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Μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη Δημόσια 
Διοίκηση με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ.
Ο στόχος της «απο-πολιτικοποίησης»
και η θέσπιση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών

του Απόστολου Παπατόλια

Δρ. Δημοσίου Δικαίου (Paris X-Nanterre), Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Το αίτημα της απο-πολιτικοποίησης της δημόσιας 
διοίκησης εμφανίζεται από το 2012 και ένθεν ως πρω-
ταρχικό ζητούμενο και κεντρικός άξονας κάθε σο-
βαρού μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος του διοικητι-
κού συστήματος της χώρας μας. Όπως είναι φυσικό 
για κάθε αόριστη έννοια που φορτίζεται ποικιλοτρό-
πως από ιδεολογικο-πολιτικές εντάσεις της συγκυ-
ρίας και ανόμοιες θεωρητικές ή αναλυτικές αφετηρίες, 
η απο-πολιτικοποίηση μπορεί να εκληφθεί με διαφο-
ρετικούς τρόπους, είτε συμπληρωματικούς είτε αμοι-
βαία αποκλειόμενους.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιά-
σει τις εναλλακτικές εκδοχές της απο-πολιτικοποίη-
σης αποδίδοντας έμφαση σε εκείνες που συνέχουν 
–με έναν ομολογημένο ή υπόρρητο τρόπο– το με-
ταρρυθμιστικό εγχείρημα της σύστασης Εθνικού Μη-
τρώου Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, 
που δρομολογήθηκε με την ψήφιση του ν. 4369/2016 
(του λεγόμενου «Νόμου Βερναδάκη» για τη διαφάνεια 
- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης). Ο Νόμος αυτός αποτελεί, από το ξέσπα-
σμα της κρίσης και μετά, την πιο συστηματική από-
πειρα σε νομοθετικό επίπεδο να θεσπιστούν διαδικα-
σίες και εγγυήσεις απο-πολιτικοποίησης σε ολόκληρο 
σχεδόν το φάσμα της λειτουργίας της Δημόσιας Διοί-
κησης. Για τον λόγο αυτό, συνιστά προνομιακό πεδίο 
για την ανίχνευση και την κριτική ανάλυση της σύγ-
χρονης εκδοχής της απο-πολιτικοποίησης στο σύ-
στημα διακυβέρνησης της χώρας μας.

Σε μια πρώτη ενότητα, θα αναλυθούν οι διαφορε-
τικές προσλήψεις της απο-πολιτικοποίησης σε συ-
νάρτηση με α) τη διαδικασία νομιμοποίησης της θε-
σμογένεσης και της πρακτικής λειτουργίας των Ανε-
ξάρτητων Αρχών, β) τον διακηρυγμένο στόχο της 
αποκομματικοποίησης, δηλαδή της απαλλαγής από 
την ενδημική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα «κομμα-

τοκρατία», γ) τα ποικίλα θεωρητικά και ιδεολογικά 
ρεύματα που συγκροτούν διακριτά μεταρρυθμιστικά 
«παραδείγματα» στον χώρο της δημόσιας διοίκησης 
και δ) τις προτάσεις διοικητικής μεταρρύθμισης που 
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο διαχείρισης της ελληνικής 
δημοσιονομικής κρίσης.

Στη δεύτερη ενότητα, που εστιάζει στην κριτική 
προσέγγιση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη 
σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, θα 
παρουσιαστούν διαδοχικά α) οι βασικές παραδοχές 
και οι κυριότερες ρυθμίσεις του Συστήματος του Μη-
τρώου στον ν. 4369/2016, β) η ειδικότερη εκδοχή της 
απο-πολιτικοποίησης, ως «χειραφέτησης» και «λει-
τουργικού αυτοπροσδιορισμού» της διοίκησης, γ) το 
βασικό πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ 
των κομμάτων για τον νέο ρόλο των «Γενικών Γραμ-
ματέων» στο πολιτικο-διοικητικό σύστημα και, τέλος, 
δ) η ιδιαίτερη πρόσληψη του ΑΣΕΠ ως «θεσμικού εγ-
γυητή» του όλου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος.

Α. Οι διαφορετικές προσλήψεις της απο-πολιτικο-
ποίησης και οι Ανεξάρτητες Αρχές

Η αρχική πρόσληψη της απο-πολιτικοποίησης συν-
δέεται, από πολιτειολογική άποψη, με το κλασικό αί-
τημα του φιλελεύθερου τυπικού κράτους δικαίου για 
πολιτικά και κομματικά ουδέτερη διοίκηση, η οποία 
ως όργανο της εκτελεστικής εξουσίας έχει ως απο-
κλειστική αποστολή την πιστή εκτέλεση των νόμων. 
Η διοίκηση αυτή οφείλει να εφαρμόζει κατά «αυτό-
ματο» τρόπο (Montesquieu, Papatolias, 2000) τη γε-
νική και απρόσωπη νομοθεσία σε όλους τους πολί-
τες χωρίς καμία διάκριση, διασφαλίζοντας την απο-
λύτως ισότιμη μεταχείρισή τους. Η ανάγκη της πι-
στής-μηχανικής εφαρμογής των νόμων επιτάσσει συ-
ναφώς τη στεγανοποίηση της διοίκησης από το πολι-
τικό και κοινωνικό περιβάλλον και εξ αυτού την πο-
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λιτική και κομματική ουδετερότητα των υπαλλήλων 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η πολι-
τική ουδετερότητα της διοίκησης αποτελεί συστατικό 
στοιχείο και της ιδεοτυπικής κατασκευής της «γρα-
φειοκρατίας» από τον Μ. Weber, ως απόλυτα ορθο-
λογικής διοικητικής μηχανής με εγγενή αποτελεσματι-
κότητα και προβλεψιμότητα, καθορισμένες σφαίρες 
αρμοδιότητα, νομιμοφροσύνη, απρόσωπη τυπική ιε-
ραρχία και επαγγελματικό πνεύμα.

Η νεώτερη, ωστόσο, εκδοχή του νεωτερικού κρά-
τους στο πλαίσιο της ισχυρής παρεμβατικής παρου-
σίας του στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας, 
ως σύγχρονο δηλαδή κοινωνικό κράτος ή κράτος 
πρόνοιας, δεν συνάδει με τον περιορισμό της διοί-
κησης στην ουδέτερη εκτέλεση των νόμων. Πλέον, το 
νομιμοποιητικό θεμέλιο της διοικητικής δράσης μετα-
κινείται από την τυπική νομική ορθολογικότητα στην 
αποτελεσματικότητα της δράσης αυτής και στη δυνα-
τότητα επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που θέτει ο 
συνολικός κρατικός προγραμματισμός. Στο νέο αυτό 
πλαίσιο, όπου η νομιμοποίηση της διοίκησης συναρ-
τάται με τις εκροές του διοικητικού συστήματος (Πα-
πακωνσταντίνου, 2011), η απο-πολιτικοποίηση συν-
δέεται κυρίως με την αποτίναξη όλων εκείνων των 
δυσμενών πολιτικών επιρροών που επιβαρύνουν την 
ορθολογική οργάνωση και λειτουργία των διοικητι-
κών δομών, παρεμποδίζοντας την παραγωγή των 
αναμενόμενων κοινωνικών αποτελεσμάτων. Η ίδια σε 
γενικές γραμμές πρόσληψη του αιτήματος της απο-
πολιτικοποίησης κυριαρχεί και στο ύστερο μετα-βιο-
μηχανικό κράτος, παρά τον υψηλό βαθμό μετεξέλι-
ξης των κρατικών μηχανισμών στην κατεύθυνση του 
κατακερματισμού των διοικητικών (διαχειριστικών ή 
ρυθμιστικών) λειτουργιών, της αλληλοδιείσδυσης δη-
μόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, καθώς και της υπε-
ρεθνικής ή παγκόσμιας διακυβέρνησης (Flinders, 2011).

1. Απο-πολιτικοποίηση και νομιμοποίηση των 
Ανεξάρτητων Αρχών

Το πώς η μετατόπιση της νομιμοποιητικής βάσης 
της δημόσιας διοίκησης προσδίδει νέο περιεχόμενο 
στην απο-πολιτικοποίηση γίνεται ευχερέστερα αντι-
ληπτό, όταν αναζητήσουμε –και προσδιορίσουμε 
ιστορικά– τους δικαιοπολιτικούς λόγους, τη ratio δη-
λαδή, της ίδρυσης των Ανεξάρτητων Αρχών τόσο 
στα αλλοδαπά πρότυπα όσο και στις ημεδαπές εκ-
δοχές τους (Κουλούρης, 1993). Όπως ευρέως αναγνω-
ρίζεται, στο τέλος περίπου του 20ου αιώνα, πολλές 
χώρες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προ-

σφεύγουν στη λύση να ουδετεροποιήσουν πολιτικά 
ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς της κρατικής δραστη-
ριότητας, επειδή αναγνωρίζουν την αδυναμία τους 
να διαχειριστούν με επάρκεια θέματα, όπως η αξιο-
κρατία στη δημόσια διοίκηση ή η λειτουργία κρίσιμων 
τομέων της αγοράς (Βενιζέλος, 2002). Με όρους πολι-
τικής επιστήμης, τα συστήματα διακυβέρνησης ομολο-
γούν την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν αποτε-
λεσματικά έναν όγκο εισροών (inputs) και να επεξερ-
γαστούν ρυθμιστικές επιλογές-εκροές (outputs) που 
να επιλύουν τα προβλήματα (Τσιμπούκης, 2011), με 
ισχυρό βαθμό ανταπόκρισης στα κοινωνικά αιτή-
ματα. Στο πλαίσιο της προβληματικής για τη διαρκή 
βελτίωση της παραγωγικότητας της κρατικής μηχα-
νής, οι Ανεξάρτητες Αρχές προβάλλουν ως η εναλλα-
κτική λύση στη γραφειοκρατικοποιημένη και πατερ-
ναλιστική διοίκηση, στον βαθμό που ένας αστερισμός 
από αμερόληπτα, ανεξάρτητα και απαλλαγμένα από 
τις γραφειοκρατικές δυσκαμψίες όργανα εισέρχεται 
δυναμικά στο προσκήνιο με την αξίωση να επωμιστεί 
κρίσιμες ρυθμιστικές λειτουργίες και να ικανοποιήσει 
κοινωνικές ζητήσεις είτε πρόκειται για την προστα-
σία θεμελιωδών δικαιωμάτων είτε για τομείς και ρύθ-
μισης της «αγοράς» είτε, τέλος, για την εποπτεία των 
ίδιων των διοικητικών λειτουργιών.

Το αίτημα της απο-πολιτικοποίησης γίνεται έτσι 
αντιληπτό ως αφαίρεση κρίσιμης πολιτικής ύλης από 
την πολιτική τάξη (Κοντιάδης, 2007), προκειμένου να 
διασωθεί η ρυθμιστική ικανότητα του κράτους, αλλά 
και η κλονισμένη αξιοπιστία του πολιτικού συστήμα-
τος εξαιτίας της αδυναμίας του να αναλάβει τις ευ-
θύνες του, που απορρέουν από τη διαδικαστική δη-
μοκρατική νομιμοποίησή του, βάσει του πλειοψηφι-
κού κριτηρίου. Οι Ανεξάρτητες Αρχές (ΑΑ) προβάλ-
λουν, με άλλα λόγια, ως έκφραση αυτοκριτικής του 
πολιτικού συστήματος και ως δήλωση αυτοδέσμευ-
σης της πολιτικής τάξης να μην παρεμβαίνει σε πεδία 
που έχει εκχωρήσει σε όργανα εκτός κλασικής δη-
μοκρατικής νομιμοποίησης, προκειμένου να θωρακι-
στεί η αποτελεσματικότητα και η κοινωνική αποδοχή 
της κρατικής παρέμβασης σ’ αυτά τα πεδία (Σπανού, 
2011). Με άλλα λόγια, οι ΑΑ αποτελούν έκφραση της 
προϊούσας δυσπιστίας της κοινωνίας για την απο-
τελεσματικότητα και την αμεροληψία των κλασικών 
ρυθμιστικών μηχανισμών του Κράτους (Γεωργαντάς, 
2004) και, υπό την έννοια αυτή, της στοχευμένης δι-
εκπεραίωσης δημόσιων πολιτικών και ικανοποίησης 
κοινωνικών αιτημάτων εκεί όπου αποδεδειγμένα το 
κράτος νοσεί (π.χ. αξιοκρατικές προσλήψεις), οι ΑΑ 
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ιδρύουν μία νέα σχέση μεσολάβησης και μια νέα ισορ-
ροπία μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Αυτή η σχέση 
είναι συχνά ανταγωνιστική με τις σχέσεις κομματι-
κής διαμεσολάβησης, προκειμένου περί προστασίας 
συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών ή άσκη-
σης αμιγώς καθηκόντων εκτελεστικής εξουσίας (Παυ-
λόπουλος, 2011).

Εν όψει αυτού του συνεπειοκρατικού και a pos-
teriori τρόπου νομιμοποίησης των ΑΑ, βασισμένου 
στην αποτελεσματική και αμερόληπτη δράση τους ως 
ανεξάρτητων οργάνων, η απο-πολιτικοποίηση νοεί-
ται αφενός ως ομολογία διαχρονικής αποτυχίας του 
αντιπροσωπευτικού πολιτικού συστήματος να αντα-
ποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις διακυβέρνησης 
(Βενιζέλος, 2002) και αφετέρου ως κυριαρχία του 
προτύπου της απρόσωπης ρυθμιστικής ή «αγαθής 
διακυβέρνησης» (Ψήμμας, 2017). Ωστόσο, η συνεπειο-
κρατική αποπολιτικοποίηση θα έστεκε μετέωρη χωρίς 
a  priori εγγυήσεις της αποτελεσματικής και αμερόλη-
πτης δράσης αυτής της «νέου τύπου» δημόσιας διοί-
κησης. Στην πραγματικότητα, η τάση για αποπολι-
τικοποίηση και ουδετεροποίηση ρυθμιστικών πεδίων 
μέσω της εκχώρησής τους σε ανεξάρτητους οργανι-
σμούς συναρτάται στενά με την προϊούσα άνοδο της 
τεχνοκρατίας στο μετα-νεωτερικό κράτος σε βάρος 
της πολιτικής, όπου η αυθεντία της γνώσης στο πλαί-
σιο των σύγχρονων επιστημικών κοινοτήτων μετα-
τρέπεται σε άμεση πηγή νομιμοποίησης μιας ρυθμι-
στικής δραστηριότητας, συχνά σε βάρος του παρα-
δοσιακού κεντρικού ελέγχου του κράτους. Οι μέθο-
δοι άσκησης του έργου των ΑΑ, καθώς και η υψηλή 
και εξειδικευμένη τεχνική γνώση των μελών τους στο 
πεδίο άσκησης της δραστηριότητάς τους, λειτουργούν 
στην πράξη ως τεκμήριο ορθότητας, εγγύηση αντικει-
μενικότητας και στοιχείο υπεροχής έναντι τόσο των 
παραδοσιακών μορφών πολιτικής αντιπροσώπευ-
σης όσο και έναντι της κλασικής διοικητικής γραφειο-
κρατίας. Η διοίκηση βάσει αποτελεσμάτων και η τε-
χνοκρατική διακυβέρνηση των ειδικών (Haas, 1992) έρ-
χονται να υποσκελίσουν στην πραγματικότητα την 
πολιτική τάξη ως φορείς μιας νέας ορθολογικότητας 
που εμπλουτίζεται περαιτέρω με μια έντονα ηθική 
διάσταση των νέων φορέων άσκησης δημόσιας εξου-
σίας. Αυτή η τάση ηθικοποίησης συνδέεται κυρίως με 
την προβολή του «εγνωσμένου κύρους» των προ-
σώπων που συμμετέχουν στη σύνθεση των ΑΑ, το 
οποίο ως αυτονόητο ακολούθημα της τεχνοκρατικής 
επάρκειάς τους εκβάλλει περίπου αυτόματα σε βε-
βαιότητα για ενάρετη και αμερόληπτη στάση (Γιαννά-

κος, 2011), καθώς και σε θωράκιση της ανεξαρτησίας 
τους. Χωρίς να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα στη γνωστή 
νομική θεωρία των συνταγματικών εγγυήσεων προ-
σωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας με τις οποίες 
περιβάλλονται οι ΑΑ, αρκεί να αναφέρουμε ότι σε ένα 
σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου αυτή η ανεξαρ-
τησία εμφανίζεται ως ρωγμή στην αρχή της δημοκρα-
τικής νομιμοποίησης, που επιβάλλει στη διοίκηση να 
εκτελεί τη βούληση των δημοκρατικά ελεγχόμενων ορ-
γάνων (κυβέρνηση), προκειμένου να διασωθούν κρί-
σιμα στοιχεία της δικαιοταξίας μας, όπως η διαφά-
νεια και η αμεροληψία της διοικητικής δράσης, η προ-
στασία συνταγματικών δικαιωμάτων και η αποτελε-
σματική ρύθμιση της αγοράς. Όπως σημειώνει ο Ν. 
Αλιβιζάτος (2008), «η απόκλιση αυτή από τη δημοκρα-
τική αρχή δικαιολογείται όλως κατ’ εξαίρεση… καθώς 
θεωρείται θεμιτό να ιδρύονται όργανα ανεξάρτητα, 
μη υπαγόμενα στην ιεραρχική δομή της δημόσιας διοί-
κησης, τα οποία –ανεπηρέαστα από τα κόμματα– θα 
ασκούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει εκάστοτε ο 
νομοθέτης χωρίς να υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις, 
ούτε σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε καν σε έλεγχο νομιμό-
τητας άλλου πλην του δικαστικού».

