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ΘΕΜΑ:
Στο επίπεδο της έννοιας και του
ορισμού της σύγχρονης ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, αναφέρετε
πώς οι βασικές λειτουργίες οργάνωσης - διοίκησης επιδρούν στην
αποτελεσματικότητα της οργάνωσης της υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η έννοια της σύγχρονης δημόσιας
διοίκησης συνδέεται με τη φροντίδα,
την προαγωγή και τη διαχείριση δημόσιων υποθέσεων, δηλαδή υποθέσεων του λαού εν ευρεία έννοια. Η
δημόσια διοίκηση διακρίνεται από την
ιδιωτική τόσο ως προς τα μέσα που
μεταχειρίζεται όσο και ως προς τους
σκοπούς που αυτή υπηρετεί.
Η ιδιωτική διοίκηση εξυπηρετεί το
ιδιωτικό συμφέρον και ιδιωτικούς καθαρά σκοπούς και για να τους επιτύχει
χρησιμοποιεί τη συνδιαλλαγή, δηλαδή
συμβατικές μεθόδους, στο πλαίσιο της
συμβατικής ελευθερίας. Αντίθετα, η
δημόσια διοίκηση είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των δημόσιων αναγκών και σκοπών δημόσιου
ή γενικού συμφέροντος και αναγκών
του κοινωνικού συνόλου, ενώ για την
εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων
αυτών χρησιμοποιεί κυρίως δημόσια
εξουσία και καταναγκασμό.
Η δημόσια διοίκηση, με την έννοια
αυτή, αποκαλείται και κυριαρχική ή
εξουσιαστική διοίκηση και βασίζεται
σε κανόνες Δημοσίου Δικαίου, ενώ
αντίθετα η ιδιωτική διοίκηση αποκαλείται συναλλακτική και λειτουργεί
στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς
και της ιδιωτικής οικονομίας, στη
βάση δηλαδή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου.
Η δημόσια διοίκηση διακρίνεται
από τις δύο άλλες κρατικές λειτουργίες (ή εξουσίες), τη νομοθετική και
τη δικαστική, και ονομάζεται εκτελεστική λειτουργία (κατά το άρθρο
26 του Ελληνικού Συντάγματος). Η
εκτελεστική λειτουργία συνεπάγεται
την εκτέλεση των κανόνων δικαίου
και ασκείται από την κυβέρνηση και
από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, ειδικότερα τόσο η κυ-

βέρνηση όσο και η δημόσια διοίκηση,
εκτός από την εκτέλεση των κανόνων
δικαίου, έχουν και τη δυνατότητα να
θέτουν κανόνες, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση τυπικού νόμου
(άρθρο 43 § 2 του Συντάγματος). Την
κυβέρνηση την αποτελεί το Υπουργικό
Συμβούλιο (άρθρο 81 § 1 Σ), ενώ τη
δημόσια διοίκηση την αποτελούν οι
δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), τα οποία
προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Η δημόσια διοίκηση υπάγεται ιεραρχικά στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη δημόσια διοίκηση για να εφαρμόζει τις πολιτικές
της, καθώς και για να υλοποιήσει τις
αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει. Τα
μέλη της κυβέρνησης θέτουν τους
στόχους της διοικητικής δράσης με
βάση πολιτικούς σκοπούς και πολιτικές αξιολογήσεις, αντίθετα όμως τα
μέλη της δημόσιας διοίκησης υποχρεούνται να δρουν αμερόληπτα, με
την αμεροληψία που συνεπάγεται η
συνταγματική υποχρέωση της πολιτικής τους ουδετερότητας, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο
29 § 3 Σ).
Τη δημόσια διοίκηση μπορούμε
να τη διακρίνουμε σε διοίκηση κατά
το οργανικό και κατά το λειτουργικό
κριτήριο. Τη διοίκηση, σύμφωνα με το
οργανικό κριτήριο, αποτελούν όλοι οι
φορείς άσκησης δημόσιας διοίκησης,

