
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

(Ομιλία του κ. Πρωθυπουργού)

Σήμερα, κάθε αναφορά στο σύγχρονο κράτος, αναπόφευκτα 
συνδέεται μ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων, σε εθνικό, αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Οι εξελίξεις αυτές παραπέμπουν στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει. Προσδιορίζουν την ανάγκη μεταβολών και 
μεταρρυθμίσεων. Πολλοί λέγουν μάλιστα ότι τις επιβάλλουν. Ότι 
προδίδουν την αδυναμία των κυβερνήσεων να προβούν σε επιλογές. 
Ότι καθορίζουν μονόδρομους.

Αλίμονο! Τι νόημα θα είχε η πολιτική; Τι νόημα θα είχε η 
δημοκρατία, αν ήταν έτσι; Ας μην απατόμεθα. Πρόκειται για 
τεχνάσματα αυτών που διακηρύσσουν το τέλος της ιστορίας.

Ναι, οι προκλήσεις είναι δεδομένες. Οι αξίες όμως που 
καθοδηγούν τις πολιτικές επιλογές κάθε άλλο παρά δεδομένες είναι. 
Οι κυβερνήσεις και οι λαοί που τις εκλέγουν καθορίζουν αυτό το 
αξιακό πλαίσιο. Το πρόσφατο κύμα επιτυχιών των προοδευτικών 
δυνάμεων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί την περίτρανη 
απόδειξη.

Οι εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος διεθνούς και 
εσωτερικού, αποτελούν απλά δεδομένα προς συνεκτίμηση. Ποια είναι 
αυτά;



• Είναι η κοινωνία της πληροφορίας και η επανάσταση που 
επιφέρει στις μορφές επικοινωνίας και παραγωγής.

• Είναι η διεθνοποίηση και η ανοιχτή μορφή κοινωνίας και 
οικονομίας που συνεπάγεται.

• Είναι οι περιφερειακές μορφές ολοκλήρωσης με κατ 'εξοχήν 
παράδειγμα για μας, την Ευρωπαϊκή Ενωση.

. Είναι η νέα γενιά πολιτών που βρίσκονται σε εγρήγορση και 
απαιτούν διαφορετική μορφή σχέσης με το κράτος.

Ολα αυτά συνθέτουν το αίτημα για ένα άλλο κράτος.

• Ενα κράτος που στο εσωτερικό θα είναι ικανό να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών του.

• Ενα κράτος που στο εξωτερικό θα είναι ικανό να παίξει 
σημαίνοντα ρόλο στις διαδικασίες της διεθνοποίησης και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Κι ας μην λησμονούμε. Το κράτος, και όταν ακόμη επικρίνεται 
από διάφορες πλευρές, πάλι είναι εκείνο από το οποίο αναμένονται 
πολλά. Είναι ο θεσμός εκείνος στον οποίο, μέσα από δημοκρατικές 
πολιτικές διαδικασίες, ανατίθεται η ευθύνη για τη μελλοντική πορεία 
της χώρας. Η ευθύνη για την άνθιση της κοινωνίας των πολιτών. Για 
την ισχυροποίηση της οικονομίας. Για την κοινωνική ευημερία.

Το κράτος, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει καθώς και η ικανότητά του να τις διαχειρισθεί 
αποτελεσματικά τέθηκαν τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο 
πολιτικής και ιδεολογικής κριτικής.



Κράτος υπερ-παρόν και αναποτελεσματικό, δαπανηρό και 
δυσκίνητο. Ενα κράτος που γίνεται αυταρχικό εξ αιτίας της ίδιας της 
υπερ-παρουσίας του.

Ενα κράτος που δεν διαθέτει ικανότητα προσαρμογής στις 
ταχύτατες μεταβολές που χαρακτηρίζουν το κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον.

Οι επικρίσεις τονίζουν τη σπατάλη πόρων, τη χαμηλή ποιότητα 
των υπηρεσιών, την έλλειψη ευελιξίας για ταχεία ανταπόκριση σε 
διαφοροποιούμενες ανάγκες, προσδοκίες και απαιτήσεις των 
πολιτών.

Οι έντονες δημοσιονομικές πιέσεις και οι συνακόλουθες ανάγκες 
περικοπών, η οικονομική κρίση και οι ευρύτερες ανακατατάξεις στο 
διεθνές οικονομικό πλαίσιο δεν είναι άσχετες με τη μεταστροφή 
αυτή.

Αποτελούν αντίθετα το ευρύτερο σκηνικό της αμφισβήτησης 
μιας μορφής κράτους που για χρόνια υπηρέτηο^άξια τις κοινωνίες 
των δυτικών χωρών. Μιας μορφής κράτους που, μεταπολεμικά, 
στήριξε την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα.

Η κριτική που ασκήθηκε στο κράτος έφερε στην επιφάνεια 
προβλήματα στην οργάνωση, στη λειτουργία του και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων, προβλήματα τα οποία σε 
εποχές αφθονίας μπορούσαν να παραμένουν στη σκιά.



Η κριτική επεσήμανε πραγματικά προβλήματα, έστω κι αν 
ορισμένες φορές οδηγήθηκε σε ιδεολογικές και πολιτικές ακρότητες. 
Ζητήματα όπως ο τρόπος οργάνωσης και άσκησης της εξουσίας, η 
σχέση του κράτους με την κοινωνία και την οικονομία, η βαρύτητα και 
ο ρόλος του πολίτη επανεξετάσθηκαν.

