ΓΝΩΜΗ ΣΗ Ο.Κ.Δ.
ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ
«ΔΘΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΙΣΔΛΙΚΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ,
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΘΔΔΩΝ, ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ,
ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ – ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ»

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
H O.Κ.Δ. απνθάζηζε λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ ζρ/λ ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα: «Δζληθφ Μεηξψν
Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Βαζκνινγηθή Γηάξζξσζε ζέζεσλ,
πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο, Πξναγσγψλ θαη Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ ( Γηαθάλεηα
- Αμηνθξαηία θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο)».
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Ο.Κ.Δ. ζπλέζηεζε Δπηηξνπή Δξγαζίαο
απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Γεψξγην Καξαλίθα, ηαχξν Κνπηζηνπκπέιε, Ισάλλε
Πατδα, Ισάλλε Σζηάκε θαη ηελ θα Έθε Μπέθνπ.
Ωο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Γεψξγηνο Καξαλίθαο,
Αληηπξφεδξνο Ο.Κ.Δ.. Σηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο κεηείραλ σο
εκπεηξνγλψκνλεο νη θπξίεο Καιιηφπε παλνχ, Καζεγήηξηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μαξίλα ππξηδάθε, Πνιηηηθφο Δπηζηήκνλαο θαη Μαξία
Σζίπξα, Ννκηθφο. Απφ πιεπξάο Ο.Κ.Δ. ζπκκεηείρε θαη είρε ηνλ επηζηεκνληθφ
ζπληνληζκφ ε επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηο ηεο Ο.Κ.Δ. θα Μαξία Ισαλλίδνπ,
Οηθνλνκνιφγνο.
Η Δπηηξνπή Δξγαζίαο νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζε ηξείο (3) ζπλεδξηάζεηο.
Τν ζρέδην Γλψκεο πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή Δξγαζίαο ππνβιήζεθε ζηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία ην ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 10/2/2016 θαη κε
βάζε απηφ εμέδσζε ηελ παξνχζα, ππ’ αξηζ. 311 Γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ..
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Α.
Τν

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ
ππφ

αμηνιφγεζε

ζρέδην

λφκνπ

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Γηνηθεηηθήο

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, είλαη δηαξζξσκέλν ζε 5 Μέξε θαη
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 55 Άξζξα.
Τν Μέξνο Α’ (Άξζξα 1-13) αθνξά ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δζληθνχ Μεηξψνπ επηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Δηδηθφηεξα, κε ην Άξζξν 1 νξίδεηαη φηη ε ζχζηαζε θαη ε ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ
Μεηξψνπ Δπηηειηθψλ Σηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γίλεηαη ειεθηξνληθά απφ ην
ΑΣΔΠ. Σην Μεηξψν εληάζζνληαη νη ππνςήθηνη γηα ηελ θάιπςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ
απμεκέλεο επζχλεο
Σην Άξζξν 2 νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα
εληαρζνχλ ζην Μεηξψν, εθφζνλ ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαζψο θαη νη αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ.
Τν Άξζξν 3 πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην Μεηξψν κέζσ
ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Δπίζεο νξίδεη φηη ε ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ, ε εγγξαθή θαη
δηαγξαθή κειψλ, ε επηθαηξνπνίεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ,
θαζψο θαη ε ηπρφλ αλαδήηεζε, ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ,
απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΣΔΠ.
Τν Άξζξν 4 δηεπθξηλίδεη φηη ε εγγξαθή ζην Μεηξψν δε ζπλεπάγεηαη
νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή κεηαβνιή γηα ηα κέιε ηνπ πνπ ζπλερίδνπλ θαλνληθά ηνλ
ππεξεζηαθφ ηνπο βίν. Η ππεξεζηαθή κεηαβνιή επέξρεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
επηιεγνχλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηα απφ ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 6 θαη
8.
Τν Άξζξν 5 ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν.
Τν Άξζξν 6 πξνζδηνξίδεη ζέζεηο θνξέσλ θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ
ζηειερψλνληαη απφ κέιε ηνπ Μεηξψνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Γεληθψλ
Γξακκαηέσλ, Αλαπιεξσηψλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ ησλ
Υπνπξγείσλ ηεο Κπβέξλεζεο ησλ άξζξσλ 25 θαη 28 ηνπ Ν. 1558/85 (ΦΔΚ 137Α’),
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Τεο σο άλσ ξχζκηζεο εμαηξνχληαη νη Γεληθνί
Γξακκαηείο πνπ πξνΐζηαληαη απηνηειψλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, φπσο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο.
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Τν Άξζξν 7 νξίδεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο Γεληθψλ Γξακκαηέσλ,
αλαπιεξσηψλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο δεκφζηαο πξνθήξπμεο απφ ηνλ
νηθείν Υπνπξγφ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ απφ ην
Δηδηθφ Σπκβνχιην Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (ΔΣΔΓ) πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαη ε ππνβνιή ζηνλ αξκφδην Υπνπξγφ πίλαθα κε ηνπο ηξεηο
(3) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο. Η ζεηεία ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ νξίδεηαη ζε
ηέζζεξα (4) έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα κία θνξά.
Τν Άξζξν 8 ζπκπιεξψλεη ην πεδίν εθαξκνγήο κε ηηο ζέζεηο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζηειερψλνληαη απφ κέιε ηνπ Μεηξψνπ θαη νξίδεη ηε δηαδηθαζία
επηινγήο. Έηζη νξίδεη φηη νη ζέζεηο ησλ Πξνέδξσλ, Γηνηθεηψλ, Γηεπζπλφλησλ
Σπκβνχισλ θαη φισλ ησλ κειψλ ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο δηελεξγείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, ζηειερψλνληαη εθεμήο,
απνθιεηζηηθά κε κέιε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1, πιελ ελφο κέινπο ηνπ νπνίνπ ν
νξηζκφο αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ.
Τν Άξζξν 9 θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηιεγκέλσλ κειψλ ζε ζέζεηο
επζχλεο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε

εηδηθψλ

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο – επηκφξθσζεο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη δηεμάγνληαη απφ ην
ΔΚΓΓΑ, κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπο ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε
ζέκαηα δηνηθεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπίζεο, θαηά
ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ Γηνηθεηή ή Πξνέδξνπ ή Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ
Ννκηθνχ

Πξνζψπνπ

πξνβιέπεηαη

ε

ππνγξαθή

ζπκθσλίαο

δέζκεπζεο

επί

θαηαξηηζζέληνο πξνγξάκκαηνο δξάζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ σο
εθπξνζψπνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη
πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί ζηφρνη ηνπ θνξέα θαη αλαιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο
δεζκεχζεηο. Καηά ηελ αληηθαηάζηαζε ή ιήμε ηεο ζεηείαο, ν απνρσξήζαο παξαδίδεη
αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο ζεηείαο ηνπ, κε ελζσκαησκέλν πιήξε
νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ. Ο βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαηαγξάθεηαη ζην κεηξψν
θαη ιακβάλεηαη ππφςε ζε ηπρφλ κειινληηθέο αμηνινγήζεηο λέσλ αηηήζεψλ ηνπ.
Τν Άξζξν 10 πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Δηδηθνχ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο
Γηνηθήζεσλ (Δ.Σ.Δ.Γ.) ζην ΑΣΔΠ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε ηξία ηκήκαηα. Τν Δ.Σ.Δ.Γ.
είλαη ελληακειέο (9) θαη απνηειείηαη απφ ηξία (1) κέιε ηνπ ΑΣΔΠ, έλαλ (1) Σχκβνπιν
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ή Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ ΔΚΓΓΑ,
ην Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε ή έλαλ (1) Βνεζφ-Σπλήγνξν θαη ηξείο (3) εκπεηξνγλψκνλεο
ζε ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ νξίδνληαη απφ ην Κπβεξλεηηθφ
Σπκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ ΑΓΔΓΥ θαη ηηο θεληξηθέο
εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο αληίζηνηρα. Πξφεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ νξίδεηαη έλα απφ ηα
κέιε ηνπ ΑΣΔΠ.
Με ην Άξζξν 11 ξπζκίδνληαη ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε επηιεγκέλσλ κειψλ
ζε ζέζεηο επζχλεο.
Τν Άξζξν 12 πξνβιέπεη ηε γξακκαηεηαθή θαη ηρεληθή ππνζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Σ.Δ.Γ. απφ ην Α.Σ.Δ.Π..
Τν Άξζξν 13 πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο θαη νξίδεη
φηη γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θξηηήξην
αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα ππνινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δχν αμηνινγηθψλ
πεξηφδσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη ην Μεηξψν παξακέλεη αλνηρηφ ζε ππνβνιή
ππνςεθηνηήησλ θαη επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο.
Τν Μέξνο Β’ (Άξζξα 14-24) αθνξά ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
Τν Άξζξν 14 νξίδεη φηη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο
ππάγνληαη ηαθηηθνί πνιηηηθνί ππάιιεινη θαζψο θαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο
Ι.Γ.Α.Φ. ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο
Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ. Δπίζεο ππάγνληαη νη ππάιιεινη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλψζεσλ Γήκσλ, ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο θαη ηεο Έλσζεο
Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο. Τέινο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάιιεινη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνχ θαη ησλ ινηπψλ
εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ Σπληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ,
πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
Τν Άξζξν 15 θαζνξίδεη φηη νη αμηνινγεηέο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ
πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ είλαη νη δχν ηεξαξρηθά πξντζηάκελνί ηνπο κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην επφκελν άξζξν.
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Σην Άξζξν 16 θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο
εθζέζεσο αμηνιφγεζεο γηα θάζε αμηνινγνχκελν ππάιιειν ηα νπνία είλαη ηα εμήο: α)
νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ππαιιήινπ, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο
πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην έηνο ην νπνίν αθνξά ε αμηνιφγεζε, β) ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ επηηειέζζεθε απφ ηελ νξγαληθή κνλάδα ηνπ
αμηνινγνχκελνπ γ) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ επηηειέζζεθε απφ ηνλ
αμηνινγνχκελν, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αμηνινγείηαη, δ) ηα ζηνηρεία ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο ηνπ Άξζξνπ 19 θαη ε) ε βαζκνινγία ηνπ
αμηνινγνχκελνπ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17.
Τα Άξζξα 17 θαη 18 πξνβιέπνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. Γηα ηνπο ππαιιήινπο, ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο δηαθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο: Γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ

