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ΓΝΩΜΗ  

ΣΗ Ο.Κ.Δ.  

ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ  

«ΔΚΓΗΜΟΚΡΑΣΙΜΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ – ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΡΝΗΗ – 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

H O.Κ.Δ. κεηά απφ ηελ απνζηνιή ζηηο 18/3/2015 απφ ηνλ Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ζέκα : 

«Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο δηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε – Απνθαηάζηαζε Αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

απνθάζηζε λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ παξαπάλσ Σρ/Ν.  

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Ο.Κ.Δ. ζπλέζηεζε Δπηηξνπή Δξγαζίαο 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Ηιία Ηιηόπνπιν, Γεώξγην Σζαηήξε, Κσλζηαληίλν 

Σζηθξηθά θαη ηελ θα νθία Γξνζνπνύινπ.  

Ωο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Η. Ηιηόπνπινο, 

Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ.  Σηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο κεηείραλ σο 

εκπεηξνγλψκνλεο  ε θα Μαξία Σζίπξα - Ννκηθόο θαη νη θ.θ. ηαύξνο 

Καηζίγηαλλεο - Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ θαη Θεόδσξνο Σζέθνο - Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ΣΔΙ Πειινπνλήζνπ. Απφ πιεπξάο Ο.Κ.Δ. 

ζπκκεηείρε θαη είρε ηνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ε θα Μαξία Ισαλλίδνπ, 

επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ηεο Ο.Κ.Δ.  

Η Δπηηξνπή Δξγαζίαο νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζε ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο  

ελψ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δηακφξθσζε ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ηελ Οινκέιεηα  

ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 2 Απξηιίνπ 2015. 

Η Ολομζλεια τθσ Ο.Κ.Ε., αφοφ ολοκλιρωςε τθ ςυηιτθςθ για το κζμα ςτθ 

ςυνεδρίαςθ τθσ 12θσ Μαΐου 2015, διατφπωςε τθν υπ’ αρικ. 305 Γνώμθ τθσ.  
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Α. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ 

 Τν ππφ αμηνιφγεζε ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλεη 32 Άξζξα δηαξζξσκέλα ζε 4 

Μέξε. 

 Τν Μέξνο Α (Άξζξα 1-12) πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηνίθεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ην Κεθάιαην Α-1 (Άξζξα 1-2) ξπζκίδεη ζέκαηα πνιηηηθήο 

επηζηξάηεπζεο θαη επίηαμεο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ηνπ ΑΣΔΠ θαη ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε.  

 Τν Κεθάιαην Α-2 (Άξζξα 3-8) επαλαθαζνξίδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

 Τν Κεθάιαην Α-3 (Άξζξα 9-12) πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. Με ην Άξζξν 9 ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

απηνδίθαηεο θαη δπλεηηθήο αξγίαο. Δηδηθφηεξα, θαηαξγνχληαη δηαηάμεηο πνιπάξηζκσλ 

λνκνζεηεκάησλ, νη νπνίεο εηζήρζεζαλ απφ ην 2012 θαη κεηά, νχησο ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη 

αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα πνπ δηέπνπλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο δπλεηηθήο αξγίαο θαη 

ηεο αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ, κε επαλαθνξά ηνπ πξντζρχνληνο ηνπ 2012 

λνκηθνχ θαζεζηψηνο, κε ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζηηθέο 

δηαηάμεηο.   

 Με ην Άξζξν 10 πξνβιέπεηαη πιένλ ε επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο κφλν 

ζηα πεξηνξηζηηθψο αλαθεξφκελα ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Δπίζεο 

πξνβιέπεηαη φηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζπληζηά αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ σο άλσ λφκνπ ε άζθεζε ζπλδηθαιηζηηθήο, πνιηηηθήο ή 

θνηλσληθήο δξάζεο. 

Με ην Άξζξν 11 ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο ησλ 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. Σπγθεθξηκέλα, πξνζηίζεληαη σο κέιε ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ νη εθπξφζσπνη ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Υ. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 

θαη ηα πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θαζίζηαληαη πεληακειή κε ηελ πξνζζήθε, 

σο κειψλ ηνπο, αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο. 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΄Αξζξνπ 12 θαηαξγείηαη ε πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.   

Τν Μέξνο Β (Άξζξα 13-19) πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηα εμήο ζέκαηα: 

Γηθαηψκαηα πνιηηψλ-Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο-Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Τν Άξζξν 13 επεθηείλεη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/99  γηα ζέκαηα δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο ζρέζεηο Κξάηνπο -Πνιίηε θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηηο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν. 3429/2005, θαζψο 

θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Τ.Α., εληφο ή εθηφο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

Τν Άξζξν 14 απινπζηεχεη θαη επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ 

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ. 

Τν Άξζξν 15 πξνβιέπεη ηε κεηαηξνπή ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηεί 

πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζε ζέζεηο 

κνλίκσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο νη ήδε πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηα 

ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΦ 

πξνζεγγίδνπλ  απηέο γηα ηνπο κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά 

ην βαζκνιφγην, ην κηζζνιφγην θαη ηηο επηινγέο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

Με ην Άξζξν 16 ηνπ λνκνζρεδίνπ ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε πνιηηψλ. Σπγθεθξηκέλα παξέρεηαη ε αλαγθαία ηερληθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην λ. 3979/2011 κε ζπζηήκαηα θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

δηακέζνπ ακνηβαίσο αλαγλσξηζκέλσλ κέζσλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε βαζηθά κεηξψα, φπσο ηδίσο α) ην κεηξψν ηαπηνηήησλ, β) ην κεηξψν 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γ) ην θνξνινγηθφ κεηξψν θαη δ) ην δεκνηνιφγην, παξέρνληαο 

