ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σ', ό σχέδιο νόμου «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα καί άλλες
διατάξεις».
Ιΐυός ιή Βονλίι τών 'Ελλήνων

Οί έμφανιζόμενες άνάγκες τής Διοίκησης κάλυπταν καί
τροφοδότησαν παραδοσιακά ένα ασαφές σύστημα εξεταστι
κών διαδικασιών, πού αξιολογούσε- θέτοντας- ορισμένα κριτή
ρια, για τη μελλοντική πρόσληψη των μόνιμων δημόσιων
υπαλλήλων στή Διοίκηση.
Τ
Ιστορικά ή έμφάνιση, καθιέρωση κϊί άνάπτυξη τών
διαγωνιστικών εξετάσεων για την εισαγωγή στή Δημόσια
Διοίκηση, ταυτίστηκε μέ τήν άναζήτηση καί καθιέρωση
της στοιχειώδους άξιοκρατίας άπό τή πλευρά τής πολιτείας.
Σήμερα όμως, ή διαγωνιστική μέθοδος- στρατολογήσεων
στή Διοίκηση, περνά σοβαρή κρίση καί αποτελεί ίσως τήν
αφετηρία μιας _άπάνθρ·ωπης πολιτειακής^διαδικασίας πού
υποχρεώνει σέ ψυχική καί υλική καταπόνηση τον πολίτη-ύποψήφιο.
Ή παραδοσιακή στρατολόγηση στή καριέρα τοΰ Δημοσίου
δοκιμάστηκε ιδιαίτερα τή τελευταία δεκαετία, πού υπήρξε
περίοδος μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης για τή
χώρα μας, μέ τά εξής άποτελέσματα^—*
α) Δίπλα στον άσταθή ιδιωτικό- τομέα- νά κερδίζουν
έδαφος οΐ προσφορές ευκαιριών για τή μελλοντική ένταξη
στό Δημόσιο μέ όποιαδήποτε μορφή .καί περιεχόμενο.
β) Οί άντίστοιχες προκύπτουσες άναλογίες νά καθιστούν
άγχούδη καί εξαιρετικά βεβαρημένη ψυχολογικά τή συμμετοχή τών υποψηφίων στις άσφυκτίουσες διαγωνιστικές
διαδικασίες. '
γ) Νά δημιουργούνται άτελείωτοι πίνακες έπιτυχόντων
πού συντηρούσαν γιά μεγάλα χρονικά διστήματα τήν ελπίδα
γιά πρόσληψη στό Δημόσιο, τις περισσότερες φορές μάταια,
με συνακόλουθο αποτέλεσμα τήν άναβολή γιά τήν συμμε
τοχή ή τήν ένταξη σέ όποιαδήποτε άλλη επαγγελματική
ή παραγωγική διαδικασία.
Γ. .
“ - ■ ■'
δ) Νά άναπτύσσονται σχέσεις εξάρτησης τών νέων μέ
"τήν έκάστοτε πολιτικά έξουσία, τούς υπουργούς, βουλευτές,
πολιτικούς ή διοικητικούς παράγοντες καί νά ένισχύεται
ή ρουσφετολογία έν δψει τής πραγματοποίησης τοΰ όνείρου
'τής δημόσιό-υπαλληλοποίησης.
....
,·. ε) Νά άχρηστεύονται ουσιαστικά νόμιμες αναγνωρισμένες
πολιτειακές διαδικασίες πολλών χρόνων έκπαίδευσης (πτυ'χία Α.Ε.Ι., ΚΑΤΕΕ κ.λ.π.) πού καθίστανται άνίσχυρες,
εφόσον άπαιτοΰνται γενικού περιεχομένου έξετάσεις χωρίς
καμιά έξειδικευμένη γνώση καί προσανατολισμό.
στ) Νά άπαλ.είφεται εντελώς κάθε κοινωνικό κριτήριο
τών υποψηφιοτήτων μέ άποτέλεσμα τήν έπίσημή αδιαφορία
τής Πολ.ιτείας γιά τήν υποκειμενική κατάσταση τών υπο
ψήφιων (ύπαρξη οικογενειακών βαρών, γεωγραφικά κατα
γωγή καί προέλευση κλ.π.).
.