ελδηαθέξνλ

θαη

δεκηνπξγηθφηεηα,

Υπεξεζηαθέο

ζρέζεηο

θαη

ζπκπεξηθνξά θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα ηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ,
επηπιένλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, ε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηεγνξία
Γηνηθεηηθέο Ιθαλφηεηεο.
Τν Άξζξν 19 θαζηεξψλεη δηαδηθαζία ζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμε, ε νπνία
απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ θαη ζηελ θαιχηεξε
αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνο φθεινο ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη
γηα ηε ιεηηνπξγία γεληθά θαη ηελ απφδνζε ηεο νξγαληθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία αλήθεη.
Τν Άξζξν 20 νξίδεη ε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο κπνξεί λα αζθήζεη έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, εάλ ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο
είλαη κηθξφηεξνο ηνπ εβδνκήληα (70).
Τν Άξζξν 21 πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζε θάζε
Υπνπξγείν, Γεληθή ή Δηδηθή Γξακκαηεία Υπνπξγείνπ, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε,
Πεξηθέξεηα ή απηνηειή δεκφζηα ππεξεζία θαη ζε θάζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ
δηθαίνπ, ην νπνίν έρεη δηθφ ηνπ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε
αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 20, θαζψο θαη ησλ εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 17 θαη 18.
Τν Άξζξν 22 νξίδεη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο ζηνρνζεζίαο ζηηο ππεξεζίεο
θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Δπίζεο
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πξνζδηνξίδνληαη ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ζέζεο ζηφρσλ, ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θάζε δνκήο θαη ν ξφινο ησλ Οινκειεηψλ ησλ
ππαιιήισλ Τκεκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο.
Με ην Άξζξν 23 θαζηεξψλνληαη νη νινκέιεηεο Γηεχζπλζεο θαη Τκήκαηνο, ησλ
νπνίσλ ν ξφινο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη ζηηο νπνίεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
φινη νη ππάιιεινη ηεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο κε θπξηφηεξν αληηθείκελν ηελ
αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο θαη
γεληθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Τκήκαηνο.
Τν Άξζξν 24 θαζηεξψλεη δηαδηθαζία Αθξφαζεο Κνηλσληθψλ Φνξέσλ θαη
Πνιηηψλ θαη ηε δηελέξγεηα, κεηαμχ άιισλ, ειεθηξνληθψλ θαη κε εξεπλψλ κε ηηο
νπνίεο νη πνιίηεο αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κα ζηφρν λα ππάξρεη
ινγνδνζία θαη θνηλσληθφο έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο πξνβιέπεηαη θαη ε ζχζηαζε
Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΠΑ.Γ.Γ.) ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), κε απνζηνιή ηνπ ηελ επηζηεκνληθή
παξαθνινχζεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Τν Μέξνο Γ’ (Άξζξα 25-28) αθνξά ζηε βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ
θαη ζην ζχζηεκα πξναγσγψλ.
Με ην Άξζξν 25 ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 80, 82 θαη 83 ηνπ Υπαιιειηθνχ
Κψδηθα (λ.3528/2007) θαη ηα άξζξα 83, 85 θαη 86 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο
Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 3584/2007)
Τν Άξζξν 26 ηξνπνπνηεί ην άξζξν 98 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ην
άξζξν 102 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ,
ξπζκίδνληαο ζέκαηα ηεο βαζκνινγηθήο έληαμεο. Σπγθεθξηκέλα, νξίδεη φηη νη
ππάιιεινη, πνπ έρνπλ πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο
ππεξεζίαο, εληάζζνληαη κεηά ηε κνληκνπνίεζή ηνπο κέρξη θαη ηνλ ακέζσο
πξνεγνχκελν ηνπ θαηαιεθηηθνχ βαζκφ, ζπλππνινγηδνκέλνπ ηπρφλ πιενλάδνληνο
ρξφλνπ ζην βαζκφ απηφ, χζηεξα απφ νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Δπίζεο πξνβιέπεη θαη φηη πξνυπεξεζία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν έσο επηά (7) έηε πνπ
έρεη δηαλπζεί πξν ηνπ δηνξηζκνχ, εθηφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ιακβάλεηαη ππ’ φςε
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη.
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Με ην Άξζξν 27 εηζάγνληαη νη αλαγθαίεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ψζηε νη
ππάιιεινη, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, λα
θαηαηαρζνχλ ηελ 1/1/2016 απηνδηθαίσο ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ
ππεξεηνχλ.
Τν Άξζξν 28 πεξηιακβάλεη ηηο ηειηθέο θαη ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο.
Τν Μέξνο Γ’ (Άξζξα 29-31) αθνξά ζην ζχζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ.
Τν Άξζξν 29 αληηθαζηζηά ηα άξζξα 84 έσο 86 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (Υ.Κ.) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α`), θαζψο θαη ηα άξζξα 87 έσο 89 ηνπ Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 3584/2007. Γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ιακβάλνληαη ππφςε
ηέζζεξηο νκάδεο θξηηεξίσλ: α) Μνξηνδφηεζε βάζεη ηππηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ
πξνζφλησλ θαη πξνζφλησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, β) Μνξηνδφηεζε βάζεη
εξγαζηαθήο θαη δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο, γ) Μνξηνδφηεζε βάζεη αμηνιφγεζεο θαη, δ)
Μνξηνδφηεζε βάζεη ζπλέληεπμεο. Η επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ Γεληθήο Γηεχζπλζεο
γίλεηαη απφ ην Δηδηθφ Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΙ.Σ.Δ.Π.) θαη ε επηινγή
ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο ή αληίζηνηρνπ ή ελδηάκεζνπ (κεηαμχ Γηεχζπλζεο θαη
Τκήκαηνο) επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο γίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην Δπηινγήο
Πξντζηακέλσλ (Σ.Δ.Π.). Δπίζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
Τν Άξζξν 30 πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. Μεηαμχ άιισλ,
πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδεηαη ην
θξηηήξην ηεο κνξηνδφηεζεο βάζεη αμηνιφγεζεο.
Τν Άξζξν 31 πεξηιακβάλεη ηηο ηειηθέο – θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο.
Τέινο ην Μέξνο Δ’ (Άξζξα 32-55) πεξηιακβάλεη ινηπέο δηαηάμεηο.

7

Β.

ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ

I. Θέζεηο ηεο Ο.Κ.Δ. γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
Πξηλ πξνρσξήζεη ε Ο.Κ.Δ. ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζρ/λ, ζέιεη
θαη’ αξρήλ λα επαλαιάβεη ηε βαζηθή ηεο ζέζε, φηη ε ρψξα ρξεηάδεηαη κία ζχγρξνλε
δεκφζηα δηνίθεζε

ε νπνία πξέπεη λα απνηειεί ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνθαζίδεη ε δεκνθξαηηθά ζπληεηαγκέλε Πνιηηεία, κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ.
Σην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο πεγέο
ηεο θαθνδαηκνλίαο, φπσο έρεη πνιιέο θνξέο εληνπηζηεί, είλαη ε δηαξθήο εκπινθή
ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηνλ ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο (απφ ηελ πξφζιεςε
ησλ ππαιιήισλ κέρξη ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ αιιά θαη ηελ εξκελεία θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο εθ κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ). Σπλέπεηα ηεο εκπινθήο απηήο
είλαη φηη ε δεκφζηα Γηνίθεζε δελ ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ ζθνπνχ
ηεο, πνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο αιιά πεξηζζφηεξν πξνο
ηθαλνπνίεζε αιιφηξησλ ζθνπψλ απφ απηνχο, πνπ ζπληαγκαηηθά ηεο έρνπλ αλαηεζεί.
Η Ο.Κ.Δ. έρεη επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη ηελ αλάγθε απεκπινθήο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ πνιηηηθή. Πξφθεηηαη γηα παγία αληίιεςε ηεο
ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, ηελ νπνία θαη ην παξάδεηγκα άιισλ ρσξψλ
ηειηθψο απέδεημε. Η κνλαδηθή ίζσο νδφο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο είλαη ε δφκεζε ηεο θαηά ηξφπν, ψζηε νη πνιηηηθνί
πξντζηάκελνη λα παξέρνπλ κφλν ηηο γεληθέο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ Γηνίθεζε, ε
νπνία θαη ζα πξέπεη ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηεο δνκήο θαη ηεξαξρίαο λα επηιέγεη ηνλ
ηξφπν θαη ηελ κέζνδν, κε ηηο νπνίεο νη γεληθέο απηέο θαηεπζχλζεηο ζα πινπνηεζνχλ.

