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Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet 
 
   

 
Το  θέμα  της  κρατικής  γραφειοκρατίας  προκαλεί  διαμάχες  και  συγκρούσεις.  Στη  σύγχρονη  εποχή 

ασκήθηκε  κυρίως αρνητική  κριτική στις  δομές,  τις  λειτουργίες  και  την αποτελεσματικότητά  της. Ήδη 
από  τη  δεκαετία  του  1970,  νεοφιλελεύθεροι  επικριτές  της  γραφειοκρατίας  του  κοινωνικού  κράτους 
τονίζουν  τις  συντηρητικές  δομές  και  την  έλλειψη  επαρκούς  ελέγχου  κι  εποπτείας  της.  Μαρξιστές 
θεωρητικοί την επικρίνουν ως όργανο της ταξικής πάλης. Ενώ οι οπαδοί της Νέας Δεξιάς της αποδίδουν 
ιδιοτέλεια και αναποτελεσματικότητα.  

Η  έννοια  της  κρατικής  γραφειοκρατίας  έχει  χρησιμοποιηθεί  με  πολλούς  τρόπους.  Θα 
κατονομάσουμε τρεις βασικές θεωρίες σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, η κάθε μια από τις οποίες την 
αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα η κρατική γραφειοκρατία αντιμετωπίζεται ως 

 
α)  ένας  ορθολογικά  οργανωμένος  γραφειοκρατικός  μηχανισμός  (φιλελεύθερη  /  Βεμπεριανή 

άποψη)  
β) ένα εργαλείο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης (Μαρξιστική 

/ νεομαρξιστική άποψη) 
γ)  ένα  μέσο  διόγκωσης  της  κυβέρνησης  (νεοφιλελεύθερη  /  νεοσυντηρητική  άποψη  της  Νέας 

Δεξιάς  
 
α)  Η  κρατική  γραφειοκρατία  ως  ένας  ορθολογικά  οργανωμένος  διοικητικός  μηχανισμός:  η 

άποψη αυτή εκπροσωπήθηκε, κυρίως, από τον Μαξ Βέμπερ, ο οποίος όρισε τη γραφειοκρατία σαν ένα 
«ιδεατό τύπο» που χαρακτηρίζεται από:  

  
- μια ιεραρχική δομή, η οποία εξασφαλίζει την επιτήρηση των κατώτερων αξιωμάτων και 

τον έλεγχό τους από τα ανώτερα κλιμάκια, 
- την  ισχύ  τυπικών  απρόσωπων  κανόνων  λειτουργίας,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  η 

εξουσία  των  δημόσιων  υπαλλήλων  πηγάζει  από  το  αξίωμά  τους  κι  όχι  από  κάποιου  είδους 
προσωποπαγούς πολιτικής δύναμης,  

- το  σαφή  καταμερισμό  αρμοδιοτήτων σύμφωνα  με  επαγγελματικά  κριτήρια,  όπως, 
εκπαίδευση, εξειδίκευση, διοικητική ικανότητα,    

- τον καθορισμό των ρόλων σύμφωνα με συγκεκριμένους γραπτούς κανόνες. 
 
Κεντρικό  χαρακτηριστικό  της  Βεμπεριανής  θεώρησης  είναι  η  ορθολογικότητα.  Για  τον  Βέμπερ,  η 

κρατική  γραφειοκρατία  αντικατοπτρίζει  ένα  αξιόπιστο  κι  αποτελεσματικό  εργαλείο  της  κοινωνικής 
οργάνωσης: Η «γραφειοκρατία είναι το πιο ορθολογικό (Σ.τ.σ. δηλαδή τεχνικά άρτιο κι αποτελεσματικό) 
διοικητικό  εργαλείο  που  γνώρισε  ποτέ  η  ανθρωπότητα».  Η  πολυπλοκότητα  των  κοινωνικών 
δραστηριοτήτων επιβάλλουν την ύπαρξη μιας κεντρικής διεύθυνσης και του συντονισμού τους. Έτσι, η 
γραφειοκρατία  είναι  τεχνικά  ανώτερη  από  όλες  τις  άλλες  μορφές  οργάνωσης,  και  αποτελεί  λογική 
συνέπεια  της  ανάδυσης  κι  εξέλιξης  της  καπιταλιστικής  οικονομίας.  Συγκεκριμένα,  ο  δημόσιος 
γραφειοκρατικός  μηχανισμός  συνδέεται  με  τη  δημιουργία  των  σύνθετων  βιομηχανικών 
κοινωνιών  και  την  αυξανόμενη  πίεση  για  οικονομική  ανάπτυξη,  αποτελεσματικότητα  και 
εκδημοκρατισμό.  

Ο  Βέμπερ  πίστευε  ότι  μέσα  από  τη  διαδικασία  του  «εξορθολογισμού»  και  των  γραφειοκρατικών 
μορφών  οργάνωσής  τους,  όλες  οι  βιομηχανικές  κοινωνίες  –τόσο  οι  καπιταλιστικές  όσο  και  οι 
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κομμουνιστικές– θα φτάσουν στο σημείο να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Η άποψη αυτή εκφράζεται από 
τη  Θεωρία  της  Σύγκλισης  (Convergence  Thesis),  την  οποία  ανέπτυξε  ο  Τζέιμς  Μπέρνχαμ  (James 
Burnham, 1905‐1987), στο έργο του «Η Διοικητική Επανάσταση» (The Managerial Revolution», 1941).  

