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Μήνυμα Προέδρου
Η Βουλή των Ελλήνων, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος και
προχωρά με γοργά βήματα στη νέα εποχή, με οδηγό την ανταπόκριση
στις προσδοκίες των πολιτών.
Βασικό εργαλείο θα αποτελέσει το Στρατηγικό Σχέδιο για τα έτη 2018 – 2021 που καθορίζει
τους στόχους και θέτει τους άξονες παρέμβασης και τις προτεραιότητες για τα επόμενα
έτη.
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της εποπτείας ανοίγονται νέες προοπτικές στην άσκηση
της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Ζητούμενο είναι η προώθηση του διαλόγου, η συμμετοχή
των πολιτών στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού έργου, η ευρύτερη αντιπροσώπευση
και η εμπέδωση της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας.
Όραμά μας είναι να αναδείξουμε τη Βουλή σε πρότυπο οργανισμό που αξιοποιεί σύγχρονα
εργαλεία και μεθόδους για την εδραίωση μιας νέας, ανοικτής, αμφίδρομης και ειλικρινούς
σχέσης με τους πολίτες, για την αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευσή τους.
Η καλύτερη αντιπροσώπευση της βούλησης των πολιτών, η διασύνδεση με την κοινωνία, η
ενδυνάμωση και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ενός πλαισίου αρχών και αξιών, η αναβάθμιση της νομοθετικής λειτουργίας
και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η αποδοτικότερη αξιοποίηση και κατανομή πόρων και
η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού της Βουλής είναι προτεραιότητές μας.
Η προσπάθειά μας αποτελεί συμβολή στη μεγάλη, σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική
μεταρρύθμιση που συντελείται στο σύνολο του δημόσιου τομέα με κριτήρια αξιοκρατίας,
διαφάνειας, εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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Μήνυμα Γενικού Γραμματέα
Η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει στη μεγάλη προσπάθεια που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στον δημόσιο τομέα για μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση, με κριτήρια τη βελτίωση της λειτουργίας, την ενίσχυση της αξιοκρατίας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
και τη διασφάλιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στο δημόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλή προχώρησε τον Ιούνιο του 2016 στην τροποποίηση του Κανονισμού
της (Μέρος Β’) και εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο της διοικητικής λειτουργίας
της, κυρίως με την ενσωμάτωση των Ειδικών Κανονισμών των Υπηρεσιών της στο κυρίως
σώμα του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), τον εξορθολογισμό του οργανογράμματός
της και την ομαδοποίηση ομοειδών υπηρεσιών της, την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, τη θέσπιση διαφανούς διαδικασίας εσωτερικών μετακινήσεων
και κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων και τέλος, την πρόβλεψη διαδικασιών στρατηγικού
σχεδιασμού και στοχοθεσίας.
Στο πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο που υλοποιείται στη Βουλή των Ελλήνων για τα έτη 2018 –
2021 καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και τίθενται οι άξονες παρέμβασης και οι προτεραιότητες της Βουλής για τα επόμενα έτη.
Στόχοι μας είναι: η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής, η ενσωμάτωση σύγχρονων
πληροφοριακών συστημάτων και η εφαρμογή τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
σε όλες τις υπηρεσίες, η ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και των κτηριακών
εγκαταστάσεων της Βουλής, η διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου με την εφαρμογή
πρακτικών καλής νομοθέτησης και αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, η διαρκής
και συστηματική επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία με όλα τα πρόσφορα επικοινωνιακά
μέσα και η ενίσχυση της εικόνας της Βουλής στο εξωτερικό, στο γενικότερο πλαίσιο της
Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας και διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.
Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο της Βουλής των Ελλήνων θα συμβάλει στην επίτευξη του οράματος της Βουλής να αποτελέσει έναν πρότυπο οργανισμό της πολιτείας στην υπηρεσία της
Δημοκρατίας.
Στον πυρήνα των αξιών αυτών είναι η αξιοπιστία, η δεοντολογία και η διαφάνεια στην
άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου, η εξωστρέφεια και ο συντονισμός της Βουλής με την
κοινωνία, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ενδυνάμωση και προάσπιση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αξιοπιστία των διοικητικών δομών και η αξιοκρατία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
Με το Στρατηγικό Σχέδιο κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον μετασχηματισμό της Βουλής
σε έναν σύγχρονο και πιο αποδοτικό οργανισμό και με την υλοποίηση των στρατηγικών
στόχων θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών της
χώρας στη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Η Βουλή είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύεται ο λαός διά των Βουλευτών. Η Ολομέλεια της Βουλής αποτελείται από το
σύνολο των Βουλευτών, οι οποίοι εκλέγονται στις βουλευτικές εκλογές απευθείας
από το εκλογικό σώμα με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Το κοινοβουλευτικό έργο περιλαμβάνει την ψήφιση σχεδίων και προτάσεων νόμου, καθώς και
τον έλεγχο της Κυβέρνησης.