Αρχές των οποίων το περιεχόμενο είχε θεωρηθεί παγιωμένο 
βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέα δεδομένα, με νέα προβλήματα και 
προκλήσεις. Η ίδια η έννοια της δημοκρατίας χρειάστηκε να 
αναπροσαρμοστεί προκειμένου να δώσει απαντήσεις.

Εννοιες όπως αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα, 
ανταπόκριση κλπ. που συνοψίζουν σύγχρονες προτεραιότητες, ακόμα 
και έννοιες παραδοσιακά συνυφασμένες με την αγορά τέθηκαν υπό 
νέο φως και θεωρήθηκαν από διαφορετική σκοπιά.

Η υπεράσπιση της ουσίας της δημοκρατίας απέναντι σε 
συχνά αυταρχικές θεωρήσεις του ρόλου του κράτους οδήγησε 
στην ανανεωμένη της θεώρηση.

Μέσα από τις, συχνά οξύτατες, αντιπαραθέσεις, προέκυψε ένα 
εξαιρετικά σημαντικό όφελος: η ανανέωση της αντίληψης για το 
ρόλο του κράτους και για τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί τη 
δημοκρατία.

Η νομιμότητα και η ισότητα, παραδοσιακές αρχές δημοκρατικής 
αντίληψης τους κράτους συμπληρώθηκαν με την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα, την ανταπόκριση και 
την υπευθυνότητα, ανανεώνοντας το περιεχόμενό της.



Ζήσαμε έναν\αιώνα με την ίδια αντίληψη του κράτους και της 
δημοκρατίας. Ακόμα και οι σχετικές πολιτικο-ιδεολογικές 
αντιπαραθέσεις δεν ξέφευγαν από τα συγκεκριμένα πλαίσια. Τώρα, 
ωστόσο, συντελείται το πέρασμα σε ένα νέο πρότυπο, ένα νέο 
μοντέλο κράτους.

Το κράτος του επόμενου αιώνα.

Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ολοκληρωθεί ένας σημαντικός 
κύκλος συζήτησης, προβληματισμού και αντιπαραθέσεων σχετικά με 
το νέο ρόλο του κράτους. Διλήμματα του τύπου κράτος ή αγορά 
ξεπεράσθηκαν για να αναδιατυπωθούν πιο κράτος και ποια αγορά;

Για παράδειγμα, μετά από χρόνια στείρας αντιπαράθεσης, το 
ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων τίθεται πλέον διαφορετικά. 
Ιδιωτικοποιήσεις, ναι, αλλά σε ποια έκταση, με ποιους όρους κλπ.

Οι βασικές διαστάσεις του ρόλου του κράτους προσδιορίζονται 
από το μέγεθος και το ποιόν της κοινωνικής του προσφοράς.

Το κράτος παράγει δημόσια πολιτική. Καθοδηγεί τη 
συνολική πρόοδο και ανάπτυξη για το γενικό συμφέρον μέσα από 
συνεκτικές και αποτελεσματικές πολιτικές. Εχει τη μέριμνα για τη 
βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και για τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής τους από τα επάλληλα επίπεδα του 
κρατικού μηχανισμού.

Το κράτος έχει στρατηγικό ρόλο. Η ικανότητα του κράτους 
κρίνεται από το βαθμό και την ταχύτητα ανταπόκρισης στις 
μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος.



Κι’ ακόμα περισσότερο κρίνεται, όχι μόνο από την ικανότητα 
προσαρμογής στο περιβάλλον, αλλά και από τη δυνατότητα 
επηρεασμού και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος.

Απαλλάσσεται από μη αναγκαίες λειτουργίες, εκχωρώντας 
εξουσία σε επιμέρους επίπεδα διοίκησης. Η οπτική αυτή συνδυάζει 
την ιδέα της επικουρικότητας που αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο 
αντιμετώπισης των συγκεντρωτικών τάσεων.

Το κράτος συντονίζει και εναρμονίζει προσπάθειες,
διαγράφοντας τα πλαίσια στα οποία αναπτύσσονται.

Το κράτος διαμορφώνει προϋποθέσεις και δημιουργεί 
ευκαιρίες. Η παροχή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητα 
δημόσια, αλλά και ιδιωτική ή μικτή. Η αναμενόμενη 
αποτελεσματικότητα αποτελεί το κριτήριο επιλογής.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων. Η στήριξη 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών και γενικότερα η βελτίωση της επικοινωνίας 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εξαρτώνται επίσης από αυτή τη 
λειτουργία του κράτους.

Το κράτος διαχειρίζεται συνολικά τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία, στη βάση των επιλεγόμενων στόχων και μέσων. Αυτά 
ακριβώς, οι στόχοι και τα μέσα αποτελούν και την έκφραση των 
αξιών που υπηρετεί και τις οποίες συγκεκριμενοποιούν οι εκάστοτε 
κυβερνητικές επιλογές.



Τα ζητήματα έχουν τεθεί από μακρού χρόνου. Μέθοδοι και μέσα 
αντιμετώπισης επίσης έχουν διερευνηθεί. Ωστόσο, αν οι
προβληματισμοί και τα ερωτήματα είναι λίγο - πολύ κοινά, οι 
απαντήσεις είναι ανοιχτές.