Μετά  τον  Βέμπερ,  οι  οπαδοί  των  ιδεών  του  εξακολούθησαν  να  εστιάζονται  στις  διοικητικές 
λειτουργίες της κρατικής γραφειοκρατίας και τη σημασία τους για το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. 
Παράλληλα όμως, υπογράμμισαν και τη μη ορθολογική, αναποτελεσματική της πλευρά. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την άποψή τους, οι δυσλειτουργίες του γραφειοκρατικού μηχανισμού οφείλονται 

 
α) στους απρόσωπους κανόνες τους,  την επακόλουθη τυπολατρία,  την απραγία και την αδιαφορία 

των  δημοσίων  υπαλλήλων  για  τα  καθήκοντά  τους,  καθώς  και  στο  χάσμα  μεταξύ  αυτών  και  της 
κοινωνίας που, κατά συνέπεια, δημιουργείται (R. Merton),  

β)  στην  ιεραρχική  δομή  του  και  στο  φόβο  για  την  πιθανή  δυσμενή  κρίση  των  ανωτέρων  (Blau  / 
Meyer), αλλά και στον ενδο‐γραφειοκρατικό ανταγωνισμό (Crozier / Bendix / Baum).          

 
β) Η κρατική γραφειοκρατία ως ένα εργαλείο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κυρίαρχης 

κοινωνικής  τάξης:  η  άποψη  αυτή  προέρχεται,  κυρίως,  από  το  χώρο  της  Μαρξιστικής  και 
Νεομαρξιστικής κριτικής και θεωρίας. Κεντρική  ιδέα είναι η θεώρηση της δημόσιας διοίκησης σαν 
συνέπεια αλλά και προϋπόθεση για τη δημιουργία και εδραίωση των καπιταλιστικών κοινωνικών 
και  οικονομικών  δομών.  Ο  ίδιος  ο Μαρξ  έβλεπε  την  γραφειοκρατία  σαν  ένα  μηχανισμό,  μέσω  του 
οποίου η αστική τάξη διατηρεί και υπερασπίζεται το καπιταλιστικό σύστημα.  

Σε  γενικές  γραμμές,  η  Μαρξιστική  κριτική  της  κρατικής  γραφειοκρατίας  στρέφεται  κατά  των 
απόψεων του Βέμπερ και των οπαδών του,  υποστηρίζοντας ότι αυτές επικεντρώνονται στα εξωτερικά 
(οργανωτικά  και  διοικητικά)  μόνο  χαρακτηριστικά  του  γραφειοκρατικού  φαινομένου  κι  όχι  στο 
«περιεχόμενο»  των  γραφειοκρατικών  λειτουργιών  (δηλαδή  στις  ιδιότητες  εκείνες  του  δημόσιου  τομέα 
που  δεν  μπορεί  κανείς  να  τις  παρατηρήσει  εμπειρικά,  αφού  συνδέονται  άμεσα  με  την  ιδεολογία  των 
φορέων τους). Έτσι, λοιπόν, η δημόσια διοίκηση έχει, για τους Μαρξιστές, δύο κύρια χαρακτηριστικά: 

 
- σαφή ταξικό χαρακτήρα και 
- αποτελεί  ένα  είδος αυτάρκους συντεχνίας,  που  έχει  την  τάση  να αυτονομείται από 

την υπόλοιπη κοινωνία.  
 
Σε  αντίθεση  με  τον  Βέμπερ  και  τους  συνεχιστές  του,  η  Μαρξιστική  και  Νεομαρξιστική  κριτική 

υποστηρίζει ότι η γραφειοκρατία όχι μόνο δεν διευκολύνει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 
αλλά κρατά το κράτος σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Διαιωνίζοντας ένα καθολικό κλίμα μυστικότητας 
γύρω από τις δομές και τις λειτουργίες της, η κρατική γραφειοκρατία χαρακτηρίζεται από ιδιοτέλεια και 
δυσλειτουργία.          

Την άποψη αυτή επεξεργάστηκαν και εμπλούτισαν Νεομαρξιστές σαν τον Ραλφ Μίλιμπαντ  (1969), 
που τονίζει  ιδιαίτερα την  ικανότητα των παλαιότερων δημοσίων υπαλλήλων στο να λειτουργούν σαν 
μια συντηρητική ομάδα, η οποία φιλτράρει ή και μπλοκάρει ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες σοσιαλιστών 
υπουργών και κυβερνήσεων.            

                       
γ) Η κρατική γραφειοκρατία ως ένα μέσο διόγκωσης της κυβέρνησης:   η άποψη αυτή προήλθε 

από την πλευρά της Νέας Δεξιάς, που με τον τρόπο αυτό, άντλησε επιχειρήματα ενάντια στη «μεγάλη» 
κυβέρνηση και τις παρεμβατικές λειτουργίες του κοινωνικού κράτους. Κεντρική ιδέα στη θεώρηση αυτή 
είναι  ο  ρόλος  που  παίζουν  τα  προσωπικά  συμφέροντα  και  τα  ιδιοτελή  κίνητρα  των  δημοσίων 
υπαλλήλων1.  