Γίνεται αποδεκτό ότι, μέσω της συνεπειοκρατικής 
και πραγματιστικής αποδοχής τους, οι ΑΑ συμβάλ-
λουν ουσιωδώς στη νομιμοποίηση του αντιπροσω-
πευτικού πολιτικού συστήματος. Έτσι, την ίδια στιγμή 
που «μοιάζει οξύμωρο και αντιφατικό η δημοκρατία 
να υπηρετείται από θεσμούς και όργανα που τα ίδια 
δεν λειτουργούν με τρόπο δημοκρατικό» (Μακρυδη-
μήτρης, 2009), η κρατική οργανωμένη πολιτική κοινό-
τητα ενισχύεται και θωρακίζεται απέναντι στα κάθε 
λογής επιμεριστικά και ιδιωτικο-οικονομικά συμφέ-
ροντα που επιχειρούν να την αλώσουν (Σωτηρέλης, 
2000). Το παράδοξο έγκειται στο ότι οι ΑΑ, όταν ενι-
σχύουν το δικαιοκρατικό πυλώνα της αντιπροσω-
πευτικής δημοκρατίας, αποτυπώνουν συγχρόνως 
τη βαθιά κρίση της δημοκρατικής αρχής (Βενιζέλος, 
2002). Ως διαφοροποιημένος πυλώνας νομιμοποίη-
σης, η παρουσία αυτής της «παράλληλης δομής» πο-
λιτικής εξουσίας στο διοικητικό σύστημα δεν σημα-
τοδοτεί τόσο μια αποδυνάμωση του κρατικού πυ-
ρήνα, όσο έναν εμπλουτισμό της δομής του κράτους 
με νέα πιο σύνθετα δίκτυα εξουσίας και μια «μετα-
τόπιση λειτουργιών σε άλλες περιοχές του πολιτι-
κού πλέγματος εξουσίας», προκειμένου να μειωθούν 
οι πιέσεις που ασκεί η δημοκρατική λειτουργία στο 
πολιτικό προσωπικό που συμμετέχει στον πυρήνα 
των κρατικών λειτουργιών (Γεωργαντάς, 2004). Υπό 
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το φως αυτών των παραδοχών, αντιλαμβανόμαστε 
ότι οι ΑΑ δρουν ενισχυτικά προς την αποδυναμωμένη 
κρατική εξουσία, συμβάλλοντας τόσο στην αυτοπρο-
στασία της έναντι των επιμεριστικών συμφερόντων 
όσο και στην επαναπολιτικοποίησή της σε βάρος της 
ανέλεγκτης και αθεσμοποίητης κυριαρχίας των ιδιω-
τικών κέντρων εξουσίας.

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η αποπολιτικο-
ποίηση παύει να αποτελεί κεντρικό μεταρρυθμιστικό 
πρόταγμα, αλλά ότι νοείται πλέον και κυρίως ως 
αποκομματικοποίηση της διοικητικής δράσης. Τούτο 
διότι μεταξύ των επιμεριστικών συμφερόντων που 
απειλούν τη δημόσια σφαίρα με αποικιοποίηση εμ-
φανίζεται και η παθογένεια της αυθαίρετης διείσδυ-
σης των κομμάτων στο σώμα της δημόσιας διοίκη-
σης, η οποία έχει προσλάβει στα χέρια μας ενδημικές 
διαστάσεις με το φαινόμενο της «κομματοκρατίας». 
Πλέον, οι ΑΑ θεωρούνται ως βασικό εργαλείο αντί-
στασης απέναντι στην απειλή της κομματικοποίησης 
της κρατικής εξουσίας που υπονομεύει δραστικά την 
αμεροληψία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικό-
τητα της διοικητικής δράσης. Οι κομματικές συμπε-
ριφορές αξιολογούνται εξ ορισμού ως διαβλητές και 
αδιαφανείς σε αντιδιαστολή με την εμμενή ηθικότητα, 
ανιδιοτέλεια και αντικειμενικότητα των ΑΑ (Κοντιά-
δης, 2009). Αυτές αρχίζουν να δικαιολογούνται ηθικο-
πολιτικά ως φραγμός στην άλωση του Κράτους από 
τα πελατειακά συμφέροντα που εκπροσωπούν τα 
κόμματα, καθώς προβάλλουν ως φορείς εξορθολογι-
σμού και υποσκέλισης της αδυναμίας του πολιτικού 
προσωπικού να εξασφαλίσουν την ηθική και αποτε-
λεσματική λειτουργία της διοίκησης. Εν κατακλείδι, οι 
ΑΑ εμφανίζονται ως το πιο δραστικό εργαλείο στε-
γανοποίησης της διοίκησης από τις αθέμιτες πιέσεις 
και την άσκηση επιρροής των πολιτικών κομμάτων 
και, για τον λόγο αυτό, εξοπλίζονται με αυξημένες εγ-
γυήσεις ανεξαρτησίας τόσο εντός του πλαισίου της 
εκτελεστικής λειτουργίας όσο και έναντι της ιεραρ-
χικής δομής της διοίκησης, με συνέπεια να μπορούν 
χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή κυρώσεις να αντιστρατεύο-
νται ακόμη και την επίσημη κυβερνητική πολιτική στον 
τομέα δραστηριότητάς τους.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αναπότρεπτα μια ένταση 
στις σχέσεις των ΑΑ με την πολιτική τάξη (Κοντιάδης, 
2003), η οποία άλλοτε εκδηλώνεται ως μια ρητορική 
σύγκρουσης μεταξύ «τεχνοκρατικών» και «πολιτι-
κών» κριτηρίων για την επίλυση ενός ζητήματος ρύθ-
μισης, άλλοτε πάλι εκφράζεται με μια συνειδητή προ-
σπάθεια των κομματικών επιτελείων είτε να απονευ-

ρώσουν και να περιορίσουν είτε να ελέγξουν ευθέως 
τη λειτουργία των Αρχών.

Βεβαίως, η μέθοδος συγκρότησης των ΑΑ με προ-
σφυγή σε ευρύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες 
στο πλαίσιο μιας συναινετικής μετα-πλειοψηφικής 
λειτουργίας του πολιτεύματος (Βενιζέλος, 2001), τους 
προσδίδει πρόσθετο υπερκομματικό κύρος και ενι-
σχύει το πλεονέκτημα της αμεροληψίας τους έναντι 
της πολιτικής τάξης. Δεν πρέπει, ωστόσο, να υπερ-
τιμάται το πλεονέκτημα αυτό σε μια περίοδο βαθιάς 
κρίσης στην αξιοπιστία των κομμάτων, όπου η επί-
τευξη ευρύτερων κομματικών συναινέσεων για την 
τοποθέτηση κάποιων προσώπων έχει σχετικοποιη-
θεί στην κοινωνική συνείδηση ως κριτήριο αξιοκρατι-
κής στελέχωσης (Αλιβιζάτος, 2011). Τέλος, ας σημειω-
θεί ότι οι διαδικασίες ανάδειξης συναινέσεων και εξα-
σφάλισης της διακομματικής αποδοχής των ΑΑ πι-
στοποιούν συχνά, λόγω των διαβουλεύσεων και συ-
νεννοήσεων που προηγούνται για την επίτευξη της 
πολυπόθητης συμφωνίας συγκρότησής τους (Γεωργι-
άδης/Κοντογιάννη, 2014), τον άρρηκτο δεσμό τους με 
τα πολιτικά κόμματα, στα οποία προσδοκάται ότι θα 
λειτουργήσουν ως αντίβαρο.

2. Η απο-πολιτικοποίηση ως απαλλαγή από την 
κομματοκρατία

Η επισήμανση ότι η κομματοκρατία αποτελεί δια-
χρονική παθογένεια και ιδιαιτερότητα του ελληνικού 
πολιτικο-διοικητικού συστήματος έχει αποκτήσει πια 
καθολική ισχύ. Τόσο οι εκθέσεις (Μακρυδημήτρης - 
Μιχαλόπουλος, 2000) των Ελλήνων και ξένων εμπει-
ρογνωμόνων [Κ. Βαρβαρέσσου (1952), G. Langrod (1964), 
ΚΕΠΕ (1988), Μελέτη των «100» (1990), Μελέτη Ζολώτα 
(1991), Μελέτη Δεκλερή (1992), Μελέτη Σπράου (1998)] 
όσο και οι προτάσεις των διεθνών φορέων και ευ-
ρωπαϊκών οργανισμών πριν το ξέσπασμα, αλλά και 
κατά τη διάρκεια της κρίσης (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ΔΝΤ, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα) συγκλί-
νουν στο συμπέρασμα ότι κεντρικός στόχος κάθε με-
ταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση είναι η απαλλαγή 
από τις παραμορφωτικές επιδράσεις της κομματικής 
παρέμβασης στη διοικητική λειτουργία. Για λόγους οι-
κονομίας της ανάλυσης, υιοθετούμε τον ευρύτερο ορι-
σμό της κομματοκρατίας που έχει προτείνει ο Γ. Κασι-
μάτης ως «κομματική υποκατάσταση στη λήψη απο-
φάσεων από επιμέρους όργανα της πολιτείας» (Κα-
σιμάτης, 1996). Είτε ως απλή υποκατάσταση είτε ως 
πλήρης άλωση του κράτους από τα κόμματα, η κομ-
ματοκρατία υποδηλώνει μια βαθύτατη «ανισορροπία 
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ισχύος» μεταξύ κρατικής γραφειοκρατίας και πολιτι-
κών κομμάτων ιδίως κατά την μεταπολιτευτική πε-
ρίοδο (Σωτηρόπουλος, 1993). Τα κόμματα υπερτερούν 
εκκωφαντικά έναντι της γραφειοκρατίας σε πόρους 
ή μέσα οργανωτικής ισχύος, με αποτέλεσμα τόσο την 
καχεξία όσο και την εξάρτηση του διοικητικού υπο-
συστήματος από το πολιτικό υποσύστημα. Κατά την 
προσφυή παρατήρηση του Ν. Μουζέλη (1990), η ελλη-
νική γραφειοκρατία είναι ένας «γίγαντας με πήλινα 
πόδια», δεδομένης της δραματικής υστέρησης του 
«διοικητικού πόλου» της εκτελεστικής εξουσίας ένα-
ντι του «κυβερνητικού» στο σύστημα διακυβέρνησης 
των μονοκομματικών κυβερνήσεων που κυριάρχησε 
στη μεταπολίτευση με το Σύνταγμα του 1975 (Μάνε-
σης, 1986). Η υστέρηση αυτή εκδηλώνεται α) στο πεδίο 
των οργανωσιακών και ανθρώπινων πόρων, όπου η 
υπεροχή των κομμάτων είναι καταφανής, β) ως ελ-
λιπής πολιτική νομιμοποίηση της διοίκησης στο πλαί-
σιο του εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος 
(Σωτηρόπουλος, 2001) και γ) ως θεσμικό προβάδισμα 
των κομμάτων στην καθημερινή διοικητική λειτουρ-
γία, μέσω της τοποθέτησης των κομματικών Γενικών 
Γραμματέων και της καθιέρωσης της «παράλληλης 
διοίκησης» των μετακλητών συμβούλων.

Είναι αληθές ότι η ιστορική διαδρομή του νεοελλη-
νικού κράτους πιστοποιεί αυτήν την εξαρτημένη και 
ανισόρροπη ανάπτυξη της κρατικής γραφειοκρατίας 
σε σχέση με τα κόμματα, με τα γενεσιουργά αίτιά του 
να εντοπίζονται ήδη στην εποχή της ίδρυσής του και 
στην ανάληψη του ελέγχου της διοίκησης από τις εγ-
χώριες ελίτ μετά την απομάκρυνση της βαυαροκρα-
τίας. Η χρονική υστέρηση της διοίκησης έναντι των 
κομμάτων, η ανεπαρκής ώσμωσή της με την εκσυγχρο-
νιστική ιδεολογία και ο ασφυκτικός έλεγχός της από τη 
συντηρητική πολιτική τάξη, στην περίοδο που ξεκινάει 
από τη δικτατορία του Μεταξά και καταλήγει στο με-
τεμφυλιακό «κράτος-εθνικοφρόνων», αποδίδουν ανά-
γλυφα τις ειδικές συνθήκες της άμεσης εξάρτησής της 
από το πολιτικό υποσύστημα. Ο κομματικός διπολι-
σμός της μεταπολιτευτικής περιόδου και η κυβερνη-
τική εναλλαγή του 1981 συνετέλεσαν στη διευρυμένη 
συνάρθρωση και διείσδυση των κομματικών μηχανι-
σμών στο κράτος. Χαρακτηριστικότερη είναι η πρώτη 
περίοδος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπου ο πελα-
τειακός τρόπος ενσωμάτωσης της κοινωνίας στο πο-
λιτικό σύστημα με τη διαμεσολάβηση των κομμάτων 
αποκτά τα χαρακτηριστικά της «γραφειοκρατικής πα-
τρωνείας» (Lyrintzis, 1983), όπου το κομματικοποιημένο 
κόμμα εξυπηρετεί συστηματικά, μέσω των αξιωματού-

χων που διορίζει στην κρατική μηχανική, τις πελατεια-
κές απαιτήσεις των οπαδών του ως «συλλογικός πά-
τρωνας», κατ’ αναλογία με τις πελατειακές σχέσεις 
της νεο-φεοδαλικής περιόδου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτή η άλωση του κρα-
τικού μηχανισμού εξελίσσεται στη συνέχεια με όρους 
σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα σε διαφορετικές 
(«γαλαζο-πράσινες») κομματικές νομενκλατούρες, δη-
λαδή τις στενές εξουσιαστικές ομάδες του κομματικού 
γραφειοκρατισμού των κομμάτων που εναλλάσσονται 
στην εξουσία και διαχειρίζονται, ανέλεγκτα τους ορ-
γανωσιακούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους 
του διοικητικού υπο-συστήματος. Στο πλαίσιο αυτού 
του ανταγωνισμού, η εκλογική επικράτηση του ενός 
κόμματος επιφέρει αυτόματα τη λαφυραγώγηση των 
δημόσιων διοικητικών θέσεων, την εκδίωξη των κομμα-
τικών αξιωματούχων του ηττημένου κόμματος και την 
τοποθέτηση των κομματικών επιλογών σε όλα τα κομ-
βικά σημεία του «κράτους-φέουδο» (Σπανού, 1990 και 
Σαματάς, 2011). Το παράδοξο είναι η διευρυμένη απο-
δοχή και αναπαραγωγή αυτού του συστήματος της 
κομματοκρατίας, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχής 
υπουργών που προέρχονται από το ίδιο κόμμα…

Οι παραμορφωτικές επιδράσεις της κομματοκρα-
τίας στη λειτουργία της διοίκησης έχουν παντοιοτρό-
πως αναλυθεί και κατηγοριοποιηθεί στο σχετικό επι-
στημονικό διάλογο (Βερναρδάκης, 2004, Ανθόπουλος, 
2007). Για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας αρκεί 
να αναφερθεί ότι αυτή η «μετακόμιση» του κόμματος 
στο κράτος και ιδίως η μαζική αντικατάσταση «ημε-
τέρων» στα κορυφαία κλιμάκια της δημόσιας διοί-
κησης αποτελεί σύμπτωμα διοικητικής υπανάπτυξης, 
καθώς πέρα από την παρεμπόδιση της αξιοκρατικής 
στελέχωσης έχει υπονομεύσει καίρια την αποτελε-
σματικότητα της κρατικής μηχανής, έχει κλονίσει βά-
ναυσα το αίσθημα της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ακεραιότητα και εντιμότητα του κράτους, ενώ 
έχει απομειώσει δραματικά το κύρος του ανθρώπι-
νου δυναμικού του Δημοσίου.