Πολλά θέματα είναι ζήτημα ισορροπίας μεταξύ αντιθέτων πόλων 
και ανταγωνιστικών αξιών. Κάθε χώρα, κάθε κοινωνία καλείται να 
δώσει τις δικές της απαντήσεις. Οι προσφερόμενες επιλογές 
αποτελούν συνάρτηση της ιδιαίτερης κατάστασης που αντιμετωπίζει 
κάθε χώρα, του σημείου εκκίνησής της και των οραμάτων που η 
πολιτική ηγεσία καλείται από το εκλογικό σώμα να πραγματοποιήσει.

Ιδιαίτερα για μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, οι αρχές της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης σε συνδυασμό με 
την προσήλωση στις αξίες του δημοσίου τομέα βρίσκονται στο 
επίκεντρο.

Εχει πλέον γίνει συνείδηση ότι η ποιότητα της λειτουργίας του 
κράτους καθορίζει τις δυνατότητες και θεμελιώνει ελπίδες για 
πρόοδο και ανάπτυξη. Οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη και οι απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν από το διεθνές 
περιβάλλον οι χώρες αυτές, δίνουν το μέτρο της βαρύτητας που 
έχουν οι διοικήσεις και υπογραμμίζουν την ανάγκη μεταρρυθμίσεων.

Η μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί από τη θεμελίωση του 
ελληνικού κράτους διαρκές ζητούμενο. Παραδοσιακές νοοτροπίες 
και σχέσεις ατόμων και ομάδων προς το πολιτικό σύστημα εμπόδισαν 
ή εξουδετέρωσαν στο παρελθόν αξιόλογες πρωτοβουλίες, 
συσσωρεύοντας καθυστερήσεις και ελλείμματα, κυριολεκτικά και 
μεταφορικά.



Στα μάτια των πολιτών, το ελληνικό κράτος χαρακτηριζόταν για 
χρόνια από έλλειψη νομιμοποίησης ως προς το δημοκρατικό 
του χαρακτήρα αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά 
του. Η Ελλάδα κατέληξε να είναι χώρα που στερεοτυπικά αναφέρεται 
ως αναποτελεσματική, μη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες 
και απαιτήσεις, θεσμικά καθυστερημένη.

Η κατάσταση αυτή άρχισε σταδιακά να ανατρέπεται. Ο 
εκδημοκρατισμός της χώρας μετά τη μεταπολίτευση έχει παράγει 
ορατά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα από το 1981, στη δύσκολη 10ετία του 
80, το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το βάρος της διπλής αναπροσαρμογής 
του κράτους σε νέα πολιτικά -εσωτερικά και διεθνή- δεδομένα. 
Στο τέλος της δεκαετίας του '90, είναι επιτακτική η ανάγκη να 
συνεχισθεί και να ενταθεί η προσπάθεια αυτή.

Εχει πλέον παρέλθει ο καιρός των στατικών, προστατευμένων 
και αυτάρκων κοινωνιών που αντιστοιχούν σε αργούς ρυθμούς 
εξέλιξης και αλλαγής του περιβάλλοντος.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι δυναμική, είναι ανοιχτή σε 
άλλες κοινωνίες και οικονομίες. Η διαδικασία διεθνοποίησης, της 
οποίας έκφραση αποτελεί και η Ευρωπαϊκή Ενωση, συμβολίζουν τις 
απαιτήσεις για άλλη μορφή διακυβέρνησης.

Οι Ελληνες πολίτες θέλουν επιτέλους να δουν ένα κράτος που 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους, που να 
σέβεται τους κόπους τους και να αποτελεί υπόδειγμα με τον 
τρόπο διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων. Αυτό αφορά 
κάθε του επίπεδο και κάθε του έκφραση.



Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους όπως εμφανίζονται 
σήμερα, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου, εξακολουθούν να είναι 
συγκεντρωτισμός, εσωστρέφεια, υπερ-παρουσία του κράτους αλλα 
και χαμηλή παραγωγικότητα, διάχυση των ευθυνών απέναντι τον 
πολίτη και τη χώρα. Ολα αυτά συνιστούν ένα παρωχημένο 
πρότυπο.

Εναντι όλων αυτών, σειρά από μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας 
του 80 έθεσαν τις βάσεις για τη μεταμόρφωση που καλούμεθα να 
ολοκληρώσουμε για την πρετοιμασία του κράτους του επόμενου 
αιώνα.

Οι πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ανέλαβαν με 
αποφασιστικότητα πρωτοβουλίες και εισήγαγαν μεταρρυθμίσεις 
ιστορικής σημασίας. Ιδιαίτερα, θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 
εμπέδωσαν στην Πολιτεία και την κοινωνία τις έννοιες της 
αποκέντρωσης, του δημοκρατικού προγραμματισμού και της 
αυτοδιοίκησης.