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ζ) Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες κατάρτησης τών πινάκων
έπιτυχόντων, άντικειμενικός καρπός ύπήρχε ή γενική .λαϊκή
δυσφορία καί καχυποψία γιά τή διαβλητότητα τών εξετάσεων
μέ άποτέλεσμα νά δημιουργεΐται ένας άσφυκτικός κλοιός
δυσπιστίας πού κλόνιζε συθέμελα τό θεσμό τών διαγωνιστικών εξετάσεων καί τών προσλήψεων.
Ή πραγματικότητα έχει διαψεύσει καί τις πιο άγαθές
καί καλοπροαίρετες διαθέσεις γιά τόν άδιάβλ.ητο τρόπο
εισδοχής τών νέων στό Δημόσιο. Ούτε οι διαγωνισμοί
μεταξύ κλειστού κύκλου υποψήφιων ούτε ή πρόσληψη
χωρίς δοκιμασία έκτακτων (πού ύστερα άπό λίγο μονι
μοποιούνται καί εντάσσονται συχνά, λόγω προϋπηρεσιών,
στό πλευρό τών συναδέλφων τους·πού εΐσήλθαν κανονικά
μέ εξεταστική διαδικασία στήν ύπηρεσία)’ ούτε οί άθρόες
μετατάξεις άπό κατώτερη σέ άνώτερη κατηγορία μέ προνο
μιακές μεταβατικές διατάξεις' ούτε οί προσλήψεις σωρείας

έπιλαχόντων-ιιεπιτυχόντων», κλ.π., συνέτειναν στήν επι
θυμητή άξιοκρατία, στήν άξιοπιστία τής άδιαβλητότητας
τών διαγωνισμών καί προσλήψεων, τήν άνύψωση τ?ς
στάθμης καί τής άποδοτικότητας τών ύπηρεσιών καί τών
φορέων τού Δημοσίου τομέα. ’Αντίθετα συνέβαλ.αν μοιοαία
στήν ύποβάθμισή τους. Κι άκόμα τροφοδότησαν τή διάθεση
γιά ψηφοθηρία μέ τήν ύπόσχεση τής χαριστικής πρόσληψης
σέ κάττοιο φορέα.
Ή j Σοσιαλιστική Κυβέρνηση έχοντας χρέος στήν ίδια
την αρχή τής ίσης μεταχειρησης τών έλλήνων πολιτών.

κοινωνική, κατακραυγή
ias»:

Τό νομοσχέδιο αυτό στοχεύει στή ριζική καί δραστική
ανατροπή της τακτικής καί τών μεθοδεύσεων αυτών πού
συνετέλεσαν στή βαθμιαία καθίζηση τής ποιότητας καί τής
παραγωγικότητας τών ύπηρεσιών καί συνέβαλαν στή δη
μιουργία ένός πλέγματος άθέμιτων καί άνεπίτρεπτων συ
ναλλαγών τών κρατούντων μέ τούς πολίτες.
Προσδοκούμε, τό νομοσχέδιο αύτό, νά επιφέρει τήν
έκμηδένιση τών νοσηρών αύτών καταστάσεων μέ τή θέσπιση
ένός άδιαβλήτου συστήματος πλήρωσης τών θέσεων τού
Δημόσιου τομέα πού θά είναι κοινωνικά δίκαιο καί θά
εξυπηρετεί τή κατεύθυνση τής Κυβέρνησης γιά μιά ποιοτική
άλλαγή μεθόδων καί νοοτροπίας στό τομέα αύτό. Μία
άλλαγή μέ κριτήρια άξιοκρατικά καί σύμφωνα μέ τό δημόσιο
συμφέρον καί τή κοινωνική δικαιοσύνη.
Τό νέο σύστημα εισαγωγής στον Δημόσιο τομέα άναπτύσσεται στή βάση ορισμένων σταθερών κριτηρίων πού ή
ισόρροπη κλιμάκωσή τους δημιουργεί τις άσφαλεΐς προϋπο
θέσεις άξιοκρατικού τρόπου πρόσληψης καί επιλογής.