Το γενικότερο καταστροφικό κόστος της μεταπο-
λιτευτικής κομματοκρατίας αποτιμάται τόσο με οικο-
νομικούς όρους (αργομισθίες, πολυμισθίες, διόγκωση 
«παρα-διοίκησης» και του κόστους συντήρησής της, 
κακοδιαχείριση, διόγκωση δημοσιονομικής ζημίας) όσο 
και με όρους ηθικο-πολιτικής και κοινωνικής νομι-
μοποίησης (κλεπτοκρατία, παρασιτισμός, διαφθορά, 
αναξιοκρατία, πελατειακή ιδιοτέλεια). Από πολλούς 
δε υποστηρίζεται ότι αποτελεί τη βασική αιτία της εν-
δημικής «διαπλοκής» οικονομικών και πολιτικών συμ-
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φερόντων και της αλληλεξάρτησης πολιτικής και επι-
χειρηματικής τάξης στη χώρα μας.

Συγχρόνως, όμως, πρέπει να τονιστεί ότι η κομ-
ματοκρατία έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη αντοχή τεί-
νοντας να παγιωθεί ως δομικο-οργανικό χαρακτη-
ριστικό του πολιτικο-διοικητικού συστήματός μας, 
αποτελώντας τον κυρίαρχο τρόπο ενσωμάτωσης της 
κοινωνίας στο κράτος κατά τη μεταδικτατορική πε-
ρίοδο και μια απολύτως λειτουργική μέθοδο εξυπη-
ρέτησης των κυρίαρχων πελατειακών συμφερόντων. 
Κατά συνέπεια, η εκρίζωση του συστήματος αυτού 
και η αντικατάστασή του από ένα νέο υπόδειγμα πο-
λιτικο-διοικητικής λειτουργίας, βασισμένης στον δια-
χωρισμό κόμματος και κράτους, δεν είναι διόλου εύ-
κολη υπόθεση.

Η αλλαγή υποδείγματος δυσχεραίνεται και από την 
εκκωφαντική απουσία «διοικητικής ελίτ» στη χώρα 
μας, εξοπλισμένης με γνώση, επαγγελματισμό, τεχνο-
κρατική επάρκεια και πάνω απ’ όλα με esprit de corps 
(υπαλληλικό πνεύμα), στοιχεία που θα τροποποιού-
σαν την ανισορροπία ισχύος υπέρ των κομμάτων 
στο εσωτερικό της διοίκησης. Εκ διαμέτρου αντίθετη 
είναι η πραγματικότητα της γαλλικής γραφειοκρα-
τίας, που προέρχεται κυρίως από αποφοίτους της 
ΕΝΑ, έχει κατοχυρώσει την αυτονομία της έναντι των 
κομμάτων μέσα από τον αυτοπροσδιορισμό της με 
τα περίφημα «ισχυρά σώματα» της διοίκησης («grands 
corps») και επιδεικνύει τεράστια αντοχή στις κυβερ-
νητικές εναλλαγές των κομμάτων, καταφέρνοντας 
μάλιστα αυτή να διεισδύσει στις δομές που προορί-
ζονται για το πολιτικό προσωπικό (Σωτηρόπουλος, 
1993). Στη χώρα μας, αντιστρόφως, η επαγγελματική 
νοοτροπία και η εξειδικευμένη τεχνοκρατική γνώση 
ευκολότερα ανιχνεύονται στα πολιτικά «επαγγελμα-
τικά στελέχη» που εναλλάσσονται στις υψηλές θέ-
σεις των υπουργείων και του δημόσιου τομέα (θέ-
σεις Γενικών Γραμματέων και Προέδρων Οργανισμών) 
παρά στο σώμα της ίδιας της δημόσιας διοίκησης. Η 
ευάριθμη αυτή εξουσιαστική ομάδα, που εντοπίζεται 
στο ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της πολιτικής εξουσίας 
και του ανώτερου επιπέδου της διοικητικής λειτουρ-
γίας (αυτό το πολιτικο-διοικητικό «υβρίδιο» που ανα-
δείχθηκε κατά την πρώτη περίοδο της διακυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ), κυριάρχησε στο υπαλληλικό σώμα, 
χωρίς, όμως, να συγκροτήσει ποτέ μια τεχνοκρατική 
«τεχνοδομή» με εσωτερική ενότητα, ενιαία χαρακτη-
ριστικά, τεχνοκρατική ώσμωση και διάθεση διαφύλα-
ξης της θεσμικής μνήμης του κράτους. Ακόμη και στην 
περίοδο της διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη, του 

Κώστα Καραμανλή ή του ΓΑΠ, όπου οι «ειδικοί σύμ-
βουλοι» απέκτησαν ιδιαίτερο βάρος σε ένα σύστημα 
διακυβέρνησης τεχνοκρατικής υφής που προσδιδιά-
ζει στα «μεταδημοκρατικά κόμματα» (Σπουρδαλάκης, 
2003, Κράουτς, 2006), οι «επαγγελματίες» δεν κατά-
φεραν να εκτοπίσουν την κυρίως «κομματική νομεν-
κλατούρα», που συνέχισε να καταλαμβάνει τα κρα-
τικά αξιώματα με κριτήρια κομματικής εξάρτησης, πε-
λατειακής επιρροής ή προσωπικής συμπάθειας.

3. Διαφορετικά ιδεολογικά και θεωρητικά πα-
ραδείγματα της απο-πολιτικοποίησης

Η καλύτερη κατανόηση των λόγων και των προϋ-
ποθέσεων επίκλησης της αρχής της απο-πολιτικο-
ποίησης στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών πολιτι-
κών που αφορούν την ελληνική διοίκηση από το ξέ-
σπασμα της κρίσης και μετά, προϋποθέτει την ανα-
γωγή των πολιτικών αυτών στα διαφορετικά θεω-
ρητικά ρεύματα με τα οποία παρουσιάζουν κοινές 
αναφορές, καθώς και την αναζήτηση των ιδεολογι-
κών καταβολών της καθεμιάς από αυτές.

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, στο πλαίσιο της κλασι-
κής βεμπεριανής ορθολογικότητας, η δημόσια διοίκηση 
λειτουργεί ως μια απολύτως προβλέψιμη, αντικειμε-
νική και ουδέτερη διοικητική μηχανή με παγιωμένη και 
απρόσωπη ιεραρχία, καθορισμένες σφαίρες αρμοδιο-
τήτων και υψηλό επαγγελματισμό των μελών της. 
Το βεμπεριανό πρότυπο έχει σφραγίσει την κυρίαρχη 
στον ηπειρωτικό χώρο αντίληψη για ισχυρή και αξιο-
κρατική κεντρική διοίκηση και έχει ασκήσει έντονη 
επιρροή στον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε το 
διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, καθό-
σον «περιγράφει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε 
ένας μηχανισμός μαζικής διοίκησης να υπάγεται σε 
πολιτικό έλεγχο» (Σπανού, 2000). Τούτων δοθέντων, 
καθίσταται προφανές ότι πολλές από τις μεταρρυθ-
μιστικές προτάσεις της τελευταίας 10ετίας, συμπε-
ριλαμβανομένης της λεγόμενης «μνημονιακής περιό-
δου», ανάγονται στο πρότυπο της βεμπεριανής γρα-
φειοκρατίας. Η «αμφισβήτηση του συστήματος κατά-
ληψης θέσεων ανωτάτων υπαλλήλων στην κορυφή 
της ιεραρχικής πυραμίδας, από μετακλητούς υπαλλή-
λους» (Πικραμένος, 2008) σχετίζεται έτσι με την απο-
κατάσταση του βεμπεριανού αυτοαναφορικού ιδεό-
τυπου για τη στεγανοποιημένη διοικητική ιεραρχία, 
καθώς επανεξετάζει τις ισορροπίες μεταξύ «μετα-
κλητών συνεργατών» κάθε είδους και τυπικής δημό-
σιας διοίκησης (Μαυρομούστακου, 2016). Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι η επανεξέταση αυτή προς όφελος 
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της τυπικής ιεραρχικής πυραμίδας ομολογείται ρητά 
και στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4369/2016. Ομοίως, 
προτάσεις για την ανάδειξη της επαγγελματικής νο-
οτροπίας των διοικητικών στελεχών, την αθρόα ει-
σαγωγή επιστημονικών τεχνικών διοίκησης (manage-
rial administration), τη βελτίωση των λειτουργιών συ-
ντονισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς την 
προώθηση της αποδοτικότητας και της ορθολογικής 
διαχείρισης εντάσσονται κι αυτές στη βεμπεριανή ορ-
θολογικότητα, αντλώντας πρόσθετα στοιχεία από τα 
υποδείγματα της Καλής Διακυβέρνησης (Good Gover-
nance) και του Νεο-Βεμπεριανού Κράτους. Τέλος και 
οι περισσότερες από τις προτεινόμενες παρεμβά-
σεις στις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό αφορούν 
«αποκατάσταση παραδοσιακών αξιών του γραφειο-
κρατικού μοντέλου» (Λαμπροπούλου/Οικονόμου, 
2013) και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επιταγή 
της αξιοκρατίας στην επιλογή και το σύστημα εξέλι-
ξης των στελεχών της διοίκησης.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγες οι προσεγ-
γίσεις που εμπνέονται από το ρεύμα του New Public 
Management (Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ) και τις διαχει-
ρισιολογικές αντιλήψεις νεο-κλασικού ή νεο-φιλελεύθε-
ρου προσανατολισμού. Βασικές αρχές του ΝΔΜ, όπως 
η έλλειψη κάθετης ιεραρχίας, η δικτυακή οργάνωση της 
διοίκησης, η διεπιστημονική υποστήριξη των δημόσιων 
λειτουργιών και η τάση διαχωρισμού του σχεδιασμού 
από την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, οι οποίες 
αμφισβητούν ριζικά το βεμπεριανό ιδεότυπο, γίνονται 
ρητά ή σιωπηρά αποδεκτές και συναρτώνται με πολι-
τικές, όπως η δημιουργία μιας πλειάδας ανεξάρτητων-
αυτόνομων φορέων (agencies) εκτός ιεραρχικής πυρα-
μίδας, η διοίκηση αποτελεσμάτων και ολικής ποιότη-
τας με τη συμμετοχή ιδιωτών, η μέτρηση συγκριτικής 
απόδοσης, τα ΣΔΙΤ ή η άσκηση διοίκησης κυρίως με τη 
χρήση συμβάσεων, οι οποίες σηματοδοτούν μια πλήρη 
ρήξη με το υφιστάμενο διοικητικό παράδειγμα (Μιχα-
λόπουλος, 2003, Κοϊμτζόγλου, 2005).

Η ίδρυση της ΓΓΔΕ και η αντικατάστασή της από 
την ΑΑΔΕ, ως ειδικής περίπτωσης ΑΑ αποτελεί χαρα-
κτηριστική περίπτωση τέτοιας εφαρμογής των αρχών 
του ΝΔΜ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος της 
απο-πολιτικοποίησης και να αποκρουστούν αποτε-
λεσματικά οι παντοειδείς ανορθολογικές πολιτικές 
παρεμβάσεις στη λειτουργία της φορολογικής διοί-
κησης. Στόχος της μεταρρύθμισης ήταν να διαχωρι-
στεί η φορολογική πολιτική από τη φορολογική διοί-
κηση και να απεξαρτηθεί η τελευταία από κάθε λογής 
επιρροές, προκειμένου να διασφαλίζει τα δημόσια 

έσοδα. Για τον λόγο αυτό, αφενός συνήφθη «συμβό-
λαιο αποδοτικότητας» με τον Υπουργό Οικονομικών 
όπου περιλαμβάνονταν οι υποχρεώσεις του Γενικού 
Γραμματέα κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του 
και αφετέρου θεσπίστηκε υπέρ του «bonus αποδοτι-
κότητας», με την παράλληλη πρόβλεψη ότι το πρό-
σωπο του Γενικού έπρεπε να αντληθεί «κατά προτί-
μηση από τον ιδιωτικό τομέα»... Η απομάκρυνση από 
το «αποτυχημένο» ιεραρχικό μοντέλο έγινε ακόμη πιο 
εμφανής όταν με την ψήφιση του ν. 4336/2015, που εν-
σωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία το Τρίτο Μνημόνιο, 
η ΓΓΔΕ, αντικαταστάθηκε από την ΑΑΔΕ, με τη ρητή 
πρόβλεψη ότι τα όργανα της Αρχής (Συμβούλιο Διοί-
κησης και Διοικητής) δεν υπόκεινται πλέον σε ιεραρ-
χικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία, ενώ απο-
λαμβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Με την τελευ-
ταία αυτή νομοθετική παρέμβαση, η ΑΑΔΕ υποκαθί-
σταται πλήρως στον ρόλο της φορολογικής διοίκησης, 
δημιουργώντας πλήθος συνταγματικών ζητημάτων, 
εξαιτίας αφενός του τρόπου επιλογής των Μελών 
της και αφετέρου της έλλειψης συνταγματικού θεμε-
λίου σε μια τόσο κρίσιμη εκχώρηση λειτουργιών του 
«σκληρού πυρήνα» της εκτελεστικής εξουσίας. Εκείνο 
που έχει σημασία να παρατηρήσουμε στο πλαίσιο 
της παρούσας ανάλυσης είναι ότι, στην περίπτωση 
της ΑΑΔΕ, το αίτημα της απαλλαγής της εφαρμογής 
της φορολογικής νομοθεσίας και της συλλογής εσό-
δων από την αθέμιτη κομματική επιρροή σηματοδο-
τεί τη ρήξη με τη βεμπεριανή ιεραρχία και τη μετά-
θεση της ευθύνης της διαχείρισης σε ένα ad hoc σώμα 
εκτός τυπικής διοίκησης, με ειδική αποστολή, συγκε-
κριμένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και σαφές περί-
γραμμα αρμοδιοτήτων (Δημήτριου, 2016).