Διαδοχικά βήματα, άνοιξαν το κράτος σε συμμετοχικές 
διαδικασίες και κινητοποίησηαν τις δημιουργικές δυνάμεις της 
περιφέρειας, με κύριο παράδειγμα τη μεταρρύθμιση των 
Νομαρχιακών Συμβουλίων με το Ν. 1235/82. Τέθηκαν έτσι τα θεμέλια 
για την ανάπτυξη του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Αλλαγές στη νομοθεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης ανέδειξαν τον 
αναπτυξιακό και συμετοχικό ρόλο του θεσμού, με το Ν. 1270/82. Οι 
Λαϊκές Συνελεύσεις έδωσαν το στίγμα της αντίληψης του ΠΑΣΟΚ για 
την τοπική δημοκρατία, αν και, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, έπρεπε 
να στηριχθούν περισσότερο.



O N. 1416/84 έθεσε τα θεμέλια της αναπτυξιακής δράσης 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεσμοί συνεργασίας, όπως οι 
αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, αλλά και λειτουργικά πρότυπα 
επιχειρηματικής δράσης με τις αμιγείς ή συμμετοχικές δημοτικές 
επιχειρήσεις, άνοιξαν νέες δυνατότητες για την αυτοδιοίκηση.

Η δημιουργική πρόκληση της συγχώνευσης μικρών και
ανίσχυρων OTA, τέθηκε στους αιρετούς μέσα από την προσφορά 
σημαντικών κινήτρων, προκειμένου να αποτελόσουν τα κύτταρα της 
δημοκρατίας αλλά και της τοπικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναπτυξιακές πολιτικές συνόδευαν αυτές τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις με την ενίσχυση των κινήτρων για 
επενδύσεις εν όψει της ενδογενούς ανάπτυξης της περιφέρειας.

Ιστορικής σημασίας υπήρξε άλλωστε ο Ν. 1622/86, το μεγάλο 
βήμα για τη συνολική ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής της 
χώρας. Οι τρεις βασικοί του άξονες δρομολόγησαν 
ανεπιστρεπτί την αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση, με
την καθιέρωση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τη σχεδιασμένη 
συνένωση των πρωτοβαθμίων OTA και τη δημιουργία της περιφέρειας 
ως προγραμματικής και αναπτυξιακής μονάδας.

Παρά την 8ετή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της 
Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με τον ιστορικό νόμο 2218/94 και τους 
νόμους που μεσολάβησαν, η ρηξικέλευθη αυτή μεταρρύθμιση σήμανε 
πλήρη ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης.



Το παραδοσιακό ισχυρότερο επίπεδο κρατικής διοίκησης στο 
επίπεδο του νομού πέρασε στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Αυτό δίνει 
βέβαια το μέτρο της πρόκλησης που αντιμετωπίζει σήμερα η 
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αλλά και τις προοπτικές που τις 
παρέχονται.

Παράλληλα, η περιφέρεια, με επικεφαλής τον Γ ενικό 
Γραμματέα ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, άνοιξε για να υποδεχθεί 
τη συμμετοχή των δυνάμεων της περιφέρειας. Το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, ως καταλύτης στη διαδικασία του δημοκρατικού 
προγραμματισμού, παρείχε το πλαίσιο δημιουργικής συνεργασίας 
κράτους και αυτοδιοίκησης για την προαγωγή της ανάπτυξης.

Αλλά και σε άλλες πλευρές του ελληνικού κράτους έγιναν 
σημαντικές παρεμβάσεις. Σημαντικά νομοθετήματα, όπως ο 
ν.1828/89για τα οικονομικά της Τ.Α., ο Ν.1599/85 για τις σχέσεις 
κράτους-πολίτη έθεσαν τις βάσεις για τη μεταμόρφωση ενός 
αυταρχικού κράτους σε ένα κράτος που υπηρετεί και εξυπηρετεί τον 
πολίτη. Διαδοχικές, συνεπώς, μεταρρυθμίσεις είχαν και στόχο τη 
διαμόρφωση μιας διοίκησης ικανής να ανταποκριθεί στα σύγχρονα 
δεδομένα και αιτήματα.

Ο δρόμος που έχουμε διανύσει είναι μακρύς.

Πόσα όμως δεν μένει ακόμη να γίνουν.

Ποιο είναι σήμερα το ζητούμενο για τη μεταρρύθμιση του 
κράτους στην Ελλάδα; Για να το αποδώσουμε συνοπτικά, θα 
λέγαμε η εμπέδωση του δημοκρατικού χαρακτήρα του κράτους 
υπό την ανανεωμένη του αντίληψη.



Ενα κράτος δημοκρατικό σημαίνει ευελιξία και ανταπόκριση, 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, διαφάνεια και 
υπευθυνότητα. Με ποιότητα στην προετοιμασία και εφαρμογή των 
αποφάσεων.

Ενα κράτος που να καθοδηγεί και να εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις επίτευξης της κοινωνικής συνοχής, της 
ισόρροπης ανάπτυξης γεωγραφικά και κοινωνικά.

Ενα κράτος που να στηρίζει το δυναμισμό της κοινωνίας 
των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, που να μην καταπνίγει 
αλλά να υποκινεί και να στηρίζει πρωτοβουλίες.

Ενα κράτος αξιόπιστο ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα με τους 
πολίτες και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης που στηρίζει 
κάθε συλλογική προσπάθεια.

Με λίγα λόγια, ένα κράτος αποτελεσματικό για τον πολίτη και 
για τη χώρα.

Είναι γνωστό ότι όταν τα πράγματα αφήνονται στην τύχη τους οι 
ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι και οι ασθενείς ασθενέστεροι. Αυτό 
αφορά κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινότητες, επίπεδα διοίκησης.