θνηλή βάζε γηα αζθαιείο ειεθηξνληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πνιηηψλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ αξρψλ. Οη θνξείο πνπ εθδίδνπλ δηαπηζηεπηήξηα θαη 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ άιισλ θνξέσλ ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ ζπγθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνπο ηζρχνληεο 

επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
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Δπίζεο ηίζεηαη ζε πηινηηθή – αξρηθά -  εθαξκνγή ε Κάξηα Πνιίηε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη βαζηθά κεηξψα, δει. βαζηθά ζηνηρεία, πρ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, σο 

αλαγλσξηζηηθά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ ηεο. Με ηελ ελ 

ιφγσ πηινηηθή εθαξκνγή ε θάξηα πνιίηε απνηειεί πιένλ ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα 

ησλ δηθαηνχρσλ επηδφηεζεο ζίηηζεο  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ λφκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 

Τν Άξζξν 17 πξνβιέπεη ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ην ΑΣΔΠ. 

Τν Άξζξν 18  επαλαθαζνξίδεη ην κέηξν απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ή 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ην δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ νπνίσλ ε έθδνζή 

δελ πξνυπνζέηεη ηε ζχκπξαμε ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Η απηεπάγγειηε αλαδήηεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε  πξφζθνξν ηξφπν γηα φια ηα δηθαηνινγεηηθά ή 

πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο, θαη φρη κφλν κέζσ 

ηεο ηειενκνηνηππίαο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο 

πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, δελ απαηηείηαη ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε δηφηη αθελφο ηεθκαίξεηαη φηη παξέρεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, κε 

ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζήο ηνπ θαη αθεηέξνπ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα ζπλππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο απφ ηνλ αηηνχληα.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 19 δηαζθαιίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο νθεηιφκελε ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.   

Τν Μέξνο Γ (Άξζξα 20-26) πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

αδηθηψλ, ηελ επαλαθνξά πξνζσπηθνχ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα. Σην Άξζξν 20 

θαζνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  Μέξνπο Γ θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη 

ζηηο δηαηάμεηο δελ εκπίπηνπλ ππάιιεινη, ησλ νπνίσλ ε ππαιιειηθή ζρέζε ιχζεθε 

θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο παξαίηεζεο θαη ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

Τν  Άξζξν 21 θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ κε θηλεηηθφηεηα θαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 22 ζπζηήλνληαη ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο δχν Τξηκειείο Δπηηξνπέο κε αξκνδηφηεηα ηελ 
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επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε πξνζσπηθφ, 

ηε κνξηνδφηεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ αηηεζεί ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

πιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο θαη δηάζεζεο θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 23 ξπζκίδεηαη ε επαλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαηά πεξίπησζε (πξνζσπηθφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εμαηξέζεθε ή 

κεηαηάρζεθε βάζεη νξηζηηθψλ πηλάθσλ, ππάιιεινη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

πξνζσξηλνχο ή ηειηθνχο πίλαθεο ησλ Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηέσο Υπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππάιιεινη νη νπνίνη 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο δηάζεζεο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο ή πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε απηή). Τν πξνζσπηθφ απηφ 

επαλέξρεηαη θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ ζην Υπνπξγείν πνπ ππαγφηαλ νξγαληθά ή ζην 

λνκηθφ πξφζσπν επνπηείαο ηνπ ζε ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κε πξάμε ηνπ 

νηθείνπ Υπνπξγνχ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 24 επαλαζπζηήλνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη θιάδνη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Σρνιηθψλ Φπιάθσλ θαη νη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΥΔ, ζηηο νπνίεο 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ππάιιεινη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ Σρνιηθψλ Φπιάθσλ θιάδνπ ΓΔ, 

δπλάκεη νξηζηηθψλ πηλάθσλ, κεηαηξέπνληαη απηνδίθαηα ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο 

θιάδνπ ΓΔ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 25 θαηαξγνχληαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία νη 

ζέζεηο ησλ πξψελ δεκνηηθψλ αζηπλνκηθψλ θαη επαλαζπζηήλνληαη απηνδηθαίσο, 

θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη θιάδνη ΠΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ΤΔ 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ΓΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ΥΔ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

πνπ είραλ θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 81 ηνπ λ.4172/2013. 

Τν Άξζξν 26 πξνβιέπεη ηνλ δηνξηζκφ ησλ επηηπρφλησλ ΑΣΔΠ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

εθ λένπ εθθίλεζε ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πνπ επηθέξνπλ πξφζζεηε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη λα  πινπνηεζεί  ζηαδηαθά   κέρξη ηελ 31ε -12- 2016 ν 

δηνξηζκφο θαη ε αμηνπνίεζε ζε ππεξεζίεο αηρκήο φισλ ησλ επηηπρφλησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθεο νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ  ηνπ ΑΣΔΠ θαη ησλ θνξέσλ, 

πνπ ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί.  
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Τν Μέξνο Γ (Άξζξα 27-32) πεξηιακβάλεη άιιεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Δηδηθφηεξα, ην Άξζξν 

27  αθνξά ζην ζέκα ηεο εθπνίεζεο απηνθηλήησλ ηνπ δεκνζίνπ, ην Άξζξν 28 ζε 

ζέκαηα ηνπ ΔΚΓΑΑ θαη ην Άξζξν 29 ζε ζέκαηα ηνπ Δζληθνχ Τππνγξαθείνπ. Τν 

Άξζξν 30 πξνβιέπεη ηηο απνζπάζεηο δηαθξηζέλησλ αζιεηψλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) είηε ζε επνπηεπφκελνπο απφ απηήλ θνξείο θαζψο θαη ζε έηεξνπο 

θνξείο ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, πνπ εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε δηάδνζε ηνπ Οιπκπηζκνχ, ησλ 