Οι ΑΑ, όπως κι αν κατηγοριοποιούνται στο πλαί-
σιο της τετραμερούς τυπολογίας που εισήγαγε ο Ε. 
Βενιζέλος (2002), αποτελούν εξ ορισμού μέρος ενός 
«εκλεκτικού μικρόκοσμου από θεσμούς με ειδική απο-
στολή» και λειτουργούν ως «επίλεκτες ολιγομελείς 
ομάδες κρούσης στο εσωτερικό του κράτους», θεμε-
λιώνοντας την αποστολή τους σε «αιτήματα εξω-
στρέφειας και αποτελεσματικότητας», γεγονός που 
αποσυνδέει τη νομιμοποίησή τους από την «τήρηση 
διαδικασιών κλασικού γραφειοκρατικού τύπου» 
( Γεωργαντάς, 2004). Ωστόσο, είναι πολύ πιο συμβα-
τές με τις προσεγγίσεις του ΝΔΜ οι ΑΑ που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο ρύθμισης της αγοράς 
και των ανταγωνιστικών οικονομικών συμφερόντων, 
παρά εκείνες που ενεργοποιούνται για την προστα-
σία θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων ή την 
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εποπτεία των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης 
για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της ίσης πρό-
σβασης των πολιτών στο Δημόσιο, (όπως το ΑΣΕΠ).

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να ανοίξουμε μια 
μικρή παρένθεση, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε 
το περιεχόμενο της έννοιας της αξιοκρατίας. Κατ’ 
αρχήν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει η κατοχύρωση της 
αξιοκρατίας στη στελέχωση της διοίκησης και στο σύ-
στημα καριέρας των υπαλλήλων αποτελεί κεντρικό 
ζητούμενο σε όλες τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις 
από όπου κι αν προέρχονται. Συνήθως δε η επίκλησή 
της συνδέεται με την αναγνώριση του πρωτεύοντος 
ρόλου των τυπικών προσόντων, την ανάγκη της κα-
τάρτισης και της εξειδίκευσης των υπαλλήλων και 
τη συναφή αρχή του επαγγελματικού χαρακτήρα της 
διοίκησης, που αποτελεί δομικό στοιχείο της βεμπερι-
ανής γραφειοκρατίας. Η αξιοκρατία ως ειδικότερη εκ-
δήλωση της αρχής της ισότητας, σε συνδυασμό με την 
ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και την 
επιταγή για διαφάνεια και δημοσιότητα στον χώρο 
της δημόσιας διοίκησης, λογίζεται ως ακολούθημα της 
βεμπεριανής προσέγγισης για μια διοίκηση αμερόλη-
πτη και αντικειμενική, που προβαίνει σε αξιολογήσεις 
επί τη βάσει της προσωπικής αξίας και ικανότητας.

Αυτός ο κανόνας της προσωπικής αξίας ως στοι-
χείο προτίμησης για διορισμό στη δημόσια διοίκηση 
περιλαμβάνεται ρητά στη Γαλλική Διακήρυξη του 1789 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, 
αλλά και στα επαναστατικά Συντάγματα της Επι-
δαύρου και της Τροιζήνας. Η αρχή της αξιοκρατίας 
κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 103 παρ. 7 του Συ-
ντάγματος με την αναθεώρηση του 2001 μόνο σε ό,τι 
αφορά την πρόσληψη των υπαλλήλων στο Δημόσιο 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, έχει γίνει 
δεκτό ότι οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφά-
νειας εφαρμόζονται εξίσου στην εξέλιξη και την εν 
γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής ανα-
γνωρίζεται και από τη νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, όταν αυτό επισημαίνει ότι «η πρόσβαση 
σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια 
που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικα-
νότητα των ενδιαφερομένων» ή όταν κάνει λόγο για 
την «απορρέουσα από την αρχή της ισότητας δημο-
κρατική αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το 
λόγο της προσωπικής του αξίας. Όπως, όμως, έχει 
εύστοχα επισημανθεί (Παπακωνσταντίνου, 2007), «η 
νομολογία του ΣτΕ αναγνωρίζει στον κοινό νομοθέτη 
ευρέα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας κατά τον 

προσδιορισμό των κριτηρίων για την πρόσβαση σε 
θέσεις του Δημοσίου και την εν γένει υπηρεσιακή κα-
τάσταση των δημοσίων υπαλλήλων». Προκύπτει, λοι-
πόν, ότι «τα διάφορα συστήματα επιλογής συνάδουν 
με τις ανωτέρω συνταγματικές αρχές ακόμη κι όταν 
δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε αξιοκρατικά κριτή-
ρια», υπό τον όρο, όμως, να «λειτουργούν απροσώ-
πως και χωρίς διακρίσεις, επί τη βάσει γενικών και 
αντικειμενικών κριτηρίων που διασφαλίζουν αδιά-
βλητη διαδικασία». Υπό την έννοια αυτής της αντικει-
μενικής, αδιάβλητης και αμερόληπτης κρίσης, η αρχή 
της αξιοκρατίας ανέχεται ελάχιστες αποκλίσεις (μόνο 
για λόγους που ανάγονται στην αρχή του κοινωνι-
κού κράτους και των συναγόμενων απ’ αυτό θετι-
κών διακρίσεων), ενώ εφαρμόζεται σε κάθε διαδικα-
σία επιλογής προϊσταμένων του Δημοσίου, αλλά και 
σε κάθε συναφή διαδικασία στελέχωσης που λαμβά-
νει χώρα εντός της δημόσιας διοίκησης.

Η διασφάλιση της αξιοκρατίας στην πράξη αποτε-
λεί αναπόδραστο όρο της αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του διοικητικού συστήματος, ιδίως όταν πρόκει-
ται για υψηλές θέσεις ευθύνης, άσκηση αρμοδιοτήτων 
στρατηγικού σχεδιασμού, καθηκόντων προγραμματι-
σμού και συντονισμού ή ελέγχου κρίσιμων δραστη-
ριοτήτων. Εξάλλου, ο τρόπος αξιοκρατικής στελέχω-
σης των διοικητικών κλιμακίων και η διαδικασία επι-
λογής του προσωπικού αποτελεί παράγοντα υπη-
ρεσιακής συνοχής, ανάπτυξης υγιούς υπαλληλικού 
φρονήματος και καλλιέργειας esprit de corps, καθώς 
αντανακλά τις γενικότερες αξίες που διαπνέουν ένα 
διοικητικό όραμα. Με το αυξημένο αυτό συμβολικό 
και αξιακό φορτίο, οι διαδικασίες επιλογής ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στις αντιλήψεις και τη διαμόρφωση 
της συμπεριφοράς των υπαλλήλων, προκειμένου να 
εναρμονιστούν με το πρότυπο της ουδέτερης, αντι-
κειμενικής και αμερόληπτης διοίκησης. Στην ακριβώς 
αντίθετη κατεύθυνση, ένα σύστημα επιλογής προ-
σωπικού βασισμένου στη λαφυραγώγηση του κρά-
τους (spoils system) ανταποκρίνεται στο παράδειγμα 
του απόλυτα εξισωτικού εκδημοκρατισμού της διοί-
κησης και της ελεύθερης εναλλαγής των προσώπων 
στα διοικητικά καθήκοντα. Ένα σύστημα βασισμένο 
στη διάγνωση των αξιών και των ικανοτήτων (merit 
system) αντικατοπτρίζει μια διοίκηση που ακολουθεί 
τις αρχές της συνέχειας της διοικητικής δράσης, της 
αντικειμενικότητας, της επαγγελματικής νοοτροπίας 
και της απο-κομματικοποίησης, κοντολογίς μια διοί-
κηση προσηλωμένη στο βεμπεριανό πρότυπο ορθο-
λογικότητας (Πρεβεζάνου, 2009).
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Η ανάθεση της διαχείρισης του ζητήματος των 
προσλήψεων στο Δημόσιο στο ΑΣΕΠ, δηλαδή σε μια 
sui generis Αρχή με αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτη-
σίας, που αναλαμβάνει τον ρόλο του θεματοφύλακα 
ή του εγγυητή της τήρησης της αρχής της αξιοκρα-
τίας, προκύπτει ως μια πράξη αυτοδέσμευσης του 
πολιτικού συστήματος να αποκρούσει τις ευνοιο-
κρατικές, επιμεριστικές και μεροληπτικές πρακτι-
κές της κομματοκρατίας με την εκχώρηση μιας ση-
μαντικής εκτελεστικής αρμοδιότητας σε ένα όργανο 
εκτός τυπικής ιεραρχίας. Η διάσωση της αξιοκρατίας, 
και μέσω αυτής της τυπικής βεμπεριανής ορθολογι-
κότητας, προκύπτει κατά ένα παράδοξο τρόπο με 
την εμπλοκή ενός εγγυητικού θεσμού που βρίσκεται 
εκτός συστήματος, ασκώντας την «πόρρω εξουσία» 
του προς όφελος της συνολικής αξιοπιστίας της διοι-
κητικής δράσης και της θωράκισής της από αθέμι-
τες πολιτικές επιρροές. Εδώ η «πόρρω εξουσία» του 
ΑΣΕΠ, κατά την ευρηματική ορολογία του Η. Γεωρ-
γαντά, αξιοποιείται με έναν οξύμωρο τρόπο για την 
αποκατάσταση κλασικών αξιών του γραφειοκρατι-
κού προτύπου, σε αντίθεση με το μοντέλο της ΑΑΔΕ 
και την προσήλωση στις μετα-νεωτερικές αρχές του 
ΝΔΜ που το αμφισβητούν ριζικά.

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα καταδείξουμε 
στη συνέχεια ότι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώ-
νεται το ΑΣΕΠ στο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της δη-
μιουργίας Μητρώου Επιτελικών Στελεχών στη δημό-
σια διοίκηση και της επιλογής των Διοικητικών Γραμ-
ματέων των Υπουργείων συνάδει πλήρως με την αρ-
χική σύλληψή του ως φορέα διάσωσης του παραδείγ-
ματος της βεμπεριανής ορθολογικότητας σε ένα πο-
λιτικο-διοικητικό σύστημα διαβρωμένο από την κομ-
ματοκρατία και τον πελατειασμό είκοσι δύο (22) χρό-
νια μετά τη θεσμογένεση του ΑΣΕΠ, το πολιτικό σύ-
στημα επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος» και 
με μια τολμηρή πράξη αυτοπεριορισμού παραδίδει 
μια, εξίσου κρίσιμη με τις προσλήψεις, «πολιτική ύλη» 
στο ΑΣΕΠ για τη στελέχωση της κορυφής της δημό-
σιας διοίκησης και την μέσω αυτής ουσιαστική χειρα-
φέτηση του διοικητικού σώματος στη χώρα μας.

4. Απο-πολιτικοποίηση και διαχείριση της ελλη-
νικής δημοσιονομικής κρίσης

Πέρα από τις αναλύσεις της επιστημονικής κοινό-
τητας και τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων, το αί-
τημα της αποπολιτικοποίησης, με τις ποικίλες προ-
σλήψεις του, εμφανίζεται, άλλοτε συστηματικά άλ-
λοτε υπαινικτικά, αφενός στις προτάσεις-συστά-

σεις για διοικητική μεταρρύθμιση που διατυπώνονται 
από τους φορείς-«θεσμούς» που συνεργάζονται με 
τη χώρα μας στο πλαίσιο διαχείρισης της ελληνικής 
δημοσιονομικής κρίσης (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα) και αφετέ-
ρου στα ίδια τα κείμενα ανάληψης διεθνών δεσμεύ-
σεων (Μνημόνια) ή στους ελληνικούς εφαρμοστικούς 
νόμους που αποτυπώνουν συνήθως το αποτέλεσμα 
της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές μας. Αξίζει 
δε να σημειωθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνο-
νται επαναλαμβάνουν ως επί το πλείστον τις δια-
πιστώσεις των εγχώριων Εκθέσεων Εμπειρογνωμό-
νων για την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελε-
σματικότητας της ελληνικής διοίκησης (κυρίως Έκθεση 
Σπράου, 1998). Κοινός δε τόπος αυτών των προσεγ-
γίσεων είναι η στενή διασύνδεση των δημοσιονομι-
κών υστερήσεων με το διοικητικό έλλειμμα του κρά-
τους και τις οργανωτικές ανεπάρκειες της διοίκησης. 
Μάλιστα, η κριτική στον διοικητικό μηχανισμό απο-
κτά συχνά έναν επιθετικό χαρακτήρα που απηχεί 
εν πολλοίς τη ρητορική περί «αποτυχίας του κρά-
τους» (Λαμπροπούλου/Οικονόμου, 2013) σε συνδυα-
σμό με τις προτάσεις για την ενίσχυση της οργανω-
τικής, επιτελικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του 
διοικητικού μηχανισμού.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαρτά την 
επιτυχία μιας μεταρρυθμιστικής δράσης από τη συ-
νειδητοποίηση της «ανάγκης για μεταρρύθμιση», το 
ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης το 2010 προβάλλε-
ται συστηματικά ως «μεταρρυθμιστική ευκαιρία» 
που γεννά η επώδυνη συνειδητοποίηση της αποτυ-
χίας του «μοντέλου προσαυξητικής σταθερότητας» 
στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, το οποίο 
κυριάρχησε μεταπολιτευτικά ως απόρροια της κομ-
ματοκρατίας, της «παρεοκρατίας» και του κρατικού 
κορπορατισμού (Δημητρίου, 2016). Στο δε «Μνημόνιο 
Συνεργασίας» που συνήφθη το 2016 μεταξύ της ελ-
ληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σταθερό-
τητας (ESM) καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ως εμπει-
ρική διαπίστωση των διοικητικών παθογενειών της 
χώρας μας, η «μακρά παράδοση περίπλοκης νομο-
θεσίας, αναιμικής διοίκησης, πολιτικής εμπλοκής, γεν-
ναιόδωρων αμνηστιών στους παραβάτες, με ταυτό-
χρονη αδυναμία εφαρμογής» (Καραγιάννης, 2012). Επί-
σης, η ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργίας του στρα-
τηγικού σχεδιασμού και της τόνωσης της επιχειρησι-
ακής ικανότητας της διοίκησης για τη βελτίωση του 
συντονισμού των δημόσιων πολιτικών και τον εξορ-
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θολογισμό των οικονομικών διαδικασιών καταγρά-
φονται ρητά στο «Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Δι-
οικητική Μεταρρύθμιση» μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας και 
Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force).

