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Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΣΙΑ ∆ΙOΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ
ΑΠO ΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΥΠOΥΡΓΕΙΩΝ
TO ∆IOIKHTIKO EΠIMEΛHTHPIO - OMIΛOΣ ∆IOIKHTIKΩN EΠIΣTHMONΩN
Επιτροπή: Εθνική ∆ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση
• Mαρία Ραµµατά , συντονίστρια τησ Επιτροπήσ και µέλοσ ∆Σ του ∆ΕΕ, ∆ρ. ∆ιοικητικήσ Επιστήµησ, Université Paris I, Panthéon, Sorbonne
• Παναγιώτησ Νταήσ ∆ιοικητικÞσ Επιστήµονασ, ΑπÞφοιτοσ τησ ΕΣ∆∆
• Σοφία Ζουρντού, ΝοµικÞσ, DEA στισ Ευρωπαϊκέσ Σχέσεισ, College d’Europe
• Ευθυµία Μαρκουλάκη , ∆ιοικητικÞσ Επιστήµονασ, DES στη ∆ιαχείριση Ανθρώπινων ΠÞρων και τη δυναµική των οργανώσεων, ULB
• Μαρία Χαχαριδάκη , ∆ιοικητικÞσ Επιστήµονασ, ΑπÞφοιτοσ τησ ΕΣ∆∆
• Νάσοσ Βιτσεντζάτοσ, ∆ιοικητικÞσ Επιστήµονασ, ΑπÞφοιτοσ τησ ΕΣ∆∆
• Αντώνησ Ψαράκησ, ∆ιοικητικÞσ Επιστήµονασ, ΑπÞφοιτοσ τησ ΕΣ∆∆
Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο τησ λειτουργίασ του ∆ιοικητικού Επιµελητηρίου, το οποίο απαρτίζεται απÞ ∆ιοικητικούσ επιστήµονεσ και λειτουργεί ωσ ανεξάρτητοσ φορέασ για την προαγωγή τησ διοικητικήσ επιστήµησ και την βέλτιστη διαχείριση των δηµοσίων υποθέσεων.
Τισ ευχαριστίεσ τουσ εκφράζουν τα µέλη τησ Επιτροπήσ στον Καθηγητή κ. Αντώνη Μακρυδηµήτρη για την ευκαιρία που τουσ έδωσε, υπÞ την ιδιÞτητα του Προέδρου
του Επιµελητηρίου, να µελετηθεί το θέµα τησ διαχείρισησ των ευρωπαϊκών υποθέσεων σε αντιπροσωπευτικά Υπουργεία τησ ελληνικήσ ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ.
Για τισ ανάγκεσ τησ έρευνασ διεξήχθη ποιοτική έρευνα κατά την οποία µελετήθηκαν η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών µε αντικείµενο τα ευρωπαϊκά θέµατα,
ωσ προσ την δοµολειτουργική τουσ διάσταση και ωσ προσ την διάσταση τησ διαχείρισησ και απÞδοσησ των ανθρώπινων πÞρων, Þπου έγιναν παρατηρήσεισ :
α) ωσ προσ την κάθετη συνεργασία µε τουσ εκπροσώπουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ
(ΕΕ) καθώσ και µε τη Μ.Ε.Α.Για την καταγραφή των δεδοµένων που αφορούν τη
MEA συνεισέφερε ο. κ. Παναγιώτησ Zαρείφησ, AπÞφοιτοσ τησ EΣ∆∆.
β) ωσ προσ την οριζÞντια συνεργασία µε φορείσ των λοιπών εκπροσώπων τησ κεντρικήσ ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ,
γ) ωσ προσ την στελέχωση, κατάρτιση και απÞδοση του ανθρώπινου δυναµικού (π.χ.
εκπαίδευση, ανάπτυξη, κινητικÞτητα υπαλλήλων, συνθήκεσ µετακινήσεων σε ευρωπαϊκά Þργανα, κ.ά.).
Στη µελέτη γίνονται αναφορέσ σε ειδικέσ περιπτώσεισ Υπουργείων σχετικά µε την
διαχείριση των Ευρωπαϊκών υποθέσεων.
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ΚΕΝΤΡΙΚOΙ ΦOΡΕΙΣ OΙ OΠOΙOΙ ΑΠOΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα Υπουργεία τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο ανάλυσησ είναι τα παρακάτω:
• Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ και Αποκέντρωσησ
(ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.),
• Υπουργείο Oικονοµίασ και Oικονοµικών (ΥΠ.OΙ.O.),
• Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.),
• Υπουργείο ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικήσ Προστασίασ,
• Υπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.),
• Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠ.ΠO.)

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 40 συνεντεύξεισ µε στελέχη των ανωτέρω φορέων που
εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα κατά την προετοιµασία των ελληνικών θέσεων σε αντικείµενα ευρωπαϊκήσ διάστασησ, τουσ οποίουσ ευχαριστούµε θερµά για τη συµβολή τουσ.
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Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚO ΕΠΙΠΕ∆ O
1. Tο εσωτερικÞ διοικητικÞ περιβάλλον
1.1. Oι δοµέσ των Yπουργείων
ΑπÞ την δοµολειτουργική έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε Þτι στην ελληνική
διοικητική πραγµατικÞτητα δεν υιοθετείται µία θεσµοποιηµένη διοικητικά οργανωτική κατανοµή των ανθρώπινων πÞρων που ασχολούνται µε τισ ευρωπαϊκέσ υποθέσεισ,
η οποία θα προωθούσε την οριζÞντια συνεργασία µεταξύ των φορέων. Έτσι, διαπιστώθηκε Þτι, άλλο Υπουργείο συντονίζει την διαµÞρφωση των Κοινοτικών υποθέσεων µέσω του Γραφείου Υπουργού και παρέχει τη δυνατÞτητα για διαµÞρφωση των
θέσεων, κατά βάση, στισ κάθετεσ ∆ιευθύνσεισ του Υπουργείου (π.χ. ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.),
ενώ άλλο, διαθέτει µία ∆ιεύθυνση για τισ ευρωπαϊκέσ υποθέσεισ (π.χ. ΥΠ.OΙ.O.,
Υπουργείο Πολιτισµού) ή µία εξ’ ολοκλήρου νέα δοµή, Þπωσ τισ ∆ιαχειριστικέσ Αρχέσ
(∆.Α.) µέσω των οποίων παρακολουθεί τισ Κοινοτικέσ ενισχύσεισ (π.χ. Υπουργείο
ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικήσ Προστασίασ, Υ.Π.Α.Α.Τ.), κ.ά.. Η έλλειψη οργανωµένων διοικητικών µονάδων στισ υπουργικέσ δοµέσ µε σαφή αποστολή, οδηγεί σε
δυσλειτουργίεσ κατά την επικοινωνία, οριζÞντια και κάθετα, τÞσο σε ενδοϋπουργι κÞ, Þσο και σε διυπουργικÞ επίπεδο, ευνοώντασ τον χαµηλÞ βαθµÞ συντονισµού.