Οιπκπηαθψλ αμηψλ, ή ηεο Δθερεηξίαο, φπσο επίζεο θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα ή 

δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ αζιεηηζκφ (θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ ελ γέλεη. Τν 

Άξζξν 31 πεξηιακβάλεη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θαη ηέινο, ην Άξζξν 32 νξίδεη ηελ ηζρχ ησλ λέσλ 

δηαηάμεσλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ 

πθίζηαηαη δηαθνξεηηθή πξφβιεςε ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ.  
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Β. ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Τν ππφ ζπδήηεζε Σρ/Ν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηαθξηηά Κεθάιαηα κε 

ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηα εμήο ζέκαηα: α) εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο 

θαη θνηλσλίαο, β) δηθαηψκαηα πνιηηψλ-θαηαπνιέκεζε γξαθεηνθξαηίαο-ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, γ) απνθαηάζηαζε αδηθηψλ-επαλαθνξά πξνζσπηθνχ-θηλεηηθφηεηα θαη 

δ) άιιεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. 

Η Ο.Κ.Δ. ηνλίδεη φηη ην ζρέδην λφκνπ θηλείηαη ζηελ νξζή θαηεχζπλζε κε ηηο 

επηκέξνπο παξαηεξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαησηέξσ. Πξηλ φκσο πξνρσξήζεη ζε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρ/λ, ε Ο.Κ.Δ. πξέπεη λα ηνλίζεη φηη νη εηζαγφκελεο βάζεη ηνπ 

παξφληνο λνκνζρεδίνπ δηαηάμεηο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

4172/2013, ηνπ λ. 4024/2011 θαη ινηπέο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ 

Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, πνπ έρνπλ αλαιεθζεί έλαληη ησλ δαλεηζηψλ ηεο 

ρψξαο. Οξζό, ζπλεπώο, ζα ήηαλ ηόζν λνκνηππηθά όζν θαη νπζηαζηηθά λα ππάξμεη 

ξεηή πξόλνηα νύησο ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αληηθαηηθέο ξπζκίζεηο, ηδηαηηέξσο 

ελόςεη ηνπ γεγνλόηνο, όηη ην παξόλ λνκνζρέδην απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε 

αδηθηώλ ηνπ παξειζόληνο. 

 Πξέπεη δε λα ηνληζηεί, φηη δεδνκέλεο ηεο αζάθεηαο, πνπ πθίζηαηαη 

αθφκα αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ κέηξσλ, πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε Κπβέξλεζε 

θαη ηα νπνία αθφκα ηεινχλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πηζησηέο, ε  λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο, 

φηαλ ηα κέηξα νξηζηηθνπνηεζνχλ. 

1. Δθδεκνθξαηηζκόο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο 

Τν Σρ/Ν θαηαξγεί ηελ πνιηηηθή επηζηξάηεπζε θαη ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ 

ππεξεζηψλ σο κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο απεξγίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη επί ζεηξά εηψλ θαη 

ηδηαίηεξα απφ ην 2010, ην κέηξν ηεο επίηαμεο  ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ. Καζψο 

πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηνλ ζπληαθηηθφ λνκνζέηε σο 

πεξηνξηζκφο ζηελ απαγφξεπζε αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο πξνο ράξηλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνιέκνπ ή θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαηάρξεζε ηνπ θαη λα 

κεηαβάιιεηαη ζε έκκεζν ηξφπν γηα ηελ δηαθνπή απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ.  
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Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ε απνζχλδεζε ηεο επηηάμεσο απφ ηελ απεξγία θηλείηαη ζε 

ζεηηθή θαηεχζπλζε. Παξ' φηη δε δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

λνκνζρεδίνπ ηεο Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζα ηχρεη θαιχηεξεο δηαζθάιηζεο, κέζσ θαη ηνπ ζαθνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ άζθεζεο ηνπ, πξάγκα, πνπ ζα απνηξέςεη θαηλφκελα 

ζπζηεκαηηθήο θήξπμεο απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ σο παξαλφκσλ θαη 

θαηαρξεζηηθψλ. 

Δπνκέλσο, κε ηε λέα ξχζκηζε αίξεηαη κηα κνξθή αληζνξξνπίαο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ σο εξγνδφηε θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

σο εξγαδνκέλσλ θαη απνθαζίζηαηαη ε δπλαηφηεηα αλεκπφδηζηεο πξνζθπγήο ζην 

δηθαίσκα ηεο απεξγίαο. Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε, ζην ίδην άξζξν, πσο ην κέηξν κπνξεί 

λα επηβιεζεί ζε πεξίπησζε αλάγθεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία 

δηαζθαιίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

 

2. πιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζην δεκόζην 

Τν παξφλ ζρ/λ αλακνξθψλεη ηηο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζην Γεκφζην, πξάγκα, πνπ απνηέιεζε κάιηζηα πάγην αίηεκα ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Καη' αξρήλ ζα πξέπεη θαλείο λα 

παξαηεξήζεη, φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα, πνπ πάληνηε επζχλνληαλ γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ζην ρψξν ηνπ Γεκνζίνπ ήηαλ ε έιιεηςε 

δεζκεπηηθφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ, 

θαζψο θαη ε αδπλακία δεζκεπηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, φηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

έθηαλαλ ζε αδηέμνδν. Τα δχν απηά δεηήκαηα, δελ βξίζθνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζην 

παξφλ λνκνζρέδην, ην νπνίν σζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη θηλείηαη ζηελ νξζή 

θαηεχζπλζε. Έηζη, ην θεληξηθφηεξν δήηεκα, κίαο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ήηνη 

νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαιείπεηαη δηαπξαγκαηεπηηθά ζηελ θαηάξηηζε 

γεληθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, πνπ βεβαίσο δελ κπνξεί λα ηχρεη εθαξκνγήο εάλ δελ 

θπξσζεί κε λφκν. Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζπκεζεί θαλείο ηνλ ζεζκφ ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο πνιιάθηο είραλ θαηαξηηζζεί ζην παξειζφλ αιιά ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ εηχγραλαλ θπξψζεσο. Καη πξνθαλψο θαλείο δελ ζα 

ακθηζβεηήζεη, φηη βάζεη ηνπ Σπληάγκαηνο κηζζφο δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ρσξίο ηελ 
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χπαξμε λφκνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην εγγελέο πξφβιεκα ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζην δεκφζην θαίλεηαη λα παξακέλεη. 