Περαιτέρω, οι άξονες της αποπολιτικοποίησης 
αποτυπώνονται με ευκρίνεια στον Νόμο του 3ου 
Μνημονίου (ν. 4336/2015), όπου σε διακριτό κεφάλαιο 
υπό το γενικότερο τίτλο «Ένα σύγχρονο κράτος και 
μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση» περιλαμβάνονται ει-
δικές αναφορές σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού της διοίκησης (σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), στην κατεύθυνση της «οικοδό-
μησης ικανοτήτων» και της «αποπολιτικοποίησης της 
ελληνικής διοίκησης». Ως βασικά στοιχεία αυτής της 
στρατηγικής περιγράφονται μεταξύ άλλων «η ανα-
διοργάνωση των διοικητικών δομών, ο εξορθολογι-
σμός των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποί-
ηση των ανθρώπινων πόρων και η ενίσχυση της δια-
φάνειας και της λογοδοσίας». Μεταξύ, μάλιστα, των 
«βασικών παραδοτέων» προβάλλουν «ο ενισχυμένος 
συντονισμός των πολιτικών, οι καλύτερες διαδικα-
σίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη» και «η 
ενίσχυση των μονάδων άσκησης πολιτικής σε βασι-
κούς τομείς». Ως κριτήρια πρόσληψης διευθυντικών 
στελεχών αναφέρονται ρητά η «αξία και οι ικανό-
τητες» των στελεχών, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην 
«αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από τις πο-
λιτικές αποφάσεις», γεγονός που αποτελεί, σ’ αυτό 
το αντιληπτό σχήμα, την «πεμπτουσία» της στρατη-
γικής απο-πολιτικοποίησης της διοίκησης. Η έννοια 
της απο-πολιτικοποίησης μνημονεύεται επίσης ρητά 
για να καταδειχθεί ως το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
της τροποποίησης του καθεστώτος ανάδειξης των 
Γενικών Γραμματέων και άλλων ανώτατων κλιμακίων 
διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς και τις κρα-
τικές επιχειρήσεις. Συνδέεται δε στενά με τη «βελ-
τίωση της θεσμικής μνήμης» και την «εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της ορθής εκχώρησης εξου-
σιών» στη λειτουργία της διοίκησης.

Όλες αυτές οι αναφορές, που αντλούν την ισχύ 
τους από διαφορετικά θεωρητικά ρεύματα (από το 
βεμπεριανό ή νεο-βεμπεριανό Κράτος μέχρι το Νέο 
Δημόσιο Μάνατζμεντ και τις σύγχρονες Θεωρίες Δι-
ακυβέρνησης) συγκλίνουν αφενός στην αποδοχή των 
αμιγώς τεχνοκρατικών μεθόδων διοίκησης και αφετέ-
ρου στην έμφαση ως προς την εξασφάλιση των σκο-
πούμενων αποτελεσμάτων. Το μεταρρυθμιστικό πρό-
ταγμα διαμορφώνεται έτσι ως απάντηση στη δημο-
σιονομική κρίση, με έμφαση στις παραγόμενες εκροές 

του συστήματος που συνήθως εστιάζουν στην «απο-
κατάσταση παραδοσιακών αξιών του γραφειοκρατι-
κού μοντέλου» (Λαμπροπούλου/Οικονόμου, 2013), ήτοι 
της αποκατάστασης της αξιοκρατίας στην ιεραρχία, 
των διαδικασιών συντονισμού και στρατηγικού σχε-
διασμού ή της αποσαφήνισης και αλληλοπεριχώρη-
σης των κρατικών αρμοδιοτήτων.

Η ρητορική αυτή αποκτά το πλήρες νόημά της εάν 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρ-
μογής των μεταρρυθμιστικών προταγμάτων, κατά 
την πρώτη φάση της «μνημονιακής περιόδου», όπου 
αντί του εξορθολογισμού των δομών και του ανασχε-
διασμού τους με κριτήρια κόστους-οφέλους, το προ-
βάδισμα είχαν οι εύκολες δράσεις περιορισμού του 
δημοσιονομικού κόστους με οριζόντιες μειώσεις μι-
σθών και αμφίβολες καταργήσεις-συγχωνεύσεις φο-
ρέων χωρίς ποιοτικές προδιαγραφές, αξιόπιστο σχε-
διασμό και σοβαρές τεχνοκρατικές επεξεργασίες. Η 
λογική της πάση θυσία συρρίκνωσης του μεγέθους 
του Δημοσίου περιθωριοποίησε τις ποιοτικές διαστά-
σεις μιας διοικητικής μεταρρύθμισης, υπό τη στρεβλή 
πίεση της δημοσιονομικής κρίσης και διέψευσε σε γε-
νικές γραμμές τις φιλόδοξες εξαγγελίες για «διοίκηση 
βάσει αποτελεσμάτων»…

Αμφισβητώντας αυτό το ατελές μεταρρυθμιστικό 
πρότυπο, η διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής ανά-
πτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης 
με έμφαση στην αξιοκρατία και την απουσία κομ-
ματικών παρεμβάσεων στην επιλογή των στελεχών 
και την εξέλιξή τους, κατέχει πια εξέχουσα θέση. Ο 
ΟΟΣΑ και η Task Force αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία 
στην αλληλοπεριχώρηση και την ορατή διάκριση των 
πεδίων δράσης μεταξύ του πολιτικού προσωπικού 
που δραστηριοποιείται στη διοίκηση (αμιγώς πολι-
τικό προσωπικό, «παράλληλη διοίκηση» μετακλητών) 
και των ικανών μόνιμων διοικητικών στελεχών. Στην 
πραγματικότητα, η έννοια της απο-πολιτικοποίησης 
κάνει δυναμικά την εμφάνισή της στο προσκήνιο. Έτσι, 
προτείνεται η σαφής ιεραρχική διάταξη των υπαλλή-
λων, η μείωση του αριθμού των ανώτερων θέσεων, 
καθώς και η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων δια-
χείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα μόνο φορέα. 
Επιπλέον, αυτές οι μεταρρυθμιστικές νύξεις έδωσαν 
το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός πλούσιου διαλό-
γου στον χώρο της επιστημονικής κοινότητας με την 
κατάθεση σειράς προτάσεων για τη διασφάλιση της 
επιτυχίας του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος (Praso-
poulou, 2011, Μακρυδημήτρης, 2012, Σπανού, 2012). Στις 
προτάσεις αυτές υπερτονίζονται τόσο η αλλαγή του 
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βασικού δόγματος της πελατικοποίησης της δημόσιας 
διοίκησης με τον ακραιφνή πολιτικό έλεγχο και την 
πελατειακή συγκρότηση όσο και η ανάγκη δημιουρ-
γίας μιας «νέας διοικητικής ελίτ» που θα λειτουργεί 
ως ανάχωμα στις πελατειακές πιέσεις, διασφαλίζο-
ντας τη συνέχεια των δημοσίων πολιτικών, την απο-
τελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους και 
τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης εντός της διοίκησης 
(Lambropoulou, 2017).

Αυτή η ομοφωνία της επιστημονικής κοινότητας 
ως προς την πρόσληψη του αιτήματος για απο-πο-
λιτικοποίηση μέσω ανάληψης ονοματισμένων μεταρ-
ρυθμιστικών δράσεων, σε συνδυασμό με τις «χαμη-
λές πτήσεις» των «ποσοτικών» μνημονιακών μεταρ-
ρυθμίσεων των οριζόντιων περικοπών και της μονο-
σήμαντης συρρίκνωσης των δομών με δημοσιονομι-
κούς όρους, συνέβαλε καθοριστικά στη μετατόπιση 
του πολιτικού ενδιαφέροντος προς την «ποιοτική» 
διάσταση της μεταρρύθμισης, με δράσεις ουσιαστι-
κής αναδιάρθρωσης των δομών της δημόσιας διοίκη-
σης, χωρίς βραχύβια δημοσιονομικά αποτελέσματα.

Από τη σκοπιά αυτή, δεν είναι διόλου τυχαία η 
 διεκδίκηση εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος από 
το 2015 και μετά της πολιτικής ιδιοκτησίας και πα-
τρότητας ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος που 
εστιάζεται σε ευρύτερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, 
πέρα κι έξω από τον ασφυκτικά στενό δημοσιονο-
μικό ορίζοντα των προηγούμενων εγχειρημάτων. Έτσι, 
για παράδειγμα, ο Σωκράτης Φάμελος (κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τότε) δεν έχει κανένα 
πρόβλημα να υποστηρίξει κατά τη συζήτηση του ν. 
4369/2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας 
στην κριτική ότι ο Νόμος εφαρμόζει πιστά τις επιτα-
γές των δανειστών, ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο 
«δεν είναι μια μικρή ρύθμιση», αλλά «κομμάτι του πα-
ράλληλου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε εξαγ-
γελθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2015», στο μέτρο 
που «περιλαμβάνει την επιστροφή της αξιοκρατίας 
στο Δημόσιο» (Πρακτικά Ολομέλειας Βουλής, Περίοδος 
ΙΖ΄, Σύνοδος Α΄ Συνεδρίαση Π΄, 24.2.2016). Ο «Νόμος 
Βερναρδάκη» εμφανίζεται έτσι ως άξονας της μεγά-
λης δημοκρατικής αλλαγής στη χώρα μας», θεμελιώ-
νοντας τις «ίσες ευκαιρίες», τη «συμμετοχή των δη-
μοσίων υπαλλήλων» και τη «διατήρηση της θεσμικής 
μνήμης στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας». Το-
νίζεται δε εμφατικά ότι «δεν είναι μνημονιακή υπο-
χρέωση, αλλά δημοκρατική υποχρέωση», που «ανα-
τρέπει νεοφιλελεύθερες λειτουργίες του δημοσίου» 
και περιέχει «φιλεργατικές» ρυθμίσεις. Είναι ιδιαίτερα 

αμφίβολο εάν μια τέτοια επιχειρηματολογία θα μπο-
ρούσε ποτέ να επιστρατευθεί για τις ανάγκες δικαιο-
λόγησης μιας πολιτικής που θα περιελάμβανε οριζό-
ντιες περικοπές δομών και μισθών…

Β. Η σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελε-
χών ως εγχείρημα απο-πολιτικοποίησης

Η ψήφιση του ν. 4369/2016 και ιδίως των διατά-
ξεων για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και την επιλογή Δι-
οικητικών Γραμματέων στα Υπουργεία, καθώς και 
 Προέδρων και Μελών στα Νομικά Πρόσωπα του Δη-
μόσιου Τομέα, αποτελούν μεγάλης σημασίας μεταρ-
ρυθμιστικό εγχείρημα στην κατεύθυνση της «απο-πο-
λιτικοποίησης», υπό την πρόσληψη της απαλλαγής 
της διοίκησης από την αθέμιτη κομματική διείσδυση 
για επιρροή.

1. Βασικές παραδοχές και περιγραφή του Συ-
στήματος του Μητρώου

Η αιτιολογική έκθεση του Νόμου, με αξιοσημείωτη 
θεωρητική και επιχειρηματολογική συνοχή, είναι απο-
λύτως διαφωτιστική για τις προθέσεις του νομοθέτη, 
καθώς εκθέτει με ιδιαίτερα συστηματικό τρόπο της 
βασικές παραδοχές και τους κεντρικούς άξονες της 
μεταρρύθμισης. Σε πρώτη φάση, συνοψίζοντας τους 
«κλασικούς τόπους» των Εκθέσεων Εμπειρογνωμό-
νων (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), καθώς και 
τα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας για την 
«ελληνική περίπτωση», η αιτιολογική παρουσιάζει τα 
ιστορικά-δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού διοι-
κητικού συστήματος και τις παραδοσιακές παθογέ-
νειές του, όπως ο υδροκεφαλισμός, ο πελατειασμός, 
η γραφειοκρατική πολυνομία, η αναξιοκρατία, η καχε-
ξία του διοικητικού υπο-συστήματος έναντι του πο-
λιτικού, η κομματικοποίηση των επιλογών διοικητικής 
στελέχωσης και η απουσία σοβαρής πολιτικής διαχεί-
ρισης ανθρώπινων πόρων. Η παρουσίαση εμπλου-
τίζεται στη συνέχεια με τις σύγχρονες παθογένειες, 
όπως ο θεσμικός και εργασιακός κατακερματισμός, η 
θέσπιση μιας «παράλληλης διοίκησης» από «μετακλη-
τούς συνεργάτες» και η κυριαρχία μιας νοοτροπίας 
εσωστρέφειας και αυτοαναφορικότητας.

Η αιτιολογική έκθεση δίνει έναν σαφή ορισμό του 
φαινομένου της «κομματικοποίησης» της διοίκησης, ο 
οποίος προδιαγράφει τους άξονες και την εμβέλεια 
της σκοπούμενης μεταρρύθμισης. «Κομματικοποίηση 
είναι η συνθήκη κατά την οποία το “κόμμα” ως διοι-
κητικός-κρατικός οργανισμός υποκαθιστά τη διοίκηση 
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και καθίσταται το ίδιο ένας ιδιότυπος φορέας συνο-
χής του κράτους και της θεσμικής του μνήμης». Αυτή 
η κομματική υποκατάσταση στη λήψη των διοικητι-
κών αποφάσεων ερμηνεύεται ακολούθως ως ο βασι-
κός λόγος της «ασφυξίας της διοίκησης» και της με-
τατροπής της «σε ένα απολύτως «στεγνό» γραφειο-
κρατικό μόρφωμα, χωρίς επαγγελματισμό και κοινω-
νική ευθύνη και χωρίς κανένα κίνητρο.

Η επιτυχία της κάθε μεταρρύθμισης συναρτάται 
έτσι με την αντιμετώπιση της κομματικοποίησης και 
την «αναδιάταξη της ισορροπίας «κομματικού-διοι-
κητικού» υπέρ του δεύτερου, κλείνοντας έτσι ορι-
στικά τον κύκλο του μεταπολιτευτικού εκδημοκρα-
τισμού της διοίκησης, ο οποίος αναπαρήγαγε, με τη 
συνδρομή του δικομματισμού, τις παραδοσιακές πα-
θογένειες και τον «φαύλο κύκλο διοικητικής τελμά-
τωσης και γραφειοκρατικής παραλυσίας». Οι παθο-
γένειες της διοίκησης σε συνδυασμό με την προϊούσα 
κρίση νομιμοποίησής της προβάλλονται ως βασική 
αιτία υπανάπτυξης και ως καθοριστικός παράγο-
ντας επιτάχυνσης της οικονομικής κρίσης. Στο πλαί-
σιο αυτό, η προτεινόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση, 
μέσω ενός ολοκληρωμένου, στρατηγικού και εφαρ-
μόσιμου προγράμματος διοικητικής αναδιοργάνωσης, 
εμφανίζεται ως «sine qua non και προϋπόθεση για 
την αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας».

Τέσσερις είναι οι βασικοί πυλώνες του εγχειρήματος, 
που αναλύονται α) στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, 
β) στο Σύστημα Αξιολόγησης, γ) στο βαθμολόγιο και 
δ) στο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων και διασυν-
δέονται μεταξύ τους ως διαφορετικά κρίκα ενός ολο-
κληρωμένου συστήματος διαδικασιών για την επιλογή 
και την εξέλιξη του στελεχιακού δυναμικού με γνώμονα 
τις αρχές «της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιο-
κρατίας». Η έκθεση περιγράφει εμφατικά την επιδίωξη 
του νομοθέτη να κατοχυρώσει αξιοκρατικές διαδικα-
σίες επιλογής στελεχών, επιτρέποντας στη διοίκηση να 
εκπληρώσει τη συνταγματική αποστολή της ως προς 
την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, παρέχο-
ντας ίσες ευκαιρίες προς τους υποψηφίους υπαλλή-
λους κατά τον λόγο της προσωπικής τους αξίας.