Στο πλαίσιο τησ sui generis προσέγγισησ τησ οργάνωσησ των Υπουργείων στα θέµατα των ευρωπαϊκών υποθέσεων, σε ορισµένα απÞ αυτά, οι υφιστάµενεσ δοµέσ δεν
ευνοούν την αποτελεσµατική ανταπÞκριση στο διακύβευµα των ευρωπαϊκών υποθέσεων και την ενσωµάτωσή τουσ, ωσ βασική παράµετρο στην διαχείριση των εθνικών
υποθέσεων. Στα περισσÞτερα Υπουργεία, τα αντικείµενα που αφορούν τισ σχέσεισ
του φορέα µε την Ε.Ε., τα χειρίζονται άµεσα οι καθ’ ύλην αρµÞδιεσ κάθετεσ οργανικέσ
µονάδεσ, ενώ σε µικρÞτερο βαθµÞ εφαρµÞζεται η πρακτική των οργανικών µονάδων
µε οριζÞντια αρµοδιÞτητα συντονισµού των δράσεων του φορέα για τα ευρωπαϊκά ή
διεθνή θέµατα. Επιπλέον, ∆/νσεισ ή Τµήµατα σχέσεων µε ∆ιεθνείσ Oργανισµούσ που
έχουν υπÞ την ευθύνη τουσ, µεταξύ άλλων, την διαχείριση τοµέων πολιτικήσ του Κοινοτικού κεκτηµένου, αδυνατούν να παρακολουθήσουν συστηµατικά τισ εξελίξεισ
στην Ευρώπη και λÞγω των διευρυµένων αρµοδιοτήτων τουσ, είτε υποβιβάζουν την
σηµασία τησ ενασχÞλησησ µε το ευρωπαϊκÞ αντικείµενο, είτε εναποθέτουν την ευθύνη αυτή σε ένα µÞνο χειριστή. Κυρίωσ, σε αυτά τα Υπουργεία εκφράζεται η ανάγκη,
λÞγω τησ πολυπλοκÞτητασ του αντικειµένου, να συσταθούν αυτÞνοµεσ δοµέσ µε αρµοδιÞτητα στα ευρωπαϊκά θέµατα, π.χ. στο ΥΠ.Α.Α.Τ. Þπου υπάρχει η πρÞταση για
σύσταση Γενικήσ ∆ιεύθυνσησ Ευρωπαϊκών υποθέσεων, στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. Þπου υπάρχει η πρÞταση για σύσταση Τµήµατοσ Κοινοτικών Προγραµµάτων για την Μεταναστευτική πολιτική (π.χ. διαχείριση του Προγράµµατοσ “Αινείασ” 2004-2008, ΠρÞγραµµα γραµµήσ Προϋπολογισµού ΕΕ, Β7-667 για την υποστήριξη πολιτικών επανεισδοχήσ υπηκÞων τρίτων χωρώνκ.ά.).
Η ουσιαστική επικράτηση των κάθετων – κλαδικών τοµέων (για λÞγουσ κοινωνικούσ, πολιτικούσ, συντεχνιακούσ και διοικητικούσ και οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείµενο τησ παρούσασ εργασίασ), έναντι των οριζÞντιων υπηρεσιών, αποτελεί γενικÞτερο δοµικÞ χαρακτηριστικÞ τησ οργάνωσησ τησ Ελληνικήσ Κεντρικήσ ∆ηµÞσιασ
∆ιοίκησησ. Το γεγονÞσ αυτÞ, οδηγεί σχεδÞν νοµοτελειακά, στην αργή, αλλά σταθερή, διοικητική εξασθένηση των οριζÞντιων µονάδων (Þπου αυτέσ υφίστανται) και
στην σταδιακά αυξανÞµενη αυτονÞµηση των τοµεακών κάθετων υπηρεσιών µε Þ-
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λεσ τισ επακÞλουθεσ συνέπειεσ ωσ προσ την συνεκτικÞτητα και συνέχεια των θέσεων. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠΕΞ µε την Γ’ Γεν. ∆/νση καθώσ και το Υπουργείο Πολιτισµού, Þπου η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, έχει την οριζÞντια αρµοδιÞτητα
συντονισµού των σχέσεων του φορέα µε τα Þργανα τησ Ε.Ε. Η έλλειψη ενÞσ υπέρτατου διυπουργικού συντονιστικού φορέα ο οποίοσ θα ήταν ο τελικÞσ επιτηρητήσ τησ
διαδικασίασ λήψησ των αποφάσεων στα ευρωπαϊκά θέµατα, οδηγεί στην υιοθέτηση
ad hoc µεθÞδων για την επίλυση ζητηµάτων οι οποίεσ δεν εξυπηρετούν, πάντα, τα
µακροπρÞθεσµα εθνικά συµφέροντα, αλλά και ούτε πάντα, διασφαλίζουν την έγκαιρη ανταπÞκριση τησ χώρασ. Η πρÞταση που έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε άλλεσ ευρωπαϊκέσ χώρεσ είναι η θεσµοθέτηση ενÞσ συντονιστικού οργάνου µε ενισχυµένη πολιτικο-διοικητική ισχύ, δηλ. “παρά τω ΠρωθυπουργÞ”. Στην έρευνα που διεξήχθη
φάνηκε Þτι τισ πρωτοβουλίεσ για τον συντονισµÞ και την προετοιµασία κοινών θέσεων µεταξύ συναρµÞδιων Υπουργείων, αναλαµβάνει συχνά το υπηρεσιακÞ επίπεδο
του, κατά περίπτωση, πιο αρµÞδιου Υπουργείου (π.χ. ΥΠOΙO για οικονοµικά-δηµοσιονοµικά θέµατα, κ.ά.), µη διαθέτοντασ την αναγκαία αρµοδιÞτητα για την επίλυση Þποιων προβληµάτων προκύπτουν κατά την συνεργασία αυτή, ενώ σε άλλεσ
περιπτώσεισ καλείται να εκπροσωπηθεί στισ συναντήσεισ αυτέσ και η πολιτική ηγεσία. Επισηµαίνεται τέλοσ, Þτι στην περίπτωση τησ ενσωµάτωσησ του Ευρωπαϊκού
∆ικαίου παρεµβαίνει θεσµοθετηµένα η Γενική Γραµµατεία τησ Κυβέρνησησ η οποία
προωθεί την ανάπτυξη ενÞσ ηλεκτρονικού δικτύου παρακολούθησησ τησ διαδικασίασ ενσωµάτωσησ των οδηγιών.
1.2. Κτιριακή υποδοµή - εξοπλισµÞσ
Στα περισσÞτερα απÞ τα εξεταζÞµενα Υπουργεία εµφανίζονται χαρακτηριστικά
διάσπασησ τησ κτιριακήσ υποδοµήσ Þπωσ π.χ. για το ΥΠ.Α.Α.Τ. το οποίο πέραν τησ έδρασ του στο κεντρικÞ κτίριο (Αχαρνών 2, 5) φιλοξενεί υπηρεσίεσ και σε µία σειρά άλλα κτίρια:
• Αχαρνών 381,
• Μενάνδρου 22,
• Συγγρού 150,
• Καπνοκοπτηρίου 6,
• Βερανζέρου 46,
• Πατησίων 207,
• Χαλκοκονδύλη 15,
• Χαλκοκονδύλη 31,
• Πειραιώσ 108,
αλλά, και για το ΥΠ.ΠO., ΥΠ.OΙ.O., ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικήσ Προστασίασ
κ.ά.. Η κτιριακή πολυδιάσπαση αποτελεί χαρακτηριστικÞ των ελληνικών Υπουργείων και παρεµβαίνει ανασταλτικά στισ προσπάθειεσ δηµιουργίασ συνθηκών συνεργασίασ και βέλτιστησ επικοινωνίασ µεταξύ των υπηρεσιών, γεγονÞσ που δεν οφείλεται,
αποκλειστικά, στην πολιτική ηγεσία1. Η προβληµατική επικοινωνία των υπηρεσιών
µεταξύ τουσ, επιτείνεται απÞ την απουσία ή κακή ενσωµάτωση νέων µεθÞδων Τεχνολογίασ, Πληροφορικήσ και Επικοινωνίασ, (internet, ψηφιοποίηση εγγράφων,
Intranet, βάσεισ δεδοµένων, µηχανογράφηση, κ.ά.) οι οποίεσ θα µπορούσαν να µειώσουν, ωσ ένα βαθµÞ, τισ αρνητικέσ συνέπειεσ τησ χωροταξικήσ πολυδιάσπασησ2.
Τα περισσÞτερα απÞ τα εξεταζÞµενα Υπουργεία διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµÞ,
αλλά αρκετά απÞ αυτά, κακή χωροταξική διαχείριση και κατανοµή του προσωπικού
σε θέσεισ εργασίασ ή σε χώρουσ (πολλοί εργαζÞµενοι σε µικρά γραφεία, κακή τµηµα-
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τοποίηση που δεν ακολουθεί την κατανοµή προσωπικού βάσει του οργανογράµµατοσ, κ.ά.).