Η παραπάνω θεωρία αναπτύχθηκε κυρίως από τη νεοφιλελεύθερη Σχολή της Βιρτζίνια των Η.Π.Α. 
Στο βιβλίο του «Γραφειοκρατία και Αντιπροσωπευτική Διακυβέρνηση»  (Bureaucracy and Representative 

                                                 
1 Η ιδέα αυτή ανατρέχει σε μια από τις βασικές αρχές της φιλελεύθερης θεωρίας για την οικονομία και την πολιτική, 
ότι δηλαδή το άτομο ενδιαφέρεται, ουσιαστικά, να αυξήσει το προσωπικό του κέρδος.  
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Gonernment, 1971), o Γουίλιαμ Νισκάνεν  (William Niskanen) παρουσιάζει τη δημόσια διοίκηση σαν ένα 
δυναμικό  χώρο  που  προσφέρει  στα  ανώτερά  της  στελέχη  εργασιακή  σιγουριά,  δυνατότητες  για 
επαγγελματική  άνοδο,  καλούς  μισθούς  και  πολιτική  δύναμη.  Για  τη  Νέα  Δεξιά,  η  ικανότητα  των 
διορισμένων δημοσίων υπαλλήλων να επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία λήψης κι εφαρμογής των 
πολιτικών αποφάσεων, εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί έχει διογκωθεί σε τέτοια έκταση ο κρατικός 
μηχανισμός.  Έτσι,  η  δημόσια  διοίκηση  του  κοινωνικού  κράτους  υποθάλπει  διαφθορά,  και  από 
όργανο εξυπηρέτησης των συλλογικών συμφερόντων έχει μετατραπεί σε δυσλειτουργικό μηχανισμό 
ικανοποίησης ιδιοτελών σκοπών.  

 
 

Λειτουργίες της κρατικής γραφειοκρατίας 
 

Η δημόσια  διοίκηση  είναι  βασικό  στοιχείο  κάθε πολιτικού  συστήματος. Η πρωταρχική  και  βασική 
λειτουργία  της  είναι  η  εκτέλεση και  εφαρμογή  των κυβερνητικών αποφάσεων. Η Βεμπεριανή άποψη, 
σύμφωνα με την οποία οι γραφειοκρατίες είναι ορθολογικά κι αντικειμενικά οργανωμένοι μηχανισμοί, 
φαίνεται  να  διαχωρίζει  τη  διοίκηση από  την  εκτελεστική  εξουσία.  Στην πράξη,  όμως, ο διαχωρισμός 
μεταξύ  των  κρατικών  πολιτικών  και  της  εφαρμογής  τους  είναι,  συνήθως,  αρκετά  δύσκολο  να 
γίνει. Παρόλη την τυπική τους δέσμευση στις κατευθύνσεις που δίνονται από την εκτελεστική εξουσία 
και  την  –τουλάχιστον  θεωρητική–  ουδετερότητά  τους,  οι  γραφειοκράτες  ασκούν  πολύ  μεγάλη 
επιρροή στην πολιτική διαδικασία. 

Οι βασικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης είναι: 
 
α) Η διεξαγωγή της διοίκησης  
β) Ο συμβουλευτικός ρόλος για την εκτελεστική εξουσία 
γ) Η έκφραση και διατύπωση συμφερόντων 
δ) Η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας                                   
 
• Διεξαγωγή της διοίκησης 
 Η κεντρική λειτουργία της κρατικής γραφειοκρατίας είναι η εκτέλεση κι εφαρμογή των νόμων και 

των  πολιτικών  αποφάσεων.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  ο  κρατικός  γραφειοκρατικός  μηχανισμός 
ονομάζεται  και  «δημόσια  διοίκηση»,  ενώ  η  εκτελεστική  εξουσία  ορίζεται  ως  «κυβέρνηση».  Από  τη 
διάκριση αυτή μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη χάραξη 
της πολιτικής και στην πρακτική της εφαρμογή.  

Αλλά  σήμερα  η  πλειοψηφία  των  δημοσίων  υπαλλήλων  ασχολείται  με  μια  μεγάλη  γκάμα 
διοικητικών θεμάτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προνοίας μέχρι  τη ρύθμιση 
της οικονομίας,  τη χορήγηση επιδομάτων και την πληροφόρηση πολιτών,  τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό μιας χώρας. Συνεπώς, ο δημόσιος γραφειοκρατικός μηχανισμός συνδέεται στενά με 
το κυβερνητικό έργο.   

Επιγραμματικά μπορεί κανείς να πει κανείς πως δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους είναι δύσκολο 
να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή του:  

α)  ε           
ωπειδή –όπως έχουμε ήδη τονίσει–  έχουν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό οι δραστηριότητες του κράτους, 
και  

β) επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι δημόσιοι υπάλληλοι να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για 
να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα γραφειοκρατικά τους καθήκοντα. 

 
• Συμβουλευτικός ρόλος για την εκτελεστική εξουσία 
Η  πολιτική  σημασία  της  δημόσιας  διοίκησης  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  αυτή  παρέχει  στην 

εκτελεστική εξουσία το μεγαλύτερο μέρος πληροφοριών που αυτή χρειάζεται. Από την άποψη αυτή, 
μπορεί κανείς να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της κρατικής γραφειοκρατίας, που 
έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα μέλη της κυβέρνησης, και στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην 
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κατώτερη κλίμακα της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας και ασχολούνται με τη ρουτίνα των διοικητικών 
προβλημάτων. 