II. Μεηαξξπζκηζηηθέο Παξεκβάζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
Η δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηδηαίηεξα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηεο έρνπλ δηαρξνληθά απνηειέζεη εμαηξεηηθά ζπρλφ αληηθείκελν
κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ. Οη ζεκηηέο θαη θαινπξναίξεηεο ζηνρεχζεηο ζπρλά
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θαηέιεγαλ ζε κηα δηαξθή κεηαβνιή ησλ θαλφλσλ ζπγθξφηεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πξνζιήςεηο, βαζκνιφγην, πξναγσγέο) πνπ ηελ νδεγνχζαλ
ζηελ εζσζηξέθεηα, δειαδή ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα εζσηεξηθά ηεο δεηήκαηα, ζηελ
αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη γηα ηνπο
ζπλαιιαζζφκελνπο, ζηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηε
κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Οη εθάζηνηε κεηαβνιέο δελ είραλ ηνλ ρξφλν λα
εθαξκνζηνχλ ψζηε λα αμηνινγεζνχλ πξηλ αληηθαηαζηαζνχλ απφ θάπνηα άιιε
κεηαξξχζκηζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ άιισζηε θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη νπζηαζηηθή
απνηίκεζή ηνπο ή θαιχηεξα λα αμηνινγεζεί ε ζρέζε ηνπ θφζηνπο ηεο αλαζηάησζεο
πνπ πξνθαινχλ ζε ζρέζε κε ην φθεινο απφ ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ.
Η δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί έλα πεδίν ζην νπνίν ε ζηαζεξφηεηα ησλ
θαλφλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα λα εκπεδσζεί ην πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνπλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηα ζηειέρε ηεο, έρνληαο ζαθή αληίιεςε ησλ πξννπηηθψλ
εμέιημήο ηνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο θίλεηξα, νχησο ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ
ζηαδηνδξνκία ηνπο. Αληίζεηα, ε δηαξθήο κεηαβνιή απνθηλεηνπνηεί ελψ επλνεί
επθαηξηαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αλαδήηεζε άιινπ είδνπο ζηαζεξψλ (π.ρ. θνκκαηηθή
ζηήξημε).
Οη παξαηεξήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε κηα δηαρξνληθή εκπεηξία θαη ζηνρεχνπλ
λα επηζεκάλνπλ ηελ αλάγθε πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν αλαγθαίνο
ρξφλνο πξνζαξκνγήο, θεηδνχο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ αιιαγψλ θαη
θπξίσο, θαιήο πξνεηνηκαζίαο θαη πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ θαη
κεηαξξπζκίζεσλ.
Δπίζεο ζθφπηκν είλαη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηηο δηαξθείο αιιαγέο ζηα
δεηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, παξακειήζεθε ε αλάγθε ζεκαληηθψλ
ιεηηνπξγηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ είλαη ε πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζεί ην εληέιεη
δεηνχκελν, δειαδή ε αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα παξνρή
εμσζηξεθνχο έξγνπ ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο.

ΙΙΙ. Σν ππφ ζπδήηεζε ζρέδην λφκνπ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ φιεο ηηο ζρεηηθέο
παξεκβάζεηο ζηα ζέκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ
πνιηηηθψλ-θνκκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε ζηειέρσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γχν
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(αλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε νη κφλεο) αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθν-θνκκαηηθψλ
παξεκβάζεσλ είλαη ε ειιηπήο αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ, ε δηαξθήο ελαιιαγή ησλ
ζηειερψλ θαη ε απψιεηα ηεο ζεζκηθήο κλήκεο. Καη βέβαηα ε αδπλακία ζπγθξφηεζεο
ελφο ζψκαηνο έκπεηξσλ ζηειερψλ κε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, ηνπ ξφινπ θαη ηεο
επζχλεο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
θνηλσλίαο.
Τν ππφ ζπδήηεζε ζρέδην λφκνπ επηρεηξεί κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν λα δψζεη
απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα πξψην
βήκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ
αλαζπγθξφηεζε ηεο δηνηθεηηθήο, νξγαλσηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο
θαη επάξθεηαο ηνπ θξάηνπο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ-απνθεληξσκέλν θαη ηνπηθφ
επίπεδν κέζσ α) ηεο εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ, β) ηεο
αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη γ) ηεο
αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο νξγάλσζήο θαη δηαρείξηζεο ησλ πςειά θαηαξηηζκέλσλ
θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε βάζε ελφο εζληθνχ Μεηξψνπ
επηηειηθψλ ζηειερψλ.
Δληνχηνηο, ε ςήθηζή ηνπ θαη κφλν, αθελφο δελ εγγπάηαη ηελ εθπιήξσζε
ησλ ζηφρσλ ηνπ λνκνζέηε θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη
ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δηνίθεζεο, ελψ αθεηέξνπ δηαπηζηψλνληαη
ζεκεία

ηα

νπνία

ρξήδνπλ

ζεζκηθήο

ζσξάθηζεο,

απνζαθελίζεσλ

θαη

ηξνπνπνηήζεσλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ζρεδηαζκφο ζα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί
θαη λα επηθέξεη κηα νπζηαζηηθή θαη νξαηή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Σεκεηψλεηαη φηη ε δηαβνχιεπζε πνπ δηελεξγήζεθε πξάγκαηη ζπλέβαιε ζηελ
εηζαγσγή θάπνησλ βειηηψζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε δηφξζσζε νξηζκέλσλ εθ ησλ
αδπλακηψλ θαη πζηεξήζεσλ πνπ είραλ αξρηθά είραλ επηζεκαλζεί, θαηαιήγνληαο ζε
έλα βειηησκέλν θείκελν, ην νπνίν θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή. Η ΟΚΔ έρεη
επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο δηαβνχιεπζεο σο πξνυπφζεζε
θαιήο λνκνζέηεζεο.
Δηδηθφηεξα, επί ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην παξφλ ζρέδην
λφκνπ ε Ο.Κ.Δ. πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο γεληθέο παξαηεξήζεηο:
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Α)

χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ επηηειηθψλ ηειερψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Η δεκηνπξγία ηνπ «Δζληθνχ Μεηξψνπ Δπηηειηθψλ Σηειερψλ Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο» απνηειεί θαηλνηνκία ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζρ/λ θαη νη πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο επηινγήο επηηειηθψλ ζηειερψλ, κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα
ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ θαηαξηηζκέλσλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ζηελ αλαβάζκηζε θαη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο
ζεζκηθήο κλήκεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.
Οη δηαδηθαζίεο πνπ εηζάγνληαη γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ γηα ζέζεηο απμεκέλεο
επζχλεο επηρεηξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ πιήξε επρέξεηα πνπ ππάξρεη επί ηνπ
παξφληνο ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα απζαίξεηε επηινγή ζηειερψλ, επρέξεηα ε νπνία
θαη θαζηζηά ηηο ζέζεηο απηέο ακηγψο πνιηηηθέο: ε εγγξαθή ζην κεηξψν κε βάζε
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε ππνρξέσζε πξνθήξπμεο κε πξνζφληα ζπλαθή πξνο ηα
πξνζφληα ηεο ζέζεσο θαη ε δηαδηθαζία πξφθξηζεο ησλ 3 επηθξαηέζηεξσλ (βξαρεία
ιίζηα) απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηιέμεη ζηε ζπλέρεηα ν ππνπξγφο. Δπηρεηξείηαη έηζη έλα
βήκα πεξηνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο επρέξεηαο ζηελ επηινγή, πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε
ζεηηθή πξφβιεςε 4εηνχο ζεηείαο. Σ’ απηφ ην επίπεδν πξφθεηηαη γηα ζεηηθή εμέιημε,
πνπ επηδέρεηαη φκσο νξηζκέλεο βειηηψζεηο (βι. εηδηθφηεξα δεηήκαηα πην θάησ). Η
επηδεηνχκελε απφ-πνιηηηθνπνίεζε είλαη βέβαηα ζπλάξηεζε θαη άιισλ παξαγφλησλ
(π.ρ αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο, εγγπήζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θιπ., θαη θπξίσο
ε δηαηήξεζή ηνπ ζην ρξφλν).
Ωζηφζν ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ εηζαγφκελνπ ζπζηήκαηνο πξνβιέπεηαη ζε
κέιινληα ρξφλν δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα πξνεγεζεί ε εθαξκνγή ηεο ζηνρνζεζίαο ελψ
πνιιέο απφ ηηο ζέζεηο απμεκέλεο επζχλεο πνπ αθνξά έρνπλ πιεξσζεί (άξζξν 13, 30).
Η εθθίλεζε ηνπ Μεηξψνπ ζηηο 30-7-2016 θαη κάιηζηα κφλν γηα ηηο ζέζεηο, πνπ είλαη
θελέο, θαζηζηά πνιχ πεξηνξηζκέλε ηελ εκβέιεηα θαη ηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα
ηνπ, αθνχ δελ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ εμ αξρήο φιεο νη ζέζεηο αιιά κφλν νη θελέο
θαηά ηνλ ρξφλν εθείλν, εάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο.
Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ θαζίζηαηαη ζαθήο ν ξφινο ησλ Γεληθψλ
θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ πνπ επηρεηξείηαη ζην άξζξν 6,
σο ηα πξφζσπα, πνπ "αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε θαη ηελ δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο
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πνιηηηθήο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα φξγαλα ηεο" είλαη
αλεπαξθήο, θαζψο παξακέλεη ην αξρηθψο ηεζέλ εξψηεκα, εάλ ηα πξφζσπα απηά
εληάζζνληαη ζηελ ππαιιειηθή ηεξαξρία ή εάλ απνηεινχλ φξγαλα ηεο Κπβέξλεζεο. Η
αζάθεηα απηή έρεη σο ζπλέπεηα, γηα κηα αθφκα θνξά λα θαηαιείπεηαη ν
θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία, κε
απνηέιεζκα ηελ δηαηψληζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ζα ήηαλ
ζθφπηκνο ν θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ,
θαηά πάγην ηξφπν.
Δπηπιένλ, ε Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη φηη ν απνθιεηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζε
έκπεηξν θαη θαηαμησκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, εκπεηξνγλψκνλεο, επαγγεικαηίεο, επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ζε έκπεηξα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ
επέιεμαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ πξφσξα (ηδίσο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα), απνζηεξεί
απφ ηε δηνίθεζε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαηαξηηζκέλνπ θαη έκπεηξνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηερλνγλσζίαο, πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο εηζξνψλ λέαο
γλψζεο θαη ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο θαη ελ ηέιεη απνκεηψλεη ηελ
πξνζδνθψκελε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.
Παξάιιεια, ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε εηδηθήο
δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ απφ ην Μεηξψν θαη γηα ζέζεηο εηδηθνχ
ζθνπνχ θαη νξηζκέλεο δηάξθεηαο, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ην αληηθείκελν
ηνπ έξγνπ ή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα επηηεινχλ, ψζηε ην Μεηξψν λα απνηειέζεη θαη
έλα κεραληζκφ εζσηεξηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηδίσο θαηά ηε λνκνζέηεζε.
Τέινο, εξσηεκαηηθά πξνθαιεί ε πξφβιεςε ηεο δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
δηνξηζκνχ ελφο κέινπο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ εθηφο κεηξψνπ, αθνχ νπζηαζηηθά
απνηειεί ηελ παξαδνρή, φηη πξέπεη λα παξακέλνπλ θαη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα
νξίδνληαη πξφζσπα ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηεο Κπβέξλεζεο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε Ο.Κ.Δ. ηνλίδεη φηη επηβάιιεηαη λα δηεπθξηληζηεί, φηη ε
επηινγή κέζσ ηνπ κεηξψνπ δελ αθνξά ζηελ επηινγή πξνζψπσλ, ηα νπνία βάζεη
εηδηθψλ δηαηάμεσλ πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ή εθιέγνληαη κέζσ
αξραηξεζηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.
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Β)

χζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί θξίζηκε ηελ έλλνηα ηεο ζηνρνζεζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο

ιεηηνπξγίαο

ηεο

δεκφζηαο

δηνίθεζεο

θαζψο

εμνξζνινγίδεη

ηε

δηνηθεηηθή

δξαζηεξηφηεηα, επηηξέπνληαο ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη
εξγαζίαο θαη πξνζθέξνληαο βάζε γηα νπζηαζηηθή θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
Η έιιεηςε αληηθεηκεληθψλ θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ, ε δπλαηφηεηα πνζνηηθνχ
θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο επίηεπμεο απηψλ θαη ηειηθψο ε δεκηνπξγία ελφο
αληηθεηκεληθά κεηξήζηκνπ ζπζηήκαηνο, απνηεινχλ κηα απφ ηηο θνξπθαίεο παζνγέλεηεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ. Μέζσ απηήο ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο θάζε ππεξεζηαθήο
κνλάδαο, φισλ ησλ επηπέδσλ επζχλεο θαη ηειηθψο νη ζηφρνη θάζε ππαιιήινπ, επί ηεο
επίηεπμεο ησλ νπνίσλ απηφο αμηνινγείηαη.
Υπφ απηφ ην πξίζκα, ε εηζαγσγή ζηνρνζεζίαο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ
ππαιιήισλ θαη βάζεη απηήο, απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ
λνκνζρεδίνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη δελ είλαη ε πξψηε θνξά, πνπ πξνβιέπεηαη ζην
Γεκφζην, δηαδηθαζία ζηνρνζεζίαο θαζψο απηή είρε πξνβιεθζεί ήδε απφ ην έηνο 2004,
φηαλ πξνβιέθζεθε, ε έθδνζε ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη’ έηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο. Ωζηφζν, κέρξη ζήκεξα, νπδέπνηε εθαξκφζηεθε σο ζχζηεκα, πιελ ειαρίζησλ
εμαηξέζεσλ (πρ Υπνπξγείν Γεσξγίαο) θαη βεβαίσο αθφκα θαη εθεί, πνπ εθαξκφζηεθε
δελ αμηνπνηήζεθε σο κεηξήζηκν θαη αληηθεηκεληθφ κέγεζνο αιιά σο κηα αθφκα
πξφζζεηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Τέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη δελ αξθεί λα
ζέηεη θαλείο ζηνρνζεζία ζε κηα δεκφζηα ππεξεζία αιιά νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηνλ
βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, λα δηνξζψλεη ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πξνζαξκφδνληαο
ηνπο ζηφρνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο,
πνπ δηακνξθψλνληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ
θαη πφξσλ θαη ην επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε ππεξεζίαο.
Σπλεπψο ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα
δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο θαη αλαζρεδηαζκνχ ηεο ζηνρνζεζίαο εληφο ηνπ
έηνπο θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ζχζηεκα ειέγρνπ θαη δηφξζσζεο ζε πεξίπησζε
απνθιίζεσο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Σε θάζε πεξίπησζε, ε
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, φληαο ζπιινγηθή, ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη πνιπεπίπεδε
ελδέρεηαη λα θαηαζηεί ηειηθψο αλαπνηειεζκαηηθή, ήδε απφ ηελ γέλλεζε ηεο.
13

Γ)

Βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ θαη ζχζηεκα πξναγσγψλ
Ωο πξνο ην βαζκνιφγην θαη ην ζχζηεκα πξναγσγψλ, ην λνκνζρέδην εθθξάδεη

δηακεηξηθά αληίζεηε ινγηθή ζε ζρέζε κε ηνλ Ν. 4024/2011. Ο Ν. 4024 πξνέβιεπε
κεγαιχηεξν ρξφλν θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαδηθαζία βαζκνινγηθήο εμέιημεο ζε κηα
ινγηθή ππξακηδηθήο δηάξζξσζεο ελψ ζπλέδεε ζέζεηο επζχλεο κε βαζκφ.
Τν λνκνζρέδην επαλαθέξεη επίζεο ην ζχζηεκα ησλ 5 βαζκψλ ηνπ ΥΚ 2007
(Ν. 3528). Σε ζρέζε κε ην πξφηππν ηνπ 2007 ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο,
ζπλήζσο ζηελ θαηεχζπλζε επλντθφηεξεο πξφβιεςεο φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα
βαζκνινγηθήο εμέιημεο. Παξάιιεια ηδηαίηεξα επλντθή κεηαρείξηζε ηφζν σο πξνο ηνλ
εηζαγσγηθφ βαζκφ φζν θαη σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα εμέιημε έρνπλ νη
δηδάθηνξεο, νη απφθνηηνη ηεο ΔΣΓΓΑ θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ.
Οη κεηαβνιέο απηέο δηεπξχλνπλ ηε δεμακελή ησλ ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο
επζχλεο αθνχ ζα θηάζνπλ ζπληνκφηεξα ζηνλ βαζκφ Α΄ πνπ είλαη κηα εθ ησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα πξφζβαζε ζε απηέο. Η επηινγή γηα ηαρεία βαζκνινγηθή εμέιημε
έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζπλσζηηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο
επζχλεο, ν νπνίνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία πξνψζεζεο φισλ ζε απηέο,
θηλδπλεχεη λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά, δει. σο απφ-θηλεηνπνίεζε.