- Ό καθορισμός τών κριτηρίων έγινε μετά άπό συγκεκριμένη
καί αναλυτική αντιμετώπιση τής σημερινή; ελληνικής πραγμα
τικότητας, τής ιστορικής εξέλιξης τής κοινωνίας μας, τής
διαμόρφωσης τού έλληνικού κράτους, τής κοινωνικής δια
στρωμάτωσης τοΰ λαού μας καί τών εύκαιριών γ-ιά μόρφωση
καί δουλ.ειά πού απορρέει άπό αυτή, τών άνιτ-τήτων καί
τών διακρίσεων πού ύπάρχουν άκόμα σάν κατάλοιπα τής
πολιτικής τών Κυβερνήσεων τής Δεξιάς, τής σημερινής
άλλά καί τής σχεδιαζόμενης γιά τό μέλλον διάρθρωσης τής
διοίκησης στό Δημόσιο τομέα.
Δεσμευτικούς παράγοντες γιά τή σύνταξη τού νομοσχέ
διου αύτοΰ άποτέλεσαν ή πολιτική τής Κυβέρνησης” τή;
’Αλλαγής γιά περιφερειακή άνάπτυξη καί ένίσχυση τού
κοινωνικού ρόλου τής ελληνικής ύπαίθρου καθώς καί ή
στρατηγικής σημασίας επιδίωξη γιά μετατροπή τών δημο
σίων ύπηρεσιών άπό άπρόσωπους γραφειοκρατικούς μηχα
νισμούς σέ λειτουρικά κύταρα συμφιλίωση τοΰ κράτους μέ
τό πολίτη μέ βάση τις άρχές τής ισονομίας τής ίσοπολιτείας.
Ήείσοϊος στό Δημόσιο τομέα ·9ά είναι τό άποτέλεσμα μιας
σύν-λεσης χαί αυτόματης επεξεργασίας παραγόντων πού συν
τρέχουν στο πρόσωπο τοΰ υποψήφιου στους όποιους ή Πολιτεία
άποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα όπως ή οικογενειακή κατά
σταση, ή ήλ.ικία, ή έντοπιότητα, ό χρόνος άπάντησης τού
πτυχίου ή τυχόν άποφοίτηση άπό νυχτερικό σχολείο, ό
βαθμός τού άπολυτηρίου γιά τούς ύποψήφιους τής κατηγο
ρίας ΜΕ, ή άπάντηση μεταπτυχιακού τίτλ.ου σπουδών ή
διδακτορικού διπλώματος, κλ.π. Οί παράγοντες αυτοί μέ τή
χρησιμοποίηση διαφόρων συντελεστών καθορίζουν, σέ συν
δυασμό μέ τήν έπιλογή τών ένδιαφερομένων καί τις. προτι
μήσεις γιά πρόσληψη πού δηλώνουν, τήν ένταξη καί τή
σειρά εγγραφής στούς πίνακες διορίσεων.
Οί πίνακες αύτοί δέν είναι ενιαίοι γιά όλη τήν επικράτεια
άλλά άντιστοιχούν στον κάθε νόμο, άφοΰ ό ύποψήφιος μόνο
σέ ένα νομό μπερεΐ νά κάνει τις ΐπ λ'.γές του, βοηθώντας
έτσι τή κατεύθυνση γιά άπι κέντρωοη καί έπιστροφή στον,
τόπο καταγωγής.

—

*Η ϊνταζη στόν πίνακα σημαίνει τη βέβαια και απροσχη
μάτιστη πρόσληψη τοϋ υποψήφιου στην επιθυμητή' γιαυτόν,
κατά τη σειρά προτίμησης πού ό ίδιος δήλωσε, θέση.·,-"Γι
Ή σημερινή 'Ελλάδα, αναμφίβολα, χαρακτηρίζεται ακόμα'
άπύ τή κοινωνική ανισότητα. 'Αλλη μόρφωση, καλλιέργεια
καί παιδεία, ακόμα καί ύφος έχουν οί έμποροι, οί προνομιούχοι
καί οί κάτοικοι των μεγάλων άστικών κέντρων. Οί άλλοι οί
μή προνομιούχοι καί κάτοικοι των επαρχιών. Σ’ αυτή τήν
άνισότητα της προέλευσης ή σημερινή πολιτική εξουσία άντιτάσσει τήν ισότητα της εισαγωγής στις υπηρεσίες τοϋ Δη
μόσιου τομέα.