Εισαγωγή

Ο Θεσμός _____________________________________

Πέραν του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Βουλή αναθεωρεί το Σύνταγμα, εκλέγει τον Προέδρο της Δημοκρατίας, αποφασίζει τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος, ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον γενικό ισολογισμό του Κράτους, εγκρίνει προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης,
προσκαλεί Αρχηγούς Κρατών, Προέδρους Κυβερνήσεων και προσωπικότητες διεθνούς κύρους.
Η Βουλή απολαύει αυτονομίας, κατά το ότι «ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής της λειτουργίας με Κανονισμό που ψηφίζεται από την Ολομέλεια (…)
και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (άρθρο 65 παρ. 1 Συντάγματος).
Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλή καταρτίζει, ψηφίζει και εκτελεί δικό της προϋπολογισμό
εξόδων, ανεξάρτητα «από την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Κράτους,
καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσονται από αυτόν για τη
διάθεση των πιστώσεων» (άρθρο 120 Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Ο Κανονισμός της Βουλής ________________________
Ο Κανονισμός της Βουλής αποτελεί έναν οδηγό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Κανένα άλλο πολιτειακό όργανο εκτός της Βουλής δεν αναμειγνύεται στη διαδικασία
ψήφισης, δημοσίευσης και εφαρμογής του Κανονισμού.
Ο Κανονισμός της Βουλής ρυθμίζει τόσο το κοινοβουλευτικό έργο (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όσο και τη διοικητική υποστήριξη του έργου αυτού (Μέρος Β΄ - «Κώδικας Οργανώσεως των Υπηρεσιών της Βουλής, Καταστάσεως του Προσωπικού της
και άλλες διατάξεις»).
Το Μέρος Β΄ του Κανονισμού ανακωδικοποιήθηκε το 1997 και έχει έκτοτε, επανειλημμένα τροποποιηθεί. Νέα κωδικοποίησή του είναι σε εξέλιξη, κατά τους όρους
του άρθρου 118 του Κοινοβουλευτικού Μέρους.
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Αποστολή - Όραμα - Αξίες

Αποστολή _____________________________________
Βασική αποστολή της Βουλής, όπως ορίζεται και από το Σύνταγμα, είναι η άσκηση
της νομοθετικής λειτουργίας και ο έλεγχος της Εκτελεστικής Εξουσίας.
Ειδικότερα, η Βουλή εγγυάται την καλή και σωστή νομοθετική λειτουργία, ως βασικός
πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος και εγγυητής του Συντάγματος και ελέγχει
την κυβέρνηση στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας της, ως ελεύθερη και
ανόθευτη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.

Όραμα _______________________________________
Ανάδειξη της Βουλής σε έναν πρότυπο οργανισμό της Πολιτείας στην υπηρεσία της
Δημοκρατίας, που αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους για την εδραίωση
μιας νέας, ανοικτής, αμφίδρομης και ειλικρινούς σχέσης με τους πολίτες, για την
αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευσή τους.