Γ)

χζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ
Με

ην

εηζαγφκελν

ζχζηεκα

επηινγήο

πξντζηακέλσλ,

πξνβιέπεηαη

κνξηνδφηεζε βάζεη νκάδσλ θξηηεξίσλ, ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο παξέρεηαη
δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, νη νκάδεο πνπ πξνβιέπνληαη
είλαη (α) βάζεη ηππηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνζφλησλ επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο (β) βάζεη εκπεηξίαο θαη άζθεζεο θαζεθφλησλ επζχλεο (γ) βάζεη
αμηνιφγεζεο (δ) βάζεη δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Κάζε νκάδα έρεη δηαθνξεηηθφ
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ελψ απφ ηελ άιιε θάζε νκάδα δελ κπνξεί λα ιάβεη
κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ 1000 κφξηα.
Με ην ζχζηεκα απηφ, σζηφζν, ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, επί
ηεο νπζίαο πεξηνξίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο1, ελψ δελ

1

π.ρ., θάηνρνο δχν ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ιακβάλεη 580 κφξηα, πνπ
πνιιαπιαζηάδνληαη επί 30% γηα ηηο ζέζεηο πξντζηακέλσλ Γεληθήο Γηεχζπλζεο άξα καο δίλνπλ 174

14

ιακβάλεηαη ππφςε ε αλαγθαία πξνυπεξεζία ζε ζέζεηο επζχλεο. Γπζηπρψο, γηα κηα
αθφκα θνξά ζρεηηθνπνηείηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε δηαδηθαζία επηινγήο
πξντζηακέλσλ, παξά ην φζα επαγγειίδεηαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
Η Ο.Κ.Δ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 29 (Άξζξν 84.1 ηνπ Υ.Κ.),
ψζηε γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο α) ή β)
θαη γ) ή δ). Δπίζεο, σο πξνο ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε (Άξζξν 85.2 ηνπ Υ.Κ.),
πξνηείλεηαη λα αιιάμνπλ νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο κεηαμχ ζπλέληεπμεο θαη
πξνυπεξεζίαο.

Δ)

Λνηπέο Γηαηάμεηο
Γπζηπρψο δηαπηζηψλεηαη φηη γηα κία αθφκε θνξά, ππφ ηνλ ηίηιν «Λνηπέο

Γηαηάμεηο», εληάζζνληαη ζην ζρ/λ πιήζνο άξζξσλ (24 ζηνλ αξηζκφ) ηα νπνία
θαιχπηνπλ έλα ηεξάζηην εχξνο πεξηπηψζεσλ άζρεησλ απφ ην ζέκα ηνπ
λνκνζρεδίνπ

ηα

νπνία

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα

εηζάγνπλ

ξπζκίζεηο, πνπ

πεξηζζφηεξν πεξηγξάθνπλ πεξηπηψζεηο, παξά ξπζκίδνπλ γεληθά θαη αφξηζηα
έλλνκεο ζρέζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε δπλαηφηεηα απφζπαζεο πξνζσπηθνχ, απφ
ην Υπνπξγείν πξνο ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ θαη αληίζηξνθα,
θαηά παξέθθιηζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ θαη ρσξίο γλψκε ηνπ αξκνδίνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή νξγάλνπ (άξζξν 32), ε αλαδξνκηθή ζχζηαζε ζέζεσλ
εξγαζίαο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο (άξζξν 35) θαη ε παξάηαζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (άξζξν 54).
Ωο γεληθφ ζρφιην, ε Ο.Κ.Δ. επαλαιακβάλεη ηελ πάγηα αληίζεζε ηεο ζηελ
παξαπάλσ πξαθηηθή ε νπνία αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη
αθπξψλεη ηελ φπνηα πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ
αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρ/λ: ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Αλαιπηηθά επί ησλ εηζαγφκελσλ ξπζκίζεσλ, ε Ο.Κ.Δ. ζα ηνπνζεηεζεί ζηε
ζπλέρεηα κε θαη’ άξζξνλ παξαηεξήζεηο.

κφξηα ηελ ίδηα ζηηγκή, πνπ εάλ θάπνηνο ιάβεη 1000 κφξηα ζηελ δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο 30% ιακβάλεη ηειηθψο 300 κφξηα.
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Γ.

ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Άξζξν 2
Σε ζπλέρεηα φζσλ έρνπλ εηπσζεί ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, πξνηείλεηαη ε
απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εγγξαθήο ζην κεηξψν κέζσ ηεο ππνρξέσζεο
ζσξεπηηθήο πιήξσζήο ηνπο (ή εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 2 απφ ηηο 4 πξνυπνζέζεηο) θαη ε
αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε ζέζε δηνίθεζεο ηφζν κεηά φζν θαη πξηλ ηελ
πξφζιεςή ηνπο ζην δεκφζην (δειαδή θαη θαηά ηελ πεξίνδν απαζρφιεζήο ηνπο ζην
ηδησηηθφ ηνκέα).
Δπηπιένλ, ε δεμακελή πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη αξθεηά επξεία. Έλα δήηεκα
ηίζεηαη απφ ηελ εηεξνγέλεηα ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη, ην νπνίν ζα γίλεη
αληηιεπηφ ζηηο πεξηπηψζεηο θξίζεσλ θαη ελδερφκελσλ ελζηάζεσλ. Η έιιεηςε
ζπγθξηζηκφηεηαο δηεπξχλεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη θαζηζηά δχζθνιν ηνλ έιεγρν,
πξάγκα πνπ κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ πξνζπάζεηα αμηνπηζηίαο ηεο αμηνθξαηηθήο
επηινγήο θιπ. (βι. θαη άξζξν 7.1.)
Δπίζεο ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο
ζην Μεηξψν θαη ζηειερψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Η πξφβιεςε δηαδηθαζίαο πιήξσζεο
ησλ επηηειηθψλ ζέζεσλ ηεο δηνίθεζεο απφ ζηειέρε πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην
ηνκέα, παξά κφλν ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ή κε πιήξσζεο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαζψο δε
δηαζθαιίδεη ηηο αξρέο ίζεο πξφζβαζεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο.
Αιιά αθφκα θαη ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί
ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηιεμηκφηεηα ηνπ εηδηθνχ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ (παξ.1 ζην εδάθην γ.), δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, αιιά λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν
ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηα Υπνπξγεία, ζηηο κε
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην θξάηνο.
Άξζξν 2 παξ.2
Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί ζεηηθή ηελ πξφβιεςε γηα κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην
Μεηξψν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη. Δπηζεκαίλεη σζηφζν φηη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (δ) (πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ
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απνδνρψλ ηεζζάξσλ κελψλ θαη κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο) είλαη ηδηαίηεξα
επηεηθείο θαη δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ επηπέδνπ δηνίθεζεο.
Άξζξν 5
Η δηαγξαθή απφ ην κεηξψν γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηάπξαμεο πεηζαξρηθνχ
αδηθήκαηνο εθφζνλ απηφ επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ζέζεο ζε
θαζεζηψο απηνδίθαηεο αξγίαο.
Οξζφηεξν ζα ήηαλ νη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν θαη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο
ηέηνηνπ επηπέδνπ λα κελ έρνπλ θαζφινπ πεηζαξρηθέο πνηλέο ή ηνπιάρηζηνλ λα
πεξηιεθζνχλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πέξαλ ηεο παχζεο ή αξγίαο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε ππνβνιή παξαίηεζεο απφ θάπνηα απφ
ηηο ζέζεηο, πνπ ήδε θαηέρεη ν εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν, ζπλεπάγεηαη θαη ηελ
δηαγξαθή ηνπ απφ απηφ.
Άξζξν 6 παξ.1
Η Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη λα θαηαξγεζεί ε εμαίξεζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ
ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, πνπ πξνΐζηαληαη ζε απηνηειείο Γεληθέο Γξακκαηείεο.
Άξζξν 7
Θεηηθά θξίλεηαη φηη έγηλε δεθηή ε πξφηαζε ηεο Ο.Κ.Δ. ην Δ.Σ.Δ.Γ. λα
πξνθξίλεη ηνπο ηξεηο (3) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο εθ ησλ νπνίσλ λα επηιέγεη ν
Υπνπξγφο. Δπίζεο ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη ηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο
απφξξηςεο ηνπ Υπνπξγνχ επί ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ.
Σηελ αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Γ ζπγθξίλνληαη εληειψο δηαθνξεηηθνχ είδνπο
πξνζφληα («ην ελ γέλεη επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπο ζε ζπλάθεηα κε ηελ
πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ηελ πξφηεξε ζπλνιηθά δηνηθεηηθή εκπεηξία ηνπο».) Δίλαη
πξνθαλέο φηη θάπνηνη ζα έρνπλ επηζηεκνληθφ έξγν θαη άιινη εκπεηξία – ίζσο θάπνηνη
ππνςήθηνη ηίπνηε εθ ησλ δχν.
Η εμνκνίσζε αλφκνησλ πξνζφλησλ ελδέρεηαη λα εγείξεη δήηεκα φζνλ αθνξά
ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (π.ρ. φηαλ ππνβιεζνχλ
ελζηάζεηο).
Τν

