και το σύνολο των τεχνικών 
δικτύων αυτών να συγκροτούν το τεχνικό δίκτυο του «Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς».  

 Στο άρθρο 17 προβλέπεται η σύσταση, µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και των 15

συναρµόδιων Υπουργών, «συντονιστικών οργάνων υλοποίησης δηµόσιας πολιτικής», σε ειδικούς 
τοµείς όπου διαπλέκονται πολλοί φορείς και απαιτείται «ιδιαίτερη διαχείριση»,. Ενώ , όµως, 
αναφέρονται τα «σχέδια δράσης υλοποίησης δηµόσιας πολιτικής», δεν διευκρινίζεται ούτε ποιος θα τα 
καταρτίζει ούτε πώς θα διαµορφώνεται το περιεχόµενό τους. Τέλος, δεν προβλέπεται εάν τέτοια 
συντονιστικά όργανα µπορούν να συσταθούν σε αποκεντρωµένο ή περιφερειακό επίπεδο ούτε 
οριοθετείται η σχέση τους µε το «Εθνικό Συµβούλιο» ή το «Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης».  



Γ. Μια καταληκτική επισήµανση: Η ιδεολογική εµµονή της Κυβέρνησης στον 
συγκεντρωτισµό 

Είναι φανερό ότι η αρχιτεκτονική και ο εν γένει σχεδιασµός των αρµοδιοτήτων που 
αποδίδονται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα αντί να προάγουν λειτουργίες 
αποκέντρωσης, δικτύωσης και συνεργατικής άσκησης της εξουσίας, που αποτελούν 
τις sine qua non  προϋποθέσεις της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προωθούν τη 
λογική του συγκεντρωτισµού και της καθετοποίησης στη λήψη των αποφάσεων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προτεινόµενο άρθρο 15, καθορίζεται η αποφασιστική 
αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών επί των εισηγήσεων του Συµβουλίου (παρ. 
1) και για την περίπτωση συµφωνίας του, της σχετικής εισήγησής του προς την
Κυβέρνηση (παρ. 2), για ένταξη της ανακατανοµής αρµοδιοτήτων στο ΕΣΚυΠ του 
άρθρου 49 ν. 4622/2019. Αναφέρεται, επίσης, ρητώς ότι «ο Υπουργός Εσωτερικών 
δέχεται εν όλω ή εν µέρει, απορρίπτει ή αναπέµπει για συµπλήρωση τη γνώµη του 
Εθνικού Συµβουλίου». Συγχρόνως, το άρθρο 17 ορίζει ότι µε δική του απόφαση 
«συστήνονται, κατά περίπτωση, συντονιστικά όργανα υλοποίησης δηµόσιας πολιτικής». 
Στο δε άρθρο 18 παρ. 1, ο Υπουργός Εσωτερικών πάλι, µε µια ιδιαίτερα ευρεία 
εξουσιοδότηση, µπορεί να καθορίζει µονοµερώς και κυριαρχικώς το περιεχόµενο και 
το εύρος κάθε επιπέδου της λειτουργικής ταξινόµησης των δηµοσίων πολιτικών του 
άρθρου 7, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτοµέρεια.  
Με τις διατάξεις αυτές όµως ανατρέπονται οι ίδιες οι καταστατικές αρχές της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενδυναµώνεται ο συγκεντρωτισµός κατά την 
άσκηση των πολλαπλών αποσπασµατικών και επικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων και 
πολιτικών. Ενισχύεται δηλαδή η παθολογία που υποτίθεται πως έρχεται να 
θεραπεύσει η νοµοθετική πρωτοβουλία. 
Εξ ορισµού, όµως, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση συνδέεται µε τη βαθιά και 
ουσιαστική αποκέντρωση της δηµόσιας εξουσίας, καθώς και με τη δηµοκρατική και 
συνεργατική άσκησή της. Με το προτεινόµενο ΣΝ, ωστόσο, η κυβέρνηση αναιρεί τις 
θεµελιακές αξιακές προδιαγραφές αυτής της µορφής διακυβέρνησης υπέρ µιας 
συγκεντρωτικής, γραφειοκρατικής και αδιαφανούς διοίκησης, κάνοντας σαφή και 
ορατή την πολιτική επιλογή που αποτυπώθηκε στο νόµο 4622/2019 περί Επιτελικού 
Κράτους και αποκαλύφθηκε πανηγυρικά στην υπόθεση των υποκλοπών. 
Το πλέον παράδοξο στο προτεινόµενο ΣΝ είναι ότι, ενώ εξαγγέλλεται πανηγυρικά η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δύσκολα εντοπίζονται ρυθµίσεις που ανταποκρίνονται 
στη φιλοσοφία αυτής της µορφής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση, εντελώς υποκριτικά, 
υποδύεται ότι ακολουθεί τις αρχές αυτές, για λόγους «συµβολικούς» (Καρκατσούλης 
2023) ή ιδεολογικής µόδας, ενώ στην πραγµατικότητα διαφωνεί ριζικά µε αυτές. 
Προσποιείται, µε άλλα λόγια, ότι υιοθετεί τις αρχές, τα συνθήµατα και το πολιτικο-
διοικητικό αφήγηµα της αντιπολίτευσης και ότι συµµορφώνεται µε τα καθολικώς 
αποδεκτά πορίσµατα της διοικητικής επιστήµης αλλά και τις θέσεις των συλλογικών 
φορέων της αυτοδιοίκησης, µε σκοπό να επιδείξει ένα εκσυγχρονιστικό και 
µεταρρυθµιστικό προσωπείο, ενώ στην πράξη ενεργεί στην ακριβώς αντίθετη 
κατεύθυνση. 
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Κορυφαίο τραγελαφικό στιγµιότυπο είναι η παραποµπή στις συνταγµατικές διατάξεις 
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το µείζον λειτουργικό ζήτηµα των επικαλύψεων 
αρµοδιοτήτων (άρθρο 8 παρ. 2: «Η ανακατανοµή ή µεταφορά των αρµοδιοτήτων 
µεταξύ επιπέδων διακυβέρνησης διενεργείται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του 
Εθνικού Συστήµατος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και του άρθρου 102 του 
Συντάγµατος).  