Εδώ εντοπίζεται ο καθοδηγητικός ρόλος της κυβέρνησης που με 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις αναλαμβάνει να εμπεδώσει αυτή την 
ανανεωμένη σύλληψη του δημοκρατικού κράτους.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη για την οικοδόμηση του 
κράτους του 21ου αιώνα. Αναπτύσσει πολιτική με μακροπρόθεσμη 
οπτική, υπηρετεί αρχές και μεταφράζει σε πράξη οράματα για το 
μέλλον της χώρας.



Αξιόπιστο και αποτελεσματικό κράτος στο εσωτερικό σημαίνει 
ισχυρή Ελλάδα διεθνώς. Γι’ αυτό η μεταρρύθμιση του κράτους είναι 
απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Δε επιδέχεται αναβολές.

Και κάτι ακόμα. Για μας η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί τη λυδία 
λίθο της πολιτικής μας. Απ’ αυτήν θα κριθεί το συνολικό κυβερνητικό 
έργο.

Οδηγός μας στην προσπάθεια αυτή, είναι η ηθική της ευθύνης 
απέναντι στον πολίτη αλλά και στο μέλλον.

Οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρούμε κάθε άλλο παρά τεχνικές 
και διαχειριστικές είναι. Αποτελούν δομικές και λειτουργικές 
παρεμβάσεις που ταράζουν τα νερά και προκαλούν αναμενόμενες 
αντιδράσεις εκ μέρους των υπερασπιστών του status quo, εκείνων 
που οφελούνται από τη στασιμότητα. Εχουν συνεπώς βαθύτατα 
πολιτικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα, μεταξύ των σημαντικότερων κυβερνητικών 
παρεμβάσεων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης μνημονεύω τις 
εξής :

Ως πολιτική ηγεσία του τόπου, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για 
τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού συστήματος της χώρας. 
Ενδιαφέρεται συνεπώς για το τι συμβαίνει και στα πέραν του 
κεντρικού επίπεδα. Οφείλει να διαμορφώνει το πλαίσιο και τις 
προϋποθέσεις βελτίωσης της ικανότητας άσκησης πολιτικής στο 
επίπεδο της περιφέρειας αλλά και της αυτοδιοίκησης.



Ετσι σπάζει ουσιαστικά ο φαύλος κύκλος της συγκεντρωτικής 
παράδοσης του ελληνικού κράτους, όπου ο συγκεντρωτισμός 
οδηγούσε στην ατροφία της περιφέρειας, και αυτή με τη σειρά 
της δικαιολογούσε και ενίσχυε το συγκεντρωτισμό.

Αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση είναι δυνατές μόνον αν 
δημιουργηθούν τα επίπεδα διοίκησης εκείνα που θα είναι ικανά να 
υποδεχθούν τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

Σ'αυτή την κατεύθυνση εισάγονται εξαιρετικά σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις που μεταμορφώνουν τη φυσιογνωμία του ελληνικού 
κράτους:

Με τη μεταρρύθμιση της περιφέρειας αποσκοπείται η 
δημιουργία ενός διοικητικού επιπέδου ικανού για άσκηση πολιτικής. 
Ως σημείο συνάντησης κρατικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, η 
περιφέρεια εμφανίζει εξαιρετική σημασία για την διαδικασία του 
δημοκρατικού προγραμματισμού αλλά και για την απόδοση των 
θεσμών της αυτοδιοίκησης.

Συγχρόνως αποσυμφορείται το κέντρο από λειτουργίες που 
μπορούν να ασκηθούν καλύτερα και εγγύτερα στον πολίτη. Ο 
στρατηγικός ρόλος του κέντρου ενισχύεται όπως και η παρουσία του 
στην περιφέρεια.

Η ενίσχυση αυτοδιοίκησης στο νομό αλλά και στον πρώτο βαθμό, 
εντάσσεται στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων της ΙΟετίας του '80 με 
την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες.



Επιτακτική είναι η ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας και 
αποτελεσματικότητας της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση 
συνδυάζεται παραδοσιακά με τη δημοκρατία λόγω της αυτόνομης 
πολιτικής έκφρασης των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα όμως αυτό δεν 
είναι αρκετό.

Ο νέος ρόλος της αυτοδιοίκησης απαιτεί ικανότητα 
ουσιαστικής εξυπηρέτησης των αναγκών αλλά και 
καθοδήγησης των τοπικών κοινωνιών για την ανάπτυξη. Ετσι 
ολοκληρώνεται η σύγχρονη έννοια της δημοκρατίας σε τοπικό 
επίπεδο.

Στη 10ετία του 80, οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι και οι εθελοντικές 
συνενώσεις, καθώς και, πιο πρόσφατα, τα Συμβούλια Περιοχής, 
απετέλεσαν σημαντικά βήματα ενίσχυσης της αυτοδοίκησης. Είχαν 
όμως περιορισμένα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστρίας για την ανασυγκρότηση της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έχει τη φιλοδοξία να κάνει πράξη την 
ανακυττάρωση των πρωτοβαθμίων OTA και να τους καταστήσει 
ικανούς για νέους, πιο απαιτητικούς ρόλους.