επηζηεκνληθφ-εξεπλεηηθφ

έξγν

είλαη

απαξαίηεην

ζηνηρείν

ηεο

ζηαδηνδξνκίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά φρη ησλ ππαιιήισλ. Γηα ην θξηηήξην ηεο
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δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ηζρχεη θαη’ αξράο ην αληίζηξνθν. Δπηπιένλ, ηίζεληαη ηα
εξσηήκαηα: πψο αμηνινγείηαη ην επηζηεκνληθφ έξγν θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη ε δηνηθεηηθή
εκπεηξία.
Σηελ παξ.4 παξακέλεη ην ζέκα ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
δηνξηδφκελσλ επί ζεηεία. Σθφπηκν ζα ήηαλ λα δηεπθξηληζηεί πνηά ηα δηθαηψκαηα θαη
πνηέο νη ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ελδερνκέλσο κε παξαπνκπή ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα, θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ θαηαιείπεηαη
ακθηβνιία αλαθνξηθά κε δεηήκαηα, φπσο νη άδεηεο, ην πεηζαξρηθφ δίθαην, πνπ
εθαξκφδεηαη θιπ.
Άξζξν 7 παξ.4 θαη Άξζξν 8 παξ. 5
Πξνβιέπεηαη φηη «η παύζη από ηα καθήκονηα ηων διοπιζθένηων ζηιρ θέζειρ ηος
άπθπος 6 ππιν ηη λήξη ηηρ θηηείαρ ηοςρ, επιηπέπεηαι με απόθαζη ηος απμόδιος
Υποςπγού αποκλειζηικά για λόγοςρ πειθαπσικού παπαπηώμαηορ.»
Δκθαλίδεηαη αληηθαηηθή ε δηάηαμε κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 5.2 πνπ απαηηεί
δηαγξαθή κφλν γηα πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ επηζχξεη πνηλή νξηζηηθήο παχζεο ή ζέζεο
ζε αξγία, δει. γηα πνιχ ζεκαληηθφ αδίθεκα, ελψ γηα παχζε απφ θαζήθνληα ην
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ελ γέλεη αξθεί (ν ππνπξγφο ζα είλαη θαη ν πεηζαξρηθφο
πξντζηάκελνο). Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζε πνηα πεηζαξρηθά
παξαπηψκαηα αλαθέξεηαη ε δηάηαμε.
Άξζξν 7 παξ.6 θαη Άξζξν 8 παξ.6
Πξνβιέπεηαη φηη «ηςσόν ςποβολή ενζηάζεων δεν αναζηέλλει ηη διαδικαζία.»
Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ θξίζε επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηνλίδεη φηη ε αλαζεψξεζε απηήο
ηεο δηάηαμεο ζα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο.
Άξζξν 8
Βάζεη φζνλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, επηβάιιεηαη λα
δηεπθξηληζηεί, φηη ε επηινγή κέζσ ηνπ κεηξψνπ δελ αθνξά ζηελ επηινγή πξνζψπσλ,
ηα νπνία βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ή
εθιέγνληαη κέζσ αξραηξεζηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.
Δπηπιένλ, ε Ο.Κ.Δ. δηαθσλεί κε ηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηνξηζκνχ
ελφο κέινπο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ εθηφο κεηξψνπ, αθνχ νπζηαζηηθά απνηειεί
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ηελ παξαδνρή, φηη πξέπεη λα παξακέλνπλ θαη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα νξίδνληαη
πξφζσπα ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηεο Κπβέξλεζεο.
Άξζξν 9
Πξνβιέπεηαη φηη νη Γηνηθεηέο, Πξφεδξνη θιπ. ππνγξάθνπλ ζπκθσλία
δέζκεπζεο επί θαηαξηηζζέληνο πξνγξάκκαηνο δξάζεο κε ηνλ αξκφδην Υπνπξγφ, πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο ηνπ θνξέα. Δπίζεο, θαηά ηελ
απνρψξεζή ηνπο ππνβάιινπλ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο ζεηείαο ηνπο, κε
ελζσκαησκέλν πιήξε νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ.
Η δηάηαμε αμηνινγείηαη ζεηηθά, σζηφζν ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο θαζψο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζχλαςε κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη αληίζηνηρε πξφβιεςε α) δέζκεπζεο απφ ηνλ αξκφδην Υπνπξγφ
(εληνιέα) ησλ εθηηκψκελσλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ, β)
δπλαηφηεηαο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο θαη ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο
ησλ πξνο δέζκεπζε ζηφρσλ θαζψο θαη γ) παξνρήο θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο.
Άξζξν 10
Η Ο.Κ.Δ. θξίλεη ζεηηθά φηη άιιαμε ε ζχλζεζε ηνπ Δ.Σ.Δ.Γ. ζε ζρέζε κε ηα
πξνβιεπφκελα θαηά ηε δηαβνχιεπζε, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ησλ
θξηλφκελσλ θαη λα δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο.
Δπηπιένλ, ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί ζεηηθή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ζε ζρέζε
κε ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο σο πξνο ηε ζέζπηζε ηνπ Δηδηθνχ Σπκβνπιίνπ
Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ, θαζψο ζεσξεί φηη δηαζθαιίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εληαία
πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο. Δληνχηνηο, εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη ε
εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ αμηνιφγεζεο θαη ε ζχληαμε ππνζηεξηθηηθψλ
εξγαιείσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί, θαηά ην δπλαηφ ε κε εληαίν ηξφπν αμηνιφγεζε θαη
πξηκνδφηεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ επηηειηθψλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο
θαη απφ ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ Δ.Σ.Δ.Γ. πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ.
Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο, ζηηο θεληξηθέο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο πνπ
νξίδνπλ εκπεηξνγλψκνλα ζην Δ.Σ.Δ.Γ. δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ν Σ.Δ.Τ.Δ.. Η δηάηαμε
ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν Σ.Δ.Τ.Δ.
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Άξζξν 11
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο ησλ ππαιιήισλ, πνπ
επηιέγνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο Δηδηθψλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηέσλ θαη
πξνέδξσλ θαη κειψλ δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ
ηνκέα. Σπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, πνην είλαη ην θαζεζηψο κε ην νπνίν
ππεξεηνχλ, ζε πνηεο δηαηάμεηο ππάγνληαη ζε πεξίπησζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο
θιπ.
Άξζξν 13
Καζίζηαηαη ζαθέο, φηη ε επηινγή κέζσ ηνπ κεηξψνπ γίλεηαη κφλν γηα ηηο
ζέζεηο, πνπ είλαη θελέο. Δθφζνλ κάιηζηα, ε εθαξκνγή ηνπ κεηξψνπ εθθηλεί ζηηο 30-72016, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηξνκεξά πεξηνξηζκέλε ε εκβέιεηα θαη ε πξαθηηθή
ρξεζηκφηεηα ηνπ, αθνχ δελ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ εμ αξρήο φιεο νη ζέζεηο αιιά
κφλν νη θελέο θαηά ηνλ ρξφλν εθείλν, εάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ξήηξεο θαη πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη φξσλ δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ θαηά ηελ εγγξαθή ή παξακνλή ζην Μεηξψν.
Άξζξν 14
Παξ.3
Τίζεηαη δήηεκα εηδηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη ζπζηεκάησλ επηινγήο
πξντζηακέλσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηά δηθαηνινγνχληαη απνιχησο απφ ηε θχζε
ησλ θαζεθφλησλ αιιά θαη ην ζθνπφ ηεο ππεξεζίαο.
Άξζξν 17
Όζνλ αθνξά ηηο θιίκαθεο βαζκνινγίαο, είλαη αζαθέο ζε ηη ρξεηάδεηαη ε
δηαβάζκηζε απφ 0-49 ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
Η ζέζπηζε πξφβιεςεο γηα αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ «Βαζκφο επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ ηεο αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε ζηνρνζεζία ηνπ ηκήκαηνο»
(παξ.2) κέζσ δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηελ ζπιινγηθή θαη
αηνκηθή απηναμηνιφγεζε, θαζηζηά ηε δηαδηθαζία ηδηαηηέξσο ρξνλνβφξα δίρσο λα
απμάλεη ηελ αξηηφηεηα, εγθπξφηεηά θαη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο.
Η δηαδηθαζία γεληθήο ζπλέιεπζεο (17.13) είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζπλνιηθή
απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζηαθήο κνλάδαο αιιά δελ
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είλαη ζαθέο ηη ελλνείηαη κε ηελ «αηνκηθή απηφ-αμηνιφγεζε» ηνπ ππαιιήινπ ζε ζρέζε
κε ηε ζηνρνζεζία.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο εμαξηάηαη απφ ηε
κειινληηθή εθαξκνγή ηεο ζηνρνζεζίαο.
Σηελ παξ.5 πξνβιέπεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ βαζκνινγηψλ θαη ζε
πεξίπησζε ζπζηεκαηηθψλ αθξαίσλ βαζκνινγηψλ ε δηφξζσζε. Η δηάηαμε θξίλεηαη
ζεηηθά, ηδηαίηεξα εάλ ιεηηνπξγήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ απφ-πιεζσξηζκνχ ησλ
βαζκψλ. Τίζεηαη σζηφζν ην εξψηεκα εάλ ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία κίαο λέαο
Γηεχζπλζεο Παξαθνινχζεζεο θαη Σηαηηζηηθήο Αλάιπζεο ησλ Βαζκνινγηψλ
Αμηνιφγεζεο (παξ.15) γηα ην ζθνπφ απηφ.
Τέινο ζηελ παξ. 12, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε απνζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ελζηάζεσο ζε πεξίπησζε, πνπ ε δπζκελήο θξίζε πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζίγεη ην δηθαίσκα ηνπ ππαιιήινπ λα ηχρεη ε
ππφζεζε ηνπ επαλεμεηάζεσο. Αληίζηνηρα, πξνβιεκαηίδεη ε απνζηέξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ελζηάζεσο ζε πεξίπησζε, πνπ ν αμηνινγνχκελνο έρεη ιάβεη βαζκνινγία
κεγαιχηεξε απφ 70.
Άξζξν 18
Η Ο.Κ.Δ. θξίλεη ζεηηθά φηη ειήθζε ππφςε ε επηζήκαλζε ηεο πσο ζα πξέπεη λα
είλαη ζαθέο ζε ηη ρξεζηκεχνπλ νη αμηνινγήζεηο απφ πθηζηακέλνπο (18.9) θαη έγηλε ε
δηεπθξίληζε φηη ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ.
Ιζρχεη σζηφζν ε παξαηήξεζε φηη αλ θαη ε αμηνιφγεζε απφ πθηζηακέλνπο, εθ
πξψηεο φςεσο ερεί ελδηαθέξνπζα, έρεη φκσο πξνβιήκαηα, κε θπξηφηεξν φηη σο
δηαδηθαζία δελ ζσξαθίδεηαη γηα ην ελδερφκελν ζπλαιιαγήο.
Γεληθφηεξα, ηα γλσζηά κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο
παξακέλνπλ. Ο ηξφπνο δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο σζεί ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ
60-89 κε ηάζε πξνο ηηο κεγαιχηεξεο.
Άξζξν 22
Ιζρχνπλ φζα εηπψζεθαλ ζηε Γεληθά Αμηνιφγεζε. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ
αηνκηθή ζηνρνζεζία, ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ίζσο λα ήηαλ ζθφπηκε ε δηαθάλεηα ησλ
αηνκηθψλ ζηφρσλ, κέζσ ηεο επξχηεξεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπο.
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Άξζξν 23
Η ρξεζηκφηεηα ηεο Οινκέιεηαο Γηεχζπλζεο θαη Τκήκαηνο είλαη δεδνκέλε σο
κέζνδνο άζθεζεο δηνίθεζεο (κάλαηδκελη) γηα ηελ έληαμε φισλ ησλ ππαιιήισλ ζηελ
θνηλή πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζηφρσλ θαη αλαδήηεζεο ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα, αιιά
ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβιεθζεί ζηνλ λφκν κε ηππηθή κνξθή
«ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ».
Δπίζεο, εθφζνλ ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία Οινκειεηψλ Γηεπζχλζεσλ θαη
Τκεκάησλ, δηεμάγεηαη εληφο σξαξίνπ, ζα επηβαξχλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ,
κε ακθίβνιν πξαθηηθφ απνηέιεζκα.
Άξζξν 24
Η εηζαγσγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε
ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ απνδεθηψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθή
πξσηνβνπιία. Η δηαδηθαζία αθξφαζεο Κνηλσληθψλ Φνξέσλ θαη Πνιηηψλ, θαζψο θαη
νη έξεπλεο ηεο γλψκεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο αμηνινγνχκελεο ππεξεζίεο έρνπλ
ελδηαθέξνλ σο πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο εκπεηξίαο, ηεο ζηάζεο θαη ησλ
αληηιήςεψλ ηνπο. Γελ κπνξνχλ φκσο λα ζεσξεζνχλ θνηλσληθφο έιεγρνο θαη
ινγνδνζία. Ιδηαίηεξα ε ινγνδνζία, απαηηεί ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο, δηαδηθαζίεο
θαη θξηηήξηα.
Σην άξζξν απηφ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαθνδηνίθεζε ζα ήηαλ ζθφπηκε ε
αλαθνξά ζηελ εκπεηξία ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, θαη’ εμνρήλ ζεζκφ πνπ
αζρνιείηαη κε ην δήηεκα, αιιά θαη ζηα πνξίζκαηα θαη ζηα πνξίζκαηα ηνπ Σψκαηνο
Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ΓΓ. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε είλαη θαη ε εκπεηξία ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΒ πνπ γηα ηα ηειεπηαία
ηξία θαη πιένλ ρξφληα δηεμάγεη εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο (εηαηξηθνχο
πειάηεο).
Ο ξφινο ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη
δπλάκεη ζεκαληηθφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηνπο πνιίηεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηελ επεμεξγαζία ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ. Γελ ζπληζηά φκσο «θνηλσληθφ έιεγρν» ή «ινγνδνζία» θαη θαιφ ζα ήηαλ
λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε. Δπίζεο είλαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζεί θαη ε αλάγθε
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θαηαγξαθήο ηεο άπνςεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, επελδπηψλ ,
θ.ιπ

