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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα  συνταγματικά  καθεστώτα,  που  διαμορφώθηκαν  μετά  τη  Γαλλική  Επανάσταση  του

1789, ο δημόσιος υπάλληλος θεωρήθηκε ως όργανο του Λαού που προσωποποιείται από το Κράτος

και ως υπηρέτης που εκτελεί την θέληση του Λαού. Ο χαρακτηρισμός του δημοσίου υπαλλήλου ως

“ειδικού  πολίτη”  συνεπάγεται  πρόσθετες  υποχρεώσεις  και  περιορισμούς  αλλά  και  ειδικά

δικαιώματα, όπως αυτό της μονιμότητας.

Ο θεσμός αυτός που καθιερώθηκε στο άρθρο 102 παρ.2 του Συντάγματος του 1911 και

ισχύει  μέχρι  σήμερα  θεσπίσθηκε  χάριν  της  καλής  και  εύρυθμης  λειτουργίας  της  δημόσιας

διοίκησης και όχι εις βάρος της.

Η  παρούσα  εργασία  αποτελεί  μία  προσπάθεια  ιστορικής  επισκόπησης  του  θεσμού  της

μονιμότητας  των δημοσίων υπαλλήλων,  ενόψει  και  της  ψήφισης των πρόσφατων μνημονιακών

νόμων που σχετίζονται με την κινητικότητα και διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδική

αναφορά  επ’ αυτού  γίνεται  στις  πρόσφατες  αποφάσεις  των  διοικητικών  δικαστηρίων  και  του

Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή της εργασίας στηρίχθηκε κυρίως στη

μελέτη των πρωτογενών πηγών του δημοσίου δικαίου, όπως το Σύνταγμα, οι νόμοι, τα διατάγματα,

η νομολογία των δικαστηρίων και τα σχετικά συγγράμματα. Σημαντικά συνέβαλαν η μελέτη και η

συνεισφορά των επιστημονικών άρθρων, καθώς και οι δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο.

Εν  κατακλείδι,  η  σκοπιμότητα  της  συνταγματικής  προστασίας  της  μονιμότητας  των

δημοσίων υπαλλήλων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και αν σήμερα, η βαρύτητα μεταφέρεται από

τους  θεμελιώδεις  κανόνες  στην  επιτυχία  των  οικονομικών  και  πολιτικών  σκοπών,  καθώς

αμετάβλητες παραμένουν και οι ανάγκες τις οποίες θεραπεύει, διαφορετικά οι δημόσιοι υπάλληλοι

θα καταστούν εκτελεστές της θέλησης του κόμματος αντί, όπως ορίζει το Σύνταγμα, της θέλησης

του Κράτους.

Λέξεις-Κλειδιά:  Δημόσιο  Υπαλληλικό  Δίκαιο,  δημόσιος  υπάλληλος,  η  μονιμότητα  των

δημοσίων υπαλλήλων, κινητικότητα, διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
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ABSTRACT

In constitutional law systems, which were formed after the French revolution of 1789, the

civil servant was considered as a People’s organ personified by the State and as a servant who

performs People’s will. The denomination of civil servants as "special citizenship" entails additional

obligations and restrictions, as well as special rights, such as the tenure.

This institution, which was established in Article 102 paragraph 2 of the Constitution of

1911 and is valid until today, was enacted  for the sake of the right and regular functioning of

public administration and not against it.

This  work  is  an  attempt  of  historical,  political  and  legal  review  of  the  institution  of

permanent civil servants, in view of the vote in recent Memorandum laws related to the mobility

and availability of officials. Special reference to this is the recent decisions of the administrative

courts and the Council of State.

The methodology followed for this essay is based primarily on the study of the primary

sources  of  public  law,  such  as  the  Constitution,  laws,  decrees,  case-law of  the  courts  and  the

relevant literature. Scientific articles and publications in electronic press contributed significantly to

the study.

In conclusion, the point of the constitutional protection of tenure for civil servants remains

unchanged,  even  if  today  the  importance  is  shifted  from  the  fundamental  rules  to  the

accomplishment of economic and political purposes, as unchanged also remain the needs which

heals. In a different way, civil servants will become executors of the party’s will instead of the

State’s will, as provided in the Constitution.

Key-Words:  Public  Servants  Law,  civil  servant,  tenure  of  civil  servants,  mobility,

availability of officials.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  ιστορική  εμπειρία  και  η  καθημερινή  πρακτική  έχουν  καταδείξει  ότι  ο

ανθρώπινος  παράγοντας  διαδραματίζει  καθοριστικό  ρόλο  στην  αποτελεσματική

λειτουργία  της  δημόσιας  διοίκησης.  Εξάλλου,  η  επιτυχία  κάθε  προσπάθειας

εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης τελεί  σε άμεση συνάρτηση με την ύπαρξη

ενός προσωπικού υψηλού επιπέδου από πλευράς γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η μονιμότητα καταλαμβάνει κεντρική θέση στην ελληνική δημοσιοϋπαλληλία.

Πρόκειται  για  ένα  σύνολο  εγγυήσεων,  οι  οποίες  προστατεύουν  τους  δημοσίους

υπαλλήλους από αυθαίρετες υπηρεσιακές μεταβολές, ιδίως όσον αφορά την αυθαίρετη

απόλυσή τους από την εκτελεστική λειτουργία. Με τη συνταγματική κατοχύρωση της

μονιμότητας  έχουν  σταδιακά  εγκαταλειφθεί  οι  παραδοσιακές  και  αναχρονιστικές

πρακτικές ευνοιοκρατικού και πελατειακού χαρακτήρα στη στελέχωση των δημόσιων

υπηρεσιών  και  αντικατασταθεί  από  περισσότερο  αντικειμενικές  και  αξιοκρατικές

μεθόδους επιλογής προσωπικού.

Η  παρούσα  εργασία  αποτελεί  μια  προσπάθεια  ιστορικής  επισκόπησης  του

θεσμού  της  μονιμότητας  των  δημοσίων  υπαλλήλων  ενόψει  και  της  ψήφισης  των

Μνημονίων  Οικονομικής  και  Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής.  Επισημαίνεται  ότι  η

παρούσα μελέτη βασίζεται πρωτίστως στην ιστορία της ενασχόλησης των πολιτών με

τα  κοινά  και  τη  διοίκηση  στην  αρχαία  Ελλάδα,  την  επίδραση  της  Γαλλικής

Επανάστασης και την ανασκόπηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και διαταγμάτων από

τη  σύσταση  του  ελληνικού  κράτους  μέχρι  το  σημερινό  Σύνταγμα,  με  σχετικές

βιβλιογραφικές πηγές. Παράλληλα, αναλύεται και το περιεχόμενο του άρθρου 103 του

Συντάγματος, καθώς και οι πρόσφατοι μνημονιακοί νόμοι εν όψει της κινητικότητας και

διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αντίστοιχες αποφάσεις των διοικητικών

δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην  παρούσα  εργασία  διαφαίνεται  η  προσπάθεια  του  νομοθέτη,  παρά  τις

ταλαιπωρίες  που  υπέστησαν  μέσα  στον  χρόνο  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  ως  προς  την

υπηρεσιακή  τους  κατάσταση,  να  διασφαλίσει  τελικά  την  προστασία  τους  από  τις
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κομματικές παρεμβολές και την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Όλοι αυτή η προσπάθεια

κατέληξε στη συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσης,  τονίζεται  η  ανάγκη  ύπαρξης  ενός  σταθερού  και  μόνιμου

δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, απαλλαγμένου από επιρροές και παρεμβάσεις, ώστε να

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, η στελέχωση

της δημόσιας  διοίκησης με  υψηλής ποιότητας  ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει  στην

ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  των  δημόσιων  υπηρεσιών.

Εξάλλου, ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης απαιτούν με

το λιγότερο κόστος να επιτυγχάνεις το μέγιστο αποτέλεσμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

προς τον πολίτη.

Το  ισχύον  Σύνταγμα  στο  άρθ.  103  παρ.  4  εδ.  α  ορίζει  ότι,  «Οι  δημόσιοι

υπάλληλοι είναι μόνιμοι, εφόσον οι οργανικές θέσεις, που κατέχουν, υπάρχουν». Για

την άρση της  μονιμότητας  αρκεί  η  κατάργηση της  οργανικής  θέσης,  που κατέχει  ο

υπάλληλος. Επομένως, προστατεύεται ο υπάλληλος έναντι της εκτελεστικής, όχι όμως

και έναντι της νομοθετικής λειτουργίας.

Επισημαίνεται  ότι  κάθε  μεταρρυθμιστική  προσπάθεια,  που  αποβλέπει  στην

κατάργηση ή μη της μονιμότητας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ορισμένες λειτουργίες

της  Δημόσιας  Διοίκησης  και  τις  ανάγκες  της  αφενός  και  αφετέρου  τη  Διοίκηση

Ανθρωπίνων  Πόρων  και  τη  διατήρηση  της  μονιμότητας  όχι  χάριν  του  δημοσίου

υπαλλήλου,  αλλά  -όπως  είχε  υποστηρίξει  ο  εμπνευστής  του  θεσμού  Ελευθέριος

Βενιζέλος  ενώπιον  της  Β΄ Αναθεωρητικής  Βουλής  του 1911-  «πρωτίστως  υπέρ  του

λαού», για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, η ανάλυση και

περιγραφή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας συμβάλλουν προς αυτή

την  κατεύθυνση.  Οι  δημοσιονομικές  συνθήκες,  αλλά  και  οι  πραγματικές  και  όχι

προσχηματικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε προσωπικό είναι αυτές, βάσει των

οποίων πρέπει να προσδιορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων ή η κατάργηση ή μη

αυτών, καθώς και των υπηρεσιών.
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Επιπλέον, χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός υπηρεσιών και οργανισμών πριν

από  κάθε  μεταρρυθμιστική  παρέμβαση.  Ο  κοινός  νομοθέτης  ενόψει  της

δημοσιονομικής  κρίσης  που περνά η χώρα μας  επιχείρησε να καταστρατηγήσει  τον

θεσμό της μονιμότητας, μειώνοντας το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης με αθρόα

κατάργηση των οργανικών θέσεων ή και ολόκληρων υπηρεσιών, τόσο των μόνιμων όσο

και των με σχέση ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενων υπαλλήλων. Το αποτέλεσμα ήταν

να βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά προσφυγών από τους απολυμένους υπαλλήλους και

το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  με  εξαιρετικές  αποφάσεις  -όπως  η  3354/2013  της

Ολομέλειας- έκρινε αυστηρά την αντισυνταγματικότητα των νόμων αυτών.