Εν ολίγοις, το ΣΝ όχι µόνο δεν εγκαθιστά σύστηµα «συνεργατικής διακυβέρνησης» ή 
«συλλειτουργίας των διοικητικών επιπέδων», αλλά υπολείπεται δραµατικά του µέσου 
όρου άλλων ευρωπαϊκών χωρών στα αντίστοιχα πεδία, αγνοεί τις «καλές πρακτικές» 
του εξωτερικού και παρακάµπτει τις προτάσεις των συλλογικών φορέων της 
Αυτοδιοίκησης και των εµπειρογνωµόνων. Αντί για ένα σύστηµα «πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης», εγκαθιστά στην πραγµατικότητα ένα σύστηµα «πολύ επίπεδης» (!!!) 
διαχείρισης της εξουσίας, βγαλµένο από τις πιο γνήσιες παραδόσεις του 
συγκεντρωτικού αυταρχισµού της συντηρητικής παράταξης16. Ο πρακτικά 
ανεφάρµοστος χαρακτήρας του, σε συνδυασµό µε τα δοµικά «κατασκευαστικά» 
µειονεκτήµατά του, το καθιστούν νοµοθέτηµα που έχει εξασφαλίσει από τώρα µια 
προνοµιακή θέση στο «µουσείο των ΦΕΚ» της Μεταπολίτευσης.
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   Στο άρθρο 6, συνδέεται το παρόν νοµοσχέδιο µε τη νοµοθεσία περί επιτελικού κράτους (ν.16

4622/2019), της οποίας συνιστά συνέχεια και συµπλήρωση. Ωστόσο, ποιου Επιτελικού Κράτους 
πλέον, µετά 3,5 έτη προβληµατικής λειτουργίας του; Το «Επιτελικό Κράτος» φιλοδοξούσε να θεσπίσει 
σταθερούς µηχανισµούς διακυβέρνησης, ικανούς να εξασφαλίσουν τη συνοχή του κυβερνητικού έργου 
και να οριοθετήσουν την εξουσία του Πρωθυπουργού, αποτρέποντας τη µονοπρόσωπη άσκησή της και 
τις µεµονωµένες ενέργειες των προσώπων εµπιστοσύνης του. Η ratio αυτού του µοντέλου 
διακυβέρνησης ήταν η απεξάρτηση της πολιτικής από τα πρόσωπα και τις εµπνεύσεις τους, τα λάθη ή 
τις γκάφες τους, καθώς η τυποποίηση των διαδικασιών και οι θεσµικοί αυτοµατισµοί θα έθεταν 
φραγµούς στην αυθαιρεσία της ηγεσίας και θα καθιστούσαν περιττούς τους «έµπιστους» και την 
αφοσίωσή τους. Ωστόσο, η κυβερνητική πρακτική φανερώνει ότι ο «υπερσυγκεντρωτικός 
κυβερνητισµός» αποτελεί πλέον βασικό τρόπο διεύθυνσης των κρατικών υποθέσεων, ενώ 
αποτυπώνεται και στην κυρίαρχη οργανωτική ιδεολογία που διαπνέει τη συγκρότηση των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών του λεγόµενου «κέντρου διακυβέρνησης». Πλέον, ο Πρωθυπουργός, µε τη 
συνδροµή ενός πανίσχυρου «µεικτού µηχανισµού», κυβερνητικού και κοµµατικού, που υπάγεται 
απευθείας στον ίδιο, προβάλλει ως ένα παντελώς ανέλεγκτο κέντρο εξουσίας, καθιστώντας απολύτως 
επίκαιρη την αναζήτηση δραστικών αντιβάρων, στα οποία τόσο επέµενε ο Αριστόβουλος Μάνεσης.  
Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε τους βαθύτερους λόγους που ενισχύουν, ειδικά σήµερα, τη ροπή 
στις αντισυνταγµατικές πρακτικές και να αναλύσουµε µεθοδικά τα συστατικά αυτού του «εκρηκτικού 
µείγµατος» θεσµικών προδιαγραφών και πολιτικο-ιδεολογικών επιλογών (έλλειψη αντιβάρων, 
συγκεντρωτική διακυβέρνηση, προσωποπαγής άσκηση της εξουσίας, ολιγαρχική οργανωτική 
ιδεολογία), το οποίο µοιραία απολήγει σε µια επιζήµια αίσθηση παντοδυναµίας, απουσίας ορίων και 
άρνησης θεσµικής αυτοσυγκράτησης.
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