Απνηειεί ζεηηθή εμέιημε γηα ηελ εκπέδσζε θαη δηεχξπλζε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε ε εμάιεηςε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ λφκνπ 

2738/99 θαη ε ζπκπεξίιεςε, δηα ηνπ άξζξνπ 4, ησλ φξσλ ακνηβήο, ζηα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε αληηθείκελα.  

Δπηπξφζζεηα, παξά ην γεγνλφο, φηη νη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ άξζξσλ 

θηλνχληαη ζηελ νξζή θαηεχζπλζε αλαβηψλνληαο έλαλ ζεζκφ, πνπ είρε πξαγκαηηθά 

πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θέξνληαη λα ζηεξνχληαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηα θάησζη ζεκεία: (α) απαηηείηαη θχξσζε κε λφκν γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα ηνλ λνκνζέηε (β) δελ πξνβιέπεηαη δηαηηεζία ζηηο ζπιινγηθέο δηαθνξέο, πνπ 

αλαθχπηνπλ κε απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε, πνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο λαπαγήζνπλ λα 

κελ πθίζηαηαη επίπεδν ππνρξεσηηθφηεηαο θαη (γ) ε αζξφα παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο 

ηνπ λ.1876/1990 ρξήδεη δηεπθξηλήζεσλ ιακβαλνκέλνπ ππφςηλ ηνπ γεγνλφηνο, φηη 

απηφο αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ 

πξάμε. Σε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πιήξσο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

γεληθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δληαίνπ 

Μηζζνινγίνπ (λ.4024/2011) ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη θαλείο λα 

παξαηεξήζεη, φηη εηδηθά γηα ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην νπνίν κνληκνπνηείηαη ην επίπεδν αιιά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηψλεηαη, αθνχ ελψ κέρξη ζήκεξα αθφκα 

θαη ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία κπνξνχζαλ λα θαηαξηίδνπλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, δηέπνπζεο ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ησλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ εξγαδνκέλσλ, άκεζα εθηειεζηέο, πιένλ ηνπο αθαηξείηαη ην 

δηθαίσκα θαηάξηηζεο ηέηνησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ελψ παξάιιεια, νη γεληθέο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα θπξσζνχλ κε λφκν πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηνχλ.  

Τέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη αλ θαη εηζάγεηαη λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην Γεκφζην, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζην Γεκφζην κέζσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3845/2010 θαη άιισλ 

κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ έρνπλ θαηαζηεί αλελεξγέο, ρσξίο ην παξφλ λνκνζρέδην λα 

«μεπαγψλεη» ηελ ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κηζζνινγίνπ. 
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Θα πξέπεη σζηφζν λα θαηαζηεί ζαθέο ην θαηά πφζνλ ε γεληθή δηαηχπσζε 

«δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ακνηβήο θαη απαζρφιεζεο ησλ 

ππαιιήισλ», πέξαλ ησλ κηζζψλ πνπ ξεηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ λέα δηάηαμε, 

θαιχπηεη  ή φρη θαη ηηο ινηπέο εμαηξέζεηο πνπ εηζήγαγε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 2738/99 

ζηα αληηθείκελα ησλ  ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ππάγνληάο ηα ζε ζπιινγηθέο 

ζπκθσλίεο φπσο  ηα δεηήκαηα ζχζηαζεο νξγαληθψλ ζέζεσλ, πξνζφλησλ, ηξφπνπ 

δηνξηζκνχ θ.ιπ. 

 

3. Δμνξζνινγηζκόο ηνπ πεηζαξρηθνύ δηθαίνπ 

Η απνθαηάζηαζε ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία 

αληηκεησπίδεη ζε νξζή θαηεχζπλζε ην ζέκα ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο, έλα δήηεκα 

ζνβαξφ, ηφζν απφ δενληνινγηθήο πιεπξάο φζν θαη απφ πιεπξάο πξαθηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ .  

Η πξνηεηλφκελε δηάηαμε επαλαθέξεη ην ηεθκήξην αζσφηεηαο ζηα δεηήκαηα 

ηεο  δπλεηηθήο αξγίαο  θαη θαηαξγεί ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 4057/2012 θαη  Ν. 

4093/2012 κε ηηο νπνίεο  ηξνπνπνηνχληαλ επί ην απζηεξφηεξν ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο 

απηνδίθαηεο αξγίαο, ζε βαζκφ  ηέηνην πνπ παξεκπφδηδε ηνλ  δησθφκελν ππάιιειν απφ 

ην  λα αζθήζεη ην Σπληαγκαηηθφ ηνπ δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ελψπηνλ 

ηνπ αξκφδηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ. 