Πριν  δώσουμε  απάντηση  στο  ερώτημα  εάν  πρέπει  ή  όχι  να  καταργηθεί  η

συνταγματική μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα εξετάσουμε το περιεχόμενο,

τις ιστορικές καταβολές και τα συγκριτικά δεδομένα του προβλήματος. Ειδικότερα θα

μελετήσουμε με ποιον τρόπο ερμήνευσε τη συνταγματική μονιμότητα η νομολογία του

Συμβουλίου της Επικρατείας και πώς αποφάνθηκε επ’ αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Καταβολές του θεσμού της μονιμότητας στην Αρχαία Ελλάδα

Η άσκηση της δημόσιας εξουσίας των Αθηναίων πολιτών στη Δημοκρατία του

5ου αιώνα,  «ήταν  πρόσκαιρη,  δηλαδή  έξι  ή  δώδεκα  συνήθως  μηνών  και  τιμητική

(άμισθη)»,  με  δυσμενείς  συνέπειες,  διότι  τα  διοικητικά  όργανα  στερούνταν  ειδικών

γνώσεων και πείρας1. Ως εκ τούτου, λόγο της βραχείας απασχόλησης αυτών, ένα πολύ

μεγάλο  μέρος  του  πληθυσμού  της  Αθήνας  ήταν  εναλλασσόμενα  ανά  πάσα  στιγμή

απασχολημένο με τη διοίκηση της πόλης2.

Σε όλη την ιστορική αναδρομή μας, στη Δημοκρατία της Αρχαίας Ελλάδας ως

προς την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, δηλαδή είτε με την καθιέρωση μισθών ή

με  την  επιλογή  ατόμων  με  ειδική  παιδεία  μόρφωσης  ή  με  την  υποψηφιότητα  ελίτ

αρχόντων  με  ιδία  οικονομική  άνεση,  δεν  συναντούμε  την  έννοια  του  θεσμού  της

μονιμότητας των πολιτών, από όποια κατηγορία και αν προέρχονταν αυτοί.3

1.2 Η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης στη διαμόρφωση του θεσμού

της μονιμότητας

Αίτημα της επανάστασης του 1789-1791 ήταν η κοινωνική, πολιτική, οικονομική

ισότητα μέσα στο κράτος, δεδομένης της μεγάλης ανισότητας των ανθρώπων σε όλο το

νομικό, φορολογικό σύστημα, καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση4.

 

1A.I.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 3,40.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 47,51.

2Β. Κάλφας. Ο Αριστοτέλης. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 32,135.
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Η  Γαλλική  Επανάσταση  συνέβαλλε  σημαντικά  στη  δημόσια  διοίκηση.  Η

αυθαιρεσία αντικαταστάθηκε από τη νομιμότητα και, όπως ορίστηκε στο άρθρο XV της

Διακήρυξης, «Η κοινωνία δικαιούται να ζητεί από κάθε δημόσιο λειτουργό λόγο για τη

διοίκηση του».5

Μεταξύ των άλλων αρχών, όπως της ελευθερίας, ισότητας, αδελφοσύνης6, της

παραδοχής του ατόμου ως θεμελιώδους παράγοντα προόδου του κοινωνικού συνόλου,

καθιερώθηκε7και η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία διατυπώθηκε πανηγυρικά ως εξής:

«Όλοι είναι δεκτοί με ίσους όρους σε όλα τα αξιώματα, τις θέσεις και τις δημόσιες

λειτουργίες, ανάλογα με τις ικανότητές τους και χωρίς άλλη διάκριση των αιρετών και

των προτερημάτων τους»8.

Με την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας, ως συνέπειας του

κράτους δικαίου, εκτός της Γαλλίας, στις Η.Π.Α., Αγγλία και γενικότερα των κρατών

της  Δύσης,  καθιερώθηκε  ο  θεσμός  της  μονιμότητας  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  ο

διαγωνισμός ως τρόπος πρόσληψής τους και ο ορισμός των απαιτούμενων προσόντων.

Στην  Ελλάδα  η  καθιέρωση  διασφάλισης  της  υπηρεσιακής  κατάστασης  των

δημόσιων  υπαλλήλων συνάντησε  σοβαρές  δυσκολίες  και  διήρκεσε  ολόκληρη  σειρά

δεκαετιών.

C. Mosse. Ιστορία Των Πολιτικών Θεωριών στην Αρχαία Ελλάδα. Εκδόσεις Δαίδαλος, σελ. 24,43.

Π. Πασπαλιάρης, Ο Περικλής. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 92-93,143-144.

3Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 3.

4S. Hall, B. Gieben. Η Διαμόρφωση Της Νεωτερικότητας. Εκδόσεις Σαββάλας. Αθήνα, σελ. 80-81.

5Α.Ι. Τάχος. Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 21.

6R.  Hague,  M. Harrop. Συγκριτική Πολιτική Και Διακυβέρνηση. 2005. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα, σελ.

502.

7Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 21.

8Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 51.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 4.
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Στα  συνταγματικά  καθεστώτα  στην  Ελλάδα,  όπως  διαμορφώθηκαν  υπό  την

επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης, ο δημόσιος υπάλληλος θεωρήθηκε «σαν όργανο

του Λαού που προσωποποιείται από το κράτος και σαν υπηρέτης που εκτελεί τη θέληση

του Λαού»9. Το ζήτημα της διαμόρφωσης του θεσμού της μονιμότητας, η πρόσβαση

στις  δημόσιες  θέσεις  και  η  οργάνωση  της  δημόσιας  διοίκησης  απασχόλησαν  τον

συντακτικό νομοθέτη10 για πολλές δεκαετίες.

1.3  Το  Πολίτευμα  του  Ρήγα  και  η  ιστορική  συνεισφορά  στο  θεσμό  της

μονιμότητας

Το μεγαλόπνοο κείμενο σχέδιο συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου, του

πρωτομάρτυρα της ελληνικής ανεξαρτησίας, που κυκλοφόρησε το 1797 με τίτλο: «Ρήγα

του φιλοπάτριδος, Νέα Πολιτική Διοίκησης των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ.Ασίας,

των  Μεσογείων  Νήσων  και  της  Βλαχομπογδανίας.  Υπέρ  των  νόμων  –  ελευθερία,

ισοτιμία, αδελφότης – και της Πατρίδος», εμπνευσμένο από τα Γαλλικά Συντάγματα

του  1793-1795  άσκησε  σημαντική  επίδραση  στην  πολιτική  ιδεολογία  των

επαναστατημένων Ελλήνων, αφυπνίζοντας και διαπλάθοντας συνειδήσεις.11

Η ιδεολογία του έθνους, τα πολιτικά ιδεώδη και ο κοινωνικός ανθρωπισμός του

Διαφωτισμού εμπνευσμένα από τη Γαλλική  Επανάσταση (βασισμένα στις  αξίες  της

ελληνικής  παιδείας)  κατέτειναν στη δημιουργία μιας  ανεξάρτητης και  δημοκρατικής

πολιτείας, ελεύθερων και ίσων πολιτών. 12

   
Ι.  Κοϊμτζόγλου. Η Αρχή της Αξιοκρατίας στο Δημόσιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή,

σελ. 27.

9Α.Ι.  Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 42.

10Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 75.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 3.
11Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 1.
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Στο φιλελεύθερο «πολίτευμα» του Ρήγα κατοχυρώνονται θεμελιώδη δικαιώματα

και  ατομικές  ελευθερίες,  η  λαϊκή  κυριαρχία,  το  αιρετό  των  δικαστών,  η  πολιτική

ισότητα που επιβάλλει ίση συμμετοχή όλων των πολιτών στην άσκηση της νομοθετικής

λειτουργίας και η ίδια αρχή της αξιοκρατίας και πρόσβασης στα δημόσια αξιώματα,

έτσι όπως διατυπώθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, « όλοι είναι δεκτοί με

ίσους όρους σε όλα τα αξιώματα, τις θέσεις και τις δημόσιες λειτουργίες, ανάλογα με

τις  ικανότητές  τους  και  χωρίς  άλλη  διάκριση  των  αρετών  και  των  προτερημάτων

τους».13

Πέρα των ανωτέρω θετικών  αποτελεσμάτων  της  Γαλλικής  Επανάστασης  τοο

1789 στο φιλελεύθερο πολίτευμα του Ρήγα ήταν πολύ νωρίς για να επιτευχθεί και ο

θεσμός της μονιμότητας των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα.

1.4 Η θέση των Δημοσίων Υπαλλήλων από την επανάσταση του 1821 μέχρι

το Σύνταγμα του 1911

Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1821 παράλληλα με την εθνική ελευθερία

σκοπό είχε και τη διεκδίκηση της πολιτικής ελευθερίας14.

Στο Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822 καθιερώθηκε η αρχή της ισότητας και

της αξιοκρατίας για την πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα όπως: «Όλοι οι  Έλληνες

απολαμβάνουν άνευ τίνος διαφοράς όλων των πολιτικών δικαιωμάτων»15 και «όλοι οι

12 Α. Μανιτάκης. Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο. 2004. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 
207.   
13Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 2.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 51.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  2007.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 41.

Ι.  Κοϊμτζόγλου. Η Αρχή της Αξιοκρατίας στο Δημόσιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή,

σελ. 27.

14Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 76.
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Έλληνες, εις όλα τα αξιώματα και τιμάς έχουσι το αυτό δικαίωμα...δοτήρ δε τούτων

μόνη η αξιότης εκάστου»16.

Το Σύνταγμα του Άστρους του 1823 βελτιώνει την προστασία των ατομικών

δικαιωμάτων, καταργεί τις τοπικές διοικήσεις17, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου

ε’ του κεφαλαίου Β του τμήματος Β του Συντάγματος του Άστρους ορίζει: «Όλοι οι

Έλληνες είναι δεκτοί επίσης εις τα πολιτικά και στρατιωτικά, και εις όλας εν γένει τας

τιμάς...δοτήρ δε τούτων μόνη εκάστου η αξιότης»18.

Το  Σύνταγμα  της  Τροιζήνας  το  1827  καθιερώνει  το  προσιτό  όλων  των

«δημοσίων  επαγγελμάτων»  σε  όλους  τους  Έλληνες19,  και  συγκεκριμένα  κατά  τις

διατάξεις των παραγράφων δ’ του κεφαλαίου Γ’ του Συντάγματος της Τροιζήνας «όλοι

οι Έλληνες είναι δεκτοί, έκαστος κατά το μέτρον της προσωπικής του αξίας, εις όλα τα

δημόσια επαγγέλματα, πολιτικά και στρατιωτικά»20.
15Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 11.

16Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 75.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 51.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 41.

17Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ.14.

18Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 75.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 51.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 41.

19Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 17.

20Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 75.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 51.
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Τα τρία επαναστατικά Συντάγματα διέθεταν κοινά χαρακτηριστικά, μεταξύ των

άλλων η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων21 και η ανάγκη για αξιοκρατία και

ισότητα, ως προς την πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις22.

Όταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ι. Καποδίστριας το 1828 ανέλαβε τις

εξουσίες ο Φρ. Τιρς γράφει: «Η χώρα έμοιαζε μ’ ένα σωρό ερείπια. Κράτος έστω και

υπό υποτυπώδη έννοια δεν υπήρχε»23.

Το έργο του Ι. Καποδίστρια ήταν δύσκολο και πολυσύνθετο. Την περίοδο αυτή

δεν είχε καθιερωθεί στην Ελλάδα κανένα είδος μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Δεν είχε θεσπιστεί μονιμότητα εκ του νόμου ούτε συνταγματική μονιμότητα, καθώς

επίσης ούτε τυπικά προσόντα για την κατάληψη κρατικών θέσεων, λόγω της σχεδόν

ολοκληρωτικής  έλλειψης,  την  εποχή  εκείνη,  εκπαιδευμένων  υποψηφίων  δημοσίων

υπαλλήλων, αλλά και της απροθυμίας των Ελλήνων να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι24.

Οι  συνθήκες  που  επικρατούσαν  κάθε  άλλο  πάρα  ευνοϊκές  ήταν  για  την

πρόβλεψη  αυξημένων  προσόντων,  ενόψει  του  χαμηλού  μορφωτικού  επιπέδου  των

Ελλήνων25. Το μεγαλύτερο και βαρύτερο πρόβλημα, όμως, της εποχής εκείνης είναι το

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 41.

21Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 76.

22Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 75.

23Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 24.

24Α. Τάχος. Σκιαγραφία Του Πρώτου Ελληνικού ΣτΕ. 1971. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη,

σελ. 9.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη, σελ.7. www.ΕΚΔΔ

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Α. Μακρυδημήτρης. Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. 2001. Εκδόσεις Αντ. Ν.

Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 13 επ.

25Θ. Αγγελόπουλος. Δίκαιον των Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων. 1923. Εκδόσεις Β’, σελ. 13.
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περίφημο  «σύστημα  προστασίας-πελατείας  της  Οσμανικής  διοίκησης»,  που

λειτούργησε, μεταβιβάστηκε, μετεξελίχθηκε και επέζησε μέχρι τις μέρες μας26.

Για  την  καταπολέμηση του  πελατειακού αυτού  συστήματος,  ο  Καποδίστριας

προσπάθησε να υποβαθμίσει την αυτόνομη πολιτειακή υπόσταση της αυτοδιοίκησης,

που είχαν δημιουργήσει οι κοτζαμπάσηδες και οι προύχοντες, αφού προσλαμβάνονταν

και υπηρετούσαν το Κράτος «κάτω από καθεστώς έντονου πολιτικού φανατισμού και

κομματικής  νοοτροπίας»  και  να  εντάξει  τους  κοινοτικούς  θεσμούς  στον  εν  γένει

κρατικό μηχανισμό. Όμως αυτή η συγκεντρωτική πολιτική έμεινε ανολοκλήρωτη μετά

τη δολοφονία του27.

Ακολούθησε μια περίοδος εμφυλίου πολέμου και αναρχίας έως την άφιξη του

Όθωνα και των Βαυαρών και την εγκαθίδρυση του μοναρχικού πολιτεύματος28. Επί της

βασιλείας του Όθωνα τέθηκαν οι βάσεις για τη διοικητική οργάνωση της Ελληνικής

Πολιτείας. Οι προσπάθειες προσανατολίστηκαν ιδίως στον διοικητικό τομέα, όπου το

σύστημα  είχε  στόχο  τη  δημιουργία  ενός  αποτελεσματικού  και  λειτουργικού

μηχανισμού,  με  τον  οποίο το  κράτος  θα μπορούσε να  διασφαλίζει  τάξη,  ασφάλεια,

εκπαίδευση και δικαιοσύνη. Παράλληλα, μέσω του μηχανισμού αυτού, θα εξασφάλιζε

τους πόρους που θα ήταν απαραίτητοι για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Τόσο η Αντιβασιλεία όσο και ο ίδιος ο Όθωνας, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι τα

κόμματα αποτελούσαν «μάστιγα της Ελλάδας». Μέσω της διαμόρφωσης ισχυρών και

αποτελεσματικών θεσμών επεδίωξαν την υπονόμευση της λειτουργίας τους μέσα από

ένα  προσεκτικά  υπολογισμένο  σύστημα  διορισμών  στο  δημόσιο,  εφαρμόζοντας

διαδικασίες που θα λειτουργούσαν σταθερά, αδιάλειπτα και αμερόληπτα, βασιζόμενες

σε Νόμους29. Παρά τις προσπάθειες, η Αντιβασιλεία δεν πέτυχε τον ανωτέρω σκοπό και

26Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 30.

27Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 27.

Γ. Κοντογιώργης. Κοινοτική Αυτοδιοίκηση και Καποδιστριακό Πολιτειακό Σύστημα, από τη συλλογική

έκδοση «Ι. Καποδίστριας 1776-1831. Ο κορυφαίος Έλληνας Ευρωπαίος. Εκδόσεις Γκοβόστη, σελ. 234.

28Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 76.

29Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 47.
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στην περίοδο που ακολούθησε τα κόμματα λειτούργησαν κυρίως ως αγωγοί για την

πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα, αλλά και ως αμυντικοί μηχανισμοί, απέναντι στον

αυταρχισμό της κρατικής εξουσίας30.

Τελικά,  κατά  τη  διάρκεια  της  απόλυτης  μοναρχίας  του  Όθωνα  δεν

παρατηρήθηκε  καμιά  μορφή  μονιμότητας  ή  πολύ  περισσότερο  ισοβιότητας  των

δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών στην Ελλάδα. Δεν επιχειρήθηκε να καθορισθούν

έστω  τα  τυπικά  προσόντα  διορισμού  σε  δημόσιες  θέσεις.  Οι  δημόσιοι  υπάλληλοι

διορίζονταν  και  απολύονταν  κατά  την  ελεύθερη  εκτίμηση  της  κρατικής  εξουσίας,

στερούμενοι  οποιασδήποτε  προστασίας  από  την  άποψη  της  εξασφαλίσεως  της

σταδιοδρομίας τους και της υπηρεσιακής τους τύχης και φυσικά δεν υπήρχε νομική

προστασία κατά των απολύσεων. Τα μόνα που βρίσκουμε την εποχή εκείνη είναι τα

«βιβλία  ποιότητας»  των  δημοσίων  υπαλλήλων  (Διάταγμα  30ης Απριλίου  1833  περί

βιβλίων  ποιότητας  των  δημοσίων  υπαλλήλων).  Αυτά  παρείχαν  μια  ένδειξη  για  την

παρακολούθηση της υπηρεσιακής επίδοσης των δημοσίων υπαλλήλων «από τους επί

κεφαλής  αυτών  Γραμματείς  της  Επικρατείας,  ήτοι  τους  υπουργούς»31 και

δημιουργήθηκαν σε όλους τους κλάδους της διοικητικής υπηρεσίας, ώστε: «να δυνηθεί

η  Κυβέρνησής  να  έχει  διηνεκείς  και  ακριβείς  γνώσεις  περί  των  προσωπικών

καταστάσεων όλων των υπαλλήλων και να κάμη ορθήν κρίσιν περί των γνωσεων, της

ικανότητος, της δραστηριότητος και των εκδουλεύσεων ενός εκάστου»32.

Το  διάταγμα  3/15  Απριλίου  1833  «περί  σχηματισμού  των  γραμματειών  της

Επικρατείας» προέβλεπε ότι «ο διορισμός και η παύση των υπαλλήλων θα γίνεται από

τον Βασιλέα μετά από πρόταση του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος έπρεπε να λαμβάνει

υπόψη του την ικανότητα, την επιστημονική παιδεία, το άμεμπτο της διαγωγής και τις

σημαντικές  εκδουλεύσεις  του  υποψηφίου.  Ο  «Γραμματεύς  της  Επικρατείας»  είχε

30Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 39.

31Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 25.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 10.

32Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 210.
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μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να «...διευθύνει όλες τις υποθέσεις της γραμματείας, να

διοικεί  το προσωπικό το οποίο υπάγεται  σ’ αυτόν,  να διανέμει  τις  υποθέσεις  στους

αρμοδίους  υπαλλήλους...».  Επίσης  εκδόθηκαν  μια  σειρά  διαταγμάτων,  τα  οποία

αφορούσαν στη λειτουργία των γραμματειών Επικρατείας, όπως:

1.  Το  από  24  Απριλίου/6  Μαΐου  1833  «περί  διορισμού,  ορκοδοσίας  και

μισθοληψίας των υπηρετών της Επικρατείας και δημοσίων υπαλλήλων».

2.  Το  από  26  Απριλίου/  8  Μαΐου  1833  «περί  μισθοδοσίας  των  κατά  τας

Γραμματείας και κατά τας λοιπάς μέχρι τούδε διοργανισθείσας Διοικητικάς αρχάς».

3.  Το  από  22  Νοεμβρίου/4  Δεκεμβρίου  1833  «περί  προσδιορισμού  των

εργάσιμων ωρών εις τα γραφεία»33.

Σημαντικός ήταν και ο νόμος της 27.12.1833 «περί συστάσεως των δήμων» που

διόριζε  τους  νομάρχες  και  τους  έπαρχους  απ’ ευθείας  από το  στέμμα,  όπως  και  το

Διάταγμα 6/15-2-1834 «περί διδασκάλων». Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι εκτός από τα

μέλη  της  αντιβασιλείας  ένας  μεγάλος  αριθμός  δημοσίων  υπαλλήλων,  καθώς  και

μεγάλος  αριθμός  στρατιωτικών  που  υπηρετούσαν  στην  Ελλάδα  ήταν  Βαυαροί  και

αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα34.

