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ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου για την διαφάνια, αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης».

Με αφορμή το σχέδιο νόμου για αξιολόγηση και «επιλογή προϊσταμένων στον δημόσιο»
πρέπει να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

To Ν/Σ  κινείται  στην  σωστή  κατεύθυνση  αρκεί  να  μην  αποτελέσει  και  αυτό  άλλο  ένα
νομοθέτημα το οποίο θα παραμείνει χωρίς εφαρμογή. Από το σημείο αυτό και πέρα πρέπει
να  γίνουν  κάποιες  βελτιώσεις  οι  οποίες  θα  αίρουν  ισοπεδωτικές  λογικές  στην  κρίση
στελεχών προερχομένων από πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα:

1. Στο άρθρο 21 και στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης στα μέλη που συμμετέχουν, ο
Γενικός Διευθυντής που θα προέρχεται από έτερο φορέα προτείνεται να είναι από
οργανική  μονάδα  αντικειμένου  ιδίου  με  την  υπηρεσιακή  δομή  από  την  οποία
προέρχεται  ο  ενιστάμενος  και  επιπλέον  να  είναι  και  του  ιδίου  κλάδου  με  τον
ενιστάμενο.  Αυτό  είναι  απαραίτητο  γιατί  σε  πολλές  περιπτώσεις  η  υπό  κρίση
ένσταση μπορεί να αναφέρεται σε εξειδικευμένα ζητήματα της υπηρεσίας τα οποία
δεν  μπορούν  να  κριθούν  από  μη  καλούς  γνώστες  του  αντικειμένου  της
υπηρεσιακής μονάδας.

2. Στο άρθρο 25 και όσον αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007
στην παράγραφο 3, η προβλεπόμενη εξέλιξη της κατηγορίας ΔΕ έως τον Α’ βαθμό
θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί, την στιγμή μάλιστα που η βαθμολογική δεν συνδέεται
με την μισθολογική εξέλιξη.

3.  Στο  άρθρο  25  και  όσον  αφορά  στην  τροποποίηση  του  άρθρου  82  του  Ν.
3528/2007 στην παράγραφο 1, η εξέλιξη της κατηγορίας ΠΕ θα  πρέπει να είναι
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συντομότερη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ουσιαστικά να ταυτίζεται με
την κατηγορία ΤΕ. Θεμιτό είναι να υπάρχει τουλάχιστον τετραετής τελική διαφορά
στην χρονική διάρκεια εξέλιξης από τον εισαγωγικό στον καταληκτικό βαθμό.

4. Στο  άρθρο  25  και  όσον  αφορά  στην  τροποποίηση  του  άρθρου  83  του  Ν.
3528/2007, στον σχηματισμό κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου θα πρέπει να
λαμβάνεται  υπόψη  και  η  γνώμη  παρισταμένου  εκπροσώπου  των  εργαζομένων
(Σωματείου στο οποίο συμμετέχει) ή τουλάχιστον εργαζομένου του ιδίου κλάδου με
τους  κρινόμενους.  Είναι  γνωστό  ότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  τα  υπηρεσιακά
συμβούλια απαρτίζονται από άσχετες ειδικότητες οι οποίες μπορεί να λαμβάνουν
απόφαση για εργαζομένους ανώτερης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
αναζητηθεί με ποια εχέγγυα οι μετέχοντες στο υπηρεσιακό αυτό συμβούλιο μπορεί
να σχηματίσουν άποψη για εργαζόμενο ανώτερης πιθανόν κατηγορίας και άλλου
κλάδου.

5.  Στο  άρθρο  26  και  όσον  αφορά  στην  τροποποίηση  του  άρθρου  98  του  Ν.
3528/2007  στην  παράγραφο  6,  πρέπει  να  διευκρινιστεί  ποια  είναι  τα  μέσα
απόδειξης της προϋπηρεσίας,  που υποβάλλονται  και  ποιος λαμβάνει  την τελική
απόφαση αποδοχής ή απόρριψης.