Πρόκειται για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Την 
ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εξυπηρετήσουν ανάγκες που σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης αποτελούν την ουσία του ρόλου τους. Στην 
Ελλάδα αυτό το πεδίο είναι σήμερα παρθένο.



Αποσκοπούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νέο τύπο δήμου. 
Να διαμορφώσουμε OTA ικανούς να ανταπεξέλθουν στη 
αποστολή τους ως κύτταρα της δημοκρατίας αλλά και ως 
δομές παροχής υπηρεσιών και στήριξης της τοπικής 
ανάπτυξης.

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν επιβιώνουν 
απλώς, αλλά παράγουν, προοδεύουν και αναπτύσσονται προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η διοικητική και προγραμματική συνένωση των OTA επιτελείται 
με διαδικασίες που επιδιώκουν την κοινωνική συναίνεση. Συνοδεύεται 
από μέτρα και μακροχρόνιες δεσμεύσεις της Πολιτείας που θα 
συμβάλλουν στη επιτυχία της.

Αλλά και η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση βελτιώνεται στο
πνεύμα της ενίσχυσης του διφυούς χαρακτήρα της. Η δημοκρατική 
νομιμοποίηση των επικεφαλής της πρέπει να συνδυάζεται με 
ένα ρόλο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ας μην λησμονούμε ότι το νομαρχιακό επίπεδο απετέλεσε το 
επίπεδο εκείνο διοίκησης το οποίο παρουσίασε αξιοσημείωτη ιστορική 
συνέχεια. Το τμήμα του κράτους που ήταν εγγύτερα στον πολίτη και 
που διαχειριζόταν τον μεγάλο όγκο των υποθέσεων που τον αφορούν.

Αυτά πλέον αποτελούν μέρος της σημαντικής αποστολής της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αλλά, πρέπει να προστεθεί και η 
εξαιρετική συμβολή που μπορεί και πρέπει να έχει στην ανάπτυξη του 
νομού.



Η στήριξη του θεσμού της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
περιλαμβάνει πρόγραμμα επιστημονικής της στελέχωσης αλλά 
και λειτουργικά συστήματα για τον εκσυγχρονισμό των 
μεθόδων λειτουργίας της. Ετσι, θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις 
αρμοδιότητες της για την ανάπτυξη του νομού.

Αλλά η αποκέντρωση δεν είναι απλή διαδικασία 
μεταφοράς αρμοδιοτήτων και πόρων. Συμπεριλαμβάνει την 
υπευθυνότητα, την ανάληψη ευθυνών, στοιχείο το οποίο συχνά 
παραγνωρίζεται. Αυτό όμως είναι η διάσταση εκείνη που 
απευθύνεται στον πολίτη και στη χώρα, και υλοποιεί τη 
δημοκρατική αρχή.

Η υπευθυνότητα αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Η οικονομική 
αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης συνιστά ένα κρίσιμο πεδίο. Δεν
νοείται υπευθυνότητα όταν κάποιος απλώς διαχειρίζεται πόρους που 
άλλοι έχουν συλλέξει για λογαριασμό του.

Η υπευθυνότητα αναδεικνύεται μέσα από την ίδια τη διαδικασία 
επιβολής, είσπραξης και, τελικά, διάθεσης των πόρων.

Ετσι, εισάγεται διαφάνεια προς όφελος των φορολογουμένων 
πολιτών, που στηρίζουν οικονομικά τους αιρετούς εκπροσώπους τους 
και τους κρίνουν με βάση την ποιότητα της διαχείρισής τους.

Ετσι, ενισχύεται και συμπληρώνεται ο δεσμός μεταξύ 
πολιτών και αιρετών εκπροσώπων τον οποίο επικαλείται ο 
δημοκρατικός χαρακτήρας της αυτοδιοίκησης.



Και βέβαια, οικονομική αυτοτέλεια, υπό την έννοια αυτή, 
προϋποθέτει μονάδες που είναι διοικητικά ικανές να εκπληρώνουν 
τις οικονομικές αυτές λειτουργίες.

Οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση 
από την ευθύνη να διαμορφώνει το πλαίσιο για την υγιή διαχείριση 
των δημοσίων πραγμάτων και την μελλοντική της πορεία.

Δεν σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αφήνεται στην τύχη 
της. Αυτή έχει, βέβαια, την ευθύνη για τις αποφάσεις στο δικό της 
επίπεδο.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια τολμηρή πολιτική. Δεν θέλει 
μια υποτονική περιφέρεια και κοινωνία. Ανοίγει το κράτος στις 
δημοκρατικές διαδικασίες. Τολμάμε να δημιουργήσουμε ένα 
πολυκεντρικό κράτος, με τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και την 
αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Το κράτος όμως δεν διασπάται, δεν διαχέεται. 
Εκδημοκρατίζεται.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της χώρας, της συνολικής 
της πορείας, της συνοχής και εναρμόνισης των επιμέρους 
προσπαθειών, της διεύρυνσης της δημοκρατίας προς όφελος 
του συνόλου. Πρέπει συνεπώς να φροντίσει να υπάρχουν οι 
ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες που θα οδηγούν τα επμέρους 
επίπεδα να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η αυτοδιοίκηση, νομαρχιακή ή πρωτοβάθμια δεν δημιουργεί 
τοπικούς κυβερνήτες, άσχετους με το συνολικό οικοδόμημα του 
ελληνικού κράτους.