Τά ενδεχόμενα μειονεκτήματα από τή κατάργηση των
διαγωνισμών, τά άντιμετωπίζει ή κυβέρνηση μέ μία και
νούργια διοικητική παιδεία πού θά προσφέρει σ’ όλους τούς
'Έλληνες δημόσιους ύπάλληλους μέ τό Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης, πού ιδρύεται μέ νέο σχέδιο νόμου
πού πολύ σύντομα θά κατατεθεί στή Βουλή. Έκεΐ καί ή .
παραπέρα άξιολόγηση θά είναι αυστηρή καί περισσότερο
άξιοκρατική.
Στήν κοινωνική άνισότητα, λοιπόν, καθιερώνουμε ισό
τητα εισαγωγής. Στούς ήδη όμως Δημόσιους ύπάλληλους
επιβάλλεται δικαιολογημένος έλεγχος, κρίση καί διαρκής
επιμόρφωση.
!
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Πρόκειται γιά μιά άλλη φιλοσοφία πού όσο καί έάν σή
μερα πρόκαλεΐ, εξυπηρετεί τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα
τής Ελληνικής κοινωνίας.
Γενικά, μέ τή ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου καί τήν έφαρμογή
του, θά προκύψουν τά έξής άποτελέσματα :
— Καταργεϊται οριστικά τό ρουσφέτι γιά τή πρόσληψη
σέ θέσεις τοϋ Δημοσίου τομέα.
— Τά υπάρχοντα φροντιστήρια γιά τή προετοιμασία τών
υποψηφίων υπαλλήλων τοϋ Δημοσίου, παύουν νά έχουν
λόγο ύπαρξης καί λειτουργίας.
.’.λ
; ·...
—Ένισχύεται ή δευτεροβάθμια καί έμμεσα ή τριτοβάθμια
εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου 0Tt οί ρυθμίσεις τοϋ
νομοσχεδίου λειτουργούν σάν κίνητρο γιά τήν άμιλλα τών
μαθητών σπουδαστών καί φοιτητών. Παράλληλα, τό δι
δακτικό προσωπικό τής Μέσης, ’Ανώτερης καί ’Ανώτατης
’Εκπαίδευσης επωμίζεται ένα μεγάλο μέρος τής εύθύνης
γιά τή βελ.τίωση τής Δημόσιας Διοίκησης. Γιατί όλοι οί
νέοι πού άποφοιτοϋν άπό κάθε βαθμίδα τής Εκπαίδευσης
είναι, δυνητικά, υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι.
— Πραγματοποιείται ουσιαστική άναγνώριση, καί 6χ
μόνο τυπική, τής έκπαιδευτικής διαδικασίας καί τής ποιό
τητας τών παρεχόμενων γνώσεων στά Γυμνάσια, τά Λύκεια,
τις ’Ανώτερες καί τις ’Ανώτατες σχολές.
—Ή έπιλ,ογή γιά τό τόπο, τήν ύπηρεσία καί τή θέση
διορισμού άνήκει πλέον κατά κύριο λύγο στον υποψήφιο
μέ άποτέλ.εσμα νά περιορισθοϋν σημαντικά οί πιέσεις γιά
άποσπάσεις καί μεταθέσεις, καθώς καί οί έξ αύτών συνακό
λουθες έξαρτήσεις καί συναλλαγές.
— Μέ τή Νομαρχιακή κατανομή τών πινάκων διοριστέων
δίνεται ή εύκαιρία στούς νέους νά βροΰν δουλειά στο τόπο
τους. Σέ συνδυασμό δέ μέ τήν αποκέντρωση τών ύπηρεσιών,
ένισχύεται ή περιφέρεια καί περιορίζεται ή τάση τής μετα
κίνησης τοϋ πληθυσμού προς τό κέντρο, μέ σημαντικές
επιπτώσεις στή κοινωνική, οικονομική καί πολιτιστική
εξέλιξη.
— Καταργεϊται τό κώλυμα διορισμού λόγω έντοπιότητας.