νηθνλνκηθψλ

ππνθεηκέλσλ ε νπνία

ιφγσ ηνπ

εηδηθνχ

αληηθεηκέλνπ

δηαθνξνπνηείηαη (εηαηξηθνί ρξήζηεο) απφ ηελ αληίζηνηρε γλψκε ησλ πνιηηψλ.
Άξζξν 26
Γηα ηελ απφδεημε ηεο πξνυπεξεζίαο εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα, ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί
φηη ζα ήηαλ απινχζηεξν θαη νξζφηεξν λα ηζρχζεη ην ζχζηεκα πνπ ήδε αθνινπζεί ην
Α.Σ.Δ.Π.
Άξζξν 29
Η Ο.Κ.Δ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 29 ψζηε γηα ηελ επηινγή
πξντζηακέλσλ λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο α) ή β) θαη γ) ή δ).
Σθφπηκν είλαη φζνη επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη Γεληθήο Γ/λζεο λα έρνπλ
πξνυπεξεζία ζε ζέζε επζχλεο γηα ιφγνπο ηφζν ηππηθνχο φζν θαη νπζηαζηηθνχο. Απηή
ε πξνυπφζεζε δελ πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ,
δηδαθηνξηθνχ θαη απφθνηηνη ΔΣΓΓΑ κε 8 ρξφληα ζηνλ Α βαζκφ αιιά θαη απιψο νη
έρνληεο 10 ρξφληα ζηνλ Α βαζκφ). Δηδηθά γηα ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε άζθεζε θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο.
Αληίζηνηρε είλαη ε παξαηήξεζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζε
Γηεπζπληή.
Τα θξηηήξηα επηινγήο πεξηιακβάλνπλ κνξηνδφηεζε πξνζφλησλ, εκπεηξίαο,
αμηνιφγεζεο θαη ζπλέληεπμεο κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο αλάινγα κε ηε
ζέζε επζχλεο. Τα ηππηθά πξνζφληα έρνπλ ζπληειεζηή κεηνχκελν απφ 40% γηα
Τκεκαηάξρεο ζε 35% θαη 30% γηα Γ/ληέο θαη Γεληθνχο Γ/ληέο, ελψ ε ζπλέληεπμε έρεη
απμαλφκελν ζπληειεζηή απφ 20% ζε 25% θαη 30% αληηζηνίρσο. Αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Γεληθνχ Γ/ληή, ε εκπεηξία έρεη ρακειφ ζπληειεζηή (20%) (είλαη ν
ίδηνο γηα φιεο ηηο ζέζεηο επζχλεο), ελψ εμνκνηψλνληαη κε ηα ινηπά θξηηήξηα κέζσ ηεο
κνξηνδφηεζεο.
Ωο πξνο ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε, πξνηείλεηαη λα αιιάμνπλ νη ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο κεηαμχ ζπλέληεπμεο θαη πξνυπεξεζίαο.
Δηδηθά γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γ/λζεσλ, ην ΔΙΣΔΠ ζα
κπνξνχζε λα έρεη επξχηεξε ζχλζεζε. Ωζηφζν, ε αζάθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ ΓΓ (σο
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πνιηηηθνχ ή ππεξεζηαθνχ) –θαη κάιινλ πνιηηηθνχ κε βάζε φζα πξνβιέπνληαη ζην
λφκν, δεκηνπξγεί δήηεκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ΔΙΣΔΠ θαη ηα ΣΔΠ.
Τα θξηηήξην ηνπ Μ.Ο. ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ζα
ιεηηνπξγήζεη κειινληηθά. Δδψ ππάξρεη ε γεληθφηεξε επηθχιαμε φζνλ αθνξά ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.
Τέινο γηα ηηο ζέζεηο Γεληθνχο Γ/ληψλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα
ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα ππάιιεινη άιινπ ππνπξγείνπ ή θνξέα (άξζξν 86.2γ).
Γεδνκέλεο θαη ηεο κηθξήο έσο αλχπαξθηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή
δηνίθεζε, ε νπνία