1.3. Eνδοϋπουργική επικοινωνία και συντονισµÞσ
1.3.1.Eπικοινωνία
Η ΜÞνιµη Αντιπροσωπεία τησ Ελλάδασ (Μ.Ε.Α.) αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίασ µεταξύ τησ εθνικήσ διοίκησησ και των Κοινοτικών οργάνων. Κατά την µελέτη τησ
ποιÞτητασ τησ επικοινωνίασ αυτήσ, διαπιστώθηκαν στουσ υπÞ µελέτη φορείσ περιπτώσεισ καθυστέρησησ παραλαβήσ τησ εισερχÞµενησ αλληλογραφίασ απÞ την
Μ.Ε.Α., γεγονÞσ που οφείλεται σε λειτουργικέσ αδυναµίεσ τησ Ελληνικήσ Κεντρικήσ
∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ, ενώ λίγεσ ήταν οι περιπτώσεισ καθυστερηµένησ αντίδρασησ των
Υπουργείων στα παραληφθέντα αιτήµατα απÞ την Μ.Ε.Α.. ΓενικÞτερα, τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τησ επικοινωνίασ αυτήσ, κρίνονται ικανοποιητικά, παρά την παρουσία δυσκολιών τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίεσ φαίνεται πωσ ξεπερνιούνται τα τελευταία χρÞνια, µε την σταδιακά διευρυνÞµενη χρήση των Τ.Π.Ε., στισ υπηρεσίεσ που έχουν σχέση µε την E.E. - ξεκινώντασ απÞ τισ ∆ιαχειριστικέσ Αρχέσ-. Η επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων υποστηρίζεται, γενικά, απÞ το internet (πρÞσβαση ορισµένων υπολογιστών ανά υπηρεσία στο internet), αλλά δεν αξιοποιούνται, συστηµατικά, οι
παρεχÞµενεσ δυνατÞτητεσ του ενδοδικτύου –intranet-), Þπωσ π.χ. στο ΥΠΕΞ, Þπου υπάρχει η δυνατÞτητα πρÞσβασησ στη βάση δεδοµένων τησ Γραµµατείασ του Συµβουλίου (ΕΕ U32 extranet) απÞ εξουσιοδοτηµένουσ χειριστέσ Ευρωπαϊκών θεµάτων των
Υπουργείων.
Στισ περισσÞτερεσ υπηρεσίεσ, παρά την έκδηλη και σαφώσ διατυπωµένη ανάγκη
για µηχανογράφηση και ψηφιοποίηση εγγράφων, αυτέσ βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο. Για παράδειγµα στο ΥΠ.OΙ.O. η βάση δεδοµένων των παρασχεθέντων κρατικών
ενισχύσεων σε ελληνικέσ κρατικέσ επιχειρήσεισ δεν έχει ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίεσ
εργάζονται µε την συµβατική µέθοδο διαχείρισησ πολλαπλών αρχείων.
Στον τοµέα τησ διαπροσωπικήσ επικοινωνίασ µεταξύ των αρµÞδιων στελεχών, παρατηρήθηκε Þτι στισ περισσÞτερεσ περιπτώσεισ απαιτείται καθηµερινή τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ υπαλλήλων των Υπουργείων και τησ Μ.Ε.Α. προκειµένου να δοθούν οι απαραίτητεσ διευκρινίσεισ για τα υπÞ επεξεργασία επιµέρουσ θέµατα. Εξαίρεση στην εικÞνα αυτή, αποτελεί το ΥΠ.ΕΞ., Þπου η επικοινωνία µε τη Μ.Ε.Α., διεξάγεται σχεδÞν αυτοµατοποιηµένα, χωρίσ την υποστήριξη των διαπροσωπικών επαφών.
Η δυνατÞτητα κάθετησ και οριζÞντιασ επικοινωνίασ περιορίζεται, πολλέσ φορέσ,
στα συµβατικά µέσα, µε αποτέλεσµα σε αρκετέσ περιπτώσεισ τα έγγραφα να διακι νούνται µε βραδείσ ρυθµούσ, ενώ στισ περισσÞτερεσ υπηρεσίεσ δεν διατίθεται ατοµι κÞ e-mail στο προσωπικÞ, αλλά µία ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε οργανική µο νάδα, προσβάσιµη πρώτα ή αποκλειστικά απÞ τον ∆ιευθυντή/Τµηµατάρχη τησ υπηρεσίασ, µε συνέπειεσ στην έγκαιρη και συνεχή παρακολούθηση των υποθέσεων.
1.3.2. Eπικοινωνία και συντονισµÞσ µεταξύ των Yπουργείων
Η διυπουργική επικοινωνία ωσ προσ τα ευρωπαϊκά θέµατα, περιορίζεται σε πολιτικέσ Þπου διαπιστώνεται συναρµοδιÞτητα ή σε θέµατα µείζονοσ εθνικού ενδιαφέροντοσ. Ùπου το θέµα έχει πολιτική σηµασία, στην διυπουργική διαδικασία επαφών,
συσκέψεων και ενηµέρωσησ, εκπροσωπούνται και τα Γραφεία τησ πολιτικήσ ηγεσίασ.
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ΕνδεικτικÞ είναι το γεγονÞσ, Þτι δεν έχουν Þλα τα Υπουργεία διαθέσιµη λίστα συναρµÞδιων φορέων. Το Γραφείο Πρωθυπουργού, σε ορισµένεσ περιπτώσεισ, έχει παρέµβει, προκειµένου να ενηµερωθεί ή να δώσει κατευθύνσεισ για τον χειρισµÞ αντικειµένων Υπουργείων µε ευρωπαϊκή διάσταση και µείζονοσ σηµασίασ, (π.χ. δηµοσιονοµικέσ προοπτικέσ στην περίπτωση του ΥΠ.OΙ.O., καθώσ και θέµατα του ΥΠ.ΕΞ.).
Έτσι, δεν αποκλείονται συγκρούσεισ, είτε εκ των υστέρων (αφού δηλαδή ψηφιστεί
µια Κοινοτική Oδηγία), είτε κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, καθώσ δεν έχει ακÞµη εµπεδωθεί λειτουργικά απÞ τουσ φορείσ που εξετάστηκαν η διαδικασία
σύνθεσησ και διυπουργικήσ προετοιµασίασ τησ εθνικήσ θέσησ. Αντίθετα, επικρατεί η
ανάγκη των συναρµÞδιων Υπηρεσιών να προασπίζουν τα αντικείµενά τουσ χωριστά.
Συνήθωσ οι προσωπικέσ σχέσεισ µεταξύ των υψηλÞβαθµων στελεχών, υποκαθιστούν
ή υποβοηθούν, (ανάλογα µε την ένταση τησ σχέσησ και την γραφειοκρατική αδυναµία), τη συστηµατική – θεσµική επικοινωνία µεταξύ των Υπουργείων (Þπου υπάρχει
γραφειοκρατική δυσλειτουργία και αδυναµία επικοινωνίασ, παρατηρείται κάλυψη
του κενού αυτού, µέσω των διαπροσωπικών σχέσεων). Εξαίρεση απÞ την ανωτέρω
περιγραφÞµενη κατάσταση, παρουσιάζεται στισ ∆ιαχειριστικέσ Αρχέσ Þπου η επικοινωνία και ο συντονισµÞσ των δραστηριοτήτων διεξάγονται πιο συστηµατικά, καθώσ
επίσησ και στο ΥΠ.OΙ.O., το οποίο διατηρεί µια σχετικά ικανοποιητική συνεργασία µε
άλλα Υπουργεία, (ΥΠ.ΕΞ. Υ.Μ.Ε., ΥΠ.ΑΝ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κ.ά.), και φορείσ του δηµοσίου τοµέα.
Σε περιπτώσεισ συναρµοδιÞτητασ µεταξύ περισσÞτερων οργανικών µονάδων,
προκαλούνται συσκέψεισ για τον καθορισµÞ τησ τελικήσ θέσησ µε πρωτοβουλία των
υπερκείµενων διοικητικών οργάνων. Την ευθύνη λήψησ τησ τελικήσ απÞφασησ, φέρει
η καθ’ ύλην αρµÞδια οργανική µονάδα για το υπÞ συζήτηση αντικείµενο,
(Υ.Π.Α.Α.Τ., ΥΠ.OΙ.O., ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ùταν πρÞκειται για θέµα µείζονοσ σηµασίασ, στισ διαδικασίεσ αυτέσ εµπλέκονται τα Γραφεία
τησ πολιτικήσ ηγεσίασ των φορέων.
