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ΤΜΗΜΑ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (2005 – 2008)  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λειτουργεί επί πολλά χρόνια στον ΣΥΝ. Απαρτίζεται 

αποκλειστικά από σ. δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς δεν έχει επιδειχθεί ενδιαφέρον από 

άλλα στελέχη και µέλη του κόµµατος, ούτε έχει γίνει κατορθωτό µέχρι σήµερα να 

εξασφαλιστεί η συµµετοχή ή η συνεργασία µας µε ειδικούς επιστήµονες. 

Στις 28/2/2005 το τµήµα ∆.∆. ανασυγκροτήθηκε, ορίστηκε υπεύθυνη η σ. Όλγα 

Ζαχαριάδου και εξελέγη πενταµελής γραµµατεία από τους σ. Όλγα Ζαχαριάδου, Στ. 

Σταυρόπουλο, ∆. Σπανού, Μ. Λυκόπουλο και Γ. Γάτη. Στη συνέχεια, στις εργασίες της 

γραµµατείας συµµετείχαν συστηµατικά και οι σ. Ν. ∆ηµητρακόπουλος, νέος γραµµατέας 

της Νοµαρχιακής Οργάνωσης ∆.Υ. και Ν. Χριστόπουλος, µέλος της Ν.Ε. ∆.Υ., ο οποίος 

αποσπάστηκε µε χρέωση στο τµήµα. 

Τα προβλήµατα λειτουργίας που αντιµετώπιζε το τµήµα το προηγούµενο διάστηµα 

συνεχίστηκαν, καθώς εξακολούθησε να υπάρχει µικρή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

µέλη µας, αλλά και εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι σ. που το απαρτίζουν έχουν πολλές άλλες 

χρεώσεις (οργανωτικές, συνδικαλιστικές, συµµετοχή και σε άλλα τµήµατα κ.α.) και ως εκ 

τούτου επηρεάστηκε ανάλογα και η δουλειά του τµήµατος.. 

Το µεγαλύτερο ωστόσο πρόβληµα που εξακολουθούµε να αντιµετωπίζουµε είναι το 

γεγονός ότι η δουλειά για τη ∆.∆. δεν έγινε ποτέ υπόθεση όλου του κόµµατος, το οποίο 

µέχρι πρότινος τουλάχιστον αγνοούσε τις εκτιµήσεις και θέσεις µας για διάφορα ζητήµατα 

και η όποια πρόοδος σηµειώθηκε σε αυτόν τον τοµέα οφείλεται κατά βάση στις προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες που πήραµε, από κοινού και µε τη Νοµαρχιακή Οργάνωση ∆.Υ., όπως 

αναφέρεται παρακάτω. 

Παρ’ όλα όµως τα κοµβικά αυτά προβλήµατα, πρέπει να σηµειώσουµε ότι υπήρξε 

βελτίωση στη δουλειά του τµήµατος το τελευταίο διάστηµα, µε παρεµβάσεις και 

πρωτοβουλίες όπως : 

• Η καλύτερη σύνδεση µας µε την κοινοβουλευτική δουλειά, παρ’ ότι εξακολουθούν 

να υπάρχουν προβλήµατα καλύτερου συντονισµού και επεξεργασίας θέσεων για τα 

συζητούµενα νοµοσχέδια. 

• Η οργάνωση της καθηµερινής παρακολούθησης του τύπου, της συγκέντρωσης, 

ταξινόµησης και αρχειοθέτησης των επεξεργασιών του τµήµατος και των πάσης 

φύσεως σχετικών κειµένων και δηµοσιευµάτων. 

• Ο σχεδιασµός της ιστοσελίδας του τµήµατος. 

• Η προσπάθεια αποκάλυψης των σχεδίων της κυβέρνησης, µε δελτία τύπου κλπ, σε 

καίρια ζητήµατα που αφορούν στη ∆.∆., όπως η επιχειρούµενη άρση της 

µονιµότητας στο ∆ηµόσιο κ.α. 
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• Η επεξεργασία θέσεων για την αναθεώρηση των άρθρων 103 & 104 του 

Συντάγµατος και η προσπάθεια οριζόντιας πληροφόρησης του κόµµατος 

(µοιράστηκε σε όλα τα µέλη της ΚΠΕ και τους γραµµατείς των Ν.Ε.). 