Στη σημερινή εποχή, οι γραφειοκρατίες αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στα πλαίσια 
του κυβερνητικού έργου, αφού συμμετέχουν στη διαμόρφωση των νέων πολιτικών και στο σχεδιασμό 
νέων νόμων, που πρόκειται να προταθούν από την κυβέρνηση. Επίσης, υποστηρίζουν με συμβουλευτικό 
τρόπο, ενημερώνουν και προετοιμάζουν τις ηγεσίες των υπουργείων σχετικά με τη διαδικασία ψήφισης 
νομοσχεδίων από το κοινοβούλιο.   

Βλέπουμε ότι και στην περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση ανάμεσα στη χάραξη της 
πολιτικής και την παροχή πληροφοριών συμβουλευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα. Και αυτό γιατί 
οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται βάσει των πληροφοριών που ο εκάστοτε κυβερνητικός τομέας έχει 
στη διάθεσή του. Με άλλα λόγια,  για να αποκτήσουν οι πολιτικοί  εικόνα για  ένα συγκεκριμένο θέμα 
στηρίζονται, κυρίως, στην πληροφόρηση που τους δίνεται από την κρατική γραφειοκρατία.  

 
• Έκφραση και διατύπωση συμφερόντων          
Ο  ρόλος αυτός  δεν ανήκει  στις  τυπικά αναγνωρισμένες λειτουργίες  της  κρατικής γραφειοκρατίας. 

Αλλά  για  να  είναι  σε  θέση  να  ανταποκρίνονται  στα  καθήκοντά  τους  (εφαρμογή  των  πολιτικών 
αποφάσεων  και  συμβουλευτικός  /  ενημερωτικός  ρόλος  απέναντι  στην  κυβέρνηση),  οι  γραφειοκρατίες 
πρέπει να έχουν συχνή και συνεχή επαφή με ομάδες πίεσης κάθε είδους –γιατρούς, δασκάλους, αγρότες, 
επιχειρηματίες, πολιτικούς μηχανικούς, εργατικά συνδικάτα κ.ά.  

Πάντως οι πελατειακές σχέσεις που, εκ των πραγμάτων, η κρατική γραφειοκρατία αναπτύσσει με 
ομάδες  και  άτομα  σαν  τα  παραπάνω,  μπορούν  να ωφελήσουν  το  πολιτικό  σύστημα  παρέχοντάς  του 
πληροφορίες  και  εξειδικευμένες  συμβουλές.  Υπάρχει,  όμως  και  η  περίπτωση  τα  οργανωμένα 
συμφέροντα  να  επιδιώξουν  να  αναμιχθούν  στη  διεξαγωγή  της  δημόσιας  διοίκησης  προς  δικό  τους 
όφελος. Τουλάχιστον θεωρητικά, η δημόσια διοίκηση, όταν είναι ορθά στελεχωμένη –βάσει του «ιδεατού 
τύπου»  της  γραφειοκρατίας  του  Βέμπερ–  κι  αποβλέπει  στην  ορθολογική  διαχείριση  του  γενικού 
συμφέροντος,  μπορεί  να  αντιμετωπίζει  αποτελεσματικά  τις  όποιες  προσπάθειες  επηρεασμού  και 
ιδιοτελούς χρησιμοποίησής της από την πλευρά των οργανωμένων συμφερόντων.  

 
• Διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας 
Σε τελική ανάλυση, στα πλαίσια ενός πολιτικού συστήματος η γραφειοκρατία αποτελεί έναν πόλο 

ενοποίησης, σταθερότητας και διατήρησης της συνέχειας. Ιδιαίτερα εμφανής είναι ο ρόλος αυτός 
στις  αναπτυσσόμενες  χώρες,  κυρίως  σε  εκείνες  που  χαρακτηρίζονται  από  ασταθή  κομματικά 
συστήματα, φτώχεια και φυλετικές ή εθνοτικές διαιρέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημόσια διοίκηση 
που  αποτελείται  από  ανάλογα  εκπαιδευμένους  υπαλλήλους,  εμφανίζεται  σαν  τη  μοναδική  εγγύηση 
αξιόπιστης διακυβέρνησης και πολιτικής σταθερότητας.                                        

Καθοριστική  σημασία  έχει  εδώ  η  ανάπτυξη  ενός  ομαδικού  πνεύματος  ανάμεσα  στα  διοικητικά 
στελέχη,  καθώς  και  η  συναίσθηση  του  σημαντικού  ρόλου  που  αυτά  παίζουν  στα  πλαίσια  του 
πολιτικού  συστήματος.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελούν  οι  κρατικές  γραφειοκρατίες  της 
Γαλλίας και της Γερμανίας που, μέσα από τη μακρόχρονη παράδοση των γραφειοκρατικών τους δομών, 
έχουν  αναπτύξει  μια  ταυτότητα  που  είναι  αναγνωρίσιμη  και  σεβαστή  από  την  κοινωνία  χάρη  στη 
μεγάλη συνοχή και τη συγκεντρωτική ιεραρχία τους.  