Οη κεηαβνιέο απηέο ζπληζηνχλ απνθαηάζηαζε όρη κόλν ηεο θαλνληζηηθήο 

δενληνινγίαο αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο επξπζκίαο ησλ ππεξεζηώλ. Καη ηνχην 

δηφηη ν πέιεθπο ηεο απηφκαηεο θαη ππνρξεσηηθήο γηα ην πξντζηάκελν φξγαλν ζέζεο 

ζε αξγία εγθαινχκελνπ ππαιιήινπ δεκηνπξγνύζε ζην πξνζσπηθό απμεκέλε 

επηθπιαθηηθόηεηα θαη απνρή από θάζε ππεξεζηαθή πξσηνβνπιία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη αηηία πξνζηξηβψλ, θαηαγγειηψλ θαη απηνδίθαηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, αιιά θαη ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο 

απνδνρέο ηνπ θαη κάιηζηα γηα παξαπηψκαηα  ησλ νπνίσλ ηειηθά ε δηάπξαμε δελ  ζα 

απνδεηθλχνληαλ θαη γηα θαηαγγειίεο πνπ ζα θαηέπηπηαλ. 

Ιδηαηηέξσο ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ην φηη παχεη πιένλ λα ζεσξείηαη σο 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ επηζχξεη ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο ππνρξεσηηθήο θαη 

απηνδίθαηεο αξγίαο ε «αλαμηνπξεπήο ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν 

ζπκπεξηθνξά εληφο ή εθηφο ηεο Υπεξεζίαο».  Πξφθεηηαη πεξί παξαπηώκαηνο εθ 



11 
 

θύζεσο αόξηζηνπ θαη ε αζαθνύο ε ζεκειίσζε ηνπ νπνίνπ απαηηεί επηζηακέλε 

δηεξεύλεζε θαη ηεθκεξίσζε. Άξα ε επίθιεζή ηνπ σο βάζε επηβνιήο ελφο 

δηνηθεηηθνχ κέηξνπ, θαη κάιηζηα ηδηαηηέξσο απζηεξνχ φπσο ε απηνδίθαηε αξγία πνπ 

θηλείηαη ζηα φξηα ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, παξείρε επξχηαηα πεξηζψξηα δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο θαη παξεξκελεηψλ, θαη δεκηνπξγνύζε θηλδύλνπο παξαβίαζεο ελόο 

βαζηθνύ δηθαηώκαηνο όπσο ην ηεθκήξην ηεο αζσόηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε επαλαθνξά  ησλ νξηδνκέλσλ απφ ην ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθφ 

φξγαλν κειψλ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θαζψο θαη ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ πξσηνβάζκησλ 

Πεηζαξρηθψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ πξννπηηθή 

αιιά θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε  πάληνηε ηεο αληηθεηκεληθόηεξεο θαη πιεξέζηεξεο 

θαηαλόεζεο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη ζπλζεθώλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο 

ηεο αλαινγηθόηεηαο κεηαμύ παξαπησκάησλ θαη πνηλώλ. 

Τέινο νη δηαηάμεηο πνπ πξνζζέηνπλ ζηελ απαξίζκεζε ησλ πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα «ηελ αδηθαηνιόγεηε κε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηώλ θαη ηε κε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεώλ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο» θαζψο θαη «ηελ άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ 

(Κ.Ε.Π.) θαη ηε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί απινύζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο»,  κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο δηνηθεηηθήο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο, ήηνη ηεο ελ επξεία έλλνηα 

θαθνδηνίθεζεο. 

4. Γηθαηώκαηα πνιηηώλ-Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο-Ηιεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε 

Με ην άξζξν 13 «Δπέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ δηνηθνπκέλσλ θαη ππαιιήισλ»  

πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ, φπσο ε πξνεγνχκελε 

αθξφαζε, ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε  δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ε δεζκεπηηθή 

πξνζεζκία εμήληα (60)  εκεξψλ, ε ππνρξέσζε ακεξφιεπηεο θξίζεο θιπ θαη ζηα 

θξαηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Τ.Α, ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 

(ΓΔΚΟ) θαζψο θαη ζηα  ΝΠΙΓ πνπ επηρνξεγνχληαη θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο απφ θξαηηθνχο πφξνπο. Η επέθηαζε απηή ζα ζπκβάιεη 

ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνλ επξύηεξν 

δεκόζην ρώξν. 
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Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε ξεηή επέθηαζε ησλ βαζηθώλ απηώλ 

δηθαησκάησλ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ησλ ΟΤΑ θαη ησλ 

ινηπψλ ΝΠΓΓ αλαθνξηθά κε αηηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Με ην άξζξν 14 «Απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ 

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ» αληηθαζίζηαηαη ν εθ’ άπαμ 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επνρηθψλ θαη ινηπψλ παξνδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ απφ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκό ηφζν ηνπ είδνπο ησλ αλαγθψλ φζν θαη ηνπ αξηζκνύ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Η κέζνδνο απηή ζα βειηηώζεη ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ. 

Τν άξζξν 15 «Μεηαηξνπή ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ΙΓΑΦ ζε ζέζεηο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ» θηλείηαη ζε νξζνινγηθή θαηεύζπλζε δεδνκέλνπ φηη κε εμαίξεζε 

θαηεγνξίεο φπσο π.ρ. ην  εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, νη λνκηθνί ζπλεξγάηεο θαη 

νη δηθεγφξνη θαη νη δεκνζηνγξάθνη πνπ ζπλερίδνπλ λα εμαηξνχληαη δελ πθίζηαηαη 

θαη’ αξρήλ βάζηκε ιεηηνπξγηθή αηηηνινγία γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

πιήξνπο απαζρόιεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ. 

Ωζηόζν ε Ο.Κ.Δ. εθθξάδεη έληνλν πξνβιεκαηηζκό γηα ην φηη απιψο κε  

θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  θαη 

ηνπ αξκφδηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

δχλαληαη λα εμαηξνχληαη απφ ηε κεηαηξνπή θαη άιιεο εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ηδίσο ην  λα κεηαηξέπνληαη 

εμαηξεζείζεο θαηεγνξίεο. Η Ο.Κ.Δ. είλαη αληίζεηε ζηε δηάηαμε απηή ε νπνία 

αθήλεη πεξηζώξηα θαηάρξεζεο θαη ζπλέρηζεο ησλ πξαθηηθώλ πξόζιεςεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα κνληκνπνίεζεο  πξνζσπηθνύ εθηόο ησλ δηαδηθαζηώλ ΑΔΠ. 