Αξίες ________________________________________
Οι αξίες που διαπνέουν τη Βουλή απορρέουν από το θεσμικό της ρόλο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Δεοντολογία και Διαφάνεια στην άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου.
Εξωστρέφεια και συντονισμός με την κοινωνία, με ακέραιη τη συνταγματική της
αυτονομία και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κυβερνητικού έργου.
Σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
αξιοπιστία και αξιοκρατία στις διοικητικές δομές και τους ανθρώπινους πόρους
της.
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Η Βουλή έχει μεταμορφωθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, από αντιπροσωπευτικό
όργανο επιφορτισμένο απλά με το κοινοβουλευτικό έργο, σε έναν σύγχρονο και
σύνθετο πολιτικό και διοικητικό θεσμό της δημοκρατίας. Η διοικητική υποστήριξη
του κοινοβουλευτικού έργου στοχεύει στην ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας
της Βουλής. Έχει οργανωθεί σε επί μέρους οργανικές μονάδες, με δικές τους αρμοδιότητες, όπου υπηρετεί προσωπικό με διαφορετικά καθήκοντα.
Οι δύο βασικοί πυλώνες της Βουλής αναφορικά με το κοινοβουλευτικό έργο είναι η
νομοθετική λειτουργία και ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας.

Νομοθεσία
Τη νομοθετική πρωτοβουλία έχουν είτε η Κυβέρνηση, δηλαδή ένας ή περισσότεροι
Υπουργοί της, είτε οι Βουλευτές, ατομικά ή συλλογικά:
• Οι Υπουργοί καταθέτουν στη Βουλή τα νομοσχέδια (ή σχέδια νόμου), τροπολογίες και προσθήκες.
• Οι Βουλευτές καταθέτουν στη Βουλή προτάσεις νόμων, τροπολογίες και
προσθήκες, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το σύνταγμα για την υποβολή
τους.
Η υποστήριξη των παραπάνω παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Έργου και ειδικότερα τις Δ/νσεις Νομοθετικού Έργου, Διαρκών & Ειδικών Μόνιμων
Επιτροπών της Βουλής, οι οποίες είναι αρμόδιες για την προώθηση των σχετικών
διαδικασιών και την υποβοήθηση του έργου του Προεδρείου στις συνεδριάσεις νομοθετικής εργασίας. H Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου είναι αρμόδια για την προώθηση των εν γένει διαδικασιών του νομοθετικού έργου της Βουλής - εκτός από
εκείνες που αφορούν είτε στην επεξεργασία και εξέταση είτε στη συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων και προτάσεων νόμου από τις Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής και την υποβοήθηση του έργου του Προεδρείου στις συνεδριάσεις νομοθετικής εργασίας.

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

Εσωτερικό Περιβάλλον __________________________

Έλεγχος Εκτελεστικής Εξουσίας
Το Σύνταγμα και κυρίως ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν άσκηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου μέσω:

• της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση,
• της αίτησης πληροφόρησης και διευκρινίσεων από την Κυβέρνηση για διάφορα θέματα της πολιτικής της,
• της διενέργειας κοινοβουλευτικών ερευνών και της εκπόνησης γενικών και
ειδικών μελετών,
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Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

• της παροχής συμβουλευτικής και υποστήριξης επί της τήρησης των δημοσιονομικών στόχων της ελληνικής οικονομίας (παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους),
• της σύστασης εξεταστικών επιτροπών για την εξέταση ειδικών ζητημάτων
δημόσιου ενδιαφέροντος.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου και ειδικότερα τη Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η οποία είναι
αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και ιδίως την προετοιμασία των συζητήσεων
προ Ημερησίας Διατάξεως, των Επερωτήσεων, των Επικαίρων Ερωτήσεων, των
Ερωτήσεων και Αναφορών καθώς και των Ειδικών Συνεδριάσεων της Βουλής (π.χ.
συζήτηση προγραμματικών δηλώσεων, προτάσεων δυσπιστίας, προτάσεων για τη
σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών, Διακομματικών Επιτροπών). H διαδικασία του
ελέγχου υποστηρίζεται επίσης από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους και
την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Λειτουργία Βουλής
Οι διοικητικές υπηρεσίες εντάσσονται κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης, που υποστηρίζει τόσο τις διοικητικο-οικονομικές δράσεις
της Βουλής των Ελλήνων όσο και την εξυπηρέτηση των Βουλευτών και την παροχή
όλων των υπηρεσιών που αυτοί δικαιούνται.
Βασικές επιδιώξεις της Γενικής Διεύθυνσης περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και
τη βελτίωση του πλαισίου διοίκησης και διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του
Οργανισμού, με στόχο την κατανομή διακριτών ρόλων, με σαφείς αρμοδιότητες και
καθήκοντα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στήριξης της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού (π.χ. υιοθέτηση στόχων, κατάλληλη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, παροχή κινήτρων). Επιπλέον επιδιώξεις
περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας των οργανικών
μονάδων, την ορθή κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Βουλής, τη
βέλτιστη αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος του Οργανισμού την ενίσχυση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτιστοποίηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών στα μέλη του Κοινοβουλίου.
Σημαντικό ρόλο στις παραπάνω επιδιώξεις διαδραματίζει η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, που είναι επιφορτισμένη εκτός
από την ανάπτυξη των εφαρμογών της Ανοικτής Διακυβέρνησης και με τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών εφαρμογών με βάση τις πραγματικές ανάγκες των διαφορετικών οργανικών μονάδων.
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Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής,
με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τη νομική και νομοτεχνική επεξεργασία νομοσχεδίων, τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων του Προέδρου, τη διενέργεια κοινοβουλευτικών ερευνών και ειδικών μελετών, την ενημέρωση της
Βουλής για το έργο ξένων κοινοβουλίων και διακοινοβουλευτικών οργανισμών και
διασκέψεων, την επικοινωνία με κέντρα μελετών και τεκμηρίωσης για τη στήριξη
του κοινοβουλευτικού έργου, την παροχή της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής
στις Επιτροπές της Βουλής κ.ά.
Η δομή του Οργανισμού περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, οι οποίες συμπληρώνουν
το κοινοβουλευτικό έργο, όπως: Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής, Γραφείο Τύπου
και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή, Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου, Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Λειτουργιών, Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως, Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης
Έκτακτής Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τα γραφεία των Κοινοβουλευτικών Ομάδων των κομμάτων, αλλά και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.