Η σταθεροποιητική διάσταση της δημόσιας διοίκησης έχει να κάνει με το γεγονός της μονιμότητας 
που  απολαμβάνουν  οι  περισσότεροι  δημόσιοι  υπάλληλοι  σε  σχέση  με  τα  στελέχη  της  εκτελεστικής 
εξουσίας, τα οποία ακολουθούν τις κυβερνητικές αλλαγές. Η σημασία που έχει η διάσταση αυτή για το 
πολιτικό σύστημα έγινε αντιληπτή, με αποτέλεσμα πολλά δυτικά κράτη να  εισάγουν,  ήδη από το 19ο 
αιώνα,  αλλαγές  με  σκοπό  τη  βελτίωση  και  αναβάθμιση  της  δημόσιας  διοίκησης.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα  είναι  η  «Αναφορά  για  την  Οργάνωση  των  Μόνιμων  Δημοσίων  Υπηρεσιών»  (η  γνωστή 
Αναφορά Northcote‐Trevelyan του 1874), η οποία αναδιοργάνωσε ριζικά τον κρατικό μηχανισμό της Μ. 
Βρετανίας βάσει των αρχών της αμερόληπτης επιλογής, της πολιτικής ουδετερότητας2, της μονιμότητας 
και της ανωνυμίας.       

                                                 
2  Θυμίζουμε ότι οι Βρετανοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να παίρνουν μέρος σε κομματικές δραστηριότητες. 
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Οργάνωση της κρατικής γραφειοκρατίας 
 
Ένα από τα αδύναμα σημεία της Βεμπεριανής θεωρίας για τη γραφειοκρατία έχει να κάνει με την 

πεποίθησή του ότι η αποτελεσματικότητα και ο ορθολογισμός (όπως περιγράφηκαν προηγουμένως) θα 
εξομοιώσουν όλα τα γραφειοκρατικά συστήματα του πλανήτη. Έτσι, σύμφωνα με τον Βέμπερ, θα έρθει 
κάποια  στιγμή  που  όλες  οι  γραφειοκρατίες,  ανεξάρτητα  από  το  πολιτικό  σύστημα  με  το  οποίο 
συνδέονται, θα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους. Αλλά ο «ιδεατός 
τύπος»  του  παραβλέπει  τους  διαφορετικούς  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούν  τα  οργανωθούν  οι 
κρατικές  γραφειοκρατίες,  καθώς  και  τις  διαφορές  τους  ανάλογα  με  το  πολιτικό,  πολιτιστικό  και 
κοινωνικό τους υπόβαθρο.  

Η γραφειοκρατική οργάνωση είναι σημαντική επειδή επηρεάζει  
α) τη διοικητική αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, και  
β) την έκταση στην οποία μπορεί να επιτευχθεί η λογοδοσία και ο πολιτικός έλεγχος.  
Στη  βάση  της  οργάνωσης  της  δημόσιας  διοίκησης  βρίσκονται  τα  επιμέρους  τμήματα,  στα  οποία 

ανατίθεται η ευθύνη συγκεκριμένων πολιτικών θεμάτων, όπως η φορολογία, η εκπαίδευση, η υγεία κ.ά. 
Ο αριθμός των τμημάτων αυτών διαφέρει από το ένα κράτος στο άλλο.  

Αλλά η σημαντικότερη διάσταση της δομής της κρατικής γραφειοκρατίας έχει να κάνει με το βαθμό 
συγκεντρωτισμού ή αποκέντρωσης. Το πιο συγκεντρωτικό φιλελεύθερο‐δημοκρατικό γραφειοκρατικό 
σύστημα είναι αυτό της Γαλλίας. Ενώ η Γερμανική και Βρετανική δημόσια διοίκηση είναι αποτέλεσμα 
διαρθρωτικών  αλλαγών,  το  Γαλλικό  σύστημα  συστάθηκε  πάνω  στη  βάση  του  Ναπολεόντειου 
διοικητικού μοντέλου,  κυρίαρχα χαρακτηριστικά του οποίου είναι ο μεγάλος συγκεντρωτισμός  και  η 
ιεραρχική δομή, που αποτελούν και τη βάση για τη σημερινή γραφειοκρατία της Γαλλίας.       

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος αποτελούν τα ομοσπονδιακά 
(φεντεραλιστικά) πολιτικά συστήματα, όπου ο μεγαλύτερος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ανήκει 
στο περιφερειακό επίπεδο. Η ομοσπονδιακή (κεντρική) γραφειοκρατία των ΗΠΑ βρίσκεται, βέβαια, υπό 
τον  έλεγχο  του  Προέδρου  ως  αρχηγού  της  δημόσιας  διοίκησης.  Ωστόσο,  ακόμη  και  η  κεντρική 
γραφειοκρατική  δομή  δεν  είναι  ενιαία,  αντίθετα  είναι  διάχυτη  και  δύσκολη  στο  συντονισμό  της,  με 
αποτέλεσμα  όλοι  οι  πρόεδροι  να  καταβάλλουν  μεγάλη  προσπάθεια  για  να  κατευθύνουν  τις 
δραστηριότητές  της.  Εκτός  από  τα  14  υπουργεία  υπάρχουν  πολλές  ρυθμιστικές  αρχές,  διάφορα 
ανεξάρτητα όργανα, υποδιαιρέσεις και τομείς στο εσωτερικό των υπουργείων με νομικά κατοχυρωμένο 
status και άλλα όργανα με ισχυρό πολιτικό προφίλ όπως το FBI (Federal Bureau of Investigation). 