θηλεηηθφηεηα νχησο ή άιισο αθνξά κφλν νξηζκέλεο θνηλέο

εηδηθφηεηεο, Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη, θαιφ ζα ήηαλ λα δίλεηαη δπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο
απφ ην έλα ππνπξγείν ζην άιιν θαη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ (άξζξν 86.3α).
Άξζξν 32
Η Ο.Κ.Δ. εθθξάδεη ηελ αληίζεζε ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε κε ηελ νπνία
επέξρεηαη ξήμε ζην ηζρχνλ ζχζηεκα δηάζεζεο ή απφζπαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη γηα κηα αθφκα θνξά παληειψο αλαηηηνιφγεηα, γηαηί πξνθαλψο θαλείο
δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη επαξθψο πνηεο είλαη νη επηηαθηηθέο αλάγθεο, πνπ
επηβάιινπλ κηα ηέηνηα ππεξεζηαθή κεηαβνιή, θαηά παξέθθιηζε ησλ νηθείσλ
δηαηάμεσλ θαη κάιηζηα ρσξίο γλψκε ηνπ αξκνδίνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή
ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ.
Σεκεηψλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηεο θαηά παξέθθιηζε απφζπαζεο ή δηάζεζεο
θαηαιακβάλεη θαη ην δφθηκν πξνζσπηθφ, ν ηξφπνο δε κε ηνλ νπνίν εηζάγεηαη ζηελ
παξνχζα δηάηαμε ππνλνεί πξνθαλψο, φηη ε ελ ιφγσ απφζπαζε ή δηάζεζε είλαη
ρξνληθά απεξηφξηζηε, ζε αληίζεζε κε ηα ελ γέλεη ηζρχνληα.
Τέινο ε Ο.Κ.Δ. δηαθσλεί θαη κε ηελ πξφβιεςε φηη νη ηαθηηθέο απνδνρέο ησλ
απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ βαξχλνπλ ην θνξέα πξνέιεπζεο.
Άξζξν 35
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη ινγηθά αιιά νχηε λνκηθά δπλαηή ε αλαδξνκηθή
ζχζηαζε ζέζεσλ. Δπηπιένλ ηίζεηαη ην εξψηεκα απφ πνηά θνλδχιηα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη κε πνηα δηαδηθαζία, ζα θαιπθζνχλ νη ακνηβέο ηνπ ελ ιφγσ
πξνζσπηθνχ.
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Άξζξν 36
Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ, επηθέξεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα, ε νπνία θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο, φηη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο
Ννκνζεζίαο κε ηνλ λ. 4336/2015 νη ελ ιφγσ ππάιιεινη δελ πιεξνχλ πιένλ ησλ
πξνυπνζέζεσλ, γηα ηελ ιήςε πιήξνπο ζπληάμεσο. Σεκεηψλεηαη, φηη ζηηο 30/12/2015
εθδφζεθε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έδσζε δηθαίσκα παξακνλήο ζε
κφληκνπ ππαιιήινπο κε αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΙΚΑ, ζε ππαιιήινπο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζε ππαιιήινπο κε δηπιφ αζθαιηζηηθφ θνξέα.
Πξνηείλεηαη ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ, φπσο αθξηβψο έρεη δηαηππσζεί θαη ην
αληίζηνηρν άξζξν ηεο πξάμεσο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε θχξσζε ηεο νπνίαο
επίθεηηαη ζηελ Βνπιή. Σπγθεθξηκέλα: «Μφληκνη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαζψο θαη ησλ ΟΤΑ απνιχνληαη
απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην 62ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Αλ ην πξνζσπηθφ απηφ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 62νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ δελ
έρεη ζπκπιεξψζεη 40 ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο ζην Γεκφζην, παξαηείλεηαη ε
παξακνλή ηνπ ζηελ Υπεξεζία έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη φρη
πέξαλ ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Τα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ππαιιήινπο,
πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ
(λ.3584/2007 Α 143). Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, νη
ππάιιεινη ησλ νπνίσλ έρεη ιπζεί ε ππαιιειηθή ζρέζε απηνδίθαηα εληφο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015 θαη κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 155 παξ.2 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη 159 ηνπ Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ, δχλαληαη λα επαλέιζνπλ ζηελ
ππεξεζία, εθφζνλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε έσο θαη 31/12/2016, ε νπνία γίλεηαη
απηνδηθαίσο απνδεθηή».
Η δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε κεηαμχ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ πξνηεηλφκελνπ
λνκνζρεδίνπ θαη ηεο πξάμεσο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δελ κπνξεί λα
δηθαηνινγεζεί ζε θακία πεξίπησζε, ηδηαηηέξσο, φηαλ ζηελ κηα πεξίπησζε παξέρεηαη
δηθαίσκα απηνδίθαηεο παξακνλήο θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε, ε παξακνλή εμαξηάηαη
απφ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ. Η δηάηαμε θαζίζηαηαη αθφκα πην αλεπηεηθήο εάλ ιάβεη
θαλείο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο, πνπ ζα ππνζηνχλ ζηελ ζχληαμε ηνπο νη ππάιιεινη, πνπ
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηήζεσο κε πιήξε ζχληαμε.
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Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο δηαηάμεσο θαη ζηελ πεξίπησζε ππαιιήισλ, πνπ
ππέβαιαλ παξαίηεζε ελφςεη ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ
Κψδηθα Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη 159 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη
Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ, γηα ιφγνπο ηζφηεηαο, δεδνκέλνπ, φηη νη ππάιιεινη απηνί
ηεινχζαλ ζε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, ήηνη δελ κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ, φηη
κεηαγελεζηέξσο ζα ερνξεγείην δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ ππεξεζία.
Άξζξν 39
Η ρξεζηκφηεηα ηεο απνξξφθεζεο ησλ επηηπρφλησλ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΣΔΠ,
17 έηε κεηά ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε, ηίζεηαη ελ ακθηβφισ.
Άξζξν 40
Η δηάηαμε απηή θξίλεηαη εχινγε αθνχ εληάζζεη κηζζνινγηθά θαη βαζκνινγηθά
ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ηεινχζαλ ζε θαηάζηαζε
δηαζεζηκφηεηαο. Η ιχζε απηή είλαη ζχκθσλε θαη κε ηελ λνκνινγία, ε νπνία έρεη
θξίλεη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαη 4172/2013 είλαη αληίζεηεο πξνο ην
Σχληαγκα.
Άξζξν 42
Η θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο Δζληθήο
Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Κσδηθνπνίεζε θαη Αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο, απνηειεί
πάγην αίηεκα ησλ θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηελ επηηαθηηθή αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο πνιπλνκίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο
πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σην πιαίζην απηφ ε πξφβιεςε γηα εθπφλεζε Δζληθήο
Σηξαηεγηθήο θαη Δζληθνχ Σπκβνπιίνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη
παξαθνινχζεζεο πινπνίεζήο απηήο απνηειεί κηα ζεηηθή εμέιημε. Δληνχηνηο ε
ζχλζεζε ηνπ Δζληθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη πεξηνξηζηηθή θαη απνθιείεη ηφζν
εθπξνζψπνπο βαζηθψλ παξαγσγηθψλ ππνπξγείσλ φζν θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ κε
έκκεζε εκπινθή ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη άξα ζηελ πξνηεξαηνπνίεζε θαη
ην πεξηερφκελν ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα θαηαξηηζηεί. Η πξφβιεςε γηα
ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ ή αξκφδησλ ζηειερψλ ππεξεζηψλ ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δε δηαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία εκπινθή ησλ
άκεζα εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο
νηθνλνκίαο, ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε θσδηθνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο
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έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 43
Η δηάηαμε απηή επεθηείλεη ηελ δπλαηφηεηα παξακνλήο δηθαζηηθψλ
ππαιιήισλ ζηελ ππεξεζία ηνπο παξά ηελ ζπκπιήξσζε 35εηίαο θαη ηνπ νξίνπ
ειηθίαο. Άμηα κλείαο είλαη ε πξφβιεςε, φηη νη αηηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ
θξίλνληαη απφ ην Υπεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη φρη απφ ηνλ Υπνπξγφ, φπσο
πξνβιέθζεθε ζην φκνην άξζξν 36 γηα ηνπο ππφινηπνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
Άξζξν 44
Η ρξεκαηνδφηεζε εθ κέξνπο ηνπ Υπνπξγείνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην
ΔΑΠ γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο είλαη ζεκαληηθφ βήκα, θαζψο θαλείο δελ κπνξεί λα
ακθηζβεηήζεη ηελ αμία ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο.
Ωζηφζν ε Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα δηάηαμε πνπ ζα πξνθαιέζεη
κεγάιε επηβάξπλζε ζηε κηζζνδνζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ακθίβνιν απνηέιεζκα
ζηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Η αμία ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο ζην
δεκφζην ηνκέα είλαη αδηακθηζβήηεηε, σζηφζν ε ρξεκαηνδφηεζε ζα έπξεπε
πξσηίζησο

λα

θαηαιακβάλεη κεηαπηπρηαθά

πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο

ηνπ

πξνζσπηθνχ ζηνρεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Σε φ,ηη αθνξά
ηνπο ππαιιήινπο ΓΔ, ε πξαγκαηηθή αλάγθε είλαη ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηα δεηήκαηα
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη φρη ε απφθηεζε ελφο πηπρίνπ κε κηζζνινγηθή
κφλν ζηφρεπζε.
Άξζξν 54
Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε εηζάγεηαη γηα κηα αθφκα θνξά εθ ηνπ λφκνπ
παξάηαζε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαζαξά "θσηνγξαθηθνχ" ραξαθηήξα.
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