Εξωτερικό Περιβάλλον _________________________
Η Βουλή διαχρονικά προσπαθεί να διευρύνει την επικοινωνία της με τους πολίτες
της χώρας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια Κρατών Μελών της Ε.Ε. καθώς και Κοινοβούλια άλλων Κρατών, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την
αποτελεσματικότερη επιτέλεση του συνταγματικού της ρόλου.

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

Άλλες Υπηρεσίες

Ενημέρωση Πολιτών
Η επικοινωνία με τους πολίτες πραγματοποιείται μέσω:
• της δυνατότητας υποβολής έγγραφων και επώνυμων αιτημάτων,
• της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιών της Ολομέλειας,
• της δυνατότητας επίσκεψης στους χώρους της Βιβλιοθήκης,
• της παρουσίασης του έργου της Βουλής σε μαθητές, σπουδαστές και λοιπούς
επισκέπτες,
• της παροχής πληροφοριών που αφορούν οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητας της Βουλής,
• της παροχής πληροφόρησης μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του Οργανισμού,
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• της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ιδίως της διαδικτυακής πύλης και των
κοινωνικών δικτύων,
• της δημοσιοποίησης των διοικητικοοικονομικών και κοινοβουλευτικού χαρακτήρα αποφάσεων και πράξεων της Βουλής από την Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια (άρθρο 164 στ Μέρος Β').
Σε αυτό τον τομέα κυρίαρχο ρόλο επιτελούν οι Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής
Διοίκησης Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων και Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, το Γραφείο
Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής.