Με ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ 

ειεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ 

δεκνζίνπ θαη ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ δεκνζίνπ» επηρεηξείηαη ε 

δηεπθόιπλζε ησλ ςεθηαθώλ ζπλαιιαγώλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η Ο.Κ.Δ. 

ζεσξεί φηη νη ξπζκίζεηο απηέο επηιύνπλ επί κέξνπο δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα. 

Φξεηάδεηαη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ε θεληξηθή θηινζνθία ηνπ πθηζηακέλνπ 

πιαηζίνπ θαη ελ πνιινίο θαη ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ βαζίδεηαη ζηε δηαθίλεζε 
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ςεθηαθώλ εγγξάθσλ θαη φρη ζηελ δηαζχλδεζε θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. 

Η ΟΚΔ έρεη επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη ζε πξνεγνχκελεο Γλψκεο ηεο
1
 φηη ε 

γξαθεηνθξαηία θαη ε ειιηπήο κεραλνξγάλσζε απνηεινχλ θνξπθαία πξνβιήκαηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ηα νπνία πξνθαινχλ πξφζζεηα  βάξε ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η ξηδηθή επίιπζε απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. 

Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν σζηφζν κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη ν δηαδηθαζηηθφο θαη 

ιεηηνπξγηθφο ηνπ αλαζρεδηαζκφο λα θηλεζνχλ γεληθφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ςεθηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ςεθηαθή 

δηαζηαχξσζε φισλ ησλ λνκίκσο πξνβιεπνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ. Με ηελ 

κέζνδν απηή ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ειαρηζηνπνηνχληαη 

έσο θαη εμαιείθνληαη πιήξσο ελψ ηφζν νη ζπλαιιαζζφκελνη φζν θαη νη ππεξεζίεο 

απαιιάζζνληαη απφ ζεκαληηθφ θφξην. 

 

5. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ-Δπαλαθνξά πξνζσπηθνύ-Κηλεηηθόηεηα 

Τα άξζξα 20-25 πξνβιέπνπλ ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είρε 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα δηαζεζηκφηεηαο, 

εθεδξείαο ή ππεξεηνχζε ζε θαηαξγεζέληα Ν.Π. 

Η  κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ έιαβε 

ρψξα  ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ ησλ Σπκβάζεσλ Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο  δελ 

ππάθνπε  ζε ιεηηνπξγηθέο πξνηεξαηόηεηεο αιιά ζε ζηελά δεκνζηνλνκηθέο 

ζηνρεύζεηο. Πνιχ γξήγνξα άιισζηε  θαηέζηε πξνθαλέο πσο νχησο ή άιισο νη 

δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ αξηζκεηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ  

επξφθεηην λα θαιπθζνύλ από ηνπο θπζηθνύο ξπζκνύο απνρσξήζεσλ.  Έηζη,  ην 

λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα ηεο εμνηθνλόκεζεο πόξσλ  ππνθαηαζηάζεθε απφ εθείλν 

                                                           
1
 Βι. Γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ. λν 300 επί ηνπ Σρεδίνπ Νφκνπ «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Τνκέα - Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ 

Π.Γ. 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Φεβξνπάξηνο 2014) 
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ηεο  πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νδήγεζε ζηελ αξρή ηεο 

αληηθαηάζηαζεο φισλ ησλ απνιπνκέλσλ κε λέεο πξνζιήςεηο. 

Η εμέιημε απηή εμάιεηςε ηελ λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο απνκάθξπλζεο 

πξνζσπηθνύ κε  κεζφδνπο νξηδνληίσλ θαηαξγήζεσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ.  Σπληζηά 

ινηπφλ  απνθαηάζηαζε δπζκελνύο θαη αλαηηηνιόγεηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο  

ε επαλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θιάδσλ ή δνκψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ ρσξίο 

νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε κε θξηηήξηα απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο. 

Τν γεγνλφο φηη ην πξνζσπηθφ πνπ επαλέξρεηαη εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα  

εζεινληηθήο θηλεηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ εηδηθψο αηηηνινγεκέλεο 

αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζε πξνζσπηθφ, κπνξεί ζε θάπνην βαζκό λα 

ζπκβάιεη ζηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο θαηαλνκήο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ 

ππεξεζηώλ. 
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Γ. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Άξζξν 1 

Η επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απεξγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Τν γεγνλφο απηφ ηξαπκάηηζε 

ηηο ζρέζεηο ηεο Πνιηηείαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο γεληθφηεξα θαη ηνπο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο θνξείο. Η ξεηή απνζχλδεζε ηνπ κέηξνπ ηεο επίηαμεο 

πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ άζθεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κεξψλ.     

Άξζξν 2 

Με ηελ πξνηεηλνκέλε δηάηαμε εηζάγεηαη κηα δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

- απφ Δλψζεηο Γηθαζηηθψλ, Σπγθιήησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Ννκηθέο 

Σρνιέο ή Τκήκαηα Πνιηηηθψλ ή Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Οινκέιεηα Γηθεγνξηθψλ 

Σπιιφγσλ - γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΑΣΔΠ θαη ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Η 

δηαδηθαζία απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηαθάλεηα κέρξη ζήκεξα κάιινλ αδηαθαλψλ 

δηεξγαζηψλ. 

Πξνηείλεηαη ε εμήο δηαηχπσζε: «…ππνβάιινπλ πξνηάζεηο νη Ελώζεηο ησλ 

Δηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ, νη Σπγθιήηνη ησλ Παλεπηζηεκίσλ και οι Συνελεύσεις των 

Τ.Ε.Ι. πνπ πεξηιακβάλνπλ Ννκηθέο Σρνιέο ή Τκήκαηα Πνιηηηθώλ  ή Δνηθεηηθώλ 

Επηζηεκώλ…». 