Την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ξέσπασε επαναστατικό κίνημα, το οποίο υποχρέωσε

τον Όθωνα να συγκατατεθεί στη θέσπιση Συντάγματος και να εκδιωχθούν οι Βαυαροί.

Στο Σύνταγμα αυτό:

1. Ο Βασιλιάς είχε από κοινού την εξουσία με το νομοθετικό σώμα, το οποίο

όμως είναι εκλεγμένο.

2. Στον διοικητικό τομέα αρχικά κατά τη συζήτηση η επίμαχη διάταξη καθόριζε

ότι «όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτως είναι δεκτοί είς όλα τα δημόσια επαγγέλματα»35.

33Π. Πουλής. Ιστορία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Ι, 1821-1975. 1987. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.

52.

Χ.  Χρυσανθάκης.  Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων.  2001.  Εκδόσεις.  Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 79.
34Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 56-58.

35Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 56-58.
12



Η διαμάχη «αυτοχθόνων» και « ετεροχθόνων» (δηλ. όσων ήρθαν στην Ελλάδα

μετά  το  1827)  κατέληξε  στο  «Β’ Ψήφισμα  της  Συνέλευσης  που  απέκλεισε  από  τις

δημόσιες υπηρεσίες τους ετερόχθονες» και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος

«Μόνο οι  πολίται  Έλληνες  είναι  δεκτοί  εις  όλα τα δημόσια αξιώματα».  Η ρύθμιση

αυτή, ωστόσο, καταργήθηκε τα επόμενα χρόνια ως –κατά μερικούς- «ασύμβατη με τις

βασικές αρχές της ισοπολιτείας»36, ενώ κατά άλλους βεβαιώνεται ότι σε εφαρμογή του

Β΄ Ψηφίσματος ξεκίνησαν οι απολύσεις τον Απρίλιο του 1844 και συνεχίσθηκαν για

μεγάλο  χρονικό  διάστημα37.  Παράλληλα  ο  Βασιλιάς  διατηρούσε  το  σύνολο  της

εκτελεστικής εξουσίας, αφού είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα να «διορίζει και παύει

τους υπουργούς αυτού» σύμφωνα με το άρθρο 2438.

Ούτε και στο Σύνταγμα του 1844 γίνεται αναφορά στον θεσμό της μονιμότητας

των  δημοσίων  υπαλλήλων.  Όπως  και  υπό  το  προηγούμενο  καθεστώς,  οι  δημόσιοι

υπάλληλοι «ήταν έρμαια της παντοδυναμίας της εκτελεστικής εξουσίας, διορίζοντο και

απελύοντο  κατά  τη  διάκριση  αυτής»,  τελούσαν  δηλαδή  υπό  καθεστώς  «πλήρους

πολιτικής και κομματικής εξαρτήσεως και υποτέλειας»39. «Η αρχή της σκοπιμότητας

ρύθμιζε  τον  τρόπο  προσλήψεως,  σταδιοδρομίας  και  απολύσεως  των  δημοσίων

υπαλλήλων», αφού ο Ηγεμόνας ευνοούσε αυτούς που ήθελε40.
36Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 53.

37Ι. Δημάκης. Η Πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. 1991.

Εκδόσεις Θεμέλιο, σελ. 219.

38Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 77.

39Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 60-65.

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 25-26.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 8.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 1.

Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ.  283.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 11.

40Α.Ι.  Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 42.
13

file:///C:/Users/BATIERAROSSAPC/Desktop/http:%2F%2Fwww.%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%94
file:///C:/Users/BATIERAROSSAPC/Desktop/http:%2F%2Fwww.%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%94


Θα πρέπει,  επίσης,  να  σημειωθεί  ότι  οι  πολιτικές  οικογένειες  δεν  φρόντιζαν

μόνο για την κατάκτηση του κρατικού μηχανισμού στα ανώτατα επίπεδα της πολιτικής

ηγεσίας,  αλλά  και  για  τις  μεσαίες  κρατικές  θέσεις.  «Οι  νομαρχίες,  οι  δημαρχίες,  ο

στρατός,  οι  γραμματείες  των  υπουργείων,  το  δικαστικό  σώμα,  η  διπλωματία,  το

πανεπιστήμιο, ακόμα και οι μέσες υπουργικές υπηρεσίες φαίνεται ότι κατακλύζονται

από τους γιούς, ανιψιούς ή γαμβρούς των ισχυρών»41.

Το  Σύνταγμα  του  1844  στο  άρθρο  27  «περί  Βασιλέως»  αναφέρει  ότι  «ο

Βασιλεύς απονέμει τους στρατιωτικούς και ναυτικούς βαθμούς, διορίζει και παύει τους

δημόσιους υπαλλήλους εκτός των παρά του νόμου ορισμένων εξαιρέσεων, αλλά  δεν

δύναται να διορίσει  υπάλληλων εις μή νομοθετημένη θέσην», ενώ στο κεφάλαιο

περί  «δικαστικής  εξουσίας»  και  ειδικότερα  στα  άρθρα  87  και  88  καθορίζεται  η

ισοβιότητα των δικαστών και των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία έχουν

ψήφο. Η παύση αυτών πραγματοποιείται μόνο με δικαστική απόφαση. Εξαιρούνται,

όμως, της ισοβιότητας οι εισαγγελείς και ειρηνοδίκες42.

Επί πρωθυπουργίας Κωλέττη δημιουργήθηκε το «κομματικό κράτος» με κύρια

χαρακτηριστικά  το  ρουσφέτι,  τη  δημαγωγική  ψηφοθηρία,  τις  καλπονοθείες,  τη

συναλλαγή πολιτευτών και  εκλογέων και  την κατάληψη των δημοσίων θέσεων από

τους οπαδούς του. Υποσχόταν σε όλους διορισμό, άσχετα αν δεν επρόκειτο να κρατήσει

την υπόσχεση αυτή. Παράλληλα απέβαλε από τις δημόσιες θέσεις όλους όσους είχαν

ανεξάρτητο φρόνημα, κυρίως δε τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι ήταν εντελώς

απροστάτευτοι στις διαθέσεις του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Την εποχή εκείνη ο

Μάουρερ  έγραψε:  «Αι  ιδέαι  του  Κωλέττη  περί  διακυβέρνησης  της  Ελλάδος

εστηρίζοντο επί των αρχών του πρώην αυθέντου του Αλή Πασά», δηλαδή της εξαγοράς

των  συνειδήσεων  και  της  καταχρήσεως  του  δημοσίου  χρήματος,  κληρονομιά  των

αιώνων  της  τουρκικής  διακυβέρνησης43.  Ενώ  ο  Μάνεσης  επισημαίνει  ότι:  «Το

41Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 59.

42Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ. 438 επ.

43Γ. Ρούσσος. Νεότερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826-1974. Αθήνα, σελ. 375.
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Σύνταγμα  του  1844  υπήρξεν  αντικείμενον  συνεχών  παραβιάσεων  εκ  μέρους  του

βασιλέως και των κυβερνήσεων του»44.

Την  περίοδο  αυτή  γίνεται  λόγος  για  απονομή  συντάξεως  στους  δημοσίους

υπαλλήλους με το «Νόμο (στο εξής Ν.) ΣΕ/19 Αυγούστου 1852 υπέρ των αξιωματικών

και  οπλιτών  που  υπηρέτησαν  στο  στρατό».  Αργότερα  με  το  «Ν.ΧΝΒ'/3-8-1861  το

δικαίωμα  της  συντάξεως  επεκτάθηκε  σε  όλους  τους  πολιτικούς  υπαλλήλους  που

συμπλήρωναν είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας και το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, στην

υπηρεσία». Επίσης με τον Νόμο ΤΛΑ' και με ημερομηνία 16 Ιουλίου 1856 βλέπουμε

ότι  παρέχεται  στους  διοριζόμενους  ένα  είδος  μονιμότητας,  όπως  με  τον  «διορισμό

τακτικού γιατρού εις τα εν Κύθνο λουτρά», ο οποίος όπως επιγραμματικά αναφέρεται

στο Νόμο αυτό «διορίζεται διαρκώς»45.

Τελικά  όλες  οι  απόπειρες  να  θεσμοθετηθεί  η  μονιμότητα  των  δημοσίων

υπαλλήλων,  προκειμένου  να  προστατευθούν  «από  την  πλήρη  ασυδοσία  των

κομματικών  μηχανισμών,  απέτυχαν»46.  Οι  πρακτικές  αυτές  δημιούργησαν  «λαϊκή

δυσφορία»  και  τελικά  οδήγησαν  στην  επανάσταση  του  Οκτωβρίου  1862,  στην

ανατροπή του Όθωνα47 και στην κατάλυση του Συντάγματος του 1844.

Με  τη  σύμπραξη  της  βρετανικής  διπλωματίας  η  επιλογή  του  πρίγκιπα  της

Δανίας  Γεωργίου  απλώς  επικυρώθηκε  τον  Μάρτιο  του  1863,  με  ψήφισμα  της  Β’

Εθνικής  Συνέλευσης48.  Υπό  τις  προϋποθέσεις  αυτές  το  πολίτευμα  θεωρήθηκε

Βασιλευόμενη Δημοκρατία και στις 17 Νοεμβρίου του 1864 ο βασιλιάς υπέγραψε το

νέο Σύνταγμα49.

44Α. Μάνεσης. Συνταγματικό Δίκαιο. 1980. Εκδοτικός οίκος Το Νομικόν. Θεσσαλονίκη, σελ. 197.

45Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ. 431.

Ε. Δαρζεντάς. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και η Υπαλληλική Προσφυγή. 1989.  Αθήνα,

σελ. 12.

46Α. Μάνεσης. Συνταγματικό Δίκαιο. 1980. Εκδοτικός οίκος Το Νομικόν. Θεσσαλονίκη, σελ. 197.
47Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 78.

48Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 70-75.

49Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 65.
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Το  Σύνταγμα  της  Βασιλευόμενης  Δημοκρατίας  του  1864,  όπως  και  τα

προηγούμενα συντάγματα «επιφύλαξε σιωπή έναντι δημοσιουπαλληλίας»50 και παρά το

γεγονός ότι στο άρθρο 102 κατοχυρώθηκε η ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών51,

από  τον  βαθμό  του  πρωτοδίκου  και  άνω,  οι  εισαγγελείς,  οι  αντεισαγγελείς  και  οι

ειρηνοδίκες  εξαιρέθηκαν  της  ισοβιότητας52.  Από  τη  διάταξη  αυτή  παρατηρείται  ότι

υπήρχε διάθεση να αντιμετωπιστεί το θέμα της επιλογής των δημοσίων υπαλλήλων και

στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και αυτή έμεινε ανενεργή, διότι ουδέποτε

ελήφθησαν μέτρα από τον κοινό νομοθέτη53. Έγινε μια προσπάθεια με το Διάταγμα 27-

5-1866 για να καθοριστούν τα προσόντα εισαγωγής και προαγωγής των οικονομικών

υπαλλήλων, δυστυχώς όμως και αυτό ανακλήθηκε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα

με το Διάταγμα 2-7-186654.

