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Βασικές αλλαγές στη δοµή του κράτους 
Η σηµασία της Οµογένειας ως µέρος του Έθνους δεν έχει γίνει κατανοητή. 
Είναι εµφανής η εγκατάλειψη των Ελλήνων εκτός Ελλάδος και η 
αποποίηση των πολλαπλασιαστικών οφελών που θα προέκυπταν από τη 
στοχευµένη ανάπτυξη αποτελεσµατικών σχέσεων. Στα πλαίσια της 
υπάρχουσας δοµής, η πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων και η δεδοµένη 
ανεπάρκεια µέσων του Υπουργείου Εξωτερικών ακόµα και για τη διαχείριση 
των σχετικών ζητηµάτων έχει δηµιουργήσει την επιτακτική ανάγκη για τη 
δηµιουργία παραγωγικής κάλυψης του θεσµικού κενού. 
∆ηµιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Γενική Γραµµατεία Ελλήνων 
Εξωτερικού µε αρµοδιότητα την αµφίδροµη ανάπτυξη των οικονοµικών 
(χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών, διάχυσης και προβολής) και 
πολιτιστικών (πολιτιστικής διπλωµατίας, προσέλκυσης φοιτητών, 
τουριστικού προϊόντος) δεσµών βάσει του εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού. 
Στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ελλήνων Εξωτερικού εµπίπτει η 
ακριβής καταµέτρηση (δηµογραφικά) της οµογένειας και της οργάνωσης της 
συµµετοχής τους για την κατοχύρωση του δικαιώµατος ψήφου στις εθνικές 
εκλογές. 
Στη Γενική Γραµµατεία Ελλήνων Εξωτερικού µεταφέρονται οι αρµοδιότητες 
και το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και το σύνολο των 
µέσων του κράτους εκτός Ελλάδος εξαιρουµένων αυτών του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 
Με σκοπό την υπερκοµµατική αντιµετώπιση στρατηγικών ζητηµάτων 
εθνικής ασφάλειας, δηµιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό 
Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας απαρτιζόµενο από  
 τον Σύµβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έχει όλες τις αρµοδιότητες του 
Υπουργού που προβλέπονται από το Σύνταγµα, 
 τον Αναπληρωτή Σύµβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωµατικό 
ε.α. των Ενόπλων ∆υνάµεων 
 τον Αναπληρωτή Σύµβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωµατικό 
ε.α. των Σωµάτων Ασφαλείας 
 τους Αρχηγούς των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας 
 τους 20 καλύτερους Στρατηγικούς Αναλυτές της χώρας. 
8Αρµοδιότητα του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι η µελέτη των 
πληροφοριών 
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Κρατικής Ασφάλειας, της 
Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, και άλλων πηγών, η παρακολούθηση, ο 
έλεγχος και η παραγωγή στρατηγικής για όλο το εύρος DIMEFIL, η 
ενηµέρωση του Συµβουλίου Στρατηγικής Υποστήριξης για ζητήµατα 
παραγωγικής υφής, η ενηµέρωση της 
πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Εθνικής Ασφαλείας 
για ζητήµατα άµυνας & ασφάλειας, και η συµµετοχή στις συνεδριάσεις του 
Συµβουλίου Εθνικής Στρατηγικής και ∆ιαχείρισης Κρίσεων. 