Άξζξα 3-8 

Πξνβιεκαηηζκφ γελλά ε απνπζία δηαδηθαζίαο δηαηηεζίαο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη θαηά ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηαζηάζεηο φπνπ ε κία πιεπξά 

ζα δχλαηαη λα νδεγήζεη πξαθηηθά ηελ δηαδηθαζία ζε αδηέμνδν θαη πξνηείλεηαη 

ζρεηηθή πξφβιεςε κε ηε ζπκβνιή πξνζσπηθνηήησλ απφ ην δηθαζηηθφ ζψκα. 
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Άξζξν 9 

 Δξσηήκαηα γελλψληαη αλαθνξηθά κε ηηο απσιεζζείζεο απνδνρέο θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο, θαζφζνλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο δελ 

πξνθχπηεη ζαθψο πξφζεζε απνθαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ απνδνρέο. 

Δπίζεο ζα ήηαλ δπλαηφλ, ζην πλεχκα θαη ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

(ελδεηθηηθά ηνπ ΓΔθ Πεηξ 30/2013 θαη 33/2013), λα πξνβιεθζεί ξεηψο δπλαηφηεηα 

άξζεο ηεο δπλεηηθήο αξγίαο γηα νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο. 

Άξζξν 13 

παξ.2 

 Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε αίξεηαη κηα αδηθία ζε βάξνο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Η Γηνίθεζε, αιιά θαη ε ζρεηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/91 

ζεσξνχζαλ φηη δελ δεζκεχεην ε Γηνίθεζε, ζε πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ ππαιιήισλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, απφ ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο πξνζεζκίεο 

ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Γειαδή ελψ ίζρπαλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

δεζκεχζεηο γηα δηεθπεξαίσζε ή ελεκέξσζε επί αηηεκάησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ, 

ε Γηνίθεζε θαη ε αλσηέξσ Δπηηξνπή κε ηηο απνθάζεηο ηεο ζεσξνχζαλ φηη δελ ίζρπε 

ην ίδην θαη γηα ηνπο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο, φηαλ αηηήζεηο ησλ ζρεηίδνλην κε ζέκαηα 

ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Έηζη φκσο ε Γηνίθεζε παξέβιεπε νπζηαζηηθά φηη 

ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πξνυπάξρεη θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

δεκνζηνυπαιιειηθήο. Σπλαθψο είρε παξέκβεη θαη ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ρσξίο 

φκσο ε αξκφδηεο ππεξεζίεο λα αιιάμνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηαθηηθή ηνπο. Η ξεηή 

αλαθνξά ηεο πξνηεηλνκέλεο δηάηαμεο ζα δηεπθνιχλεη κεγάιν αξηζκφ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ λα έρνπλ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ή έγθαηξε ελεκέξσζε γηα αηηήζεηο ηνπο, 

πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Άξζξν 15 

 Η πξσηνβνπιία γηα ηελ χπαξμε κίαο εληαίαο εξγαζηαθήο ζρέζεσο ζην 

Γεκφζην είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, έρεη κεδεληθφ δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο θαη 

ζεκαηνδνηεί κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία ζηνλ ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο. Τν 

δήηεκα απηφ, σζηφζν, εκπιέθεη ζέκαηα ζπληαμηνδνηηθήο, δηθαζηηθήο θχζεσο αιιά 

θαη εθάπαμ κε απνηέιεζκα λα ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Σπλεπεία απηνχ, ζα πξέπεη 

λα πξνβιεθζεί (α) κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ηπρφλ εθθξεκή έλδηθα βνεζήκαηα, πνπ 

έρνπλ αζθήζεη νη κνληκνπνηνχκελνη ππάιιεινη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί, φηη δελ 
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ζα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα ζπγθξνχζεσο δηθαηνδνζίαο (β) δηάηαμε, ε νπνία λα 

πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 410/1988 θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο, πνπ ζα κνληκνπνηεζνχλ αιιά δελ ζα δηθαηνχληαη εθάπαμ ιφγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ αζθάιηζεο ζην Τακείν Πξνλνίαο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, φηη ην δήηεκα απηφ έρεη αληηκεησπηζηεί λνκνινγηαθά, κέζσ απνθάζεσλ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη νπνίεο έρνπλ θξίλεη, φηη ε ελ ιφγσ απνδεκίσζε 

είλαη πξνλνηαθή παξνρή θαη σο εθ ηνχην πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαη ζηνπο κνλίκνπο 

κε αζθάιηζε ΙΚΑ, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ εθάπαμ βνήζεκα. 

 Δίλαη ζθφπηκν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα πξνζηεζεί ζην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 δηάηαμε, ε νπνία ζα πξνβιέπεη ηα εμήο: 

 «Σην ελ ιόγσ πξνζσπηθό, εθόζνλ κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε ηνπ δελ 

ζπκπιεξώλνληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ιήςε εθάπαμ βνεζήκαηνο από ην Τακείν 

Πξνλνίαο Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ, θαηαβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 55 ηνπ 

π.δ. 410/1988 απνδεκίσζε, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηώλ ππεξεζίαο 

απηνύ».   

 Η ελ ιφγσ δηάηαμε είλαη θξίζηκε γηα ηελ δίθαηε αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία δελ ζα ιάβεη νχηε εθάπαμ 

βνήζεκα νχηε θαη απνδεκίσζε. Δμάιινπ, λνκνινγηαθά ην ζέκα έρεη αληηκεησπηζηεί 

κε αξθεηέο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ (φισο ελδεηθηηθψο, Σ.η.Δ. 