Η  Β΄  Εθνοσυνέλευση  αποφάνθηκε  ότι,  «το  δημόσιο  συμφέρον  δεν

εξυπηρετείται αλλά βλάπτεται από την ύπαρξη υπαλλήλων δυναμένων να διορισθούν

άνευ προσόντων, κατά την ελεύθερη κρίση των εκάστοτε κυβερνώντων»55.

50Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 124.

51Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ. 431.

Ι.  Συμεωνίδη.  Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 2.

52Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 26.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 11.

53Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 65.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 11.
54Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 48.

Κ. Δεσποτόπουλος. Ο Θεσμός της Μονιμότητας των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων. 1924, σελ. 11.
Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 4.
55Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 227.
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Από το 1863-1875 έλαβαν χώρα κυβερνητικές μεταβολές, «αναρρίχθηκαν στην

εξουσία 22 κυβερνήσεις». Την εποχή εκείνη «η διοίκηση παρέλυσε», το πελατειακό

σύστημα διογκώθηκε και κυριάρχησε η ανευθυνότητα των δημοσίων υπαλλήλων56. Την

όλη κατάσταση της κακονομίας συμπλήρωσε και η κατάργηση με νόμο της 25-11-1865

του Συμβουλίου της Επικρατείας57. Το 1869 με νομοσχέδιο της κυβέρνησης Θ. Ζαΐμη

έγινε  προσπάθεια  «εισαγωγής  ενιαίου  υπαλληλικού-υπηρεσιακού  καθεστώτος»58.  Το

νομοσχέδιο  ρύθμιζε  και  άλλα  θέματα  υπηρεσιακής  καταστάσεως  των  δημόσιων

υπαλλήλων και καθορίζονταν προσόντα εισόδου στη δημόσια υπηρεσία. Εκτός από την

ελληνική ιθαγένεια, τη συμπλήρωση του 18ου έτους και την έλλειψη ποινικής καταδίκης

απαραίτητο προσόν, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων για διορισμό στο δημόσιο, ήταν

το απολυτήριο Σχολαρχείου ή Γυμνασίου59. Πτυχιούχοι Νομικής Σχολής μπορούσαν να

διοριστούν  σε  θέση  γραμματέας  Β’ τάξης,  οι  δε  επιστήμονες  νομικοί,  δηλαδή  όχι

δικολάβοι, καθώς και όσοι είχαν θητεύσει ως δικηγόροι ή δικαστές, είχαν δυνατότητα

διορισμού σε οποιαδήποτε δημόσια θέση. Το νομοσχέδιο αυτό, που δεν συζητήθηκε καν

και απέτυχε60, είχε υποβληθεί στη Βουλή ως κυβερνητικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με το

οποίο η απόλυση δημοσίων υπαλλήλων για λόγους πειθαρχικούς δεν επιτρεπόταν, αν

δεν είχε προηγηθεί σειρά άλλων ηπιότερων πειθαρχικών ποινών61.

Το  1871 με  τον  Νόμο  ΥΜΓ'  ορίστηκε  ότι  μπορούν  να  αποχωρούν  από την

εργασία  οι  Αρεοπαγίτες,  οι  ισόβιοι  δικαστές  και  τα  ισόβια  μέλη  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου, όπως και οι πρωτοδίκες και εφέτες που είχαν συμπληρώσει το εβδομηκοστό

πέμπτο έτος της ηλικίας τους62.

56Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 66.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 12.

57Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 80.

58Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 79.

59Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 67.
60Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 79.

61Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ. 432.
Ε. Δαρζεντάς. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και η Υπαλληλική Προσφυγή. 1989.  Αθήνα,

σελ. 14. 17
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Η  υιοθέτηση  της  μονιμότητας  άρχισε  να  προετοιμάζεται  με  μια  σειρά

νομοθετημάτων  από  το  1877  και  μετά.  Σημαντικά  νομοθετήματα  είναι  οι  νόμοι:

ΧΝΖ’/1877  και  ΧΝΣΤ’/1877  «περί  Οργανισμού  του  Υπ.  Εξωτερικών  και  της

Διπλωματικής και Προξενικής Υπηρεσίας», με τους οποίους καθιερώθηκε ως προσόν

πρόσληψης στο Υπ. Εξωτερικών το δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών και η σχετική επιτυχία στον διαγωνισμό63. Επίσης, ίδιο περιεχόμενο περιείχαν

και οι διατάξεις του Ν. ΧΠΗ’1878 «περί προσόντων διορισμού και προαγωγής των

δικαστικών υπαλλήλων», καθώς και ο Ν. ΧΠΗ’1878 «περί πολιτικών μηχανικών», ενώ

το 1884 επιψηφίστηκε νόμος περί προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας των δημόσιων

λειτουργών.  Με  αυτούς  τους  νόμους  καθιερώθηκε  η  μονιμότητα,  η  οποία  όμως

εξαρτιόταν από τη θέληση του Υπουργού, στον οποίο είχε ανατεθεί και ο πειθαρχικός

έλεγχος64.

Παράλληλα συνεχιζόταν το αλισβερίσι με τις θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Είναι  γνωστό  ότι  από  τα  κλάματα  των  απολυμένων  δημοσίων  υπαλλήλων πήρε το

όνομά  της  και  η  πλατεία  Κλαυθμώνος.  Παρότι  ένας  αντικειμενικός  παρατηρητής

έβλεπε αμέσως πού οδηγούσε η νοοτροπία αυτή,  κανείς  δεν ήταν πρόθυμος να την

αλλάξει, μέχρι που ήρθε ο Τρικούπης, ο κατεξοχήν φορέας του εκσυγχρονισμού σε όλες

τις βαθμίδες της ελληνικής διοίκησης65. Με επιμονή εργάστηκε για να δημιουργήσει
62Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ.14.

63Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 212-213.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 19 επ.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 2.
64Π. Πουλής. Ιστορία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Ι, 1821-1975. 1987. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.

81-83.

Ε. Δαρζεντάς. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και η Υπαλληλική Προσφυγή. 1989.  Αθήνα,

σελ. 14.
Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 212 επ.
Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 2.65Λ. Τρίχα. Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 28-29.

Δεσποτόπουλος, Κ. Ο Θεσμός της Μονιμότητας των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων. 1924, σελ. 20.
Ι. Συμεωνίδης. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Εποχή των Μνημονίων. Τεύχος 3-2015.

Εκδόσεις Σάκκουλα. 2016. www.efimdd.gr
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«ένα  σύγχρονο  δημοσιοϋπαλληλικό  σώμα  με  άρτια  οργάνωση  και  λειτουργία»,  να

καταργήσει  το  σύστημα  «προστατών-πελατών»  και  να  αναδιαρθρώσει  τη  Δημόσια

Διοίκηση66.

Η πρωτοβουλία του Χ. Τρικούπη, Υπουργό των Εξωτερικών στην οικουμενική

κυβέρνηση  Κ.  Κανάρη,  συνέβαλε  σημαντικά  στη  θέσπιση  του  οργανισμού  της

κεντρικής  υπηρεσίας  του  Υπ.  Εξωτερικών  και  της  διπλωματικής  και  προξενικής

υπηρεσίας του67. Καθιέρωσε, επίσης, τον θεσμό των νομικών συμβούλων68.

Το 1882 ψηφίζεται ο Νόμος «περί προσόντων των τηλεγραφικών υπαλλήλων»,

ο οποίος εξασφάλιζε τη μονιμότητά τους και η απόλυσή τους για πειθαρχική ευθύνη

είχε ανατεθεί σε πειθαρχικό συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση ήταν «ο  Eισαγγελέας

του  Αρείου  Πάγου,  το  Δικαστικό  Συμβούλιο  και  ο  Διευθυντής  του  Τηλεγραφικού

Τμήματος».  Ακολουθεί  ο  Νόμος  «περί  προσόντων  των  δημοσίων  υπαλλήλων

ΑΚΑ’1883,  ο  οποίος  ρύθμιζε  πιο  αυστηρά  το  θέμα  της  πειθαρχικής  δίωξης  και

απόλυσης των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα θεσπιζόταν το αμετάθετό τους

για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και η υποχρεωτική παραμονή τους σε έναν βαθμό

πριν τεθεί θέμα προαγωγής τους»69.

Το  1884  εκδόθηκε  Ν.  ΑΡΣΓ’,  με  τον  οποίο  καθιερώθηκε  για  ορισμένους

υπαλλήλους  ο  διαγωνισμός  και  ως  τυπικά  προσόντα  πρόσληψης  των  δημοσίων

διοικητικών υπαλλήλων συγκεκριμένα πτυχία. Ήταν ο πρώτος Νόμος που αναφερόταν

στα προσόντα, στον τρόπο προαγωγής και μεταθέσεως, στις πειθαρχικές δικαιοδοσίες

και στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας και ιδίως τους διοικητικούς

και οικονομικούς70. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι, ενώ ο νόμος αυτός έθεσε τις βάσεις

66Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 70.

67Χ.  Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 80.

68Λ. Τρίχα. Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 108.

69Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 70.

70Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 48.
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για την είσοδο στη δημόσια υπηρεσία71, «αναιρέθηκε το 1887 υπό την επίδραση του

κομματικού ανταγωνισμού»72.

Το 1887 ο Χ. Τρικούπης στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει τη διαφθορά

με νομοθετικά  μέτρα73,  απέλυσε μια  σειρά από διεφθαρμένους  δικαστικούς,  ψήφισε

νόμο με τον οποίο εξασφαλιζόταν το αμετάθετο για δύο χρόνια από τον διορισμό τους

και  καθιέρωσε  σειρά  ποινικών  νόμων  κατά  της  ληστείας,  τοκογλυφίας,  της

καταχρήσεως  δημοσίου  χρήματος,  αναδιοργάνωσε  τη  χωροφυλακή  και  την

αστυνομία74.  «Σπάνια υπήρξαν κατά την εποχή της Σύγχρονης Ελλάδας οι πολιτικοί

που είχαν σαφή αντίληψη των μέτρων που πρέπει να υιοθετηθούν για να εξασφαλισθεί

ο εκσυγχρονισμός της χώρας: ωστόσο, κάθε φορά που ελήφθησαν οι αναγκαίες για το

σκοπό αυτό, αποφάσεις, εξασθένισε ή διάβρωσε τα αποτελέσματά τους η ανικανότητα

των  υπηρεσιών  και  των  γραφείων  να  τις  εφαρμόσουν  κατά  τον  πρέποντα  τρόπο»,

γράφει ο Jean Meynaud75.

