
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει δυο πολύ σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει 

με την χαμηλή παραγωγικότητα του και το δεύτερο με την καθιερωμένη αντίληψη ότι η 

θέση στο δημόσιο είναι μιορφή κοινωνικής παροχής.  

Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα δυο αυτά σημαντικά προβληματα θα πρέπει 

να εισάγουμε νεα μοντέλα διοίκησης των δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών. 

Ξεχωρίζοντας σε δυο βασικούς τομείς το δημόσιο μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις 

υπηρεσίες ή δομές που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία και δεν παράγουν 

κάποιο οικονομικό έργο (σώματα ασφαλείας) και σε αυτές που παράγουν οικονομικό έργο 

(δομές υγείας, κοινωνική ασφάλιση).  

 

Σύστημα διοίκησης 

Για την ομαλότερη λειτουργία και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων 

οργανισμών θα πρέπει να αλλάξει ριζικά ό τρόπος λειτουργίας του. Το κάθε υπουργείο θα 

πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκοπό ύπαρξης του κάθε οργανισμού και να φροντίσει έτσι ώστε 

τυχόν συναρμοδιότητες να επιλύονται διαχωρίζοντας το επιχειρησιακό έργο. Κάθε 

υψηλόβαθμη διοικητική θέση θα έχει ορισμένη θητεία ή οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα 8 έτη. Το κάθε υψηλόβαθμο στέλεχος θα φέρει ως διευθύνων σύμβουλος του 

οργανισμού ακέραια την νομική ευθύνη για τα αποτελέσματα και τις δράσεις του 

οργανισμού και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αμοίβεται από ένα συνδιαστικό σύστημα 

παροχών. Σταθερό πακέτο αμοιβής ικανοποιητικό και πριμ αποδοτικότητας που θα 

εμπεριέχει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά είναι η 

οικονομική απόδοση του οργανισμού (αν είναι πλεονασματικός ή ελλειματικός) και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά αφορούν το επίπεδο εξυπηρέτησης της υπηρεσίας προς τους 

πολίτες (το οποίο επίσης μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να καταγραφεί με έρευνες από 

τρίτους). Ο προϋπολογισμός του κάθε οργανισμού σε ετήσια βάση θα ελέγχεται και σε 

καλή απόδοση θα επιβραβεύονται όλοι οι εργαζόμενοι με επιπρόσθετη αμοιβή ή παροχές 

οι οποίες θα ισχύουν για ένα έτος.  

Τα μεσαία στελέχη των οργανισμών (διευθυντές και προϊστάμενοι) είναι υπέυθυνα για την 

ομαλή λειτουργία των τμημάτων τους και την αξιολόγηση του προσωπικού τους σε ετήσια 

βάση.  Σε περίπτωση που οι στόχοι επιτυγχάνονται θα υπάρχει μέριμνα για την επιπλέον 

αμοιβή τους με μορφή μπόνους ή παροχής για ένα χρονικό διάστημα. Στην ετήσια 

αξιολόγησης τους θα μαζεύουν μόρια τα οποία θα τους δίνουν την δυνατότητα να 

αιτούνται για υψηλότερη διοικητική θέση όταν θα πάρχει κάποια διαθέσιμη. Θα πρέπει να 

τηρούν και να επιτυγχάνουν τους στόχους για το τμήμα τους καθώς σε διαφορέτικη 

περίπτωση θα χάνουν τις διοικητικές θέσεις και θα επιστρέφουν σε χαμηλότερο ιεραρχικό 

επίπεδο. Επίσης θα είναι υπεύθυνοι για την άμεση διασύνδεση της εργασίας των 

υφισταμένων τους με ποσοτικά χαρακτηριστικά για τον δυνατό αντικειμενικότερο τρόπο 

αξοιλόγησης. Σταθερά αρνητική επίπτωση στην απόδοση των τμημάτων τους θα έχει και 

οικονομικές κυρώσεις που θα σχετίζονται με μείωση τμήματος της αμοιβής τους. 