"Ετσι δίνεται ή δυνατότητα στούς ύπα/λήλους νά ζήσουν
<at νά σταδιοδρομήσουν στο τόπο τους καί καταργεϊται
“ο πλ.αίσιο πού είχε χαλκεύσει ή Δεξιά γιά νά μπορεί νά
'fY/J-'· καί νά έξαρτά τούς ύπάλληλους; Οί ύπάλλ.ηλ.οι
-ένουν πλ,έον έκτεθιμένοι στή μόνιμη κριτική καί έλεγχο πού
χ «σκεϊται άπό τό κοινωνικό περίγυρο, μέ άποτέλεσμα τή
αλ.υτερη καί άποδοτικότερη λειτουργία τής διοίκησης πού
παίρνει άνθρώπινο πρόσωπο καί γίνεται υπηρέτης τοϋ λ.αοΰ
σνα κράτος δικαίου καί όχι άπρόσωπος παρατηρητής καί
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ράθυμος διεκπεραιωτής τών αιτημάτων καί τών πρόβλημάτων του λαού.
*
,
Εΐδικώτερα :
Μέ τό άρθρο 1 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ή πλήρωση κατά
τρόπο ενιαίο τών θέσεων ή άπασχολήσεων τοϋ Δημόσιου
Τομέα γιά τις όποιες τυπικό προσόν πρόσληψης είναι τό
άπολυτήριο Μέσης ’Εκπαίδευσης ή τό πτυχίο ’Ανώτερης ή
’Ανώτατης σχολής. Ή εισαγωγή τοϋ νέου συστήματος
συνεπάγεται τήν άντίστοιχη κατάργηση τών διατάξεων πού
προβλέπουν διάφορους τρόπους πρόσληψης. Ό θεσπιζό
μενος κανόνας έχει δύο δέσμες εξαιρέσεων. Μέ τήν πρώτη
διατηρούνται ορισμένοι ειδικοί διαγωνισμοί καί έπιλογές
προσλήψεων σέ θέσεις πού άπαιτοϋν ύψηλής στάθμης προ
σόντα. ’Αλλά ή πρωτοβουλία γιά τήν προκήρυξή τους περι
έρχεται στον Υπουργό Προεδρίας τής Κυβέρνησης σέ
σύμπραξη μέ τον αρμόδιο Υπουργό καί άποκλείεται ή δη
μιουργία κατάστασης έπιλαχόντων. Μέ τή δεύτερη δέσμη
εξαιρέσεων άναφέρονται συγκεκριμένα οί κατηγορίες που
δέν υπάγονται στο θεσπιζόμενο σύστημα έπιλογής είτε
λόγω τοϋ ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, είτε γιατί τά ύπάρχόντα ειδικά συστήματα έπιλογής ή άπορρόφησής τους, λει
■
τουργούν μέ άδιάβλητο τρόπο..
Τό άρθρο 2 τοϋ σχέδιου αφορά τό στάδιο γνωστοποίησης,
μία φορά κάθε χρόνοβ τών άναγκών, σέ θέσεις—όλων τών
~ ύπηρεσιών~καί φορέων τοϋ Δημόσιου Τομέα μέ μνημόνευση
τών κατηγοριών καί τών ειδικοτήτων. Ή συγκέτρωση
καί έπεξεργασία τών στοιχείων γίνεται άπό αρμόδια Διεύ
θυνση τοϋ Υπουργείου Προεδρίας.
Έν 6ψει τών στοιχείων πού παρέχει τό άρχικό στάδιο τής
διαδικασίας ή Τριμελής έξ 'Τπουργών ’Επιτροπή, άποφασίζει, κατά τό άρθρο 3 τοϋ σχέδιου γιά τον άριθμό τών ύπαλλ.ήλων πού θά προσληφθοϋν σέ κάθε νομό κατά κατηγορίες
καί φορείς, καί καλεϊ τούς ενδιαφερομένους νά δηλώσουν
έγγραφα τό ενδιαφέρον τους.
'
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Τό άρθρο 4 τοϋ σχέδιου άσχολεΐται μέ τό όριο ήλικίας
καί τις στρατιωτικές ύποχρεώσεις τών υποψηφίων, μέ τό
ειδικό καί μηχανογραφικά επεξεργασμένο έντυπο έγγραφής
τής αίτησης, μέ τά δικαιολογητικά πού θά κατατίθενται,
μέ τις ύπηρεσίες πού θά παραλαμβάνουν τις αιτήσεις καί
τις συνέπειες τής άνακριβοϋς ή ψευδούς συμπλήρωσης τοϋ
εντύπου.