• Η επεξεργασία θέσεων για το νέο ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. 

• Η επεξεργασία της µπροσούρας για τη ∆.∆. µε θεµατολογία γενική, εφ’ όλης της 

ύλης, για όλα τα σοβαρά προβλήµατα της ∆.∆., τις πολιτικές που ακολουθούνται από 

τις δυνάµεις του δικοµµατισµού, τις επιπτώσεις από την άσκηση αυτών των 

πολιτικών και τις θέσεις του ΣΥΝ, µε ιδιαίτερη έµφαση και ανάδειξη, ως κεντρικού 

ζητήµατος, των ιδιωτικοποιήσεων και του περιορισµού του ρόλου του δηµοσίου 

στην εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, καθώς και η οργάνωση – µαζί µε τη 

Νοµαρχιακή Οργάνωση ∆.Υ. – αντίστοιχης ανοιχτής πολιτικής παρέµβασης στους 

χώρους δουλειάς. Η σηµαντική αυτή παρέµβαση αποτελεί και την κορυφαία 

συµβολή του τµήµατος το περασµένο διάστηµα, η οποία βοήθησε και τις εκλογικές 

µας ανάγκες σε όλη την Ελλάδα (συνολικό τιράζ 10.000 τεµάχια). 

• Οι θεµατικές συνεδριάσεις της Νοµαρχιακής Οργάνωσης ∆.Υ. µε θέµατα σχετικά µε 

τη ∆.∆.. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ποια είναι τα σταθερά µέλη του τµήµατος και ποιοι σ. θα 

αποτελούν συνεργάτες για την επεξεργασία επί µέρους θεµάτων. Θα πρέπει σε συνεργασία 

µε την Π.Γ. και την Κοινοβουλευτική οµάδα να αναζητήσουµε τη συµµετοχή ή τη 

συνεργασία µε Πανεπιστηµιακούς ειδικευµένους στη ∆.∆. 

Για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος θα πρέπει να καθοριστούν τακτικές 

συνεδριάσεις, µια τουλάχιστον κάθε µήνα, εκτός αν προκύψουν έκτακτα σοβαρά ζητήµατα. 

Για τον συντονισµό του τµήµατος πρέπει να εκλεγεί µια πενταµελής γραµµατεία που 

θα αντιµετωπίζει ευέλικτα κάποια άµεσα θέµατα. 

Άµεση είναι η ανάγκη να ζητήσουµε ειδική συνεδρίαση της Π.Γ. που θα συζητήσει 

την κατάσταση και τις θέσεις µας στη ∆.∆., µε στόχο, αφού επεξεργαστούµε καλύτερα 

κάποια ζητήµατα, να υπάρξει αντίστοιχη θεµατική συνεδρίαση της Κ.Π.Ε. 

Επίσης πρέπει να συνεχιστούν οι θεµατικές συνεδριάσεις της Νοµαρχιακής 

Οργάνωσης ∆.Υ  για θέµατα σχετικά µε τη ∆.∆.. 

 

ΝΕΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Υπάρχει αναγκαιότητα νέων επεξεργασιών σε θέµατα, όπως : 

 

∆οµή και λειτουργία ∆.∆. � έµφαση στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, στις 

ιδιωτικοποιήσεις φορέων του ∆ηµοσίου και στην αποκέντρωση, σε συνεργασία και µε το 

τµήµα Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

Θέµατα Προσωπικού � έµφαση στις προσλήψεις, καθεστώς συµβασιούχων, βαθµολόγιο, 

µισθολόγιο, συλλογικές συµβάσεις, επιδοµατική πολιτική. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

 

Ποιότητα & Αποδοτικότητα (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Στοχοθεσία – ∆είκτες 

Μέτρησης Αποδοτικότητας & Αποτελεσµατικότητας). 

 

Οικονοµικά ∆.∆. � Κοινοτικά πλαίσια στήριξης, διαχείριση πόρων, προµήθειες ∆ηµοσίου. 
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Έλεγχοι – διαφάνεια � ∆ιαφθορά στη ∆.∆. 