Οι  γραφειοκρατίες  των  κομμουνιστικών  πολιτικών  συστημάτων  –είτε  αυτά  είναι  ομοσπονδιακά 
(πρώην  Σοβιετική  Ένωση),  είτε  ενιαία  (Κίνα)–  είναι  οργανωμένες  βάσει  των  δύο  κυρίαρχων 
χαρακτηριστικών των συστημάτων αυτών: του συγκεντρωτισμού και του κομματικού ελέγχου.  

Το θέμα της παραδοσιακής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης έγινε αντικείμενο έρευνας αλλά 
και επιτακτική ανάγκη από τη δεκαετία του 1970, με αποτέλεσμα στις περισσότερες χώρες να εισαχθεί 
και  να  εφαρμοστεί  μια  σειρά  μεταρρυθμίσεων,  με  απώτερο  σκοπό  την  αναμόρφωση  των 
γραφειοκρατικών δομών και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των λειτουργιών τους. Αυτό το 
κύμα των μεταρρυθμίσεων εκφράζεται με δύο τρόπους:  

 
α) με την ιδέα της αγοράς και  
β) με τις ιδέες της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης. 
 
α)  Η  σύνδεση  της  κρατικής  γραφειοκρατίας  με  την  ιδέα  της  αγοράς  εκφράζεται  μέσα  από  την 

πολιτική  της  «Νέας  Δημόσιας  Διοίκησης»  (Σχολή  του New Public Management)  που  εφαρμόστηκε, 
κυρίως,  στην  Νέα  Ζηλανδία,  την  Μ.  Βρετανία,  στον  Καναδά  και  την  Αυστραλία  στις  τελευταίες 
δεκαετίες  του  20ού  αιώνα.  Η  ιδέα  αυτή  στηρίζεται  στην  αύξηση  της  αποδοτικότητας  των  κρατικών 
υπηρεσιών με τον  ίδιο τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται στον  ιδιωτικό τομέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι οι γραφειοκρατικές λειτουργίες αποκεντρώνονται μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων υπηρεσιών, 
των οποίων ηγούνται άτομα από τον ιδιωτικό τομέα. Με άλλα λόγια, κάποιες κυβερνητικές λειτουργίες 
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μεταφέρονται σε ιδιώτες. Η κυβέρνηση «καθοδηγεί» λαμβάνοντας αποφάσεις και οι ιδιώτες «παρέχουν 
τις υπηρεσίες».  

Βασικοί  θεωρητικοί  εκπρόσωποί  της  Σχολής  του    New  Public Management  είναι  οι  Osborne  και 
Gaebler  –συγγραφείς  του  βιβλίου  «Reinventing  Government».  Αυτοί  ασκούν  κριτική  στο  Βεμπεριανό 
μοντέλο  της  γραφειοκρατίας  που  είναι  εμπνευσμένο  από  τις  ιδέες  περί  αποτελεσματικότητας  του 
Πρωσικού  στρατού.  Οι  Osborne  και  Gaebler  εμπνεύστηκαν  από  τον  φιλελεύθερο  κόσμο  των 
αμερικάνικων  επιχειρήσεων.  Πρωτοπόρος  στην  εφαρμογή  της  Νέας  Δημόσιας  Διοίκησης  ήταν  η  Ν. 
Ζηλανδία που εισήγαγε μεταρρυθμίσεις στις δεκαετίες του 1980 και 1990. 

Η  θεωρία  της  Νέας  Διοίκησης  έχει  στον  πυρήνα  της  τη  λεγόμενη  «συμβολαιϊκή  κουλτούρα» 
(contractualism),  με  άλλα  λόγια  την  εκτεταμένη  χρήση  συμβάσεων  μεταξύ  δημόσιας  διοίκησης  και 
ιδιωτικού  τομέα.  Το  πρόβλημα,  βέβαια,  που  εδώ  τίθεται  έχει  να  κάνει  με  την  απόδοση  των  ευθυνών: 
Ποιος πρέπει να λογοδοτεί όταν κάτι δεν πάει καλά, ο υπουργός ή ο ιδιώτης‐προμηθευτής; Η απάντηση 
που δίνει η Σχολή της Νέας Διοίκησης είναι ότι ο έλεγχος διαχέεται σε ένα σύνολο φορέων καθώς και 
στους πελάτες τους. Η άποψη αυτή του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης έρχεται σε αντίθεση με τον 
ιεραρχικό έλεγχό της από τα κυβερνητικά υπουργεία  (Βεμπεριανή άποψη). Η σύγχρονη αυτή θεώρηση 
θέλει  ο  έλεγχος  της  κρατικής  γραφειοκρατίας  να  γίνεται  μέσω  ενός  χαλαρότερου  ελεγκτικού 
δικτύου που βασίζεται στην πειθώ και όχι στην έκδοση διαταγών.         