6. Στο άρθρο 29  και  όσον αφορά  στην τροποποίηση  του  άρθρου 85  του  Ν.
3528/2007 στην παράγραφο 3α,  η  μοριοδότηση με  100 μόρια  του βασικού
τίτλου  σπουδών,  ανεξαρτήτως  προέλευσης  του  τίτλου  αδικεί  τις
πανεπιστημιακές σχολές,  ειδικά δε πανεπιστημιακές σχολές στις οποίες η
διάρκεια φοίτησης είναι πέραν την πενταετίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει
να  προβλέψει  την  επιπλέον  μοριοδότηση  του  τίτλου  σπουδών  των
πανεπιστημιακών  σχολών  και  επιπλέον  μοριοδότηση  για  τον  χρόνο
σπουδών πέραν των τεσσάρων έτσι  ώστε  ο  πενταετούς  διάρκειας  τίτλος
σπουδών  να μοριοδοτείται τελικά με 150 μόρια. Σε  διαφορετική περίπτωση
έχουμε να κάνουμε με μια ισοπεδωτική λογική, την στιγμή που είναι γνωστό
ότι το σύνολο των πανεπιστημιακών σχολών διεθνώς αξιολογούνται ώστε να
είναι  σαφής  η  διαφορετική  βαρύτητα  των  σπουδών  ανάλογα  με  το
εκπαιδευτικό  ίδρυμα  στο  οποίο  γίνονται  αυτές.  Επιπλέον  προτείνεται  η
μοριοδότηση του βασικού τίτλου να αποτελεί γινόμενο του βαθμού επί 10,
μόνο βέβαια στην περίπτωση που οι πανεπιστημιακοί τίτλοι (με μεγαλύτερο
βαθμό  δυσκολίας  στην  απόκτηση)  «πριμοδοτηθούν»  με  κάποια  επιπλέον
μόρια:

7. Στο ίδιο παραπάνω άρθρο η μοριοδότηση με 250 μόρια της φοίτησης στην
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποτελεί υπερβολή, όταν η κατοχή διδακτορικού μοριοδοτείται με
μόλις 50 μόρια επιπλέον, η δε κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου μοριοδοτείται με
100  μόρια  λιγότερο.  Δηλαδή  ένας  κάτοχος  μεταπτυχιακού  θεωρείται
κατωτέρων προσόντων σε σχέση με έναν απόφοιτο της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.;

8. Στο  άρθρο  29  και  όσον  αφορά  στην  τροποποίηση  του  άρθρου  85  του  Ν.
3528/2007, στην παράγραφο 3δ είναι γνωστή η αντίθεσή μας στην χρήση κριτηρίων
τα οποία εμπεριέχουν απόλυτα το στοιχείο της υποκειμενικότητας, επομένως δεν
διασφαλίζουν την αντικειμενική και ισότιμη κρίση των Συναδέλφων. Η συνέντευξη
δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο καθορισμού κρίσης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν σε
επίπεδο οργανικής μονάδας τμήματος προβλέπεται να γίνεται από το υπηρεσιακό
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συμβούλιο  το  οποίο  στις  περιπτώσεις  π.χ.  των  Περιφερειών  αποτελείται  από
άσχετες  μεταξύ  τους  ειδικότητες,  σε  πολλές  δε  περιπτώσεις  χαμηλότερης
κατηγορίας  από  τους  κρινόμενους.  Ακόμη  και  αν  η  διαδικασία  αυτή  τελικά
υιοθετηθεί θα πρέπει να είναι ανοιχτή και να γίνεται ενώπιον οποιουδήποτε θέλει να
την  παρακολουθήσει  και  σε  κάθε  περίπτωση  με  πολύ  χαμηλούς  συντελεστές
βαρύτητας.

Τέλος  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  νομοθετικά  ότι  η  όλη  διαδικασία  για  την  περιοδική
πραγματοποίηση  της  διαδικασίας  των  κρίσεων  (έκδοση  απόφασης-προκήρυξης  που
προβλέπεται  στην  υπό  διαβούλευση  τροποποίηση  του  άρθρου  86,  Ν.  3528/2007)  θα
πρέπει να ξεκινά ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απόφαση αιρετού οργάνου (Υπουργού,
Περιφερειάρχη, Δημάρχου) και να αποτελεί  ρητή υπηρεσιακή υποχρέωση της αρμόδιας
Διεύθυνσης  Διοικητικού  η  παράλειψη  της  οποίας  θα  αποτελεί  σοβαρό  πειθαρχικό
παράπτωμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαιωνιστούν φαινόμενα όπου ο κάθε αιρετός
να  αναστέλλει  επ’  αόριστον  τις  διαδικασίες,  όπως  π.χ.  φαινόμενα  ακόμη  και  σήμερα
Περιφέρειες  να  μην  έχουν  προχωρήσει  σε  εκλογές  για  την  ανάδειξη  νέων  αιρετών
εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, αφού προφανώς θα είναι στην διακριτική του
ευχέρεια να μην εκδίδει την απόφαση-προκήρυξη. 

Για το Δ.Σ.
         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ
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