Με βάση την παρούσα διάρθρωση των δοµών των εξεταζÞµενων Υπουργείων,
διαπιστώνεται Þτι η Ευρωπαϊκή διάσταση παρουσιάζεται περισσÞτερο ωσ µία παρεµβατική εξωγενήσ παράµετροσ, η οποία συνιστά µία επιπλέον υποχρέωση για
συµµÞρφωση τησ δηµÞσιασ πολιτικήσ και, λιγÞτερο ωσ µία ευκαιρία επίσπευσησ τησ
διαµÞρφωσησ πολιτικών προσ την κατεύθυνση τησ ικανοποίησησ των µακροπρÞθε σµων συµφερÞντων τησ χώρασ. Το γεγονÞσ αυτÞ επιτείνεται απÞ την έλλειψη σαφώσ
προγραµµατισµένων εθνικών προτεραιοτήτων.
1.3.3. Εκπροσώπηση στηνΕ.Ε.
Στισ συνεδριάσεισ των Κοινοτικών Oργάνων την εκπροσώπηση των Υπουργείων
αναλαµβάνουν, συνήθωσ, ένασ, έωσ δύο, υπάλληλοι τησ αρµÞδιασ οργανικήσ µονάδασ, ενώ λίγεσ φορέσ υπάρχει εθνική αντιπροσωπεία µε συµµετοχή οµάδασ υπαλλήλων απÞ διαφορετικέσ υπηρεσίεσ και ιεραρχικέσ βαθµίδεσ (εκτÞσ εάν πρÞκειται για
θέµα συναρµοδιÞτητασ Υπουργείων υψηλήσ σπουδαιÞτητασ ή πολυπλοκÞτητασ).
ΙδιαιτερÞτητα αποτελεί το ΥΠ.Α.Α.Τ., Þπου σε πολλέσ περιπτώσεισ δεν εµπλέκονται
άµεσα οι καθ’ ύλην αρµÞδιεσ υπηρεσίεσ και οι διαπραγµατεύσεισ πραγµατοποιούνται
µε µεσολάβηση τησ πολιτικήσ ηγεσίασ. Η εκπροσώπηση των ∆ιαχειριστικών Αρχών
είναι, συνήθωσ, πολυπληθέστερη, λÞγω, κυρίωσ, τησ µεγαλύτερησ οικονοµικήσ ευχέρειασ των υπηρεσιών αυτών.
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Τα περισσÞτερα Υπουργεία εκπροσωπούνται στη Μ.Ε.Α. µε αποσπασµένουσ υπαλλήλουσ. Στο πλαίσιο τησ συµµετοχήσ εκπροσώπων Υπουργείων σε συνεδριάσεισ
των αρµÞδιων οργάνων και ανάλογα µε τον βαθµÞ ωριµÞτητασ των προτάσεων, προωθούνται οι θέσεισ των εκπροσώπων περισσÞτερο, µέσω τεκµηρίωσησ των σχετικών
υποβληθέντων προτάσεων, και λιγÞτερο, µέσω τησ σύναψησ συµµαχιών µε εκπροσώπουσ άλλων κρατών – µελών. Αλλά και Þταν συνάπτονται τέτοιεσ συµφωνίεσ, έχουν
συνήθωσ ευκαιριακÞ, και Þχι στρατηγικÞ χαρακτήρα. Ειδική περίπτωση αποτελεί το
ΥΠ.Α.Α.Τ., Þπου διατηρούνται συµµαχίεσ µε συγκεκριµένα κράτη για γεωργικά
προϊÞντα, Þπωσ π.χ. µε την Ισπανία για το βαµβάκι και µε άλλεσ πέντε µεσογειακέσ
χώρεσ για το σιτάρι. Αξίζει να σηµειωθεί Þτι κατά τη διάρκεια τησ Προεδρίασ τησ
Ελλάδασ στην Ε.Ε., (α’ εξάµηνο 2003), σηµειώθηκαν αρκετέσ διαπραγµατευτικέσ επιτυχίεσ, γεγονÞσ που αποδεικνύει Þτι η χώρα εκµεταλλεύτηκε το πλεονέκτηµα τησ
Προεδρίασ. Π.χ. ολοκλήρωση των διαδικασιών τελικήσ έγκρισησ τησ Κυπριακήσ υποψηφιÞτητασ, ψήφιση τησ οδηγίασ για την χρήση πληροφοριών στο δηµÞσιο τοµέα
2003/98/ΕΚ, ψήφιση τησ οδηγίασ για το δικαίωµα οικογενειακήσ επανένωσησ µεταναστών 2003/86/ΕΚ, ψήφιση τησ οδηγίασ για το καθεστώσ των µεταναστών οι οποίοι είναι επί µακρÞν διαµένοντεσ 2003/109/ΕΚ, κ.ά..
Ωσ προσ τα αποτελέσµατα, τισ επιπτώσεισ των Ευρωπαϊκών Συνεδριάσεων και την
αναγκαία ενηµέρωση τησ διοικητικήσ και πολιτικήσ ιεραρχίασ, η ανταπÞκριση των εµπλεκοµένων είναι άµεση, αφού υπάρχει υποχρέωση η οποία τηρείται, για άµεση πληροφÞρηση (γραπτή και προφορική) τησ υπηρεσίασ που εκπροσωπήθηκε. Το φαινÞµενο αυτÞ παρατηρήθηκε σχεδÞν σε Þλουσ τουσ φορείσ που αποτέλεσαν αντικείµενο
τησ έρευνασ, γεγονÞσ που καταδεικνύει Þτι η καθυστερηµένη αντίδραση τησ ελληνι κήσ δηµÞσιασ διοίκησησ ωσ προσ τισ Κοινοτικέσ διαδικασίεσ, δεν οφείλεται σε ελλι πή ή καθυστερηµένη πληροφÞρηση, αλλά σε λÞγουσ, που συνδέονται µε την διοικη τική κουλτούραπου τείνει να δίνει προτεραιÞτητα στισ εσωτερικέσ υποθέσεισ σε βά ροσ των ευρωπαϊκών.

2. Tο εξωτερικÞ διοικητικÞ περιβάλλον
2.1. EθνικÞ και ευρωπαϊκÞ κοινοβούλιο
Στο πλαίσιο τησ συµµετοχήσ στισ ευρωπαϊκέσ διεργασίεσ των υπÞ εξέταση Υπουργείων, αρκετέσ ήταν οι περιπτώσεισ Þπου απαιτήθηκε ενηµέρωση των Επιτροπών του
Εθνικού Κοινοβουλίου για θέµατα αρµοδιÞτητασ του φορέα (σε επίπεδο πολιτικήσ ηγεσίασ παρουσία και υπηρεσιακών παραγÞντων) στισ σχετικέσ συνεδριάσεισ µε εκπρÞσωπÞ του ή µέσω του ∆ιπλωµατικού Γραφείου τησ Προεδρίασ τησ Βουλήσ. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠ.Α.Α.Τ., το οποίο λÞγω τησ κρισιµÞτητασ των θεµάτων που χειρίζεται, ενηµερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για τισ τρέχουσεσ εξελίξεισ στην Κοινή
Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), αλλά και το Υπουργείο Πολιτισµού, Þπου έχει αναπτυχθεί µια αµφίδροµη, άτυπη µορφή επικοινωνίασ µε το ΕθνικÞ Κοινοβούλιο.
Άλλη συνήθησ, ad hoc,πρακτική ενηµέρωσησ του Εθνικού Κοινοβουλίου ακολουθείται µέσω των απαντήσεων που υποχρεούνται οι φορείσ να δίνουν κατά τη διαδικασία Κοινοβουλευτικού ελέγχου (αιτήσεισ κατάθεσησ εγγράφων, ερωτήσεισ, επερωτήσεισ κ.τ.λ.).
Στο επίπεδο των επαφών µε το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) η εµπλοκή των φορέων γίνεται µÞνο Þταν απαιτείται απÞ την σχετική κοινοτική διαδικασία λήψησ αποφάσεων (π.χ. διαδικασία συναπÞφασησ για τισ Κοινοτικέσ Oδηγίεσ). Εξαίρεση απο-
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τελεί το ΥΠ.OΙ.O., το οποίο διατηρεί µια πιο συστηµατική επικοινωνία µε το Ε.Κ. για
διάφορεσ θεµατικέσ, καθώσ και το ΥΠ.ΕΞ., στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί ΕιδικÞ
Γραφείο Ε.Κ..