Παρά τις  προσπάθειές του ο Τρικούπης δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει  τον

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, διότι τον Απρίλιο του 1885 ανέλαβε για άλλη

μια  φορά  η  κυβέρνηση  Δηλιγιάννη,  ο  οποίος  δήλωνε  με  αξιέπαινη  ειλικρίνεια

«Διαφωνώ με οτιδήποτε πιστεύει ο Τρικούπης»76.

Το  πρόγραμμα  του  Δηλιγιάννη  περιλάμβανε  την  κατάργηση  όλων  των

εκσυγχρονιστικών  νόμων,  μεταξύ  των  οποίων  και  το  νόμο  που  όριζε  τα  αναγκαία

προσόντα για την πρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων. Συνήθιζε να εφαρμόζει την
Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 26.

Χ. Φθενάκη. Σύστημα Υπαλληλικού Δικαίου. 1984.Τεύχος Γ'. Αθήνα, σελ. 18.

71Θ. Αγγελόπουλος. Δίκαιον των Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων. 1923. Εκδόσεις Β’, σελ. 39.

72Α.Ι.  Τάχος – Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα.  1999. Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 4.
Π. Πουλής. Ιστορία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Ι, 1821-1975. 1987. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.

81-83.
73Λ. Τρίχα. Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 16.
74J. Meynaud. Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα. 1974. Αθήνα, σελ. 25-27.

75J.  Meynaud,  Π. Μερλόπουλος - Γ. Νοταράς. Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα. 2002. Εκδόσεις

Σαββάλας. Αθήνα, σελ. 54-55.76Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 75.
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πρακτική του πελατειακού διορισμού φίλων στο δημόσιο. «Το διαχρονικό όνειρο κάθε

Έλληνα ήταν να εξασφαλίσει μία θέση στο δημόσιο, για τον ίδιο ή τα παιδιά του»77.

Από την άλλη ο Τρικούπης με την επανεκλογή του το 1886 και μέχρι το 1890

που παρέμεινε στην εξουσία, επανάφερε σε ισχύ όλους τους νόμους που κατήργησε ο

Δηλιγιάννης78 και  επιμένοντας  στη  στρατηγική  του  για  την  καταπολέμηση  της

διαφθοράς γράφει στην εφημερίδα «Ακρόπολις» στις 3 Απριλίου του 1896:

Για το ρουσφέτι:

«Σεις οι νέοι πρέπει ν’ ακολουθήσετε νέαν πορείαν. Πρέπει καλώς να εννοήσετε

ότι με το σύστημα του ρουσφετιού είναι αδύνατον να υπάρξει Ελλάς. Κατ’ αυτού πρέπει

να εντείνετε όλας τας δυνάμεις σας, να συγκεντρώσετε όλην την θέλησίν σας.  Πρέπει

καλώς να εννοήσετε ότι είναι απολύτως αδύνατον πλέον να διοικηθώμεν υπο το κράτος

του ρουσφετιού»79.

Αποχωρώντας  από την  πολιτική  το  1897 ο  Χ.  Τρικούπης  δήλωσε  με  πικρία

«....επί  είκοσι  έτη  αγωνιζόμενοι  ανενδότως  όπως  διορθώσωμεν  τα  κακώς  κείμενα,

....εκοπιάσαμεν εις μάτην, και δις οι αντίπαλοι ούτοι ανέτρεψαν εντός ολίγων μηνών

παν ό,τι επί έτη ημείς κοπιωδώς ανηγείραμεν»80.

Το 1899 αναδείχθηκε νικητής ο Γεώργιος Θεοτόκης και σαν στενός συνεργάτης

του Χ. Τρικούπη προσπάθησε να συνεχίσει το έργο του. Χωρίς αποτέλεσμα όμως81,

καθώς από πολλές πλευρές «το ρουσφέτι δεν ήταν μία όψη ή ένα μέσο της πολιτικής,

ήταν η πολιτική, με την έννοια ότι ήταν το μόνο μέσο για να κατακτήσει κανείς»82 αυτά

που επιθυμεί για την ατομική ή οικογενειακή ζωή.
77Λ. Τρίχα. Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ 32,116-120.

78Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Ιστορία Του Ελληνικού Έθνους. Τόμος ΙΔ.1980. Αθήνα. Σελ 30.

79Λ. Τρίχα. Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 33.

80Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 102.

Λ. Τρίχα. Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 140.

81Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 77.
82J.  Meynaud,  Π. Μερλόπουλος -  Γ.  Νοταράς.  Οι Πολιτικές Δυνάμεις  στην Ελλάδα.  2002. Εκδόσεις

Σαββάλας. Αθήνα, σελ. 66.
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Τον  Δεκέμβριο  του  1890  ψηφίζεται  το  νέο  Νομοθέτημα  ΑΩΠ'  της  31

Δεκεμβρίου 1890 «περί τροποποιήσεως των περί προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας

των δημόσιων λειτουργών νόμων»83.

Από τα  μέχρι  τώρα στοιχεία  προκύπτει  ότι,  από το  1865 μέχρι  το  1909  «η

δικαστική κατάσταση του κράτους ήταν πλημμελής, οι δημόσιοι υπάλληλοι, στερημένοι

μονιμότητας,  εθηρεύον  την  εύνοιαν  των  βουλευτών,  οι  δικαστικοί,  καίπερ  ισόβιοι,

εδέοντο ισχυρών προστατών όπως προαχθώσιν εις ανωτέρας θέσεις και αποφύγωση την

λαίλαπα  των  μεταθέσεων,  οι  εισαγγελείς  και  ειρηνοδίκαι  ήσαν  έρμαια  της

πολιτικής...»84.

Μετά  την  επανάσταση  του  1897  μία  νέα  γενιά  διανοουμένων  που  έχουν

σπουδάσει  στο  εξωτερικό,  προτείνει  κοινωνικές,  οικονομικές  και  πολιτικές

μεταρρυθμίσεις85, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Το 1905 εκδόθηκαν: ο Ν. ΒΤΣΘ, με τον οποίο καθιερώθηκε η μονιμότητα των

λειτουργών της δημοτικής εκπαίδευσης, ο ΓΣΗ’ «περί τροποποιήσεως διατάξεων του

ΒΤΜΘ’ νόμου» με τον οποίο επέρχονται σοβαρές αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς

των  δασκάλων,  καθώς  αλλάζει  ο  τρόπος  διαβάθμισής  τους,  ο  νόμος  ΓΠΕ  «περί

καταργήσεως των διδασκαλείων», εκδόθηκε ο Ν. ΓΣΑ’ «περί  συστάσεως Εποπτικού

Συμβουλίου της Μέσης Εκπαίδευσης», με τον οποίο καθιερώθηκε η μονιμότητα των

λειτουργών  της  Μέσης  Εκπαίδευσης  και  ιδρύεται  το  Εποπτικό  Συμβούλιο  Μέσης

Εκπαίδευσης  απαρτιζόμενο  από  7  καθηγητές  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  και  5

καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε και ο Ν. ΓΡΓ’ με τον οποίον

83Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 14.
84Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα  1922-1940.  Β2  Τόμος.  2003.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 249.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 14-15.
85Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα.1900-1922.  Α’ Τόμος.  Μέρος  2ο.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 218-220.
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επεκτάθηκε  η  μονιμότητα  σε  όλους  τους  διοικητικούς  υπαλλήλους,  «όσων

συμπλήρωναν δεκαπενταετή δημόσια υπηρεσία»86.

Αυτή η εποχή τελειώνει με το κίνημα στο Γουδί το 1909 και την έλευση του Ελ.

Βενιζέλου87.  Στόχος  του  στρατιωτικού  συνδέσμου  ήταν  «η  βελτίωση  των  ενόπλων

δυνάμεων, της διοίκησης και της παιδείας, καθώς και η κατάργηση της συναλλαγής

δηλαδή των πελατειακών σχέσεων που προκαλούσαν τους  υπεράριθμους δημόσιους

υπαλλήλους και τις περιττές υπηρεσίες»88.

Την 1η Δεκεμβρίου 1909 δημοσιεύεται ο Νόμος ΓΥΛΖ’ «περί μεταρρυθμίσεως

των  νόμων  περί  προσόντων  των  δικαστικών  υπαλλήλων»,  που  όριζε  τα  προσόντα

διορισμού  εμμίσθων  παρέδρων,  ενώ  την  31  Μαρτίου  1910  δημοσιεύεται  ο  Νόμος

ΓΧΟΘ’  «περί  τροποποιήσεως  των  νόμων  περί  προσόντων  των  υπαγομένων  στο

Υπουργείο  των  Οικονομικών  και  περί  της  μονιμότητας  αυτών»,  με  τον  οποίον

ορίζονταν τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού των οικονομικών υπαλλήλων του

Κράτους89.  Επίσης,  το  1910 νομοθετήθηκαν οι  νόμοι  ΓΧΣΒ’ «περί  του εν  Αθήναις

Διδασκαλείου  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως»  και  ο  ΓΨΙΘ  «περί  παιδαγωγικής

μορφώσεως και  δοκιμασίας  των λειτουργών της  Μέσης Εκπαίδευσης»90.  Ακόμα,  το

1910  δημοσιεύθηκε  ο  Ν.  ΓΨΒ’ «περί  προσόντων,  πειθαρχίας  και  μονιμότητας  των

86Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα.1900-1922.  Α’ Τόμος.  Μέρος  2ο.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 218-220.

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 27.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 16.

87Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 105.

88Θ. Βερέμης. Ηγέτες. Ο Ελευθέριος πίσω από τον Βενιζέλο. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 105 επ.

89Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 17.

90Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα.1900-1922.  Α’ Τόμος.  Μέρος  2ο.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 218-220.

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 27.
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υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και των Νομαρχιών»91, ο οποίος καθιέρωσε

τον  διαγωνισμό  ως  κριτήριο  διορισμού  εκτός  από  τα  προσόντα  και  τα  ουσιαστικά

αντικειμενικά  κριτήρια  των  υποψηφίων,  συμβάλλοντας  σημαντικά  στη  σωστή

αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης92.