Στο επόμενο άρθρο 5 τοϋ σχέδιου καθορίζεται ό τρόπος
σύνταξης καί τό περιεχόμενο τών πινάκων διοριστέων γιά
κάθε νομό τής χώρας, καθώς καί τή σειρά κατάταξής τους
σ’ αυτούς.
- Στο άρθρο 6 προσδιορίζονται τά κριτήρια πού λ,αμβάνονται ύπόψη γιά τό καθορισμό της σειράς έγγραφής σέ
κάθε πίνακα. ’Επίσης, μέ τρόπο αναλυτικό άναφέρονται οί
όροι καί οί προϋποθέσεις πού επιτρέπουν στό κάθε ύποψήφιο νά άποκτά ορισμένα, άριθμητικά άπεικονιζόμενα μόρια
γιά κάθε συντελεστή. Τό άθροισμα τών μορίων πού άντιστοιχοϋν σέ κάθε κριτήριο έπιλογής καθορίζει τή σειρά
εγγραφής τοϋ υποψήφιου στον πίνακα.
Τό άρθρο 7 τοϋ σχεδίου άναφέρεται στά διοικητικά όργα
να πού αναλαμβάνουν τό έργο της αποδοχής τών έντύπων
αιτήσεων καί τής διαβίβασής τους στό Μηχανογραφικό
Κέντρο τοϋ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβέρνησης. Τό
Κέντρο καταρτίζει τούς πίνακες προσληπτέων σέ κάθε
νομό καί κάθε κατηγορία ή ειδικότητα μέ βάση τήν άπόφαση τής Τριμελούς ’Επιτροπής ώς προς τις θέσεις πού
υπάρχουν, τίς αιτήσεις, τις δηλώσεις γιά τή σειρά προτίμη
ση; τών υποψηφίων. Καταρτίζονται ακόμα γιά κά-λε ενδεχό
μενό πίνακες αναπληρωματικών. Π ροβλέπεται, τέλος, ή έυνατότητα αμφισβήτησης τής ένταξης ή τής παράλειψης ή τής
σειράς κατάταξης άπό τούς ένόιαφερόμενους.
Τό άρθρο 8 άφιερώνεται στό επόμενο στάδιο τής όλης
διαδικασίας. Καταρτίζονται οί κατάλογοι τών διοριστέων
πού πρέπει νά δηλώσουν ότι άποδέχονται τό διορισμό.
Σέ περίπτωση άρνησης αύτών ή διαπίστωσης ύπαρξη,
κωλύματος διορισμού γίνεται ή πρόσληψη έκ τών άναπληρω’
ματικών πινάκων.

—
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Το άρθρο 9 καθιερώνει την υποχρέωση παραμονής στο
νομό για όρισμένη χρονική περίοδο καί τίς δυνατότητες
μετάθεσης, άφοΰ βέβαια τηρηθούν οί οικείες διαδικαστι
κές διατάζεις (π.χ. προηγούμενη γνωμοδότηση τοϋ Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου).
’Εξάλλου μέ τα άρθρα 10, 11 καί 12 τοϋ νομοσχεδίου
ρυθμίζεται τό νομικό καθεστώς των Ειδικών Συμβούλων,
τών Ειδικών Συνεργατών καί τών Επιστημονικών Συνερ
γατών, οί όποιοι προσλαμβάνονται σέ κάθε 'Τπουργεϊο
μέ σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. "Οπως είναι γνω
στό ό θεσμός τών Ειδικών Συμβούλων, τών Ειδικών καί
Επιστημονικών Συνεργατών ρυθμίστηκε σέ νέες βάσεις
μέ τό Ν. 1232/1982 (άρθρο 8) μέ σκοπό την εξυγίανση
της συμβουλευτικής διαδικασίας στήν ελληνική Δημόσια
Διοίκηση. Οί Ειδικοί Σύμβουλοι, οί Ειδικοί Συνεργάτες
καί οί Επιστημονικοί Συνεργάτες δέν παρεμβάλλονται στην
οργανωτική καί βαθμολογική κλίμακα άλλ’ ύπόκεινται άπευθείας στόν 'Υπουργό, για τήν επικουρία τοϋ όποιου έχουν
προσληφθεΐ.