Με τουσ Έλληνεσ Ευρωβουλευτέσ πραγµατοποιούνται περισσÞτερεσ ενηµερωτικέσ επαφέσ των υπηρεσιακών παραγÞντων, µε πρωτοβουλία κυρίωσ των ιδίων. Και εδώ εµφανίζεται η κατά περίπτωση ad hoc ενηµέρωση των Ευρωβουλευτών µέσω τησ
διαδικασίασ κατάθεσησ ερωτήσεων.
2.2. Κοινωνία των πολιτών και φορείσ τησ αλλοδαπήσ
Ùσον αφορά τισ δράσεισ τησ Κοινωνίασ των Πολιτών, περιορισµένεσ είναι οι επαφέσ των Υπουργείων µε φορείσ τησ, στο πλαίσιο τησ συµµετοχήσ τουσ στα τεκταινÞµενα τησ Ε.Ε., µε χαρακτηριστικέσ περιπτώσεισ αυτέσ των ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και ΥΠ.OΙ.O..
Στα περισσÞτερα Υπουργεία, η συνεργασία µε ενδιαφερÞµενουσ (stakeholders) και
άλλα Υπουργεία συναρµÞδια στουσ τοµείσ αυτούσ γίνεται µε ad hoc λίστεσ των ενδιαφεροµένων που δηµιουργεί η αντίστοιχη ∆ιεύθυνση.
Σε υπηρεσιακÞ επίπεδο, έχουν αναπτυχθεί επικοινωνίεσ υπαλλήλων ελληνικών
Υπουργείων, (Þπωσ των ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., ΥΠ.OΙ.O., ΥΠ.ΕΞ., ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικήσ Προστασίασ, ΥΠ.Α.Α.Τ.), µε υπαλλήλουσ οµÞλογων Υπουργείων άλλων
κρατών ή µε υπαλλήλουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ και του Συµβουλίου τησ Ε.Ε..
Αυτέσ οι σχέσεισ µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία και παγίωση κλίµατοσ
συνεργασίασ τÞσο στα ευρωπαϊκά Þργανα Þσο και σε διµερέσ επίπεδο.

3. Στοχοθεσία
3.1. ΣτÞχοι - διαδικασία λήψησ αποφάσεων
Στισ περισσÞτερεσ περιπτώσεισ, επιχειρείται ο καθορισµÞσ σαφών στÞχων των
Υπουργείων, τα οποία εκπροσωπούνται κατά τισ κοινοτικέσ διαδικασίεσ (η τακτική
αυτή παρουσιάζεται σε Þλα σχεδÞν τα Υπουργεία τησ έρευνασ. Ùµωσ, παρά τισ προσπάθειεσ που καταβάλλουν τα µεσαία και χαµηλÞτερα, κυρίωσ, ιεραρχικά κλιµάκια,
δεν επιτυγχάνεται ο καθορισµÞσ σαφών και µετρήσιµων στÞχων, οι οποίοι να έχουν
προκύψει µε άµεση συνάφεια ωσ προσ το Þραµα και την στρατηγική του φορέα στα
ευρωπαϊκά θέµατα. ΣυνακÞλουθα, δεν µπορεί να γίνει λÞγοσ για µια οργανωµένη
προσπάθεια µέτρησησ του βαθµού υλοποίησησ των στÞχων αυτών, µέσω δεικτών αποτελεσµατικÞτητασ, αλλά ούτε και για καταγραφή των επιτυχιών-αποτυχιών στο
πέρασµα του χρÞνου, τησ λεγÞµενησ “διοικητικήσ µνήµησ” ωσ προσ τη συµµετοχή τησ
χώρασ µασ στισ ευρωπαϊκέσ διεργασίεσ. Εξαίρεση αποτελεί, βάσει τησ παρούσασ έρευνασ η Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. του ΥΠ.ΕΞ., καθώσ και η ∆ιαχειριστική Αρχή του Υ.Π.Α.Α.Τ.,
στισ οποίεσ αξιολογείται η στοχοθεσία µε µετρήσιµουσ δείκτεσ αποτελεσµατικÞτητασ.
Ùµωσ, σε µείζονοσ σηµασίασ θέµατα Þπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων πριν την
διαπραγµάτευση καταβάλλεται προσπάθεια καθορισµού τησ θέσησ του/των Υπουργείου/ων µε βάση τισ τρέχουσεσ πολιτικέσ τησ Ε.Ε. και την γενικÞτερη εικÞνα για την
εθνική θέση, απÞ Þλουσ τουσ εµπλεκÞµενουσ, οποιασδήποτε βαθµίδασ τησ διοικητικήσ ή πολιτικήσ ιεραρχίασ, (π.χ. ΥΠ.ΕΞ., Μεταναστευτική πολιτική και Κ.Α.Π.). Η
διαδικασία που εφαρµÞζεται για την λήψη τέτοιων αποφάσεων, έχει µικτÞ χαρακτήρα µε στοιχεία τÞσο απÞ την top – down Þσο και απÞ την bottom – up προσέγγιση, µε
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κυρίαρχη Þµωσ την πρώτη, καθώσ το ελληνικÞ διοικητικÞ σύστηµα χαρακτηρίζεται
στο σύνολÞ του ωσ αυστηρÞ, ιεραρχικÞ, γραφειοκρατικÞ και δύσκαµπτο, εντÞσ του οποίου δύσκολα εµφανίζονται εκτεταµένεσ περιπτώσεισ συµµετοχικών διαδικασιών
λήψησ αποφάσεων (βλ. περιπτώσεισ των ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., ΥΠ.ΕΞ., Υ.Π.Α.Α.Τ.,
ΥΠ.OΙ.O. και ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικήσ προστασίασ). Στο πλαίσιο αυτÞ, υπάρχει υποχρέωση αναφοράσ των χειριστών των ευρωπαϊκών θεµάτων προσ τον καθ’ ύλην αρµÞδιο ΠροϊστάµενÞ τουσ, βάσει τησ ιεραρχικήσ δοµήσ. Σπάνιεσ είναι οι περιπτώσεισ, (κυρίωσ στισ ∆ιαχειριστικέσ Αρχέσ, Þπου οι εργασιακέσ σχέσεισ δεν διέπονται απÞ το δηµοσιοϋπαλληλικÞ δίκαιο) Þπου ο χειριστήσ µιασ υπÞθεσησ αναφέρεται
απ’ ευθείασ σε ανώτερο στέλεχοσ, παρακάµπτοντασ την ιεραρχία.

4. Ανθρώπινοι πÞροι
Κατά τη µελέτη των Υπουργείων διαπιστώθηκε Þτι η µη ορθή κατανοµή των αρµοδιοτήτων των ευρωπαϊκών υποθέσεων στο ανθρώπινο δυναµικÞ, αποτελεί παράµετρο µη αποτελεσµατικήσ διάχυσησ και επεξεργασίασ τησ πληροφορίασ απÞ την
Μ.Ε.Α. και τα Κοινοτικά Þργανα τησ Ε.Ε..ΕιδικÞτερα, διαπιστώθηκε Þτι, τÞσο ποιοτικά Þσο και ποσοτικά, υπάρχει ανεπαρκήσ στελέχωση των αρµοδίων οργανικών µονάδων που χειρίζονται θέµατα µε ευρωπαϊκή διάσταση: Υπάλληλοι µε κατάλληλα
προσÞντα και σχετική κατάρτιση στα κοινοτικά ζητήµατα, τοποθετούνται σε οργανικέσ µονάδεσ που δε σχετίζονται µε αρµοδιÞτητεσ κοινοτικού ενδιαφέροντοσ,
(ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., ΥΠ.Α.Α.Τ.), παρά τισ σχετικέσ ανάγκεσ του φορέα. ΕναπÞκειται στη
µονάδα διοίκησησ ανθρώπινου δυναµικού κάθε φορέα σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο ∆ιευθυντή/Τµηµατάρχη, τÞσο η σωστή κατανοµή αρµοδιοτήτων, µε εµπεριστατωµένη περιγραφή κάθε θέσησ - job description – Þσο και η χρηστή αξιοποίηση
των προσÞντων των υπαλλήλων (job analysis, person specification). Η συστηµατική
καταγραφή των απαιτούµενων δεξιοτήτων, γνώσεων και προτιµήσεων των υπαλλήλων απÞ τη µια, και των ασκούµενων αρµοδιοτήτων απÞ την άλλη, στοιχεία πρωταρχικήσ σηµασίασ για τη στελέχωση των φορέων µε ικανούσ χειριστέσ, λείπουν προσ το
παρÞν απÞ την τρέχουσα διοικητική πρακτική.