Κοινοβουλευτική Διπλωματία – Διακοινοβουλευτική συνεργασία
Η Βουλή των Ελλήνων εργάζεται για την ενίσχυση των διεθνών, διμερών και πολυμερών σχέσεών της, με σκοπό την προώθηση των εθνικών θεμάτων και τη προβολή
της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσω:
• της ενίσχυσης των σχέσεων με τα Κοινοβούλια άλλων χωρών,
• της ανάπτυξης της συνεργασίας των Κοινοβουλίων στο πλαίσιο της Ε.Ε. και
των Διεθνών Οργανισμών,
• της προβολής της χώρας και του πολιτισμού μας στο εξωτερικό και ειδικότερα
στα άλλα Εθνικά Κοινοβούλια,
• της ενημέρωσης των Κοινοβουλίων και των Διεθνών Κοινοβουλευτικών
Οργανισμών για τις θέσεις της χώρας μας στα διεθνή ζητήματα και ειδικότερα στα εθνικά μας θέματα.
Οι υπηρεσίες διεπαφής με το εξωτερικό περιβάλλον υποστηρίζονται κυρίως από τη
Γενική Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως αποστολή το
σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής στο εξωτερικό και το εσωτερικό, την επικοινωνία του Προέδρου
και των μελών του Κοινοβουλίου με τη Διοίκηση και το κοινό, την πληροφόρηση
του πολίτη για το νομοθετικό έργο, τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Βουλής των Ελλήνων.
Στο οργανόγραμμα που παρατίθεται αποτυπώνονται ευκρινώς όλες οι οργανικές
μονάδες της Βουλής των Ελλήνων.
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Ανάλυση SWOT ________________________________
H Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ουσιαστικά
αποτυπώνει τη συνθετική διάγνωση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως αυτό περιγράφηκε προηγουμένως, σε συνδυασμό με συνεντεύξεις με
στελέχη της Βουλής των Ελλήνων, λαμβάνοντας υπόψη και προηγούμενη καταγραφή
τους σε παλαιότερες μελέτες της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της Βουλής των Ελλήνων.
Η παρούσα ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων εκφράζει κυρίως την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και αφορά αποκλειστικά στον προσδιορισμό
των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που πηγάζουν από τη διοικητική και οργανωτική δομή, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Αντίθετα, οι
δύο τελευταίες παράμετροι (Ευκαιρίες και Απειλές) αφορούν την παρούσα αξιολόγηση των παραγόντων που συνιστούν το εξωτερικό περιβάλλον (πολίτες, κοινοβούλια
άλλων χωρών, δημόσια διοίκηση, άλλοι φορείς).

Δυνατά Σημεία (Strengths)
• Υψηλή θεσμική αναγνώριση: Η Βουλή είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός
θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύονται οι πολίτες της χώρας
και έχει τον διακριτό θεσμικό ρόλο της στη διεθνή πολιτική σκηνή,
εκφράζοντας τα ιδανικά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού.
• Κομβική συνταγματική θέση: Η Βουλή ασκεί τη νομοθετική λειτουργία
της Πολιτείας.
• Αυτονομία: Η Βουλή ρυθμίζει την ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία
της με τον Κανονισμό της. Καταρτίζει, ψηφίζει και εκτελεί τον δικό
της προϋπολογισμό και διαχειρίζεται το αποθεματικό της κεφάλαιο.
• Ανταπόκριση ανθρώπινου δυναμικού: Ανταπόκριση του ανθρώπινου
δυναμικού της Βουλής σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και
αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, ικανοποιώντας παράλληλα τις διαφορετικές και ανομοιογενείς ανάγκες ενός πολύπλοκου οργανισμού.
• Εισροή και παραγωγή γνώσης: Η Βουλή παράγει καθημερινά γνώση
και αποτελεί σημείο συλλογής δεδομένων υψηλής σημασίας από το
λοιπό δημόσιο, τους ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από τα υπόλοιπα
κοινοβούλια.
• Θεσμική Συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές, κοινοβούλια, εκπαιδευτικά
ιδρύματα και τους φορείς του δημοσίου στην Ε.Ε.
• Ποικιλομορφία στην κοινοβουλευτική σύνθεση: Η ολομέλεια της Βουλής εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα αποχρώσεων των πολιτικών τάσεων
της χώρας.
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• Πολιτιστικό απόθεμα: Η Βουλή διαθέτει σημαντικά έργα τέχνης, κειμήλια, ιστορικά τεκμήρια, συλλογές πολιτικών προσώπων.
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• Έλλειψη παρακολούθησης του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου: Δεν υφίσταται μηχανισμός διαρκούς και συστηματικής παρακολούθησης του νομοθετικού έργου που παράγεται, καθώς
και του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκείται στην εκτελεστική
εξουσία.
• Απουσία επαρκούς μηχανισμού αξιολόγησης της λειτουργίας της Βουλής: Απουσιάζει από τα διάφορα τμήματα του οργανισμού η στοχοθεσία, η παρακολούθηση υλοποίησής της, η μέτρηση των αποτελεσμάτων
και η αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
• Απουσία ολοκληρωμένου πλαισίου οργάνωσης/στελέχωσης: Η στελέχωση των τμημάτων πραγματοποιείται ανάλογα με τη τρέχουσα διαθεσιμότητα χωρίς να υπάρχει άμεση σύνδεση των ειδικοτήτων με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, ορισμένες υπηρεσίες παρουσιάζουν παρωχημένες διοικητικές δομές με ελλείψεις σε σαφή ορισμό
των θέσεων και της περιγραφής εργασίας, ή με ασάφειες ως προς το
αντικείμενο εργασίας.
• Αντίσταση στην αλλαγή: Συντήρηση εγγενών, παραδοσιακά διαμορφωμένων δυσλειτουργιών, όπως η μειωμένη υποκίνηση, η μειωμένη
κινητικότητα, η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα, καθώς και η έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων
σε κρίσιμους τομείς.
• Μη-ενιαία διαλειτουργική αρχιτεκτονική στην πληροφορική για όλες
τις εφαρμογές της: Τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βουλής καθώς
και η διαδικτυακή της πύλη δεν έχουν πλήρως αναβαθμιστεί και ενοποιηθεί λόγω χρονοβόρων διοικητικών λειτουργιών. Επιπρόσθετα η
τεχνολογία δεν αξιοποιείται επαρκώς για την αποδοτικότερη καθημερινή διοικητική λειτουργία της Βουλής με φανερή την έλλειψη σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών.