Ωστόσο, η καινοτομία της επιχειρηματολογίας 
αναδεικνύεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο 
θεμελιώνεται η ανάγκη σύστασης του Μητρώου. Κατ’ 
αρχήν, περιγράφεται η εξάρτηση της διοίκησης από 
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία ως βασική αιτία της 
δημιουργίας ενός κορπορατιστικού συστήματος δια-
μεσολάβησης πελατειακών συμφερόντων εις βάρος 
του συλλογικού συμφέροντος. Κατά δεύτερον, τονί-

ζεται ο ανορθολογισμός των προσωπικών κομματι-
κών κριτηρίων του Υπουργού για την επιλογή των 
επιτελικών θέσεων της διοίκησης, γεγονός που ανα-
παρήγαγε τις ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του πολιτι-
κού προσωπικού, που θεωρούσε τα υπουργεία «φέ-
ουδα» και τα διοικητικά στελέχη «προσωπικό διεκπε-
ραιωτικού ή επικουρικού τύπου». Κατά τρίτον, επι-
σημαίνεται ότι αυτή ακριβώς η αντίληψη, που κυρι-
άρχησε στη μεταπολίτευση, συνετέλεσε στην υποβάθ-
μιση των διοικητικών λειτουργιών του προγραμματι-
σμού και του σχεδιασμού, στην ελλιπή αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας, στην κατάπνιξη πρωτοβουλιών εκ μέ-
ρους των στελεχών και στην απαξίωση «του προσο-
ντούχου και ικανού ανθρώπινου δυναμικού που δι-
έθετε γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα διεύθυνσης». 
Στην πραγματικότητα, με αυτήν την επιχειρηματολο-
γία, η Αιτιολογική Έκθεση διασυνδέει με ένα συστημα-
τικό τρόπο τις παρατηρήσεις όλων των ευρωπαϊκών 
και διεθνών φορέων (και ιδίως του ΟΟΣΑ και της 
Task Force) για την ενίσχυση της επιτελικής ικανότη-
τας του διοικητικού μηχανισμού, την ορθολογική αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοκρατική 
στελέχωση και την τόνωση του επαγγελματισμού με 
τις βασικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης για τη θέ-
σπιση αντικειμενικών και αξιοκρατικών μεθόδων επι-
λογής στελεχών σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοί-
κησης. Με την τακτική αυτή, η εισαγωγή του Μητρώου 
εμφανίζεται σε απόλυτη αρμονία με τον «κοινό με-
ταρρυθμιστικό τόπο», βεμπεριανής ή νεο-βεμπερια-
νής έμπνευσης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με τον Νόμο συνιστάται Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο τη-
ρείται ηλεκτρονικά από το ΑΣΕΠ, όπου εντάσσονται 
υποψήφια «για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυ-
ξημένης ευθύνης». Μετά τις τροποποιήσεις που επέ-
φεραν ο ν. 4370/2016 και ο ν. 4389/2016 αυτές οι θέ-
σεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τους Γενικούς 
Γραμματείς «νέου τύπου» και β) τους Προέδρους και 
τα Μέλη στα Νομικά πρόσωπα του Δημόσιου Τομέα.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους Διοικητικούς και 
Αναπληρωτές Διοικητικούς Γραμματείς, που καταλαμ-
βάνουν τον πρώτο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ-
σεων (Ε.Θ.), οι οποίες υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή 
Αναπληρωτή Υπουργό, καθώς και τους Τομεακούς 
και Ειδικούς Τομεακούς Γραμματείς του π.δ. 63/2005 
(άρθρα 51 και 53). Οι θέσεις Διοικητικών Γραμματέων 
που υποστηρίζουν την «εκτέλεση και τη διοικητική 
εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής», όπως και εκεί-
νες των Τομεακών Γραμματέων πληρούνται, κατόπιν 
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πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον αρμό-
διο Υπουργό, από τα μέλη του Μητρώου Επιτελικών 
Στελεχών. Η διαδικασία επιλογής γίνεται από το Ειδικό 
Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) που συστήνεται 
στο ΑΣΕΠ και λειτουργεί υπό την Προεδρία του. Ειδι-
κότερα, το ΕΣΕΔ αξιολογεί τα προσόντα των υποψη-
φίων, τυπικά και ουσιαστικά, όπως η κατοχή διδακτο-
ρικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η αποφοί-
τηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, και Αυ-
τοδιοίκησης του ΕΚΔΔΑ ή η άσκηση καθηκόντων προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης επί 3 τουλάχιστον έτη ή 
προϊσταμένου Διεύθυνσης επί δέκα τουλάχιστον έτη 
(Άρθρο 2). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι τακτικός πο-
λιτικός υπάλληλος, μόνιμος ή υπάλληλος ΙΔΑΧ κατηγο-
ρίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄ του νέου βαθμολογίου και να 
έχει επιτύχει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 
75 ανά αξιολογική περίοδο στο νέο σύστημα αξιολόγη-
σης (Άρθρο 2, παρ. 1α). Τα προσόντα αυτά αποτελούν 
και αναγκαία προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο, με 
την προσθήκη του επιστημονικού προσωπικού των ΑΑ, 
των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, των ερευνητών 
Ερευνητικών Κέντρων και των απόστρατων αξιωματι-
κών των Σχολών Πολέμου. Τα συγκεκριμένα προσόντα 
εγγυώνται, κατά την αιτιολογική έκθεση, ότι «οι συ-
γκεκριμένες νευραλγικές θέσεις στελεχώνοντας πλέον 
κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αξιοκρατικό… χωρίς 
την προσκόμιση κομματικής ταυτότητας», ενώ η λει-
τουργία του ΕΣΕΔ εντός του ΑΣΕΠ, καθώς και η 9μελής 
σύνθεσή του, με την αυξημένη συμμετοχή 3 μελών της 
εν λόγω Αρχής, ενός μέλους του ΝΣΚ, ενός του ΕΚΔΔΑ, 
του Συνηγόρου ή ενός Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη, 
ενός εμπειρογνώμονα του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, ενός εμπειρο-
γνώμονα από την ΑΔΕΔΥ και ενός από τις κεντρικές 
εργοδοτικές οργανώσεις (Άρθρο 10), «παρέχει τα απα-
ραίτητα εχέγγυα για την προάσπιση της αδιάβλητης, 
αντικειμενικής και αξιοκρατικής επιλογής, με ενιαία κρι-
τήρια και κανόνες δημοσιότητας».

Σημειώνεται ότι παρά τις διαφορετικές αρχικές 
ρυθμίσεις του ν. 4369/2016 που περιόριζαν αισθητά 
τη συμμετοχή στελεχών του ιδιωτικού τομέα στη δια-
δικασία επιλογής, με νεώτερη διάταξη του ν. 4389/2016 
(Άρθρο 170) προβλέφθηκε ότι, εκτός από τα μέλη του 
Μητρώου, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις 
αυτές έχουν και υποψήφιοι από τον ιδιωτικό τομέα. 
Με την ολοκλήρωση δε της αξιολόγησης το ΕΣΕΔ υπο-
βάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τους τρεις 
(3) επικρατέστερους υποψηφίους, εκ των οποίων ένας 
θα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο διο-

ρισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του Υπουργού, 
ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τον κατά-
λογο των τριών επικρατέστερων με βάση την εισήγηση 
του ΕΣΕΔ. Το όργανο αυτό διατυπώνει την εισήγησή 
του αξιολογώντας τα βιογραφικά των υποψηφίων, τα 
τυπικά προσόντα τους, το εν γένει επιστημονικό και 
ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με τις απαιτήσεις 
της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς και τη συνολική 
διοικητική εμπειρία τους. Επίσης, κριτήριο αξιολόγη-
σης αποτελεί και η συνεκτίμηση της προσωπικότητας 
των υποψηφίων όπως αυτή προκύπτει από την υπο-
χρεωτική διενέργεια δομημένης συνέντευξης για δέκα 
(10) τουλάχιστον υποψηφίους για κάθε θέση, εκ των 
οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι μέλη 
του Μητρώου, (Άρθρο 7). Για τη συνέντευξη αυτή τη-
ρείται πρακτικό που συνυποβάλλεται με την εισήγηση 
του ΕΣΕΔ στον Υπουργό. Η ιδιαίτερη βαρύτητα της συ-
νέντευξης στο προτεινόμενο σύστημα πιστοποιεί την 
πρόθεση του νομοθέτη για συνδυαστική εφαρμογή τυ-
πικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να 
συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο των υποψη-
φίων προκειμένου για θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύ-
νης και ειδικών διοικητικών δεξιοτήτων. Οι δε επιλεγέ-
ντες διορίζονται με θητεία 4 ετών, άπαξ ανανεώσιμη, 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη (Άρθρο 3).

Η ίδια περίπου διαδικασία επιλογής μέσω Μη-
τρώου, με οριακή και υπό προϋποθέσεις συμμετοχή 
των ιδιωτών, ακολουθείται για τους επικεφαλής των 
ΝΠΔΔ, των οποίων επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, 
για τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησής τους, 
τους επικεφαλής των ΝΠΙΔ που επιλέγονται από την 
Κυβέρνηση και τα μέλη των συλλογικών οργάνων 
διοίκησής τους, καθώς και για τις θέσεις Διευθύνο-
ντος Συμβούλου σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, 
δημιουργώντας έτσι την αίσθηση μιας γενικευμένης 
εφαρμογής της αρχής της αξιοκρατικής στελέχωσης 
των επιτελικών θέσεων από τα σπλάχνα της δημό-
σιας διοίκησης και με πλήρη σεβασμό της κατεύθυν-
σης του στελεχιακού αυτοπροσδιορισμού.

2. Χειραφέτηση και λειτουργικός αυτοπροσδιο-
ρισμός της διοίκησης

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, οι Διοικητικοί Γραμ-
ματείς καταλαμβάνουν τον πρώτο βαθμό των ει-
δικών θέσεων, οι οποίες παραδοσιακά βρίσκονταν 
εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας (Μαυρομούστα-
κου, 2016). Παρότι, όμως, αυτοί οι «νέου τύπου» Γενι-
κοί Γραμματείς εξακολουθούν να καταλαμβάνουν, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, θέσεις «μετακλητών», 
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τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας λογί-
ζονται, κατά την αιτιολογική, ως «κορυφή της διοίκη-
σης», διασφαλίζουν τη «συνέχεια» στη δράση της και 
εκφράζουν τη «θεσμική μνήμη» της, αναλαμβάνοντας 
τη διοικητική εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως έχει ήδη τονίσει η θεωρία, η «κορυφή του 
πελατειακού κράτους» (Σωτηρόπουλος, 1993) κατα-
λαμβάνεται στο μεταπολιτευτικό σύστημα διακυβέρ-
νησης από ένα στρώμα κομματικά τοποθετημένων 
αξιωματούχων, τους Γενικούς Γραμματείς, οι οποίοι 
παρεμβάλλονται ανάμεσα στη δημοκρατικά υπεύ-
θυνη πολιτική ηγεσία και την κυρίως διοικητική ιεραρ-
χία, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η διοικητική γρα-
φειοκρατία από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, 
ακόμη και όταν πρόκειται για διαδικασίες και ενέρ-
γειες αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα. Αυτή η μετάθεση 
της ευθύνης εφαρμογής της νομοθεσίας σε κομματικά 
στελέχη εκτός διοικητικής πυραμίδας με ταυτόχρονη 
«απαλλαγή» του διοικητικού προσωπικού από ανά-
λογα καθήκοντα έχει οδηγήσει στον παροπλισμό, εάν 
όχι στον ευνουχισμό, των ανώτερων διοικητικών κλι-
μακίων, στη σταδιακή απαξίωση των τεχνοκρατικών 
δεξιοτήτων τους και στη χαμηλή αυτοεκτίμησή τους, 
που αποτυπώνεται στην έλλειψη esprit de corps και 
συνείδησης «διοικητικής ελίτ».

Βάζοντας τέλος σ’ αυτήν την αρνητική παρά-
δοση ανισορροπίας δημόσιας διοίκησης και πολιτι-
κών κομμάτων, οι νέοι διοικητικοί γραμματείς παύουν 
να ταυτίζονται με το «πολιτικο-διοικητικό υβρίδιο» 
που κυριάρχησε στη μεταπολίτευση και μετατρέπο-
νται σε οργανικό μέρος της διοικητικής πυραμίδας, 
καταλαμβάνοντας την κορυφή της. Αυτός ο «στελε-
χιακός αυτοπροσδιορισμός» της διοίκησης, κατά την 
ορολογία της αιτιολογικής έκθεσης, είναι και ο βα-
σικός λόγος που οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές 
αντλούνται κατά κύριο λόγο από τον στελεχιακό 
κορμό των προσοντούχων της ίδιας της διοίκησης, ο 
οποίος καταγράφεται στο Μητρώο και αποτελεί τη 
βασική δεξαμενή της αξιοκρατικής στελέχωσης των 
νέων θέσεων. Για τον ίδιο λόγο, η δημιουργία του Μη-
τρώου εμφανίζεται ως μια «ριζική διαρθρωτική αλ-
λαγή» που επιτρέπει στη διοίκηση να χειραφετηθεί 
από τον ασφυκτικό πολιτικό έλεγχο, να διαρρήξει τον 
«ομφάλιο λώρο» της με την εκάστοτε πολιτική ηγε-
σία και να μετατραπεί από «δορυφόρος» σε ανεξάρ-
τητη γραφειοκρατία, απολύτως συμβατή και εναρμο-
νισμένη με το βεμπεριανό ιδεότυπο.

Η θέση αυτή περί λειτουργικού και στελεχιακού 
αυτοπροσδιορισμού της διοίκησης γίνεται ευκολότερα 

αντιληπτή εάν αναχθεί στις διακηρυγμένες προθέ-
σεις της πολιτικής ηγεσίας και στις φανερές ιδεολο-
γικές καταβολές της. Ήδη, από το 2015, ο Χ. Βερναρδά-
κης, εμπνευστής του νομοθετήματος, διατυπώνοντας 
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για «έξι βαθιές τομές» που 
θα επιφέρουν «τη ριζική αλλαγή της δημόσιας διοί-
κησης και του κρατικού μηχανισμού», ασκούσε δρι-
μεία κριτική στις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις περί μι-
κρότερου κράτους και λιγότερων αρμοδιοτήτων της 
διοικητικής μηχανής. Ως θεμέλιο της νεο-φιλελεύθερης 
στρατηγικής για τη διοίκηση κατονόμαζε το «λειτουρ-
γικό διαχειρισμό των αρμοδιοτήτων της διοίκησης» 
που έχει ως συνέπεια να αποκόπτεται ο σχεδιασμός 
από την υλοποίηση των πολιτικών, να κατακερματί-
ζεται η διοικητική ύλη και να διευκολύνεται η ιδιωτι-
κοποίηση των κρατικών λειτουργιών. Επισημαίνεται 
μάλιστα εμφατικά η αποξένωση της διοίκησης τόσο 
από τις λειτουργίες του σχεδιασμού και του προ-
γραμματισμού των δράσεων όσο και από τον έλεγχο 
της εφαρμογής τους. Ως λύση προτείνεται η «επα-
νασυγκόλληση της κατατμημένης διοικητικής ύλης», η 
αποκατάσταση της «οργανικής ενότητας μεταξύ σχε-
διασμού - υλοποίησης - ελέγχου» και η ενίσχυση των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της διοίκησης.