Τα µέλη έχουν 8ετή θητεία. 
Κύρια αιτία των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα αποτελεί η έλλειψη 
υπερκοµµατικής στρατηγικής στο σύνολο των προς επίτευξη εθνικών στόχων. 
Για την εξάλειψη αυτής της αιτίας δηµιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό 
Συµβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης απαρτιζόµενο από 3 µέλη 
οριζόµενα από την Ακαδηµία Αθηνών, 3 µέλη οριζόµενα από τη Σύνοδο των 
Πρυτάνεων, 3 µέλη οριζόµενα από το Εθνικό Συµβούλιο της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, και 3 µέλη οριζόµενα κατόπιν 
διαβούλευσης της Γενικής Γραµµατείας Ελλήνων Εξωτερικού µε την 
Ελληνική επιστηµονική κοινότητα στην αλλοδαπή. 
Αρµοδιότητα του Συµβουλίου Στρατηγικής Υποστήριξης είναι η παραγωγή 
και αναθεώρηση στρατηγικών σχεδίων για το σύνολο των εθνικών στόχων 
και η υποβολή τους στο Συµβούλιο Εθνικής Στρατηγικής και ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων. 
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής των στρατηγικών σχεδίων, το Συµβούλιο 
Στρατηγικής Υποστήριξης υποχρεούται να ζητήσει τις θέσεις των κατά 
θεµατική ενότητα εµπλεκοµένων φορέων και όποιου άλλου φυσικού ή 
νοµικού προσώπου επιθυµεί να συµµετάσχει στη διαδικασία συλλογής 
προτάσεων. Κατόπιν ενδελεχούς µελέτης και κατηγοριοποίησης των 
προτάσεων, το Συµβούλιο δικαιούται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή την 
υλοποίηση εξειδικευµένης διαβούλευσης µε φυσικά ή ηλεκτρονικά µέσα. 
Τα µέλη έχουν 5ετή θητεία. 
∆ηµιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Συµβούλιο Εθνικής 
Στρατηγικής και 
∆ιαχείρισης Κρίσεων απαρτιζόµενο από 
 τον Πρωθυπουργό, 
 τον Υπουργό Εξωτερικών, 
 τον Υπουργό Οικονοµικών, 
 το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, 
 τον Σύµβουλο Στρατηγικής Υποστήριξης, 
και όποιον άλλο υπηρεσιακό παράγοντα κρίνουν οι ανωτέρω ότι πρέπει να 
παραστεί στις συνεδριάσεις του που θα είναι τακτικές (µια κάθε µήνα) και 
έκτακτες, όποτε παραστεί ανάγκη. 
Πλέον της διαχείρισης κρίσεων, αρµοδιότητα του Συµβουλίου Εθνικής 
Στρατηγικής και ∆ιαχείρισης Κρίσεων είναι η µελέτη, η αναθεώρηση και η 
υποβολή προς έγκριση, µε αυξηµένη πλειοψηφία, των στρατηγικών σχεδίων 
που έχει παράξει πρωτογενώς το Συµβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης από τη 
Βουλή των Ελλήνων. 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
 Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική 
ηγεσία. 
 Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. 
 Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών του Υπουργείου αποφασίζεται 
αποκλειστικά από ένστολους µε αντικειµενικά προσδιορισµένα κριτήρια. 
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
 Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική 
ηγεσία. 



 Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Αρχηγός 
της Αστυνοµίας. 
 Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών του Υπουργείου αποφασίζεται 
αποκλειστικά από ένστολους µε αντικειµενικά προσδιορισµένα 
κριτήρια. 
10Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
 Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη ∆ικαιοσύνη. Η 
ευθύνη της νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανατίθεται στον Υπουργό 
Εσωτερικών. 
 Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, ο οποίος συνεπεικουρείται στο έργο του από το Ανώτατο 
∆ικαστικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το δικαστικό σώµα και µόνο. 
 Η εξέλιξη των δικαστών και των εισαγγελέων αποφασίζεται αποκλειστικά, 
αντίστοιχα, από τους δικαστές και τους εισαγγελείς. 
∆ηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Χαρτογράφησης Νοµοθεσίας µε 
αρµοδιότητα τη δηµιουργία και την επικαιροποίηση πολυδιάστατου χάρτη 
νοµοθεσίας, βάσει του οποίου θα µελετώνται οι επιπτώσεις των νοµοσχεδίων 
και στον οποίο θα εντάσσονται οι νέοι νόµοι. Προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης 
αναδιοργάνωση και επανακωδικοποίηση της νοµοθεσίας µε πρωτοβουλία του 
δικαστικού σώµατος, των επιστηµονικών φορέων και της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας µε σκοπό την απλοποίηση της νοµοθεσίας. 
Βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάµενης κατάστασης αποτελούν η 
πολυδιάσπαση υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων, η αδυναµία επίτευξης 
οικονοµιών κλίµακας, η πολυφωνία, η έλλειψη επίγνωσης των επιπτώσεων 
των ενεργειών µίας υπηρεσίας στο κράτος ως σύνολο, η έλλειψη διαφάνειας, 
η άγνοια των επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων πολιτικών, η άγνοια της 
περιουσιακής κατάστασης του κράτους. 
Πλέον του υψηλού χρηµατοοικονοµικού κόστους, υπάρχει και µεγάλο 
λειτουργικό κόστος: δυσανάλογα µεγάλο µέρος του χρόνου εργασίας του 
δηµοσίου υπαλλήλου δαπανάται σε µη παραγωγικές δραστηριότητες λόγω 
της κακής οργάνωσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σπατάλη πολλών δισεκατοµµυρίων 
ευρώ για έργα πληροφορικής τα οποία δεν χρησιµοποιούνται διότι 
σχεδιάστηκαν αποσπασµατικά, υλοποιήθηκαν µε λανθασµένο τρόπο, δεν 
είχαν εν τέλει τα αποτελέσµατα για τα οποία είχαν σχεδιαστεί, έµειναν 
κουφάρια σε κάποιο υπολογιστή ή στα συρτάρια ενός γραφείου, ουδείς 
σήµερα γνωρίζει την κατάστασή τους και αν µπορούν να αξιοποιηθούν. 
Η επίλυση αυτών των προβληµάτων δεν µπορεί να γίνει αποσπασµατικά ή µε 
ηµίµετρα. Πρέπει να γίνει αφαιρετικά και ολιστικά. 
 

 

 

 

 