Προσωπικοί παραγοντισμοί δεν μπορούν να βρίσκουν 
άλλοθι στην οικονομική, πολιτική και διοικητική αποκέντρωση.
Η λειτουργία της αυτοδιοίκησης είναι συλλογική και συμπληρωματική. 
Ενέχει ευθύνη και απαιτεί διαφάνεια.

Σ'αυτή την προσπάθεια ο ρόλος του κόμματος και των 
κομματικών στελεχών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Τα στελέχη μας 
έχουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης για την επιτυχία των 
μεταρρυθμίσεων αυτών.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που δίνει σάρκα και οστά στο όραμα 
του εκδημοκρατισμού του κράτους. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις 
μεταρρυθμιστικές αυτές τομές.

Να αντισταθούμε στους πειρασμούς της προσωπικής 
προβολής και του παραγοντισμού. Διότι τέτοιες αντιλήψεις και 
πρακτικές υπονομεύουν και καταδικάζουν σε αποτυχία τις ιστορικές 
αυτές μεταβολές.

Οι τολμηρές μεταρρυθμίσεις που εισάγουμε, οι αξίες και τα 
οράματα που υλοποιούν, όπως τις εξειδίκευσα προηγουμένως, 
συναποτελούν το πρόγραμμά μας, την προοπτική μας και το 
συμβόλαιό μας με το λαό.

Αυτές οι αντιλήψεις θα αποτελέσουν τη βάση μας για τις 
επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Θα αποτελέσουν επίσης το πλαίσιο 
στο οποίο θα επικοινωνήσουμε με το λαό και τις άλλες πολιτικές 
δυνάμεις.

Δημοκρατικό κράτος επίσης σημαίνει υπευθυνότητα, 
ευθύνη, διαφάνεια και έλεγχο.



Μια άλλη σειρά παρεμβάσεων μας στοχεύει στην ενίσχυση του 
επαγγελματισμού της δημοσιοϋπαλληλίας.

Οι πελατειακές πρακτικές και οι διαρκείς πολιτικές παρεμβάσεις 
στη διοίκηση δεν της επέτρεψαν να αναπτυχθεί στην κατεύθυνση ενός 
σώματος με ανεξαρτησία, συλλογική ιδιαιτερότητα και
επαγγελματισμό. Παρεμπόδιζαν συστηματικά την εμπέδωση της 
αξιοκρατίας και υπονόμευαν την ανάπτυξη επαγγελματικής 
συνείδησης και δεοντολογίας.

Αποσπασματικές και συχνά αντιφατικές παρεμβάσεις δεν 
συνέβαλαν στη δημιουργία της απαραίτητης συνέχειας. Αντίθετα, 
έτειναν να αποκινητοποιήσουν το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης.

Με το νόμο 2190/94, επιχειρήθηκε να εξορθολογιστεί 
ουσιαστικά το σύστημα προσλήψεων που αποτελεί την 
Αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής διοίκησης. Η δημιουργία του 
ΑΣΕΠ συμβολίζει αυτή την προσπάθεια.

Η επιτυχία των σχετικών ρυθμίσεων συνοδεύτηκε από τη 
συνειδητοποίηση της ανάγκης να επεκταθούν οι διαδικασίες αυτές και 
στους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα, με παράλληλη επίλυση 
των προβλημάτων που εντοπίσθηκαν από τη μέχρι τώρα εμπειρία 
εφαρμογής τους.

Αξιοκρατία, διαφάνεια αλλά και λειτουργικότητα του 
συστήματος προσλήψεων αποτελούν τους άξονες της 
παρέμβασης αυτής.



Παράλληλα, επανεξετάζεται ο κώδικας των δημοσίων 
υπαλλήλων ως προς άλλες πτυχές του. Νέο βαθμολόγιο και σύστημα 
αξιολόγησης καθώς και αναβάθμιση των διαδικασιών εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση και την 
κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα.

Η καθιέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα
αποτελέσει στοιχείο εκσυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων στο 
δημόσιο. Συγκεκριμενοποιούν νέες συλλογικές ελευθερίες του 
σώματος των δημοσίων υπαλλήλων και ενισχύουν την ανάπτυξη 
συλλογικής ιδιαιτερότητας και τη συνειδητοποίηση του ρόλου τους 
στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας.

Ο σεβασμός για τα δικαιώματα του πολίτη ενισχύεται με 
την προσφορά των μέσων για την αντιμετώπιση της 
κακοδιοίκησης :

Η πρόσφατη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του πολίτη θα 
συμβάλλει στην επίλυση ατομικών περιπτώσεων αλλά και στη 
σταδιακή διαπαιδαγώγηση της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά τη 
στάση της έναντι των πολιτών.

Περαιτέρω, η Κατάρτιση Χάρι μάτων του πολίτη θα
αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τους πολίτες ώστε να γνωρίζουν

απέναντι τους και να



Η κυβέρνηση αναλαμβάνει επίσης μια σαφή προσπάθεια 
ενίσχυσης των μηχανισμών διαφάνειας, του ελέγχου και της 
υπευθυνότητας. Οπως γνωρίζετε, εκεί ακριβώς πάσχει το ελληνικό 
σύστημα.

Είμαστε το μοναδικό κράτος όπου οι έννοιες του ελέγχου και των 
κυρώσεων είναι πρακτικά άγνωστες.