          
β)  Αντίθετα,  στη  Βόρεια  Αμερική  και  σε  κάποιες  ευρωπαϊκές  χώρες  επικράτησαν  οι  ιδέες  της 

συμμετοχής και της ενδυνάμωσης της δημόσιας διοίκησης. Εδώ δεν ενδιαφέρει η μεγάλη ή μικρή 
κυριαρχία των κανόνων της αγοράς στο χώρο της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών αλλά η ενεργητική 
συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές,  και η  ενδυνάμωση της σχέσης του πολίτη με την κρατική του 
γραφειοκρατία.  

Έτσι, λοιπόν, ένας τρόπος για να εφαρμοστεί η ιδέα της συμμετοχής της δημόσιας διοίκησης είναι η 
μείωση  των  επιπέδων  της  γραφειοκρατικής  ιεραρχίας,  η  εξάλειψη  ενδιάμεσων  διοικητικών  βαθμίδων 
καθώς  και  η  συστηματική  παρότρυνση  των  ιεραρχικά  κατώτερων  δημοσίων  υπαλλήλων  να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Όσον αφορά την  ιδέα της ενδυνάμωσης της σχέσης των πολιτών με  τη 
δημόσια διοίκηση μπορούν να δημιουργηθούν ειδικοί θεσμοί που τους ενημερώνουν, τους καθοδηγούν 
και τους εξοικειώνουν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των δημόσιων υπηρεσιών.          

 
• Μονάδες γραφειοκρατικής οργάνωσης 
α) Υπουργείο:  διοικητική μονάδα που αποτελείται από τον Υπουργό,  τον Υφυπουργό και τον Γεν. 

Γραμματέα. Έχει εξουσία άμεσου διοικητικού ελέγχου και επίσημη ιεραρχική δομή. Συχνά τα υπουργεία 
ιδρύονται με σχετικό νόμο. 

Στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το αρ. 81 η κυβέρνηση αποτελείται 
από  τον  Υπουργικό  Συμβούλιο  (Πρωθυπουργός,  Υπουργοί  ή  και  αναπληρωτές  Υπουργοί,  Υπουργοί 
άνευ χαρτοφυλακίου).  Για να γίνει κανείς υπουργός πρέπει να  ισχύει ό,τι και για τους βουλευτές  (αρ. 
55): ελληνική υπηκοότητα, δικαίωμα του εκλέγειν και να έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια ζωής.  Ισχύει το 
ασυμβίβαστο της υπουργικής ιδιότητας και επαγγελματικής απασχόλησης (αρ. 81.3). Ο Υπουργός άνευ 
χαρτοφυλακίου  αναλαμβάνει  τις  αρμοδιότητες  που  ορίζει    ο Πρωθυπουργός  (αρ.  83,1).  Το Υπουργικό 
Συμβούλιο είναι υπεύθυνο συλλογικά για την γενική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ μεμονωμένα κάθε 
μέλος του είναι υπεύθυνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του  (αρ. 85). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δεν μπορεί να παύσει Υπουργό ή Υφυπουργό (αρ. 85). Δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης ασκεί μόνον η 
Βουλή για ποινικά αδικήματα που αυτά τέλεσαν όσο εκτελούσαν τα δημόσια καθήκοντά τους  (αρ. 86). 
Τέλος σύμφωνα με το αρ. 86,3, για πρόταση δίωξης μέλους της κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 30 
βουλευτές. Όταν έχει εξασφαλιστεί αυτός ο αριθμός, η Βουλή αποφασίζει (με απόλυτη πλειοψηφία) την 
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.  

β) Τμήμα, Τομέας, Γραφείο Υπουργείου: λειτουργικές μονάδες υπουργείων που λογοδοτούν στον 
Υπουργό.  Συχνά  έχουν  μεγάλο  βαθμό  αυτονομίας,  π.χ.  πολλά  τμήματα  υπουργείων  των  ΗΠΑ  που 
καλούνται «υπηρεσίες». 

γ)  Μη  υπουργικοί  δημόσιοι  φορείς:  λειτουργούν  εκτός  των  πλαισίων  των  κυβερνητικής 
κυβέρνησης και χρηματοδοτούνται από αυτήν χωρίς, όμως, να υφίστανται τον καθημερινό έλεγχο των 
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προϊσταμένων  τους.  Πρόκειται  για  ημιαυτόνομους  φορείς  με  διοικητική  ευελιξία  και  πολιτική 
ανεξαρτησία. Π.χ. οι λεγόμενες Quangos (Quasi‐Non Governmental Organizations3), δηλαδή οι Οιωνεί Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως το BBC, η NASA, η CIA κλπ. 

- Εδώ  εντάσσονται  οι  κρατικές  επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα  (ΔΕΚΟ)  που  ανήκουν  στο 
κράτος, προβλέπονται από σχετικό νόμο, εποπτεύονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής 
Πολιτικής και έχουν ως σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών (αρ. 106). 

-  Μη  υπουργικοί  δημόσιοι  φορείς  είναι  και  οι  Ανεξάρτητες  Ρυθμιστικές  Αρχές4  που 
λειτουργούν ανεξάρτητα από τα Υπουργεία και η σύστασή τους προβλέπεται από τον νόμο. Οι 
ΑΡΑ  είτε παρέχουν άμεσα  υπηρεσίες  είτε  ασκούν  εποπτικό  ρόλο  και  ρυθμίζουν  κάποια πτυχή 
της  κοινωνικής  δραστηριότητας.  Στις  μέρες  μας  μιλάμε  για  το φαινόμενο  της  «αιχμαλωσίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών» (regulatory capture), σύμφωνα με το οποίο δημόσιοι φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι  με  την  εποπτεία  συγκεκριμένων  οικονομικών  δραστηριοτήτων  καταλήγουν  να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα όσων εποπτεύουν.   