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)

• Μη παροχή «ανοικτών δεδομένων» σε σύγκριση με άλλα Κοινοβούλια
καθώς και τις επιταγές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Μη καταγεγραμμένες διαδικασίες, που δεν ακολουθούν τυποποίηση,
στερούνται τεκμηρίωσης και δεν περιγράφονται σε εσωτερικούς κανονισμούς των διοικητικών υπηρεσιών της Βουλής.
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Ευκαιρίες (Opportunities)
• Κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις: Οι πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την έναρξη της δημοσιονομικής
κρίσης μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για την αξιολόγηση δομών
και διαδικασιών εντός της Βουλής, ώστε να μπορέσει να επανακτήσει
την αίγλη της ως ένας από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος.
• Δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων μορφών διοίκησης και οργάνωσης:
Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Βουλής σε συνδυασμό με
το μέγεθός της, παρέχουν την κατάλληλη ευελιξία για την εφαρμογή
καινοτόμων μορφών διοίκησης και οργάνωσης με τη χρησιμοποίηση
σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων.
• Αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών: Η ραγδαία αύξηση χρήσης των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των πολιτών στα κοινά.
• Συνεργασίες με λοιπά κοινοβούλια: Οι συνεργασίες με τα λοιπά ευρωπαϊκά κοινοβούλια αναδεικνύουν περιοχές παρέμβασης, μέσω των
οποίων η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να συγκλίνει επιχειρησιακά,
υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και κοινές πολιτικές παρεμβάσεις
στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
• Πυλώνας πληροφόρησης: Η Βουλή μπορεί να διαμορφωθεί σε έναν
ισχυρό πυλώνα πληροφόρησης, με την εύχρηστη διάθεση του όγκου
των δεδομένων και πληροφοριών που προκύπτουν κατά την παραγωγή
του κοινοβουλευτικού έργου.
• Ανάδειξη πολιτιστικού πλούτου: Η ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού
υλικού της Βουλής μπορεί να αποτελέσει το μέσο διάδοσης των θεμελιωδών αξιών του οργανισμού, τη διασφάλιση του ιδεώδους της
δημοκρατίας καθώς και της χρηστής διακυβέρνησης που καλείται να
εφαρμόσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
• Εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών πληροφορικής: Συγχρονισμός της
Βουλής και των υπηρεσιών της με τη συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων πληροφορικής για την ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών και την παροχή μέσω αυτών ολοκληρωμένων λύσεων στο
έργο της.