’Επίσης, δέν έχουν άποφασιστικές άρμοδιότητες όποιασδήποτε μορφής, άλλ’ άσκοϋν μόνο καθήκοντα επιτελικά,
παρέχοντας συμβουλές καί διατυπώνοντας- τήν έξειδικευμένη γνούμη τους. Μέ τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται τό
κυβερνητικό έργο καί άξιοποιοϋνται οί νέοι έπιστήμονες
μέ τίς έξειδικευμένες γνώσεις ή τούς μεταπτυχιακούς τί
τλους σπουδών πού καλούνται νά συμβάλλουν στή δια
μόρφωση τής σύγχρονης ελληνικής τεχνολογίας.
Μέ τό άρθρο 13 τοϋ σχεδίου ρυθμίζονται θέματα άφορώντα τήν Προεδρία τών Συμβουλίων καί ’Επιτροπών
καί μέ τό άρθρο 14 θέματα άποδοχών, βαθμολογικής καί
μισθολογικής διαβάθμισης υπαλλήλων υπαγόμενων στόν
Πρωθυπουργό.
,,Τό άρθρο 15 τού σχεδίου άναφέρεται στόν καταλογισμό
τοϋ χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων ή λειτουργών πού διανύεται σέ θέση μετακλητού ύπαλλήλου ή υπαλλήλου μέ
θητεία ή σύμβαση, ώς χρόνου πραγματικής υπηρεσίας
στήν οργανική θέση τήν οποία κατέχουν καί στήν οποία
επανέρχονται. • Στή συνέχεια τοϋ ίδιου άρθρου άναφέρεται ή σύσταση
δύο οργανικών θέσεων βοηθών ορκωτών εκτιμητών στό
Σώμα 'Ορκωτών ’Εκτιμητών καί καθορίζονται τα προ
σόντα διορισμού, ή διαδικασία πλήρωσης τών θέσεων,
καθώς καί ή κατοχύρωση, τά καθήκοντα, καί ή υπηρε
σιακή κατάσταση τοϋ προσωπικού αύτοϋ.
- . '
-,,
Μέ τίς μεταβατικές καί τελικές διατάξεις άντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις για τίς όποιες έπιβάλλεται ή
διαφοροποίηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος καί κοι
νωνικής δικαιοσύνης.
ι
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα καί άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1.

—

ρακάτω διατάξεις. Ή πλήρωσή τους γίνεται στό έξης με
βάση τους πίνακες διοριστέων πού κάθε χρόνο καταρτίζονται
γιά κάθε Νομό.
2. ’Από τή δημοσίευση τοϋ νόμου αύτοϋ καταργοϋνται οί
διατάξεις πού προβλέπουν όποιουβήποτε είδους εξεταστικές
διαδικασίες καί διαγωνισμούς ή επιλογές μέ όποιοδήποτε σύ
στημα, γιά τήν εισδοχή προσωπικού στό Δημόσιο Τομέα μέ τά
τυπικά προσόντα τής προηγούμενης παραγράφου, καθώς καί
οί διατάξεις που προβλέπουν δυνατότητα πρόσληψης χωρίς
διαγωνισμό.
3. Διατηρούνται μόνο οί ειδικοί διαγωνισμοί καί επιλογές
μέ αυστηρά κριτήρια γιά θέσεις πιου άπατοΰν, πέρα άπό τά
συνηθισμένα τυπικά προσόντα, τήν κατοχή έξειδικευμένων
γνώσεων ή εμπειρίας σπουδών ή τήν άριστη γνώση ξένης
ή ξένων γλωσσών. Οί: διαγωνισμοί αύτ&ί προκηρύσσονται,
ύστερα άπό κοινή απόφαση τοϋ Υπουργού Προεδρίας τής Κυ
βέρνησης καί τοϋ αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στήν
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί καθορίζει τά όργανα, τά
εξεταστικά μαθήματα καί τή διαδικασία διενέργειας τοϋ δια
γωνισμού, Στους διαγωνισμούς αυτούς θεωρούνται έπιτυχόντες οί πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας μέχρις ότου συμπληρω
θεί ό αριθμός τών θέσεων πού εχει προκηρυχθεί ή πλήρω
σή τους.