Και η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην εξαγγελία. Μια σειρά 
σχετικών μέτρων έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και βρίσκονται στο στάδιο 
της εφαρμογής.

Το Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών έχει ως αρμοδιότητα τη 
διενέργεια ελέγχων στη διαχειριστική δραστηριότητα των 
οικονομικών υπηρεσιών του κράτους όσο και στην οικονομική 
διαχείριση των Ν.Π.Δ.Δ., OTA, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ. Ερευνά επίσης υποθέσεις 
χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων κλπ.

Το σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που 
θεσμοθετήθηκε πρόσφατα, θα αποτελέσει μέσο διασφάλισης της 
εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης και της καταπολέμησης των 
αδιαφανών διαδικασιών.

Θα ελέγχεται έτσι ο τρόπος διαχείρισης των διοικητικών 
υποθέσεων από κάθε επιπέδου και μορφής έκφραση του κράτους.

Τις μεταρρυθμίσεις αυτές συμπληρώνει η ενίσχυση των 
πειθαρχικών διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση. Είναι πλέον καιρός 
να αντιμετωπισθεί το καθεστώς αδράνειας των ελέγχων και 
ατιμωρησίας που υποσκάπτει κάθε έννοια ευθύνης, διαφάνειας και σε 
τελική ανάλυση την ίδια τη δημοκρατία.



Οι θεσμοί αυτοί αποτελούν σημαντικά βήματα για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο κράτος που αποτελούν 
καρκινώματα στο σώμα μιας κοινωνίας.

Στοχεύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς 
το κράτος και της αξιοπιστίας του τελευταίου. Εμπεδώνουν και 
εγγυώνται τα δικαιώματα των πολιτών όπως έχουν ήδη διατυπωθεί 
σε προύπάρχουσες ρυθμίσεις.

Το πρόγραμμα Κλεισθένης στηρίζει τις δομικές και λειτουργικές 
παρεμβάσεις με έμφαση στην αναδιάρθρωση των δομών των 
υπηρεσιών και την εισαγωγή της πληροφορικής.

Αντίθετα με ό,τι νομίζεται, η πληροφορική δεν αποτελεί μια 
απλά τεχνική παρέμβαση. Αποτελεί πηγή της οργανωτικής 
επανάστασης που συνοδεύει την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Συνεπάγεται αλλαγή κουλτούρας τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο 
και στην ποιότητα της συναλλαγής με τους πολίτες.

Επανεξετάζεται, τέλος, η σκοπιμότητα ύπαρξης επιμέρους 
κρατικών φορέων για τον περιορισμό της σπατάλης πόρων και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κρατικών φορέων.

Οι μεταρρυθμίσεις μας είναι τολμηρές. Μεταβάλλουν δεδομένα 
δεκαετιών. Και είναι αναμενόμενες αδράνειες και αντιστάσεις στις 
αλλαγές που επιχειρούμε.

Ωστόσο, η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για τη διασφάλισή τους. Το 
νέο Σύνταγμα θα συμβάλει στην παγίωσή τους. Θα δώσει τα 
πολιτικά αλλά και νομικά ερείσματα ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή 
τους.



Η λογική μας είναι μία και σαφής:

Δημοκρατικό κράτος δεν σημαίνει απλά εκλογές για την 
ανάδειξη των επικεφαλής, αλλά κυρίως ευθύνη και έλεγχο.
Αυτό επιτάσσει ο σεβασμός στον πολίτη που εκφράζει η δημοκρατική 
αρχή.

Δημοκρατία σημαίνει ηθική της ευθύνης. Πρέπει να την 
εμφυσήσουμε σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού και 
σε όλους όσους υπηρετούν το κράτος και το εκφράζουν έναντι 
των πολιτών.

Οι πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον είναι σημαντικές. Αλλά 
οδηγός για τις παρεμβάσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι 
το όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Και στο όραμα αυτό οι 
σύγχρονες συνθήκες είναι απλά δεδομένα προς συνεκτίμηση. 
Πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι αξίες που το καθοδηγούν και οι αρχές που 
επιχειρεί να υλοποιήσει. Αυτό δύσκολα μπορεί κανείς να το 
αμφισβητήσει. Όπως, επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συνετή 
και σταθερή τροχιά που διανύει το ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα.



Ξεκινήσαμε με το αίτημα και το όραμα της Αλλαγής και μ’ αυτό 
συνεχίζουμε. Γιατί για μας η Αλλαγή δεν συντελείται εφάπαξ. Είναι 
μια διαδικασία στο διηνεκές. Μια διαδικασία διαδοχικών και 
αλλεπάλληλων ανατροπών, προς την κατεύθυνση της προόδου και 
της εξέλιξης. Και αυτή ακριβώς η αέναη κινητικότητα της πολιτικής 
μας δράσης και πράξης, καθορίζεται και εμπνέεται από τη σταθερή 
και αταλάντευτη ιδεολογία μας. Κι’ αυτό που σήμερα χαρακτηρίζει τη 
πολιτική της Κυβέρνησής μας είναι ο σίγουρος βηματισμός μας προς 
το μέλλον. Η δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους είναι το πιο 
αποφασιστικό, το πιο κρίσιμο βήμα στην πορεία της χώρας μας.