 

Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 

 

Η ανάγκη επεξεργασιών είναι πιο επιτακτική σήµερα που καλούµαστε, µε βάση τις 

αποφάσεις και την πολιτική του κόµµατος, να διαµορφώσουµε την εναλλακτική µας 

πρόταση στον τοµέα ευθύνης µας, δηλ. για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Οι επεξεργασίες στους παραπάνω τοµείς πρέπει να βασιστούν σε ένα πλαίσιο ενιαίας 

κεντρικής αντίληψης για την αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός άλλου µοντέλου οργάνωσης 

και λειτουργίας της ∆.∆. στην κατεύθυνση του δηµοκρατικού εκσυγχρονισµού της, 

όπως µε την περιγραφή των προγραµµατικών στόχων τίθεται στη µπροσούρα που 

συντάξαµε για τη ∆.∆. Θεωρούµε ότι δεν ξεκινάµε από το σηµείο µηδέν, αλλά διαθέτουµε 

τις σηµαντικές θεωρητικές και αναλυτικές προγραµµατικές επεξεργασίες του βιβλίου που 

συνέταξε οµάδα σ. το 1991, το οποίο αν και χρήζει αναθεώρησης και συµπλήρωσης, καθώς 

έχουν προκύψει από τότε νέα προβλήµατα στη ∆.∆., εξακολουθεί σε αρκετά σηµεία του να 

αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα στη δουλειά µας. 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 

∆ιαρκής επαφή µε την κοινοβουλευτική οµάδα και ειδικά µε τον σ. Κουβέλη που 

χειρίζεται αυτά τα θέµατα στη Βουλή, παρακολούθηση των σχετικών νοµοθετικών 

παρεµβάσεων, πρωτοβουλίες για κατάθεση ερωτήσεων – επερωτήσεων, αιτήσεων 

κατάθεσης εγγράφων κλπ σχετικών µε τη ∆.∆. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ - ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Αναγκαιότητα ανακοινώσεων – υποµνηµάτων για θέµατα επικαιρότητας, συγγραφή 

άρθρων από µέλη του τµήµατος και προώθησή τους στον τύπο (ιδιαίτερα στην ΑΥΓΗ και 

όπου αλλού υπάρχουν δυνατότητες). Ενηµερωτικά σηµειώµατα προς την Π.Γ και τις 

οργανώσεις του κόµµατος πανελλαδικά. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτό το τµήµα είναι τα όρια δικαιοδοσίας 

του, καθώς η ∆.∆. εµπλέκεται στην θεµατολογία όλων των άλλων τµηµάτων. Υπάρχουν 

όµως ορισµένα τµήµατα µε τα οποία χρειάζεται να κρατήσουµε σταθερή επαφή, όπως 

τα τµήµατα Περιφεριακής Ανάπτυξης – Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Αυτοδιοίκησης, 

Εργατικής πολιτικής, Οικονοµικής πολιτικής, στα οποία µετέχουν ήδη σ. από το τµήµα µας. 

Ειδικότερα είναι ανάγκη να οριοθετηθούν σαφώς ορισµένα κρίσιµα θέµατα που 

σχετίζονται µε τα ζητήµατα της αποκεντρωµένης λειτουργίας της ∆.∆., των 

ιδιωτικοποιήσεων, εκσυγχρονισµού ∆.Τ.Υ., Υπ. Περιβάλλοντος, που αποτελούν θεµατικούς 

στόχους του τµήµατος Περιφεριακής Ανάπτυξης – Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων. 

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

Στον προσανατολισµό µας είναι η διοργάνωση ηµερίδας για θέµατα της ∆.∆, όπως 

ήδη έχουµε αποφασίσει, αλλά δεν καταφέραµε να το πραγµατοποιήσουµε, ώστε να µας 

δοθεί δυνατότητα επικοινωνίας µε σ. µέλη και φίλους του κόµµατος, αλλά και µε ευρύτερο 

κοινό. Τα θέµατα, το χρόνο και τη µορφή της ηµερίδας χρειάζεται να τα συζητήσουµε στο 

τµήµα. 

 

 

Αθήνα 14/4/2008 

 

Όλγα  Ζαχαριάδου 