Απειλές (Threats)
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• Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες, τόσο για τους θεσμούς της πολιτικής, όσο και της οικονομίας με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς τη
Βουλή.
• Δημοσιονομικό περιβάλλον: Τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας που
λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση τον προϋπολογισμό
δαπανών της Βουλής.
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Η στρατηγική βασίζεται στην ανάπτυξη τεσσάρων θεματικών περιοχών ως κύριες
στρατηγικές επιλογές που αναγνωρίζουν το θεσμικό ρόλο της Βουλής, εξετάζουν
τόσο το εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον και
αναδεικνύουν τις βασικές περιοχές παρέμβασης ως προτεραιότητες της επόμενης
προγραμματικής περιόδου (2018-2021) που αποτελεί και τον χρονικό ορίζοντα του
στρατηγικού σχεδίου.
Οι στρατηγικές επιλογές που αναπτύσσονται παρακάτω σχετίζονται άμεσα με το
όραμα, την αποστολή και τις αξίες της Βουλής των Ελλήνων αλλά και αντίστοιχα με
τέσσερις οπτικές γωνίες που θα επιτρέψουν σε επόμενο στάδιο την αξιολόγηση
της, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των στρατηγικών στόχων με τους αντίστοιχους δείκτες Balanced Scorecard (Εξισορροπημένη Μέτρηση Απόδοσης).

Στρατηγικές Επιλογές

Στρατηγικές Επιλογές ___________________________

Οι οπτικές γωνίες αυτές είναι το τετράπτυχο Πολίτες, Διαδικασίες, Μάθηση-ΓνώσηΒελτίωση, Πόροι.
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Στρατηγικές Επιλογές

Η άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποδοτική
λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού, ο οποίος υποστηρίζει την καθημερινή κοινοβουλευτική λειτουργία. Επιπρόσθετα, η προώθηση του διαλόγου και η συμμετοχή
των πολιτών στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού έργου αποκτά σημαντική δυναμική τα τελευταία χρόνια με την ενεργή συμμετοχή της Βουλής μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και με τη σύγχρονη τεχνολογία να υποστηρίζει το «άνοιγμα» της
Βουλής στην κοινωνία όπως αποτυπώνεται στο όραμά της.
Σε αυτό το πλαίσιο καθορίζονται οι παρακάτω Στρατηγικές Επιλογές που θα ικανοποιούν τους στρατηγικούς στόχους της Βουλής των Ελλήνων.
1. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού της Βουλής μέσω
αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των διοικητικών διαδικασιών
–λειτουργιών, προάγοντας τη διαλειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα με τη χρήση σύγχρονων προσαρμόσιμων
πληροφοριακών συστημάτων.
2. Αποδοτική κατανομή και αξιοποίηση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού,
υποδομών, οικονομικών μέσων και χρηματοδοτικών εργαλείων.
3. Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα του κοινοβουλευτικού έργου μέσω της συνεχούς αναβάθμισης της νομοθετικής
λειτουργίας, του κοινοβουλευτικού ελέγχου ως ζωντανού εργαστηρίου
νομοθετικής δημιουργίας για την διαρκή βελτίωση της ικανότητας
παραγωγής του κοινοβουλευτικού έργου.
4. Αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευση και διασύνδεση με την κοινωνία, με εξωστρέφεια, διαφάνεια και λογοδοσία, αποκαθιστώντας την
εμπιστοσύνη των πολιτών μέσω ενός πλαισίου αρχών και αξιών, με
πληροφόρηση, συμμετοχή στη νομοθέτηση και άνοιγμα με σεβασμό
στην κοινωνία, ώστε να ικανοποιηθεί το όραμά της.
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Με βάση την αποστολή, την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, το όραμα, τις αξίες, τις οπτικές γωνίες και τις στρατηγικές
επιλογές ως κύριες θεματικές ενότητες, παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι της
Βουλής των Ελλήνων.
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οργανισμού
της
Βουλής
Στρατηγικός Στόχος 1
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών της Βουλής για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Στρατηγικές Στόχοι