4.1. Κατάρτιση - επιµÞρφωση
Στην ιδανική περίπτωση, οι υπάλληλοι που ασχολούνται µε ευρωπαϊκά θέµατα,
τÞσο σε οριζÞντιεσ, Þσο και σε κάθετεσ οργανικέσ δοµέσ, διαθέτουν εξειδίκευση στην
ευρωπαϊκή πολιτική και διοίκηση, είτε λÞγω εκπαίδευσησ, είτε λÞγω επαγγελµατικήσ
εµπειρίασ. ΑυτÞ σηµαίνει Þτι :
• είναι εξοικειωµένοι µε τισ νοµοπαραγωγικέσ διαδικασίεσ των οργάνων τησ ΕΕ,
• γνωρίζουν τα στάδια παραγωγήσ πολιτικήσ,
• έχουν διαπραγµατευτικέσ ικανÞτητεσ (bargaining και networking skills) Þταν εκπροσωπούντον φορέα στο εξωτερικÞ,
• διαθέτουν την ετοιµÞτητα ανταπÞκρισησ σε σύντοµεσ προθεσµίεσ,
• έχουν την ικανÞτητα διερεύνησησ των πληροφοριών σε ειδικέσ βάσεισ δεδοµένων
Þταν προετοιµάζουν την υποστήριξη και επεξεργασία εθνικών θέσεων.
Κρίνεται σκÞπιµο, η επιλογή των προσώπων που ασχολούνται µε τα ευρωπαϊκά θέµατα να υπακούει στα παραπάνω κριτήρια. ΑπÞ την εξέταση των Υπουργείων προέκυψε Þτι οι σχετικέσ θέσεισ πράγµατι στελεχώνονται απÞ υπαλλήλουσ οι οποίοι διαθέτουν αυξηµένα προσÞντα3 (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., ΥΠ.ΠO., ΥΠ.OΙ.O., ΥΠ.Α.Α.Τ., ∆ιαχειρι-
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στικέσ Αρχέσ κ.α.). Στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. είναι υψηλÞ το ποσοστÞ στελέχωσησ µε αποφοίτουσ τησ Εθνικήσ Σχολήσ ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ, Þπου η κατάρτιση για τα ευρωπαϊκά θέµατα και η εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών αποτελούν µέροσ του Προγράµµατοσ
Σπουδών. ΩστÞσο, δεν ισχύει το ίδιο και για άλλουσ φορείσ, Þπου το ποσοστÞ στελέχωσησ µε αποφοίτουσ τησ ΕΣ∆∆ σε νευραλγικέσ, για τα ευρωπαϊκά θέµατα, θέσεισ δεν
ξεπερνάει το 10% (ΥΠ.Α.Α.Τ., ΥΠ.ΠO., ΥΠ.OΙ.O.)4, χωρίσ αυτÞ να σηµαίνει Þτι τα
προσÞντα των υπαλλήλων τουσ δεν είναι ισάξια µε αυτά των αποφοίτων.
EιδικÞτερα, παρατηρούνται διαφοροποιήσεισ ωσ προσ την κατάρτιση των υπαλλήλων τησ ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ. Υπάρχει η σηµαντική διαφορά στην κατάρτιση/ εκπαίδευση των διπλωµατικών υπαλλήλων σε σχέση µε τον υπÞλοιπο κορµÞ δηµοσίων
υπαλλήλων: η ∆ιπλωµατική Ακαδηµία παρέχει πλήρη κατάρτιση σε ευρωπαϊκά και
διεθνή θέµατα, σε ξένεσ γλώσσεσ και στισ κοινοτικέσ διαδικασίεσ, στο πλαίσιο ειδικών
σεµιναρίων. Ωσ προσ τουσ διοικητικούσ υπαλλήλουσ, οι απÞφοιτοι τησ Ε.Σ.∆.∆. διαθέτουν το πλεονέκτηµα τησ ειδικευµένησ κατάρτισήσ τουσ, σε σχέση µε Þσουσ προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ. Αποτέλεσµα τησ διαφοροποίησησ αυτήσ είναι το γεγονÞσ
Þτι για τα ευρωπαϊκά θέµατα, οι διπλωµατικοί υπάλληλοι και οι απÞφοιτοι τησ
Ε.Σ.∆.∆. έχουν τα ουσιαστικά αυξηµένα προσÞντα για να χειριστούν τα υπÞ εξέταση
θέµατα.
Ενδεχοµένωσ, µέσω του Ινστιτούτου ΕπιµÞρφωσησ (I.NEΠ.) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ και Αυτοδιοίκησησ (Ε.Κ.∆.∆.Α.)5 και τησ Σχολήσ ΕπιµÞρφωσησ Υπαλλήλων του Υπουργείου Oικονοµίασ και Oικονοµικών (Σ.Ε.Υ.Υ.O.) θα
µπορούσε να δηµιουργηθεί “Τοµέασ Ευρωπαϊκών Θεµάτων”, στο πλαίσιο του οποίου θα οργανώνονται υποχρεωτικά σεµινάρια πριν την ένταξη των διοικητικών υπαλλήλων στην διαδικασία των ευρωπαϊκών διαπραγµατεύσεων, µε έµφαση στο χειρισµÞ
αυτών των ζητηµάτων, και “προσοµοιώσεισ διαπραγµάτευσησ στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων”. Η συµµετοχή ανώτερων στελεχών τησ δηµÞσιασ διοίκησησ στα επιµορφωτικά αυτά σεµινάρια κρίνεται ιδιαιτέρωσ σηµαντική, δεδοµένου Þτι οι παλαιÞτεροι και υψηλÞβαθµοι υπάλληλοι δεν είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν σε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντοσ. Σε αυτÞ το σηµείο απαιτείται αλλαγή τησ διοικητικήσ
νοοτροπίασ. Προσ αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει η ενεργÞτερη
συµµετοχή Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων στο ΕυρωπαϊκÞ Ινστιτούτο ∆ηµÞσιασ ∆ιοίκησησ (E.I.P.A.) µε το οποίο τοΕ.Κ.∆.∆.Α. έχει υπογράψει συµφωνία συνεργασίασ.
Μία επίσησ σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται µεταξύ υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των αντίστοιχων ∆ιαχειριστικών Αρχών.
Τα στελέχη των ∆ιαχειριστικών Αρχών είναι εξειδικευµένα στα ευρωπαϊκά θέµατα, εφÞσον κατά την πρÞσληψή τουσ γίνεται ουσιαστική επιλογή σε σχέση µε τη γνώση των
ευρωπαϊκών θεµάτων. Έτσι δηµιουργείται ένα µεγάλο “χάσµα” ωσ προσ την ταχύτητα, την αποτελεσµατικÞτητα και την αποδοτικÞτητα των υπαλλήλων στισ ωσ άνω
Υπηρεσίεσ:
• στισ µεν ∆ιαχειριστικέσ Αρχέσ , Þπου το περιβάλλον αποτελείται απÞ εξειδικευµένουσ και αρκετά νεÞτερουσ σε ηλικία υπαλλήλουσ, µε περισσÞτερη διάθεση και κίνητρα -λÞγω εξειδίκευσησ- για εργασία, ενθαρρύνεται η αποδοτικÞτητα και η ταχύτητα στη διεκπεραίωση,
• στισ δε Κεντρικέσ Υπηρεσίεσ, Þπου η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού διατηρεί
“παλαιέσ νοοτροπίεσ” ωσ προσ την εσωτερική κινητικÞτητα και την παροχή κινήτρων6 για απÞδοση οι ρυθµοί είναι βραδύτεροι και η ανταπÞκριση χαµηλήσ έντασησ.