οι οποίοι διαθέτουν τη νομική μορφή
ΝΠΔΔ. Αντίθετα, δημόσια διοίκηση
κατά το λειτουργικό κριτήριο αποτελούν όλα τα νομικά πρόσωπα που
επιτελούν δημόσια υπηρεσία ή εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ανεξάρτητα από το αν αυτά έχουν μορφή
Νομικών Προσώπων του Δημόσιου ή
του Ιδιωτικού Δικαίου. Διοίκηση κατά
το οργανικό κριτήριο αποτελούν οι
δήμοι, οι περιφέρειες και τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ αντίθετα
διοίκηση κατά το λειτουργικό κριτήριο αποτελούν (ή ευρύτερος δημόσιος
τομέας) ο ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, η Ολυμπιακή,
που διαθέτουν τη μορφή ανώνυμων
εταιριών του Ιδιωτικού Δικαίου.
Η ελληνική επικράτεια οργανώνεται
με βάση το αποκεντρωτικό σύστημα,
αφού, σύμφωνα με το άρθρο 101 §
1 του Συντάγματος, «η διοίκηση του
κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το
αποκεντρωτικό σύστημα», κατά την §
2 «η διοικητική διαίρεση της χώρας
διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες», ενώ σύμφωνα με
την § 3 «τα περιφερειακά όργανα του
κράτους έχουν γενική αποφασιστική
αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα
του κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση,
το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος ορίζει».
Αντίθετα, η Αυτοδιοίκηση συνεπάγεται

την άσκηση διοικητικής φύσης αρμοδιοτήτων από οργανισμούς, οι οποίοι
είναι οργανωμένοι ως ΝΠΔΔ, χωρίς
όμως αυτά να ανήκουν στις κρατικές
υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί διαθέτουν
δική τους νομική προσωπικότητα, διακριτή από εκείνη του κράτους. Οι
αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί είναι
δυνατόν να αποτελούν και φορείς
δικαιωμάτων, αλλά και υποχρεώσεων
έναντι των διοικουμένων.
Περαιτέρω, τη δημόσια διοίκηση τη
διακρίνουμε σε περιοριστική, παροχική και ρυθμιστική. Η περιοριστική
διοίκηση είναι η παραδοσιακή κυριαρχική διοίκηση, της οποίας έργο είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας των πολιτών, η συλλογή
των φόρων και η οποία δρα μέσω του
διοικητικού καταναγκασμού. Η παροχική διοίκηση εστιάζει στην προσφορά
προς τους διοικουμένους παροχών
κοινωνικής σημασίας, όπως για παράδειγμα υγεία και κοινωνική πρόνοια,
ενώ ρυθμιστική είναι η διοίκηση που
θέτει προγράμματα και στόχους και
ασκείται από την κυβέρνηση. Η δημόσια διοίκηση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές οι οποίες διέπουν και
νομιμοποιούν τη δράση της.
Οι γενικές αρχές της δημόσιας διοίκησης είναι αυτές οι οποίες συντελούν
αποτελεσματικά στην απρόσκοπτη και
συνεχή δράση των διοικητικών οργάνων, γεγονός που οδηγεί άμεσα στην
εξυπηρέτηση του γενικού δημόσιου

συμφέροντος, αλλά και στην εξυπηρέτηση του ίδιου του πολίτη.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αρχές
μπορούν να κωδικοποιηθούν στις
αμέσως παρακάτω κατηγορίες: Η
αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση
λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων. Η
αρχή της υπεροχής και της προστασίας
του δημόσιου συμφέροντος. Η αρχή
της νόμιμης δράσης της διοικήσεως,
η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως
θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για την προστασία του δημόσιου
συμφέροντος. Η αρχή της συνέχειας
της λειτουργίας των υπηρεσιών της
διοίκησης. Η αρχή της προηγούμενης
ακροάσεως των διοικουμένων (άρθρο 20 § 2 Σ). Η αρχή της χρηστής
διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων
του διοικουμένου και να λειτουργεί
με επιείκεια. Η αρχή της καλής πίστης
και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
του διοικουμένου. Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο
από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης
σκοπό. Η αρχή της αμεροληψίας των
οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Η
αρχή της ισότητας και ειδικότερα της
αναλογικής ισότητας. Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων. Η
αρχή του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, η οποία υλοποιείται μέσα από
την άσκηση του δικαιώματος αναφοράς στις διοικητικές αρχές και από το
δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη
κατά πράξεων των οργάνων της δημόσιας διοίκησης.
Τόσο από τα ανωτέρω όσο και από
την ίδια την έννοια και τον ορισμό
της σύγχρονης ελληνικής δημόσιας
διοίκησης, προκύπτει άμεσα πόσο
οι βασικές λειτουργίες οργάνωσης
της διοίκησης επιδρούν έντονα στην
αποτελεσματικότητα της οργάνωσης της υπηρεσίας και στην εντέλει
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτηδιοικουμένου.
Γεώργιος Κ. Πατρίκιος,
Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, υπ. διδάκτωρ Νομικής Σχολής
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