Την 5η Σεπτεμβρίου του 1910 αποβιβάστηκε στον Πειραιά ο Ελ. Βενιζέλος και

στη διακήρυξή του προς τον αθηναϊκό λαό στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ άλλων

«ανήγγελλε τα πρώτα μέτρα που θα ελάμβανε για την απαλλαγή της διοίκησης από τις

κομματικές επιρροές»93.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  των  τόσο  διεξοδικά  αναφερθέντων,  ο  θεσμός  της

μονιμότητας δεν είναι άγνωστος στη δοθείσα περίοδο 1821 -1911, ασχέτως εάν ίσχυε

παροδικά με τους νόμους,  τα νομοσχέδια ή τα διατάγματα που εκθέσαμε (λόγω των

κομματικών  επιρροών  ή  άλλων  γεγονότων).  Σταθμό  αποτελεί  η  υιοθέτηση  της

μονιμότητας με μια σειρά νομοθετημάτων από το 1877 και μετά.  

1.5  Η  κατοχύρωση  της  μονιμότητας  των  δημοσίων  υπαλλήλων  στο

Σύνταγμα του 1911 μέχρι και σήμερα

Καθώς η οριζόμενη από το νόμο μονιμότητα κινδύνευε να καταργηθεί από άλλο

νεότερο νόμο, κρίθηκε σκόπιμο να περιφρουρηθεί με γενική συνταγματική διάταξη94.

Το  νέο  κείμενο  του  Συντάγματος  που  δημοσιεύθηκε  την  1.6.1911  περιείχε

σημαντικές  αλλαγές.  Στο  άρθρο  102  καθιερώθηκε  η  μονιμότητα  των  δημοσίων

υπαλλήλων, που  εμπόδιζε  την  απόλυση  αυτών,  «εφόσον  υφίσταντο  αι  σχετικαί

υπηρεσίαι», όχι  όμως  και  οι  θέσεις.  Ως  δημόσιοι  υπάλληλοι  εννοούνται  πάντες  οι
91Α.Ι.  Τάχος – Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα.  1999. Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 4.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 48.

92Α. Τάχος. Η Μονιμότης και η τριακονταπενταετία των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τόμος Β του περιοδικού

Το Σύνταγμα. 1976. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 593.

93Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 80.
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υπάλληλοι  πλην  των  στρατιωτικών,  ναυτικών  και  δικαστικών95.  Πρώτη  φορά

αναφέρεται  στους  «διοικητικούς  υπαλλήλους»  διάταξη  στο  ελληνικό  Σύνταγμα

εξουσιοδοτώντας στη συνέχεια τον νομοθέτη να καθορίσει τα προσόντα τους96.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.2 η μονιμότητα εξαρτήθηκε από

τη λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας97.

Επίσης,  το άρθρο 88 του Συντάγματος,  παρείχε  αυξημένη μονιμότητα στους

εισαγγελείς,  αντεισαγγελείς,  ειρηνοδίκες,  πταισματοδίκες,  γραμματείς  και

υπογραμματείς των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, συμβολαιογράφους και φύλακες

υποθηκών  και  μεταγραφών.  Ακόμα  διατήρησε  την  εγγύηση  της  ισοβιότητας  των

δικαστικών λειτουργών από τον βαθμό του πρωτοδίκη και άνω98.

94Α. Τάχος. Η Μονιμότης και η τριακονταπενταετία των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τόμος Β του περιοδικού

Το Σύνταγμα. 1976. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 593.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Α. Μακρυδημήτρης. Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. 2001. Εκδόσεις Αντ. Ν.

Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 15 επ.

95Κ.  Χρυσόγονος.  Ατομικά  και  Κοινωνικά  Δικαιώματα.  2006.  Εκδόσεις  Νομική  Βιβλιοθήκη.

Θεσσαλονίκη, σελ. 84.

Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 81.

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 26-28.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 4.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 2-3.

96Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 125.

Ν. Αλιβιζάτος. Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη Νεοελληνική Ιστορία. 1800-2010. 2011. Εκδόσεις

Πόλις. Αθήνα, σελ. 155 επ.

97Ε.  Σπηλιωτόπουλος.  Εγχειρίδιο  Διοικητικού  Δικαίου.  1986.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-Κομοτηνή,

σελ. 411 επ.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 3.
98Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 27.
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Η  μονιμότητα, κατά  τον εμπνευστή  του  θεσμού  Ελ.  Βενιζέλο, δεν

αποσκοπούσε  στην  ικανοποίηση  του  προσωπικού  συμφέροντος  των  δημοσίων

υπαλλήλων, αλλά  ετέθη «πρωτίστως υπέρ του λαού,  για την εύρυθμη λειτουργία

της δημόσιας υπηρεσίας»,  διότι η δημόσια διοίκηση έχει ανάγκη από ένα σταθερό

ανθρώπινο δυναμικό,  που  συγκεντρώνει  εμπειρία  συνοδευόμενη από επαγγελματική

ανεξαρτησία και ηθική99.

Η πολιτική φιλοσοφία του Βενιζέλου που έμοιαζε με εκείνη του Αριστοτέλη,

έδινε πολύ μεγάλη σημασία «στα άτομα που στελεχώνουν το κράτος απ’ ό,τι στο ίδιο το

θεσμικό πλαίσιο». Εκτός από τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τη δεσμευτική

γνωμοδότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, την

υποχρεωτική  και  δωρεάν  στοιχειώδη  εκπαίδευση,  ο  Ελ.Βενιζέλος  δημιούργησε  το

εκλογοδικείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας100, το οποίο δεν κατάφερε τελικά να

λειτουργήσει,  λόγω  των  βαλκανικών  πολέμων  και  του  εθνικού  διχασμού,  με

αποτέλεσμα να αναβληθεί η λειτουργία του για άλλα δεκαπέντε χρόνια101.

Ο Ελ. Βενιζέλος έθεσε τα θεμέλια του κράτους δικαίου και έγινε ο ιδρυτής του

σύγχρονου  κράτους102.  Οι  συζητήσεις  και  στις  δυο  αναθεωρητικές  βουλές  και  η

αναθεώρηση  του  1911  αποτελούν  ιστορικό  θεσμικό  κεκτημένο  για  τον  ελληνικό

99Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 125-126.

Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ, σελ. 20.

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 33 επ.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 10.

100Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 119.

Θ. Βερέμης. Ηγέτες. Ο Ελευθέριος πίσω από τον Βενιζέλο. 2014. Εκδόσεις Η Καθημερινή, σελ. 21-23,

51.
101Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα  1922-1940.  Β2  Τόμος.  2003.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 250.

102J. Meynaud. Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα. 1974. Αθήνα, σελ. 56.
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συνταγματισμό103.  Παρά  την  πλειοψηφία  που  υποστήριξε  την  εφαρμογή  της

συνταγματικής μονιμότητας  των δημοσίων υπαλλήλων, διατυπώθηκε και  η αντίθετη

άποψη από τον βουλευτή Θαλή Κουτούπα, Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Κων/νο

Δεμερτζή  ότι  «μήπως  δια  της  μονιμοποιήσεως  των  ανωτέρων  υπαλλήλων  και  της

εξασφαλίσεως της θέσεως αυτών αντί να γεννηθεί εις αυτούς η εκ του σεβασμού του

Νόμου αφοβία, γεννηθεί η εκ της ασυδοσίας αφοβία η οποία προκαλεί σεβασμόν όχι

προς τους Νόμους και την πολιτείαν, αλλά και προς το ατομικόν συγγενικόν και φιλικόν

συμφέρον»,  καθώς  και  ότι  «διαμαρτύρονται  δια  τον  επικείμενον  κίνδυνον

συνταγματοποιήσεως της διατάξεως ταύτης»104.

Εκτός  από  την  καθιέρωση  της  συνταγματικής  μονιμότητας  την  ίδια  εποχή

ακολουθεί  και  μια  σειρά  νόμων,  όπως  ο  νόμος  ΓΩ’  «περί  μεταρρυθμίσεως  και

συμπληρώσεως των προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων», που δημοσιεύθηκε στις

23  Ιουνίου  1911  και  όριζε  «τα  προσόντα  των  δικαστικών  υπαλλήλων  της  χώρας».

Ακολούθησε στις 8 Αυγούστου του 1911 ο Νόμος ΓΩΟΘ’, ο οποίος τροποποίησε και

συμπλήρωσε  τον  ΓΨΒ'  Νόμο  του  1910  «περί  προσόντων  και  μονιμότητας  των

υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών Νομαρχιών και  Αρχειοφυλακείου».  Με το

νόμο  αυτό  μονιμοποιούνταν  και  άλλη  κατηγορία  υπαλλήλων  του  Υπουργείου

Εσωτερικών105. Οι Ν. ΔΡΛΔ’ της 28ης Φεβρουαρίου 1913, ΔΡΟΗ’ και ΔΡΖ’ του ίδιου

έτους  ήρθαν  να  αναιρέσουν  την  επιλογή  της  μεθόδου  του  διαγωνισμού106.  Στις  16

Απριλίου 1913 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος ΔΡΤΤ’ «περί

των κατατασσόμενων υπαλλήλων στην ταχυδρομική και τηλεγραφική υπηρεσία», με

τον οποίο δίνονταν η ευκαιρία στους νεοδιοριζόμενους μετά από έναν χρόνο δόκιμης

υπηρεσίας και  επιτυχών εξετάσεων να γίνονται μόνιμοι  υπάλληλοι107.  Το 1917-1923

άρχισε  και  η  ουσιαστική  προσπάθεια  για  τη  σύνταξη  του  Κώδικα  Δημοσίων

103Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ 111,123.

104Α.  Αλεξιάδης.  Το  πρόβλημα  της  μονιμότητας  των Δημοσίων  Υπαλλήλων.  Διπλωματική  Διατριβή.

1994. Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ  , σελ. 20.

105Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 214 επ.
106Χ. Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 81.

107Α.  Αλεξιάδης.  Το  πρόβλημα  της  μονιμότητας  των Δημοσίων  Υπαλλήλων.  Διπλωματική  Διατριβή.

1994. Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ  , σελ. 22.
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Υπαλλήλων108. Την ίδια εποχή με Β.Δ. ανεστάλη για ένα χρόνο η ισχύς των άρθρων 88,

89 και 90 περί ισοβιότητας μονιμότητας του Συντάγματος, καθώς επίσης και κάθε άλλη

διάταξη νόμου που αφορούσε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων109.