Στην ίδια ανάλυση, μια «προοδευτική» διοικητική με-
ταρρύθμιση οφείλει να εστιάζει στην αξιοποίηση της 
συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας του ανθρώπι-
νου δυναμικού της διοίκησης που λιμνάζει σε «ένα σύ-
στημα που υποβαθμίζεται ως προς τις αρμοδιότητές 
του». Το αίτημα του λειτουργικού-στελεχιακού αυτο-
προσδιορισμού της διοίκησης εδώ γίνεται περισσό-
τερο από εμφανές και συμπυκνώνεται στο σύνθημα 
«να επιστρέψει η δημόσια διοίκηση στους λειτουργούς 
της!» (Βερναρδάκης, 2015). Έτσι, ερμηνεύονται η ριζική 
κριτική στην «παράλληλη διοίκηση», το αίτημα του δρα-
στικού περιορισμού των μετακλητών συμβούλων, αλλά 
και η οικοδόμηση ενός ουσιαστικού συνδέσμου διεπα-
φής μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και δημοσιοϋπαλληλίας 
στο πεδίο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής. 
Με τον τρόπο αυτό, οικοδομείται και μια νέα σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ Κυβέρνησης, διοίκησης και κοινω-
νίας, ως διαφοροποιημένων και λειτουργικά αλληλοεξι-
σορροπούμενων υπο-συστημάτων. Ως προϋπόθεση δε 
αυτής της χειραφετημένης και ανεξάρτητης διοίκησης 
προβάλλει η δυνατότητά της να καθορίζει η ίδια «τις 
μεθόδους και τους κανόνες της εσωτερικής λειτουρ-
γίας της». Έτσι αυτοκαθοριζόμενη, και εξασφαλίζοντας 
τη «μεγαλύτερη εσωτερική συναίνεση» των στελεχών 
της, η διοίκηση θα είναι σε θέση και να εγγυηθεί την 
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αποτελεσματική εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών 
και να συμβάλλει, μέσω της ενεργητικής οικειοποίησής 
τους (ownership), στην υλοποίηση των αναγκαίων με-
ταρρυθμίσεων για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
χώρας. Για τους λόγους αυτούς, άλλωστε, το σύστημα 
επιλογής των Διοικητικών Γραμματέων όπως και του 
συνόλου των επικεφαλής και των μελών ΔΣ των Νο-
μικών Προσώπων, που διορίζονται από την Κυβέρ-
νηση μέσω Μητρώου, χαρακτηρίζεται «πολυσυλλε-
κτικό, ανοιχτό, προσβάσιμο, αξιόπιστο και συμμετο-
χικό», προσφέροντας στο υπαλληλικό σώμα «ίσες ευ-
καιρίες» ανάδειξης, καριέρας και βελτίωσης.

3. Η πολιτική αντιπαράθεση για τον ρόλο του 
Γενικού Γραμματέα και τη σύνθεση του Μητρώου

Η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή, 
από τις προπαρασκευαστικές εργασίες μέχρι τη συζή-
τηση στην αρμόδια Επιτροπή και την τελική ψήφισή του 
στην Ολομέλεια, δείχνει ότι το εγχείρημα πέρασε από 
διάφορες φάσεις, που κυμαίνονται από την αρχική συ-
ναινετική αποδοχή εκ μέρους της αντιπολίτευσης μέχρι 
τη ριζική αμφισβήτηση των ιδιοτελών προθέσεων της 
πλειοψηφίας. Έτσι, στις πρώτες συζητήσεις στο πλαί-
σιο της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοί-
κησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης διαφαινόταν 
μια αρχική σύμπτωση απόψεων επί της αρχής του νο-
μοσχεδίου στην κατεύθυνση της απο-κομματικοποίη-
σης, που εκφράστηκε κυρίως από τη ΔΗΣΥ και το Πο-
τάμι και λιγότερο από τη ΝΔ. Είναι αλήθεια ότι η αξιω-
ματική αντιπολίτευση, δια στόματος του εισηγητή της 
Γ. Γεωργαντά, είχε εκφράσει από νωρίς την αντίρρησή 
της για την απο-πολιτικοποίηση του ρόλου του Γε-
νικού Γραμματέα, υποστηρίζοντας ότι «για να υπάρ-
χει μια σύνδεση της κυβέρνησης με τη διοίκηση, είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη Γενικού Γραμματέα επιλογής του 
Υπουργού. Η θεσμική μνήμη του Δημοσίου δεν βρίσκε-
ται στα πρόσωπα των Γενικών Γραμματέων. Υπάρ-
χει στους Γενικούς Διευθυντές και όχι στους Γενικούς 
Γραμματείς, των οποίων η παρουσία έχει πολιτικό πε-
ρισσότερο περιεχόμενο» (Πρακτικά Διαρκούς Επιτρο-
πής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-
σύνης της Βουλής των Ελλήνων, Περίοδος ΙΖ΄ – Σύνοδος 
Α΄). Η θέση αυτή, για την ειδική πολιτική αποστολή του 
Γενικού Γραμματέα να μεσολαβεί μεταξύ διοίκησης και 
υπουργού (εκφράζοντας το μέρος του υπουργού και 
όχι της διοίκησης) επανέρχεται, αλλά με πολύ οξύτε-
ρους τόνους στη συζήτηση στην Ολομέλεια ιδίως στις 
αγορεύσεις των Μ. Βορίδη, Α, Γεωργιάδη, Κ. Τασούλα 
και Χ. Αθανασίου. Ο Μ. Βορίδης μάλιστα αναφέρει ρητά 

ότι η ευθύνη για την εκτέλεση της πολιτικής «πρέπει 
να παραμείνει σε πολιτικό πρόσωπο» και όχι στην 
«κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας» [(Πρακτικά Ολο-
μέλειας Βουλής, ΙΖ΄ Περίοδος, Σύνοδος Α΄, Συνεδριάσεις 
ΟΘ΄ (23.2.2016) και Π΄ (24.2.2016)].

Η αντιδιαμετρική αυτή διάσταση απόψεων σε ένα 
ζήτημα που αποτελούσε τον πυρήνα του προτεινόμε-
νου σχεδίου έδωσε λαβή σε πολλές αντιπαραθέσεις 
και εκατέρωθεν επιχειρηματολογίες με χαρακτηριστι-
κότερες τις επισημάνσεις του αρμόδιου Υπουργού Χ. 
Βερναρδάκη, ο οποίος αρχικά καταλόγιζε στους εκ-
προσώπους της ΝΔ ότι υπαναχωρούσαν σε σχέση με 
τις εκσυγχρονιστικές ιδέες που πρέσβευαν στο πα-
ρελθόν (Επιτροπή), ενώ στην Ολομέλεια έκανε ανοι-
χτά λόγο για «οβιδιακή μεταστροφή», θυμίζοντας ότι 
στις προτάσεις της για συνταγματική αναθεώρηση 
η ΝΔ είχε συμπεριλάβει την «κατάργηση της θέσης 
του γενικού γραμματέα ως θέσης επιτελικής και την 
αντικατάστασή της από τον γενικό διευθυντή, ακρι-
βώς επειδή είχε την έννοια της διοικητικής κορυφής». 
Υποστήριζε συναφώς ότι οι θέσεις της ΝΔ κινούνται 
στην κατεύθυνση «της απόλυτης κομματικοποίησης», 
θυμίζοντας ότι «ο Γενικός Γραμματέας είναι ο αρχη-
γός των μετακλητών» για να καταδείξει ότι η κριτική 
στον αριθμό των μετακλητών είναι ασύμβατη με την 
αποδοχή ενός πολιτικοποιημένου Γενικού Γραμματέα.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε ότι και για 
τον καθηγητή Α. Μανιτάκη, πρ. Υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης που υποστήριζε με θέρμη τις δράσεις 
απο-πολιτικοποίησης, «οι Γενικοί Γραμματείς δεν μπο-
ρεί να μην είναι μετακλητοί στη θέση που κατέχουν 
ταυτισμένοι με την εκτέλεση της κυβερνητικής πολιτι-
κής και ειδικά του υπουργού» (Μανιτάκης, 2016). Βε-
βαίως, αυτή η παραδοχή δεν τον εμποδίζει να προσ-
δοκά από αυτούς ότι θα «παραμείνουν θεματοφύλα-
κες της θεσμικής μνήμης και συνέχειας, διακονώντας 
το δημόσιο συμφέρον πέραν από το άμεσο συμφέρον 
του υπουργού». Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η ανταλ-
λαγή απόψεων στην Επιτροπή μεταξύ Χ. Αθανασίου 
και Χ. Βερναρδάκη, όταν ο τελευταίος υποστηρίζει ότι 
ο Γενικός Γραμματέας «δεν έχει λόγο να είναι "υβρί-
διο" μεταξύ πολιτικής και διοικητικής θέσης», αφού 
ασκεί τη διοίκηση, έχει όλη την τεχνογνωσία της διοί-
κησης και την κουβαλάει στην άσκηση της εφαρμοζό-
μενης πολιτικής», η οποία εκπορεύεται από τον πο-
λιτικό του προϊστάμενο χωρίς να τη «βρίσκει μόνος 
του». Στη δε κριτική παρατήρηση του Χ. Αθανασίου 
αν «σήμερα ο Γενικός Γραμματέας ασκεί κυβερνητική 
πολιτική στο Υπουργείο του», ο Βερναρδάκης αντιτεί-
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νει ότι ο Γενικός ασκεί πολιτική με εξουσιοδοτήσεις, 
όμως, του Υπουργού, «το 80% των οποίων είναι διοι-
κητικού και όχι πολιτικού χαρακτήρα».

Οι δε εκπρόσωποι της ΔΗΣΥ και του Ποταμιού δεί-
χνουν να συναινούν επί της αρχής στη μεταρρύθ-
μιση του Μητρώου, επικεντρώνοντας την κριτική τους 
σε μερικότερες όψεις του νομοσχεδίου, που αφορούν 
κυρίως τον αρχικό αποκλεισμό των στελεχών του 
ιδιωτικού τομέα από τη δυνατότητα υποβολής υπο-
ψηφιότητας για θέσεις Γραμματέων, καθώς και τη 
μετάθεση του χρόνου εφαρμογής των ρυθμίσεων, 
ώστε αυτή να αφορά την επόμενη και όχι την πα-
ρούσα Κυβέρνηση. Ο Θ. Παπαπαθεοδώρου (εισηγητής 
της ΔΗΣΥ) υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση με τις ρυθ-
μίσεις του νομοσχεδίου επιλέγει την «προσαρμογή 
στο δικό της σύστημα κομματοκρατίας», μεταθέτο-
ντας χρονικά την εφαρμογή για την επόμενη Κυβέρ-
νηση, αφού διατηρεί τους δικούς της Γενικούς Γραμ-
ματείς μέχρι το 2018 και αρνείται να συναινέσει στην 
άμεση εφαρμογή ή έστω σε «ένα σύντομο χρονοδιά-
γραμμα» [Πρακτικά Ολομέλειας Βουλής, Συνεδρίαση 
ΟΘ΄ (23.2.2016)]. Στις αιτιάσεις αυτές περί χρονικής 
μετάθεσης, που προβλήθηκαν κατά κόρο από τα κόμ-
ματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης για να δικαιο-
λογήσουν την τελική αρνητική στάση τους έναντι του 
νομοσχεδίου παρά την αρχική αποδοχή, ο Χ. Βερναρ-
δάκης απάντησε στην Ολομέλεια ότι η Κυβέρνηση συ-
ναινεί στην «εδώ και τώρα» εφαρμογή του νομοσχε-
δίου για τους Γενικούς Γραμματείς, υπό την προϋπό-
θεση της συναινετικής ψήφισής του και της ευρύτε-
ρης πλειοψηφικής βάσης στήριξής του, διατηρώντας, 
ωστόσο, τις επιφυλάξεις του για την εφαρμογή μετα-
βατικών διατάξεων που θα σέβονται τη θητεία των 
ήδη συγκροτημένων και λειτουργούντων συλλογικών 
οργάνων, πρακτική που συνάδει και με τη γενικότερη 
στόχευση περί αποκομματικοποίησης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συχνές αναφορές βουλευ-
τών της ΔΗΣΥ (Γ. Κουτσούκος, Β. Κεγκέρογλου) στα ση-
μαντικά μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα των Κυβερνή-
σεων του ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνση της διαφάνειας 
και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση (ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, 
 Διαύγεια κ.λπ.) εμπλουτίστηκαν και από μια διάθεση 
οικειοποίησης και διεκδίκησης της πατρότητας της με-
ταρρυθμιστικής ιδέας, με αποκορύφωμα την αγόρευση 
του πρ. Υπουργού Κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος προέτρεπε 
την Κυβέρνηση να επιμείνει στο εγχείρημά της, καταρ-
γώντας τις μεταβατικές διατάξεις και επιδεικνύοντας 
συνεπή και αδιαπραγμάτευτο μεταρρυθμιστικό ζήλο. 
Απέναντι σ’ αυτές τις προσεγγίσεις, ο Χ. Βερναρδάκης 

θύμισε τη φράση του Γκράμσι ότι «οι ιδέες είναι μεγά-
λες όταν είναι εφικτές» για να καταδείξει ότι η προ-
τεινόμενη μεταρρύθμιση, σε αντίθεση με το πρόσφατο 
παρελθόν, είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, αποδεχό-
μενος πάντως ότι «πολλές ρυθμίσεις είναι θεμελιωμέ-
νες σε παλαιότερες θετικές εμπειρίες» [Πρακτικά Ολο-
μέλειας Βουλής, Συνεδρίαση Π΄ (24.2.2016)].

Επίσης, παρά το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που 
εισήχθησαν με τον ν. 4389/2016, μόλις 4 μήνες μετά την 
ψήφισή του, προβαίνουν σε ένα λελογισμένο άνοιγμα 
του Μητρώου και στα στελέχη του ιδιωτικού τομέα, 
αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα κυβερνητικής επιχειρηματολογίας 
για τον περιορισμό του Μητρώου στον κύκλο των στε-
λεχών του Δημοσίου και μόνο. Έτσι, πέρα από τη γνω-
στή επισήμανση των κινδύνων του φαινομένου των 
«περιστρεφόμενων θυρών», όπως αυτό έχει αναδει-
χθεί και αντιμετωπιστεί στη διεθνή εμπειρία, και τα 
«υβρίδια αλληλοδιείσδυσης ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα» που περιγράφει η αιτιολογική έκθεση ως βα-
σικά αίτια της εξάρτησης, της διαφθοράς και εν τέλει 
της αποικιοποίησης του Δημοσίου από ιδιωτικά συμ-
φέροντα, ο Χ. Βερναρδάκης επιμένει στις σχετικές κοι-
νοβουλευτικές συζητήσεις, απηχώντας τη βασική κυ-
βερνητική στόχευση, στην παράμετρο της εμπιστοσύ-
νης προς το στελεχιακό δυναμικό της δημόσιας διοίκη-
σης. «Ξεκινάμε το Μητρώο από τους διαθέσιμους πό-
ρους της δημόσιας διοίκησης, αυτό το δυναμικό των 
567.000 στελεχών, πολλοί από τους οποίους είναι άξιοι 
και ικανοί. Όταν κάποιος θέλει να εξορθολογίσει την 
επιχείρησή του, ξεκινάει από τους ανθρώπινους πό-
ρους που διαθέτει και προσπαθεί να τους διαχειρι-
στεί με τον καλύτερο τρόπο. Εξορθολογισμός του Δη-
μοσίου σημαίνει πάνω απ’ όλα εξορθολογισμός των 
δικών του πόρων!» (Πρακτικά Διαρκούς Επιτροπής Δη-
μόσιας  Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Πε-
ρίοδος ΙΖ΄, Σύνοδος Α΄). Στη δε Ολομέλεια, η τοποθέτηση 
γίνεται ακόμη διαυγέστερη και δηλωτική της αντίληψης 
που διαπνέει τη μεταρρύθμιση: «Το Μητρώο σχεδιά-
στηκε ως μηχανισμός που περιλαμβάνει στις εγγραφές 
του τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με πολύ ει-
δικά προσόντα. Ο στόχος δεν ήταν ένα μητρώο γενικά 
καταγραφής του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, 
όπως αυτό του ΟΑΕΔ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 
η καταγραφή και αξιοποίηση του προσοντούχου δυνα-
μικού του δημόσιου τομέα. Μα ποια επιχείρηση, ποιος 
οργανισμός, όταν κάνει μια αξιολόγηση των δυνάμεών 
του θα ξεκινήσει από μια άλλη επιχείρηση, από έναν 
άλλον οργανισμό και όχι από τον δικό του; Είναι δυ-
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νατόν;» [Πρακτικά Ολομέλειας Βουλής, Συνεδρίαση ΟΘ΄ 
(23.2.2016)]. Πιο ανάγλυφη δεν θα μπορούσε να κατα-
στεί η αρχή του στελεχιακού αυτοκαθορισμού της διοί-
κησης, που συνέχει το εγχείρημα του Μητρώου…