Στρατηγικοί Στόχοι ______________________________

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της καταγραφής των λειτουργιών –
διαδικασιών των υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπισθούν και να τεκμηριωθούν οι
δυσχέρειες στη λειτουργία τους, ώστε να προχωρήσει η απλούστευση και η τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και
της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της Βουλής μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο
Διοίκησης.
Στρατηγικός Στόχος 2
Ενσωμάτωση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για μια ψηφιακή Βουλή
Χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις υπηρεσίες, αποτελεσματική προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, συνεχή
αναβάθμιση και ανάπτυξη των πληροφοριακών υποδομών, πλήρη ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και υιοθέτηση καινοτόμων διαλειτουργικών εργαλείων, ικανοποιώντας τις αυξανόμενες και διαφοροποιούμενες ανάγκες των χρηστών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2
Αποδοτική κατανομή και αξιοποίηση πόρων
Στρατηγικός Στόχος 3
Ορθολογική αξιοποίηση οικονομικών πόρων και κτηριακού αποθέματος της Βουλής
Παρακολούθηση του κόστους των λειτουργιών της Βουλής, αποδοτική χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων χρηματοοικονομικής
διαχείρισης και υιοθέτηση ενός κανονισμού προμηθειών ο οποίος αναγνωρίζει τη
23
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θεσμική ανεξαρτησία της και προάγει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα των δαπανών.
Αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος της Βουλής με τεχνικές
βελτιώσεις και ενεργειακή αναβάθμισή του με σεβασμό στο περιβάλλον σύμφωνα
με τις αρχές της αειφορίας και βιωσιμότητας.
Στρατηγικός Στόχος 4
Διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου
Συστηματική εκπαιδευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των
βουλευτών, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις κατά την εκτέλεση του κοινοβουλευτικού έργου.
Εμπέδωση μιας ενιαίας οργανωσιακής κουλτούρας με σεβασμό στην προσωπικότητα
του ανθρώπου, λειτουργώντας σε ένα θετικό και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον
με τη διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και υγείας για
Βουλευτές, εργαζομένους και επισκέπτες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 3
Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα
του κοινοβουλευτικού έργου
Στρατηγικός Στόχος 5
Συνεχής αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου
Εφαρμογή πρακτικών καλής νομοθέτησης μέσω της εκ των προτέρων αναθεώρησης
της νομοθετικής διαδικασίας και της αποτύπωσης των σταθερών επιπτώσεων των
νομοθετικών πρωτοβουλιών στο νομοθετικό έργο.
Αναβάθμιση κοινοβουλευτικού ελέγχου με την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των νόμων και του κυβερνητικού έργου καθώς και την υποστήριξη του έργου των ανεξάρτητων αρχών
για την ενίσχυση της εποπτείας ευαίσθητων τομέων της πολιτικής, οικονομικής και
κοινωνικής ζωής.
Στρατηγικός Στόχος 6
Βελτίωση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου
Διαρκής βελτίωση των λειτουργιών στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου
με έμφαση στις υπηρεσίες παραγωγής του νομοθετικού έργου με τη χρήση ψηφιακών
μέσων και τη διοικητική υποστήριξη του βουλευτικού σώματος με σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης.
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Υιοθέτηση του μοντέλου των ανοικτών δεδομένων για την παροχή των στοιχείων
που σχετίζονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Κοινοβουλίου και των
Βουλευτών με στόχο τη διάθεση ανοικτών επεξεργάσιμων δεδομένων προς όλους. 24

Στρατηγικός Στόχος 7
Διαρκής επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία με όλα τα πρόσφορα επικοινωνιακά
μέσα
Ενίσχυση των δράσεων εξωστρέφειας της Βουλής με εκδηλώσεις, εκδόσεις, εκθέσεις και δράσεις επικοινωνίας, αξιοποιώντας τον ρόλο του Ιδρύματος της Βουλής
των Ελλήνων, της Βιβλιοθήκης και του Τηλεοπτικού της Σταθμού. Αξιοποίηση και
ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Βουλής και μετουσίωσή της
σε πηγή γνώσης για όλους τους πολίτες.

Στρατηγικές Στόχοι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 4
Αποτελεσματικότερη
αντιπροσώπευση
και διασύνδεση
εσματικότερη αντιπροσώπευση
και διασύνδεση
με την με
κοινωνία
την κοινωνία

Εμπέδωση αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες κρατώντας ανοικτούς, δημιουργικούς, ζωντανούς διαύλους με την κοινωνία, ενισχύοντας την κοινωνική λογοδοσία και τη διαφάνεια στη λειτουργία της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της για την
Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Στρατηγικός Στόχος 8
Ενίσχυση της εικόνας της Βουλής των Ελλήνων στο εξωτερικό
Στρατηγικές παρεμβάσεις στο γενικότερο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας
και διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, αύξηση των διεθνών, διμερών και πολυμερών
σχέσεων, επέκταση της δικτύωσης, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες
χώρες και οργανισμούς, με σκοπό την προώθηση των εθνικών θεμάτων και την
προβολή της χώρας μας.
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