Οί προσλήψεις μέ επιλογή γίνονται μέ βάση τά τυπικά και
ουσιαστικά προσόν ήα τών υποψηφίων. 'Ή διαδικασία καί οί
λεπτομέρειες διενέργειας τών επιλογών αυτών καθορίζονται
μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβέρνησης. Ή
προκήρυξη τών διαγωνισμών και επιλογών γνωστοποιείται
άπό τά μέσα μαζικής ένημέρωσης.
. 4. Άπό τίς διατάξεις τοϋ νόμου αύτοϋ εξαιρούνται;
α) Οί δικαστικοί λειτουργοί, οί συμβολαιογράφοι, ο! φύ
λακες υποθηκών και ο! δικηγόροι πού προσλαμβάνονται σέ
νομοθετημένες θέσεις τοϋ Δημόσιου Τομέα.
β) Τό διδακτικό προσωπικό τής δημοτικής, μέσης, ανώ
τερης καί ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς καί κάθε είδους
ερευνητικό προσωπικό.
γ) Οί στρατιωτικοί, τό προσωπικό τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών.
δ) Οί διπλωματικοί υπάλληλοι, οί εμπορικοί ακόλουθοι καί
οί ακόλουθοι Τόπου.
ε) Τό προσωπικό τών παραγράφων 3 καί 5 του άρθρου
103 τοϋ Συντάγματος καί τό προσωπικό τής Βουλή;.
στ) Οί λΛγιοτέχνες καί .καλλιτέχνες (ηθοποιοί, μουσικοί,
ζωγράφοι κλυπ.).
ζ) Έπιστήμονες απασχολούμενοι μέ θέματα ιατρικής πε
ρίθαλψης (ιατροί, βιοχημικοί, φυσικοί Νοσοκομείων κλπ.).
η) Τό νοσηλευτικό προσωπικό.
θ) Οί δημοσιογράφοι.
ι) Οί κληρικοί.
ια) Τό εργατικό προσωπικό.
ιβ) Τό προσωπικό τών Κοινοτήτων.
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ιγ) Άλλες ειδικές κατηγορίες προσωπικού πού καθορί
ζονται αέ άπόφαση τού Υπουργού Προεδρίας τή; Κυβέρνη
σης καί τοϋ αρμόδιου Υπουργού.
Άρθρο 2.
Γνωστοποίηση αναγκών.

1.
Οί όροι, ή σειρά προτεραιότητας καί οί διαδικασίες γιά 1.
Όλες οί υπηρεσίες καί οί φορείς τοϋ Δημόσιου Τομέα
τό ϊιορισμό ή τήν πρόσληψη σε κενές, κενοόμενες ή δημιουργνωστοποιούν στό 'Υπουργείο Προεδρίας τής Κυβέρνησης
γούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στό Δημόσιο Τομέα, όπως
μέχρι 30 ’Ιουλίου κάθε χρόνου, τον αριθμό τών θέσεων τών
αύτός οριοθετείτε στό άρ-Spo 1 παρ. 6 τοϋ Ν. 1256/1982
όπαλλήλ.ων ή μισθωτών που είναι κενές ή πρόκεται νά κενω
(ΦΕΚ 65 τΑ') γιά τήν κατάληψη τών όποιων ορίζεται, άπό
θούν ή νά συσταθοόν έως την έναρξη τοϋ έπόμενου ημερολο
τις κείμενος ‘ϊιατάξεις, ώς τυπικό προσόν τό απολυτήριο
γιακού έτους, τών όποιων κρίνεται απαραίτητη ή πλήρωση.
Σχολείου Μέσης ’Εκπαίδευσης ή τό πτυχίο Ανώτερης ή Α
Έκ/τός άπό τό συνολικό αριθμό γνωστοποιούν καί τον άριθμό
τών υπαλλήλων ή μισθωτών πού 'απαιτείται νά προσληφθόϋν
νώτατης Σχολής οιθμίζονται κατά τρόπο ενιαίο μέ τίς πα