4. Το ΑΣΕΠ ως «θεσμικός εγγυητής» της μεταρρύθ-
μισης του Μητρώου

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον 
οποίο προσλαμβάνεται στην πολιτική ημερήσια διά-
ταξη ο θεσμικός ρόλος και η ανάμειξη του ΑΣΕΠ στο 
όλο εγχείρημα του Μητρώου. Όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί, η αιτιολογική Έκθεση επιμένει στο γεγονός ότι 
όλες οι σχετικές διαδικασίες τήρησης και επικαιρο-
ποίησης του Μητρώου ανήκουν στην αποκλειστική αρ-
μοδιότητα του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, τονίζεται ότι και το 
9μελές όργανο επιλογής, το ΕΣΕΔ, το οποίο εισηγείται 
στον Υπουργό, συστήνεται στο ΑΣΕΠ, λειτουργεί υπό 
την προεδρία του και παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη 
διαφύλαξη της αντικειμενικής και αξιοκρατικής επι-
λογής των στελεχών. Ωστόσο, πολλές ήταν εκείνες 
οι φωνές που ζήτησαν κατά τη συζήτηση του νόμου 
να διευρυνθεί ο ρόλος και η παρέμβαση του ΑΣΕΠ 
στην κατεύθυνση του περιορισμού ή και της εξάλει-
ψης ακόμη της διακριτικής ευχέρειας του Υπουργού 
να διορίζει τα επιτελικά στελέχη από τον κατάλογο 
των επικρατέστερων υποψηφίων που περιλαμβάνει η 
εισήγηση του ΕΣΕΔ. Έτσι, ο Θ. Παπαθεοδώρου (Ειδικός 
Αγορητής ΔΗΣΥ) υποστηρίζει στην Επιτροπή ότι δεν 
αρκεί «να παρέχει το ΑΣΕΠ την τεχνική και γραμμα-
τειακή υποστήριξη ή να εποπτεύει τη σύνταξη του Μη-
τρώου» και ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό ανα-
λαμβάνει «εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα και την επο-
πτεία του» [Πρακτικά Ολομέλειας Βουλής, Συνεδρίαση 
ΟΘ΄ (23.2.2016)]. Ο ίδιος δε Αγορητής διαπιστώνει στην 
Ολομέλεια ότι «η πολιτική παρέμβαση του Υπουργού 
παραμένει παρούσα στον βαθμό που τελικά αυτός 
επιλέγει από τη λίστα των επικρατέστερων υποψη-
φίων και αυτός τελικά διορίζει. Το στοιχείο αυτό της 
πολιτικής υποκειμενικότητας μας βρίσκει αντίθετους, 
εφόσον η διαδικασία έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στο 
ΑΣΕΠ και τελεί υπό την εγγύησή του». Ο δε Β. Κεγκέ-
ρογλου δεν διστάζει να αναφέρει στην Ολομέλεια ότι 
«μεγάλη μεταρρύθμιση θα ήταν αν εντασσόταν στο 
ΑΣΕΠ όλο αυτό το σύστημα. Κι όχι μόνο δεν εντάσσε-
ται, αλλά μεταφέρεται και στο μέλλον για το 2018. Και 
ανατρέπεται αμέσως όλη αυτή η ιστορία». Από την 
άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας, 
επιχειρηματολογώντας υπέρ της «τολμηρής τομής» 
που επιχειρεί το νομοσχέδιο στις δομές του κράτους, 

χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «τομή στην ιστορία της 
Μεταπολίτευσης σε ό,τι αφορά το Κράτος», συνδέει 
ευθέως το επιχείρημά του περί «ανατροπής» με τη 
διεύρυνση του ρόλου του ΑΣΕΠ! «Στόχος μας είναι να 
φέρουμε το ΑΣΕΠ παντού, σε κάθε θέση», υποστηρί-
ζει ο Πρωθυπουργός, υπονοώντας ότι κάθε τοποθέ-
τηση ανώτερων διοικητικών στελεχών θα φέρει εφε-
ξής την εγγύηση των αξιοκρατικών διαδικασιών που 
εφαρμόζει το ΑΣΕΠ [Πρακτικά Ολομέλειας Βουλής, Συ-
νεδρίαση Π΄ (24.2.2016)].

Η ρητορική αυτή ανάγεται σε μια γενικότερη τάση 
του πολιτικού προσωπικού να επικαλείται την πα-
ρέμβαση του ΑΣΕΠ ως αυτονόητη εγγύηση αντικειμε-
νικότητας και αμεροληψίας. Πράγματι, το ΑΣΕΠ ως 
θεμελιώδης έκφραση αυτοπεριορισμού της πολιτικής 
τάξης και ομολογίας της αδυναμίας της να διασφα-
λίσει αποτελεσματικά τις αξιοκρατικές προσλήψεις 
στο Δημόσιο, διατηρεί αλώβητο το κύρος του από 
την εποχή της ίδρυσής του και διευρύνει συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια, μετά από μια χαμένη δεκαετία 
«πλειοψηφικής υπονόμευσης», τα όρια της αποστο-
λής του, δικαιώνοντας συστηματικά με την παρου-
σία του την «απόσυρση» του πολιτικού συστήματος 
από τον τομέα των προσλήψεων. Η εδραιωμένη εμπι-
στοσύνη στο ΑΣΕΠ, όπως πιστοποιείται μέσα από τη 
διαρκή «μετακύλιση» αρμοδιοτήτων κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, προβάλλει ως η πιο αξιόπιστη θωρά-
κιση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων της αξιοκρατίας, 
την ίδια στιγμή που αποτυπώνει τη βαθιά κρίση νο-
μιμοποίησης του αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού 
μας συστήματος (Δετσαρίδης, 2009).

Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε από το φαινόμενο 
της «θεσμικής εμπιστοσύνης» με σύγχρονους όρους 
πολιτικής επιστήμης, θα λέγαμε ότι το πολιτικό σύ-
στημα εκχωρεί στο ΑΣΕΠ τον έλεγχο των προσλήψεων 
στο δημόσιο για να θωρακίσει μια «δημόσια πολιτική 
καθολικού οφέλους», δηλαδή την αξιοκρατική στελέ-
χωση του Δημοσίου, από τη δυσμενή επιρροή των 
πλειοψηφικών θεσμών. Αυτή η επιρροή εκδηλώνεται 
είτε στο «φαινόμενο της χρονικής ασυνέπειας», δηλαδή 
της «δυνατότητας των νεοεκλεγμένων κυβερνήσεων να 
τροποποιούν τα πεπραγμένα των απερχόμενων», είτε 
στα εγκατεστημένα στη δημόσια σφαίρα πελατειακά 
συμφέροντα, είτε, τέλος, στις «καιροσκοπικές συμπε-
ριφορές» των εξουσιαστικών φορέων να αποκομίζουν 
βραχυπρόθεσμα πολιτικά οφέλη από την πολιτική των 
προσλήψεων (Αλεξόπουλος, 2007). Απέναντι σε όλες 
αυτές τις απειλές το ΑΣΕΠ προβάλλει ως ένα απολύ-
τως φερέγγυο θεσμικό ανάχωμα.
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Είναι αλήθεια ότι το ΑΣΕΠ παρουσιάζει μια σειρά 
από πλεονεκτήματα ως ΑΑ, που είναι δύσκολο να πα-
ραβλεθούν. Μια ιδιαίτερα αμερόληπτη συγκρότηση, μια 
σύνθεση με την εγγύηση διευρυμένων μετα-πλειοψη-
φικών συναινέσεων, συνθήκες προσωπικής και λει-
τουργικής ανεξαρτησίας που εμφανίζονται ως «δια-
δικαστική προϋπόθεση ορθής απόφασης» (Σπανού, 
2011), πράξεις με ικανοποιητική αιτιολογία, καθώς και 
επαρκή αξιοποίηση σύγχρονων τεχνοκρατικών εργα-
λείων και καινοτομιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, το ΑΣΕΠ, συνδυάζοντας 
σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές νομιμοποίησης,  
θεωρείται ως ο αδιαφιλονίκητος πυλώνας και η βα-
σική θεσμική εγγύηση της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ίδιο το ΑΣΕΠ στις Ετή-
σιες Εκθέσεις της πρώτης δεκαετίας από την ίδρυσή 
του δεν διστάζει να αυτοπροσδιοριστεί ως «κατ’ ου-
σίαν ιδιότυπης μορφής δικαστήριο για το 70% της δρα-
στηριότητάς του, λόγω αφενός του υψηλού βαθμού 
ευαισθησίας που απαιτεί η αξιοπιστία του θεσμού και 
αφετέρου της ποικιλίας των αρμοδιοτήτων του Σώμα-
τος» (Μαυρομούστακου, 2016). Αυτή ακριβώς η δικα-
στικοποιημένη πρόσληψη του ΑΣΕΠ αποτυπώνει, πέρα 
από την κυριαρχία των δικαστικών στελεχών στη σύν-
θεσή του κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, 
την ιδιαίτερα διαδεδομένη εικόνα περί της ουδέτερης 
και τεχνικά επεξεργασμένης παρέμβασής του, η οποία 
προσιδιάζει στον απρόσωπο και ανεξάρτητο χαρα-
κτήρα των δικαιοδοτικών οργάνων.

Αξίζει δε να αναφέρουμε ως προς την τάση συνε-
χούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του ότι το ΑΣΕΠ 
αντιμετώπισε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την ανά-
ληψη της ευθύνης του συνόλου σχεδόν των διαδικα-
σιών πρόσληψης με τον ν. 3812/2009 και υποδέχθηκε 
με εξαιρετικά ευμενή διάθεση τον καθοριστικό ρόλο 
του στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Γε-
νικών Διευθύνσεων (ΕΙΣΕΠ) που θεσπίστηκε με τον 
ν. 3839/2010. Η ανάληψη αυτών των ευρύτερων ελε-
γκτικών αρμοδιοτήτων που αφορούν την εποπτεία 
της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου, στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της 
ορθολογικής αξιοποίησης του προσωπικού, σε συν-
δυασμό με τη διευρυμένη δυνατότητά του να παρεμ-
βαίνει στις προσλήψεις μέσω του καθορισμού νέων 
κριτηρίων ή διαδικασιών επιλογής, το κατέστησαν 
αδιαμφισβήτητο «θεσμικό ρυθμιστή στον χώρο των 
προσλήψεων». Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να παγιω-
θεί η συμβολή του όχι μόνο στις εν στενή εννοία προ-
σλήψεις, αλλά και σε γενικότερες δράσεις ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης ή υλοποίη-
σης ολοκληρωμένων δράσεων διοικητικής μεταρρύθ-
μισης (Μαυρομούστακου, 2016).

Βεβαίως, δεν λείπουν και οι κριτικές προσεγγίσεις 
που επισημαίνουν ότι οι απρόσωπες και αντικειμε-
νικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ δεν ιδρύουν ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα εγγυήσεων, καθώς αφενός δεν μπο-
ρούν εξ ορισμού να θέσουν φραγμό στις κομματικο-
ποιημένες δομές της διοίκησης (συνδικαλισμός, υπηρε-
σιακά συμβούλια) και αφετέρου, με την αποκλειστική 
προσήλωσή τους αποκλειστικά στα τυπικά προσό-
ντα και στην απρόσωπη μοριοδότηση, έχουν γίνει 
«αιτία να θυσιαστούν τα ουσιαστικά προσόντα και 
οι προσωπικές δεξιότητες στον βωμό των τυπικών 
και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και πτυχίων» με εξαι-
ρετικά δυσμενή αντίκτυπο στην απόδοση της διοίκη-
σης (Μανιτάκης, 2016). Άλλοι πάλι επισημαίνουν την 
«άτακτη συνύπαρξη» στο ΑΣΕΠ κλασικών διαγωνι-
στικών μεθόδων, που συνεχώς περιθωριοποιούνται 
λόγω του κόστους και της χρονικής καθυστέρησης 
της διεξαγωγής τους, με άλλα «μηχανιστικά συστή-
ματα» μοριοδότησης ή συστήματα ελεύθερης επιλο-
γής μέσω συνέντευξης. Η συνύπαρξη αυτή εκτιμάται 
ότι υπονομεύει τον ενιαίο και σύγχρονο χαρακτήρα 
των προσλήψεων, καθιστώντας επιτακτική την ανά-
γκη ενός σταθερού συστήματος που θα βασίζεται σε 
σύγχρονες διαγωνιστικές διαδικασίες και αξιολογή-
σεις, με ενισχυμένα τα στοιχεία της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας των μεθόδων.

Όποιες κι αν είναι όμως οι κριτικές φωνές –καλο-
προαίρετες και μη– που ορθώνονται απέναντι στις 
πρακτικές και τον γενικότερο ρόλο του ΑΣΕΠ στο πο-
λιτικο-διοικητικό σύστημα, δεν είναι σε θέση να διατα-
ράξουν τους όρους καθολικής σχεδόν αποδοχής του 
ως «θεσμικού εγγυητή των αρχών της διαφάνειας, της 
αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας» όχι μόνο στις 
προσλήψεις αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που συ-
ναρτώνται με τη στελέχωση του δημόσιου τομέα και 
την εφαρμογή γενικότερων πολιτικών διοικητικής ανα-
διάρθρωσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων 
της διοίκησης. Τούτου δοθέντος, ήταν μονόδρομος η 
επιλογή του νομοθέτη να κατοχυρώσει τον κομβικό 
του ρόλο στο νέο σύστημα επιλογής που θεσπίζει η 
σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης. Άλλος θεσμικός εγγυητής καταλ-
ληλότερος να διασφαλίσει τη νομιμοποίηση, στο όνομα 
μάλιστα της κλασικής βεμπεριανής γραφειοκρατίας, 
και την αποτελεσματική λειτουργία του νέου συστή-
ματος δεν υπήρχε στο θεσμικό στερέωμα και δύσκολα 



766 ΕφημΔΔ - 6/2017

Μελέτες - Απόψεις

θα αναφανεί στο εγγύς μέλλον… Υπό την έννοια αυτή, 
αποκτά σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, μια δραματική επι-
καιρότητα η διαπίστωση της Έκθεσης του 1998 για την 
εξέταση της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής 
ότι ο θεσμός του ΑΣΕΠ, μέσα από το σύστημα προσλή-
ψεων του ν. 2190/84, «πραγματικά νομιμοποίησε όχι 
μόνο τη διοίκηση, αλλά και την κρατική εξουσία απέ-
ναντι στο κοινωνικό σύνολο», αποτελώντας εφαλτή-
ριο μεταλλαγής ολόκληρης της δομής και της οργάνω-
σης του κράτους.
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