Οι  ελληνικές Ανεξάρτητες Αρχές  κατοχυρώθηκαν  συνταγματικά  με  την  αναθεώρηση  του 
2001  (αρ.  101Α).  Υπάρχουν  16  Ρυθμιστικές Αρχές  από  τις  οποίες πέντε  είχαν  ήδη  κατοχυρωθεί 
συνταγματικά πριν το 2001:  

- το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ, 1989),  
- το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ, 1994),  
- η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, 1997),  
- η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ, 1997) και  
- ο Συνήγορος του Πολίτη (1997).   

Όταν μιλάμε για συνταγματικά κατοχυρωμένες ΑΑ εννοούμε ότι για την ακύρωσή τους απαιτείται 
συνταγματική  αναθεώρηση,  ότι  αυτές  εξαρτώνται  από  κρατικές  χορηγίες  και  ότι  τα  μέλη  τους 
επιλέγονται  με  απόφαση  της  Διάσκεψης  των Προέδρων  της  Βουλής  με  πλειοψηφία  4/5,  πράγμα  που 
σημαίνει  ότι  είναι  αναγκαία  η  ομοφωνία  των  δύο  μεγάλων  κομμάτων.  Οι  μη  συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ΑΑ μπορούν να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή.         

 
Άλλες ελληνικές (μη συνταγματικά κατοχυρωμένες) ΑΑ είναι  
- η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού,  
- η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),  
- η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  
- η  Εθνική  Αρχή  Καταπολέμησης  της  Νομιμοποίησης  Εσόδων  από  Εγκληματικές 

Δραστηριότητες (με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια αλλά χωρίς ελεγκτική αυτονομία),  
- η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών 
- το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας  

                                                 
3 Οι Οιωνεί Μη‐Κυβερνητικές Οργανώσεις  είναι  διοικητικές  ενότητες που  έχουν  ιδρυθεί  με  ιδιωτική πρωτοβουλία, 
εκπληρώνουν ένα δημόσιο καθήκον, διαθέτουν ένα βαθμό αυτονομίας, δεν αποτελούν τμήμα υπουργείου ή φορέα της 
ΤΑ,  που  το  διευθυντικό  τους  προσωπικό  διορίζεται  από  το  κράτος  ή  απαιτείται  κρατική  έγκριση  και  που  το 
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής τους προέρχεται από το κράτος. Σαν έννοια η Quango χρησιμοποιείται στην 
Βρετανία  από  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1960.  [BBC,  ITC  (Independent  television Commission),  Διεθνής Επιτροπή  του 
Ερυθρού Σταυρού κ.ά.]       
4  Οι  ΑΡΑ  προέκυψαν  από  την  ανάγκη  να  αντιμετωπιστεί  η  αδυναμία  των  κλασικών  κρατικών  μηχανισμών  να 
ρυθμίσουν  ευαίσθητους φορείς  της  κοινωνικής  ζωής.  Πρωτοεμφανίστηκαν  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα  στις ΗΠΑ.  Και 
αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η αγγλοσαξονική επιλογή υπέρ του  rule of  law  (νομοκρατία) σε αντίστιξη με την ηπειρωτική 
ευρωπαϊκή  επιμονή  στο  etat  de  droit,  εμφανίζεται  ως  η  πλέον  συμβατή  με  την  φύση  των  Ανεξάρτητων  Αρχών.  Η 
νομοκρατία, στο πλαίσιο της οποίας ο κανόνας δικαίου (νόμος) υπερέχει του κράτους και το προσδιορίζει, επιτρέπει 
την  έκφραση πολιτειακής  δυσπιστίας προς το κράτος,  όπως αυτό  οργανώνεται και λειτουργεί μέσω των κλασικών 
θεσμών  της  τριλογίας  του Μοντεσκιέ  (Βουλή,  Διοίκηση,  Δικαστήρια).  Αντίθετα,  στα  πλαίσια  του  κράτους  δικαίου 
όπου  το  κράτος  έχει  θεσμική  υπεροχή  και  αυταξία,  περιοριζόμενο  απλά  και  όχι  προσδιοριζόμενο  από  τον  νόμο, 
υπάρχει  μεγαλύτερος  δισταγμός  στο  να  εκχωρηθεί  τμήμα  της  κρατικής  ρυθμιστικής  εξουσίας  σε  πολιτικά 
ανεξέλεγκτους  οργανισμούς.  Για  αυτό,  οι  γαλλικές  Ανεξάρτητες  Αρχές  (στην  πατρίδα  του  etat  de  droit) 
δημιουργήθηκαν τουλάχιστον μισό αιώνα αργότερα από τις αμερικάνικες.                 
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- η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας  
- η Εθνική Αρχή Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) 
- η Εθνική Αναλογιστική Αρχή   
- η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) 
- ο Συνήγορος του Καταναλωτή   