2760/1999, Γ.Δ.Α. 1402/2011, 1731/2010, Γ.Π.Καιακ. 312, 327/2007), ε νπνία έρεη 

θξίλεη φηη ε απνδεκίσζε ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 410/1988 ζπληζηά πξνλνηαθή 

παξνρή, θαηαβάιιεηαη αζρέησο ηεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

κνληκνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δηαηήξεζε σο αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΙΚΑ, 

πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, παξά ηελ απνπζία ζρεηηθήο δηαηάμεσο. 

 Δπηπιένλ, ε Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη φηη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

κεηαθηλήζεθαλ ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. παξά ηε ζέιεζε ηνπο θαη 

έραζαλ ηε κνληκφηεηα επεηδή νη λέεο ππεξεζίεο δελ έρνπλ ζέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ 

αιιά κφλν Ι.Γ.Α.Φ., ζα πξέπεη λα ππάξμεη ξχζκηζε ψζηε λα κπνξνχλ, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ φπνπ λα κεηαηξέςνπλ 

πάιη ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε ζε κφληκε. 

Τέινο, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ εηπσζεί ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, ε Ο.Κ.Δ. 

είλαη εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο ζρεηηθά  ζηελ πξφβιεςε εμαηξέζεσλ απφ ηε 
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κεηαηξνπή θαη άιισλ εηδηθνηήησλ κφλν κε ηελ έθδνζε ΚΥΑ θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο «θεξθφπνξηα». 

Άξζξν 16 

 Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε ρξήζε δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ άιιεο ππεξεζίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε αλακέλεηαη λα 

κεηψζεη ηελ γξαθεηνθξαηία θαη λα έρεη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.  

Αλαθνξηθά, φκσο, κε ηελ θάξηα ηνπ πνιίηε ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηαζζεί ε 

εθαξκνγή ηεο θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ηνπ πηινηηθνχ απηνχ 

κέηξνπ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε επίζεο ηηο εληάζεηο πνπ πξνθάιεζε ζην παξειζφλ ην 

ζέκα ησλ ηαπηνηήησλ. 

Άξζξα 17-19 

 Η εθαξκνγή ησλ πξνηεηλνκέλσλ δηαηάμεσλ ζα κεηψζεη ηελ γξαθεηνθξαηία θαη 

ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηηο αξρέο. Η εκπεηξία πνπ ζα 

απνθηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απινπζηεχζεσλ θαη ησλ ζπλεπαγνκέλσλ 

επηηαρχλζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλακέλεηαη, φπσο έρεη ζπκβεί θαη ζην 

παξειζφλ, λα πξνθαιέζνπλ πξνηάζεηο θαη γηα πεξαηηέξσ απινπζηεχζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Άξζξν 20 

Γεδνκέλνπ, φηη πθίζηαληαη αξθεηνί ππάιιεινη, πνπ έρνπλ θεξδίζεη απνθάζεηο 

ηαθηηθψλ αγσγψλ θαη ππεξεηνχλ βάζεη απηψλ, θξίζηκν ζα ήηαλ λα πεξηιεθζνχλ θαη 

απηνί ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Άξζξν 22 

Πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ε ζπγθξφηεζε ησλ Τξηκειψλ Δπηηξνπψλ θαη 

εηδηθφηεξα ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηειερψλ κε αξκνδηφηεηεο δηαθνξεηηθέο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ησλ Δπηηξνπψλ. Πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ απνθιεηζηηθά απφ ζηειέρε ησλ θαζ’ χιελ αξκνδίσλ κνλάδσλ γηα 

ηελ νξγαλσηηθή πνιηηηθή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ πνιηηηθή γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 
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Άξζξα 23-24 

Η δηαηχπσζε ησλ δπν απηψλ άξζξσλ θαηαιείπεη πεξηζψξηα δηαθνξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθψλ ησλ Υπνπξγείσλ, πνπ ηέζεθε ζε 

δηαζεζηκφηεηα θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 90 θαη 91 ηνπ λ.4172/2014 αιιά πάληνηε 

δπλάκεη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ θαηήξγεζαλ ην ζχλνιν ή κέξνο θιάδσλ 

ππεξεηνχλησλ κνλίκσλ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ. Θα 

πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο, δεδνκέλνπ, φηη κηιάκε γηα ηεξάζηην αξηζκφ ππαιιήισλ, 

πεξίπνπ 13.000 εθ ησλ νπνίσλ κφιηο 600 έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πίλαθεο θηλεηηθφηεηαο, 

φηη νη δχν σο άλσ δηαηάμεηο αθνξνχλ θαη ην πξνζσπηθφ απηφ. Λφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ε δηάηαμε γηα ην πξνζσπηθφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζαθήο, δεδνκέλνπ κάιηζηα, φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πνπ ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ έιαβε ρψξα κε ηνλ ίδην ηξφπν, ππάξρεη ξεηή δηάηαμε. 

Πξέπεη δελ λα ζεκεησζεί, φηη ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 23 είλαη ηφζν λεθειψδεο, πνπ 

ηειηθψο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εθαξκνγή ηεο. 

Άξζξν 28 

 Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεηηθή ε επαλαθνξά ηεο γξαπηήο 

θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο ζηνλ «Φάθειν Δπίθαηξνπ Θέκαηνο», θαζφζνλ ζα 

ζπκβάιιεη ζην λα δηαθξηζνχλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζεηηθέο, αλαιπηηθέο, αιιά  θαη θξηηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε εμεηάζεηο ηφζν πςεινχ επηπέδνπ δελ λνείηαη 

εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ (βι. πεξ. α΄ ηεο παξ. 10) ρσξίο 

ηαπηφρξνλα λα πξνβιέπεηαη αξλεηηθή βαζκνιφγεζε ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο. 

 

  

 