Προτείνεται η εκάστοτε Μονάδα ∆ιαχείρισησ Ανθρωπίνων ΠÞρων να θέσει ωσ
βασικÞ στÞχο τη δηµιουργία δυναµικά εξισορροπηµένων οργανικών µονάδων, Þπου θα ευδοκιµούν η συνεργασία και η ποιÞτητα παροχήσ υπηρεσιών. ΑυτÞ σηµαί-
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νει Þτι σε κάθε εσωτερική µετακίνηση θα πρέπει να γίνεται αναδιαµÞρφωση τησ κατανοµήσ των υπαλλήλων µε γνώµονα την δυναµικÞτητά τουσ. Και προκειµένου η δυναµικÞτητα αυτή να είναι καταγεγραµµένη και µετρήσιµη, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι οργανικέσ µονάδεσ µέτρησησ τησ ποιÞτητασ και τησ αποδοτικÞτητασ σε κάθε
δηµÞσιο φορέα, οι οποίεσ, πέραν του γενικÞτερου έργου τουσ, θα επικουρούν µε στοιχεία τη µονάδα διαχείρισησ ανθρωπίνων πÞρων. Επίσησ θα πρέπει να γίνει κατανοητή η σηµασία των “άυλων” κινήτρων για την αύξηση τησ αποδοτικÞτητασ του συνÞλου του ανθρώπινου δυναµικού7.
4.2. Συµµετοχή σε οµάδεσ εργασίασ - κινητικÞτητα
Η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού προϋποθέτει την ανάλυση τησ υφιστάµενησ
κατάστασησ και την επεξεργασία ενÞσ στρατηγικού σχεδίου για την πλήρωση των
σχετικών θέσεων. Η επιτυχία τησ προσπάθειασ εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµÞ, απÞ την
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του ανθρώπινου δυναµικού που ασχολείται µε τα θέµατα αυτά, τÞσο κατά το στάδιο τησ δηµιουργίασ και επεξεργασίασ τησ κοινοτικήσ νοµοθεσίασ, Þσο και κατά το στάδιο τησ εφαρµογήσ τησ.
Κρίνεται σκÞπιµο να έχει καταγραφεί, εκ των προτέρων, ο/οι στρατηγικÞσ/οί στÞχοσ / οι ωσ προσ τη συµµετοχή του εκάστοτε Υπουργείου στισ οµάδεσ εργασίασ τησ ΕΕ
που µπορεί να αφορά: Ποσοστά έγκαιρων ενσωµατώσεων κοινοτικήσ νοµοθεσίασ,
συµµÞρφωσησ µε τισ συστάσεισ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ ή του ∆ΕΚ, ευδοκίµησησ
υποθέσεων ενώπιον των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων κ.α.8. Η στοχοθεσία πραγµατοποιείται σε υπουργικÞ και σε κυβερνητικÞ επίπεδο.
Η έλλειψη σαφών στÞχων για τισ ευρωπαϊκέσ πολιτικέσ µε άµεση συνάφεια µε την
ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική επηρεάζει την ποιÞτητα τησ εκπροσώπησησ απÞ
τα µέλη των Ελληνικών αποστολών. Oι εκπρÞσωποι, πριν την µετακίνησή τουσ στο εξωτερικÞ οφείλουν να είναι πλήρωσ προετοιµασµένοι για την υπÞ διαπραγµάτευση
θεµατική και να τουσ παρέχεται η δυνατÞτητα συνεχούσ υποστήριξησ κατά την συµµετοχή τουσ στισ κοινοτικέσ διαδικασίεσ.
ΑπÞ την µελέτη των φορέων, προέκυψε, επιπλέον, Þτι η κινητικÞτητα των υπαλλήλων που διαθέτουν τα προσÞντα για διεκπεραίωση ευρωπαϊκών θεµάτων παραµένει ακÞµα περιορισµένη και αποσπασµατική, χωρίσ συγκεκριµένη στρατηγική και
προοπτική επιµÞρφωσησ. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠ.ΕΞ., Þπου χωρίσ αυτÞ να θεωρείται αποτέλεσµα σχεδιασµένησ πολιτικήσ, η έντονη κινητικÞτητα, κυρίωσ των διπλωµατικών υπαλλήλων και λιγÞτερο των διοικητικών, είναι δεδοµένη (ωσ τοποθέτηση κι
Þχι ωσ απÞσπαση). Η επιλογή των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν µε τα ευρωπαϊκά
θέµατα στο σύνολο των φορέων δεν ακολουθεί µία θεσµοθετηµένη διαδικασία9, γεγονÞσ που οδηγεί σε µεθÞδουσ αποσπασµατικέσ, που δεν διέπονται, πάντα, απÞ διαφάνεια. ΠαρÞλα αυτά, ωσ προσ τα προσÞντα των τελικά επιλεγέντων για θητεία σε άλλη θέση, κατά γενική οµολογία, τηρείται το αξιοκρατικÞ σύστηµα, δηλ., οι υπάλληλοι
που αποσπώνται είναι, συνήθωσ, οι έχοντεσ τα πιο εξειδικευµένα προσÞντα. Γενικά, η
προώθηση τησ κινητικÞτητασ στο εξωτερικÞ, κατά προτεραιÞτητα, των υπαλλήλων
που χειρίζονται ευρωπαϊκά ζητήµατα, θα ευνοούσε την απÞδοση τησ χώρασ στο πλαίσιο των κοινοτικών διαδικασιών. Oι υπάλληλοι µπορούν να αποσπαστούν στη
Μ.Ε.Α. Ε.Ε. ή στα Kοινοτικά Þργανα µε προγράµµατα ανταλλαγήσ υπαλλήλων, είτε
να ενταχθούν στην οµάδα experts independants για ορισµένο χρονικÞ διάστηµα.
Στο θέµα αυτÞ, επιτάσσεται η θεσµοθέτηση τησ διαδικασίασ επιλογήσ για συµµετοχή σε προγράµµατα ανταλλαγήσ στελεχών µε τισ διοικήσεισ των κρατών µελών Þσο
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και µε την κοινοτική διοίκηση, προκειµένου να δίνεται η ευκαιρία σε Þλουσ τουσ υπαλλήλουσ να θέτουν υποψηφιÞτητα, αλλά και να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε
τέτοια προγράµµατα. Oι αποσπάσεισ των υπαλλήλων στην ΕΕ συνεχίζουν να µην αντιµετωπίζονται ωσ θέσεισ ευθύνησ, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται οι “υπάλληλοι καριέρασ” να υποβάλουν αίτηση συµµετοχήσ, ώστε να µην καθυστερήσει η επαγγελµατική τουσ ανέλιξη. Επίσησ, κατά την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικÞ για
εκπροσώπηση στισ οµάδεσ εργασίασ, τονίστηκε, στην πλειοψηφία των συνεντεύξεων
Þτι οι παρεχÞµενεσ διευκολύνσεισ σε µετακινήσεισ, αποζηµιώσεισ και επικοινωνίεσ, υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε αυτέσ που λαµβάνουν οι οµÞλογοί τουσ άλλων Κρατών-Μελών. Το γεγονÞσ τησ δυσµενούσ µεταχείρισησ των Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων σε αποστολή στο εξωτερικÞ εντείνεται ακÞµη περισσÞτερο µε δεδοµένο Þτι η
Ελλάδα είναι, απÞ τα πιο αποµακρυσµένα γεωγραφικά κράτη-µέλη απÞ τισ Βρυξέλλεσ ή τισ πρωτεύουσεσ τησ εκάστοτε Προεδρίασ τησ ΕΕ. Η αεροπορική µετακίνηση είναι δεδοµένη, Þπωσ και η ανάγκη διανυκτέρευσησ λÞγω τησ µειωµένησ συχνÞτητασ αεροπορικών διασυνδέσεων τησ Αθήνασ µε τισ ευρωπαϊκέσ πÞλεισ. Το αίτηµα για ποιοτικÞτερεσ παροχέσ προσ τουσ χειριστέσ των ευρωπαϊκών θεµάτων αναφέρεται σε
πρακτικέσ διευκολύνσεισ Þπωσ π.χ. υπηρεσιακÞ κινητÞ τηλέφωνο, υπηρεσιακÞ φορητÞ υπολογιστή, και αποζηµίωση για µετακινήσεισ, απÞ και προσ το αεροδρÞµιο, οι οποίεσ είναι συνήθωσ δαπανηρέσ.