Τα στελέχη πρώτης γραμμής θα έχουν κι αυτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια με τα οποία 

θα αξιολογούνται στην εργασία τους. Σε περίπτωση που οι στόχοι επιτυγχάνονται θα 

υπάρχει μέριμνα για την επιπλέον αμοιβή τους με μορφή μπόνους ή παροχής για ένα 

χρονικό διάστημα (π.χ. χορήγηση ετησίων καρτών με ΜΜΜ). Στην ετήσια αξιολόγησης τους 

θα μαζεύουν μόρια τα οποία θα τους δίνουν την δυνατότητα να αιτούνται για διοικητική 

θέση όταν θα πάρχει κάποια διαθέσιμη. 

Σε περίπτωση σταθερής μειωμένης απόδοσης για μακρύ χρονικό διάστημα θα έχει 

επίπτωση στο επίπεδο αμοιβής και σε περίπτωση παράτασης της μειωμένης απόδοσης θα 

αποπέμπεται από την υπηρεσία του με το ερώτημα της απόλυσης. Σε αυτή την περίπτωση ο 

εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει σε άλλη υπηρεσία τις ικανότητες του για 

ένα χρόνο και σε περίπτωση μη διόρθωσης θα απομπέται προς απόλυση. 

 

Σύστημα αξιολόγησης 

 Η αξιολόγηση θα εμπεριέχει ποσοτικά (π.χ. αριθμός ατόμων που εξυπηρετείται σε 

καθημερινή βάση με μέτρηση της παραγωγικότητας τους) και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

(συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, προσήλωση στους στόχους κτλ). Η ετήσια αξιολόγηση 

αφορά όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και πρέπει να εμπεριέχει ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια τα οποία θα κάνουν το σύστημα αξιολόγησης το δυνατό αδιάβλητο. Τα ποσοτικά 

κριτήρια θα θέτονται από την αρχή της χρονιάς και θα εξετάζεται η πρόοδος τους κάθε 

τρίμηνο. Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος θεωρεί ότι δεν τυγχάνει ίσης μεταχείρίσης ή 

αντικειμενικής αξιολόγησης θα έχει την δυνατότητα ένστασης στο διοικητικό συμβούλιο ή 

στον προσωπάρχη του οργανισμού. 

Οφέλη 

Τα οφέλη από την αλλαγή μοντέλου είναι τα παρακάτω: 

 Αύξηση παραγωγικότητας και τόνωση ιδιωτικής οικονομίας: Καταρχήν μόνο από την 

αύξηση της παραγωγικότητας των οργανισμών θα μειωθεί σημαντικά το πρόβλημα της 

ιδιωτικής οικονομίας. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης θα επιταχυνθούν η διαφθορά θα μειωθεί, 

καθώς δίνονται χρηματικά κίνητρα απόδοσης στους εργαζόμενους, και η βελτίωση του 

οικονομικού περιβάλλοντος θα συμβάλει στην προσέλκυση των επενδύσεων και την 

ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας. Η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας θα αυξήσει τα 

φορολογικά έσοδα και συνεπώς θα μειώσει την πίεση για περικοπές δαπανών στο δημόσιο. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κινητρα: Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα θα έχουν την 

δυνατότοτητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και μέσα από ένα αξιοκρατικό σύστημα 

αξιολόγησης θα μπορούν να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της καριέρας τους στο δημόσιο 

τομέα. Παράλληλα θα τους δώσει και έναυσμα να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ιδιωτική 

οικονομία όταν διαπιστώνουν ότι οι δυνατότητες τους δεν αμοίβονται όπως θα μπορούσαν 

να αμοιφθούν αν ιδιωτεύαν.  

 



Κοινωνική δικαιοσύνη: Επιπλέον αμβλύνει το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας που νιώθει 

το τμήμα της κοινωνίας που δεν απολαμβάνει τα προνόμια του δημοσίου τομέα. Οι θέσεις 

εργασίας του δημοσίου παύουν να αποτελούν κοινωνική παροχή για τους κομματικούς 

πελάτες και παύουν να αποτελούν νεκροτοφεία δεξιοτήτων και φιλοδοξιών 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  