Ωσ προσ τη διαπραγµατευτική ευχέρεια10 που δίδεται στουσ εκπροσώπουσ, των
φορέων κατά τη συνεδρίαση οµάδων εργασίασ, φαίνεται Þτι είναι ευρεία, µε δυνατÞτητα προσωπικήσ εκτίµησησ τησ κατάστασησ. Το γεγονÞσ αυτÞ εξαρτάται και απÞ την
σπουδαιÞτητα του υπÞ συζήτηση θέµατοσ, την δυναµική και τισ ισορροπίεσ που διαµορφώνονται κατά τη διαπραγµάτευση αλλά και απÞ την πολιτική κατεύθυνση. Αναφέρθηκε µάλιστα, (ΥΠ.ΕΞ.), Þτι τισ περισσÞτερεσ φορέσ, δίδονται ελάχιστα Þρια διεκδικήσεων, εφÞσον η εικÞνα για να δοθούν απώτατα Þρια υποχώρησησ δεν είναι πάντα
ευκρινήσ εκ των προτέρων.
Κατά την επιστροφή στην Υπηρεσία, υπάρχει πάντα η υποχρέωση αναφοράσ, άλλοτε τυπικά, (π.χ. ΥΠΕΞ, ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.), και άλλοτε άτυπα, (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Η αναφορά προσ την Υπηρεσία είναι γραπτή µε κοινοποίηση προσ τον ΥπουργÞ. Για τουσ
Αρχηγούσ διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικÞ, εν προκειµένω, ΜÞνιµουσ Αντιπροσώπουσ, υπάρχει και η υποχρέωση τακτικήσ υποβολήσ “φύλλου ποιÞτητασ” για
τη συνολική απÞδοση των αποσπασµένων και τοποθετηµένων υπαλλήλων ΜΕΑ ΕΕ.
4.3. Aξιοποίηση εµπειρίασ
O βαθµÞσ αξιοποίησησ τησ εµπειρίασ απÞ το εξωτερικÞ, είτε αυτή αφορά την συµµετοχή των υπαλλήλων σε οµάδεσ εργασίασ, είτε ένα σύνολο εµπειριών και δικτύων
που έχουν διαµορφωθεί λÞγω πολύµηνησ παραµονήσ στισ Βρυξέλλεσ µε απÞσπαση, εξαρτάται άµεσα απÞ το αντικείµενο που χειρίζεται η εκάστοτε οργανική µονάδα. Oι
γνώσεισ και το υλικÞ που χρησιµοποιήθηκε για την αποστολή, ωφελούν, καταρχάσ, την
Υπηρεσία. Η συµµετοχή συγκεκριµένου χειριστή κατά την υλοποίηση τησ εγκεκριµένησ πολιτικήσ, δεν αποτελεί πάντα τον κανÞνα11. Υπάρχουν περιπτώσεισ Þπου στον ίδιο φορέα (π.χ. ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., ΥΠ.Α.Α.Τ.), σε κάποιεσ οργανικέσ µονάδεσ λÞγω ευρύτατα Κοινοτικοποιηµένησ αρµοδιÞτητασ, η αξιοποίηση τησ εµπειρίασ και των διασυνδέσεων του εµπλεκοµένου υπαλλήλου είναι διαρκείσ, ενώ σε άλλεσ αµφισβητήσιµη.
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Σηµειώσεισ
1. Την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών πολλέσ φορέσ ευνοούν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι οι οποί οι αντιστέκονται στισ προσπάθειεσ τησ ηγεσίασ να ενοποιήσει τισ υπηρεσίεσ προτείνοντασ
την µεταφορά Þλων των δοµών σε περιοχή εκτÞσ του κέντρου τησ Αθήνασ (βλ. περίπτωση
του Υπουργείου ΑπασχÞλησησ και Κοινωνικήσ Προστασίασ µε την πρÞταση για ενοποίηση
των υπηρεσιών και εγκατάστασή τουσ εκτÞσ του κέντρου τησ Αθήνασ).
2. Το θέµα αυτÞ αναµένεται να επιλυθεί µε την εφαρµογή του προγράµµατοσ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”
που θα αποτελέσει το δίκτυο ευρείασ περιοχήσ για τη διασύνδεση των Υπηρεσιών τησ δη µÞσιασ διοίκησησ σε ενιαίο ηλεκτρονικÞ δίκτυο.
3. Είναι ΠΕ και στην πλειοψηφία τουσ διαθέτουν µεταπτυχιακÞ και ορισµένοι και διδακτορι κÞ τίτλο σπουδών, µε γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών.
4. Το ΥΠ.ΕΞ. αποτελεί χωριστή κατηγορία, εφÞσον οι απÞφοιτοι τησ Ε.Σ.∆.∆. είναι σαφώσ ο λιγάριθµοι σε σχέση µε τουσ υπÞλοιπουσ υπαλλήλουσ, Þµωσ η συντριπτική πλειοψηφία του
συνÞλου υπαλλήλων προέρχεται απÞ τη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία.
5. Το ΙΝ.ΕΠ. διοργανώνει σεµινάρια επιµÞρφωσησ υπαλλήλων, στο πλαίσιο των οποίων γίνε ται εκπαίδευση και για τα ευρωπαϊκά θέµατα. Τα σεµινάρια αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.
6. Ùπου κίνητρα, νοούνται τα ουσιαστικά κίνητρα (άϋλα) και Þχι τα οικονοµικά. Ùταν ένασ υπάλληλοσ εργάζεται σε ένα τοµέα τον οποίο γνωρίζει καλά, αποδίδει καλύτερα και ταχύτε ρα. Σηµαντική επίσησ είναι η δυνατÞτητα εσωτερικών µετακινήσεων, ούτωσ ώστε ο υπάλ ληλοσ να έχει τη δυνατÞτητα να καλύψει στη διάρκεια τησ σταδιοδροµίασ του ένα ευρύ φά σµα αρµοδιοτήτων (µε εύλογη παραµονή στην κάθε θέση, ώστε να θεωρηθεί Þτι ολοκληρώ νει το έργο του στον εκάστοτε τοµέα) και µε αυτÞν τον τρÞπο να µην “κουράζεται” αντιµε τωπίζοντασ διαρκώσ το ίδιο ακριβώσ αντικείµενο (εµπλουτισµÞσ εργασίασ – job
enrichment-). Για αυτÞ το λÞγο και είναι σηµαντικÞ ωσ προσ τα ευρωπαϊκά ζητήµατα να ε πιµορφώνονται Þσο το δυνατÞν περισσÞτεροι υπάλληλοι µέσω του ΙΝ.ΕΠ., προκειµένου να
καθίσταται δυνατή η εσωτερική κινητικÞτητα.
7. Την περίοδο αυτή παρουσιάζεται το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώ δικα Þπου αναµένεται να υπεισέλθουν αλλαγέσ στο ζήτηµα των κινήτρων των δηµοσίων υ παλλήλων.
8. Αξίζει να σηµειωθεί Þτι στην ΕΝΥΕΚ, τηρείται βιβλίο scoreboard µε θεµατική κατανοµή, ωσ
ένα µέσο ποσοτικήσ αποτίµησησ των αποτελεσµάτων.
9 . Εξαίρεση αποτελούσε το πλέον “κοινοτικοποιηµένο” Υπουργείο, ήτοι το Υπουργείο Αγρο τικήσ Ανάπτυξησ, Þπου υπήρχε θεσµικά κατοχυρωµένη µέθοδοσ επιλογήσ υπαλλήλων για
απÞσπαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε., µε σχετική Επιτροπή ΑξιολÞγη σησ, διαδικασία που Þµωσ εγκαταλείφθηκε πριν απÞ τρία περίπου χρÞνια.
10. Η διαπραγµατευτική ευχέρεια χαρακτηρίστηκε ωσ µια δυναµική, και Þχι στατική, δυνατÞ τητα του εκπροσώπου να χειριστεί τη διαπραγµάτευση, τα Þρια τησ οποίασ προκύπτουν και
απÞ την πορεία τησ συζήτησησ, πράγµα που σηµαίνει Þτι η εκ των προτέρων οριοθέτησή τησ
δεν είναι πάντα δυνατή και ρεαλιστική.
11. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠ.ΕΞ. Þπου και λÞγω τησ φύσησ των θεµάτων, ο χειριστήσ πάντα –
εκτÞσ εξαιρετικών περιπτώσεων - συµµετέχει στην υλοποίηση Þσων αποφασίσθηκαν στο ε ξωτερικÞ.