Με  τον  Νόμο  766/23  Οκτωβρίου  1917  αποκαταστάθηκε  η  μονιμότητα  των

υπαλλήλων  του  Υπουργείου  Εξωτερικών.  Ακολούθησαν  οι  Νόμοι  855  και  856/

Σεπτεμβρίου  1917,  που  αφορούσαν  τη  διατήρηση  και  κατάταξη  των  οικονομικών

υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί εκείνη την εποχή, ο Νόμος 919/22 Σεπτεμβρίου 1917

«περί  κυρώσεως  και  συμπληρώσεως  των  από  20  Ιουνίου  και  6  Ιουλίου  1917

νομοθετικών διαταγμάτων περί αναστολής της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων

και  των  υπαλλήλων  Γεωργικής  Τραπέζης  Μακεδονίας  Ηπείρου,  Αιγαίου  και  του

κοινωφελούς  Ταμείου  Κρήτης»,  καθώς  και  ο  Νόμος  1031/2  Νοεμβρίου  1917,  που

αφορούσε τη μονιμοποίηση των εκτάκτων υπαλλήλων που υπηρέτησαν την Προσωρινή

Κυβέρνηση  της  Θεσσαλονίκης.  Παράλληλα  δημοσιεύθηκαν  στην  Εφημερίδα  της

Κυβερνήσεως ο 782 Νόμος,  που καθόριζε τα προσόντα των υπαλλήλων ορισμένων

υπηρεσιών, όπως της δ/νσεως δικαστικού, των νομικών συμβούλων και των δικαστικών

αντιπροσώπων των Οικ. Εφοριών110.

Ο Νόμος 1422/30 Απριλίου 1918 ρύθμιζε τους διορισμούς, τις μεταθέσεις και

προαγωγές του διδακτικού προσωπικού των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, ο Νόμος

1466/3 Μάιου 1918 προέβλεπε τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων του Υπ. Δημοσίων

Έργων,  ο  Νόμος  1619/31  Δεκεμβρίου  1918  που  αφορούσε  τη  μονιμοποίηση  των

επιθεωρητών δημοτικής εκπαίδευσης, ο Νόμος 1758/13 Μαρτίου 1919 που καθόριζε τη

διαδικασία διορισμού ιδιωτών ως δοκίμων υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών καθώς και

τη  μονιμοποίησή  τους,  ο  Νόμος  1765/30  Μαρτίου  1919  που  προέβλεπε  τη

108Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 49.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 8.

Ό.π., σελ. 6.

109Π. Πουλής. Ιστορία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Ι, 1821-1975. 1987. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.

100.
110Α.  Αλεξιάδης.  Το  πρόβλημα  της  μονιμότητας  των Δημοσίων  Υπαλλήλων.  Διπλωματική  Διατριβή.

1994. Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ  , σελ. 22-26.
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μονιμοποίηση των υπαλλήλων του Υπ.  Εσωτερικών,  καθώς  και  οι  Νόμοι  1834 και

2066/1920  που  ρύθμιζαν  τη  μονιμοποίηση  των  εκτάκτων  υπαλλήλων  των

προσληφθέντων στις νέες χώρες και τη μονιμοποίηση των υποπρόξενων111.

Ο Ν. 2494/1920 «περί του προσωπικού των Πολιτικών Υπουργείων», ρύθμισε

όλα τα ζητήματα για την ιεραρχία, τον μισθό, τους κλάδους, καθώς και τα προσόντα

ομοειδών υπαλληλικών θέσεων και περιφερειακών υπηρεσιών, καθιερώνοντας πάλι τον

διαγωνισμό ως κύρια μέθοδο επιλογής για την κατάληψη δημόσιας  θέσης,  ώστε να

μειωθεί  με  τον  τρόπο  αυτό  η  πολιτική  εκμετάλλευση  σε  βάρος  των  δημοσίων

υπαλλήλων, χωρίς και πάλι να εφαρμόζεται στην πράξη112.

Στην κυβέρνηση ανέβηκαν το 1920-1922 οι αντιβενεζιλικοί οι οποίοι εξέφραζαν

τοπικά  συμφέροντα,  με  αποτέλεσμα  να  πραγματοποιηθούν  εκκαθαρίσεις113 των

βενιζελικών στοιχείων από τη Δημόσια Διοίκηση και τη Δικαιοσύνη114.

Στο μεσοδιάστημα, η δημιουργία νέων υπουργείων, διευθύνσεων και τμημάτων,

με  χαρακτηριστικό  παράδειγμα το  Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας,  άλλαξε  πολύ  τη

συγκρότηση της εκτελεστικής εξουσίας. Νέοι επιστήμονες, οι οποίοι είχαν σπουδάσει

στα  πανεπιστήμια  του  εξωτερικού,  όπως  οι  Αλέξανδρος  Σβώλος,  Δημήτριος

Καλλιτσουνάκις, Κυριάκος Βαρβαρέσσος, Ανδρέας Ζάκας και Δημήτρης Γληνός, ήταν

μερικοί που συνέβαλαν στην εισαγωγή και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στην

Ελλάδα, καθώς και στην αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης115. Το περιοδικό «Η

Πολιτική  Επιθεώρησις»  του  Ίωνα  Δραγούμη  το  1915,  αλλά  και  το  «Αρχείο  των

Οικονομικών  και  Κοινωνικών  Επιστημών»  το  1921,  καθώς  και  η  εφημερίδα  των

111Ό.π., 25.

112Χ. Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 81.

Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 83.
113Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα  1922-1940.  Β2  Τόμος.  2003.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 41.

114Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 164.
115Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα.1900-1922.  Α’ Τόμος.  Μέρος  2ο.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 51.
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Δημοσίων υπαλλήλων, που άρχιζε να εκδίδεται τον Ιανουάριο του 1921, εξέφραζαν τις

απόψεις των κοινωνικών επιστημών116.

Μετά από μια περίοδο αναταράξεων στις 6 Νοεμβρίου 1923 δημοσιεύθηκε στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της «Επανάστασης» περί εκκαθαρίσεως του

στρατού και του στόλου και των δημοσίων υπαλλήλων από αντιφρονούντες117.

Η  Α’ Συντακτική  Συνέλευση  την  25η Μαρτίου  1924  κήρυξε,  με  ομόφωνο

Ψήφισμα, έκπτωτη τη δυναστεία με τον όρο του δημοψηφίσματος118.  Η υπηρεσιακή

κυβέρνηση υπό τον στρατηγό Γ. Κονδύλη το 1926 προέβη στην έκδοση σημαντικών

συντακτικών πράξεων σχετικά με την «απόλυση δημοσίων υπαλλήλων προτρεπόντων

εις απεργίαν, ανέστηλε την ισχύ των διατάξεων περί ισοβιότητας και αμετάθετου των

δικαστών  και  περί  άρσεως  της  αναστολής  της  ισοβιότητας  των  δικαστών  και  της

μονιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων»119.

Η οικουμενική κυβέρνηση που συγκροτήθηκε το 1927, ψήφισε και δημοσίευσε

το  νέο  δημοκρατικό  σύνταγμα,  το  οποίο  όριζε  ότι  «Το  Ελληνικόν  Κράτος  είναι

Δημοκρατία»  και  κατοχύρωσε  συνταγματικά  τις  αρμοδιότητες  του  Συμβουλίου  της

Επικρατείας120,  που  αποτελούσε,  για  έναν  σχεδόν  αιώνα,  «το  διακαή  πόθο  των

ορθοφρονούντων πολιτών και πολιτικών του Ελληνικού Κράτους»121. Διατηρήθηκε η

μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων122 και  για πρώτη φορά βλέπουμε την έννοια

του  τακτικού  υπαλλήλου,  καθώς  και  την  έννοια  της  θέσης  που  αποτελεί
116Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 85.

Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα.1900-1922.  Α’ Τόμος.  Μέρος  2ο.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 51.

117Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα  1922-1940.  Β2  Τόμος.  2003.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 59-60.

118Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 87-88.

119Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 29/10/1926. Αρ 342.

120Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 195.

Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 88-89.
121Α.Ι. Τάχος. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. 1991. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 171 Επ.

Ε. Δαρζεντάς. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και η Υπαλληλική Προσφυγή. 1989.  Αθήνα,

σελ. 28. 30



προϋπόθεση για τη μονιμότητα123. Συγκεκριμένα το άρθρο 114 προέβλεπε ότι « ...οι

τακτικοί υπάλληλοι από τον διορισμού αυτών είναι μόνιμοι, εφόσον υφίστανται αι

σχετικαί υπηρεσίαι και αι θέσεις.....»124. Η μονιμότητα κατά το Σύνταγμα του 1927

επεκτάθηκε σταδιακά στους υπαλλήλους των δύο τότε Βουλών και των ΟΤΑ125.

Με  το  Ν.  3713/1928  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  (στο  εξής  ΣτΕ),  που

ιδρύθηκε  ως  ανώτατο  διοικητικό  δικαστήριο  και  μόνο  δευτερευόντως  ως

συμβουλευτικό  σώμα  της  διοίκησης126,  ξεκίνησε  τη  λειτουργία  του,  στις  17  Μαΐου

1929127.

Από την εμπλοκή της στον πόλεμο και την κατάληψή της από τα γερμανικά

στρατεύματα, η Ελλάδα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην κρατική μηχανή και

στους λειτουργούς της.  Επαναλήφθηκαν οι εκκαθαρίσεις στον δημόσιο τομέα, όσων

δημοσίων υπαλλήλων είχαν συνεργασθεί με τους Γερμανούς128.

Με  την  πτώση  της  δικτατορίας  του  Μεταξά  εκδόθηκε  μια  νέα  σειρά

Συντακτικών Πράξεων (ΣΠ) «ΣΠ. 24/1945, ΣΠ. Άρθρο 1 και  25/1945 άρθρο 8 και

Ψηφισμάτων όπως το ΨΘ’/1946 άρθρα 1 και 2, με σκοπό την αποκατάσταση όλων των

διωχθέντων  -από  το  δικτατορικό  καθεστώς-  υπαλλήλων  για  πολιτικούς  λόγους  και

απολύθηκαν  όλοι  εκείνοι  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι,  οι  οποίοι  είχαν  επιδείξει  διαγωγή

122Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 126.

123Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 4.

124Μ. Μαυριάς – Α. Παντελής. Συνταγματικά Κείμενα. 1990. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 162.

125Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 5.

126Χ.  Χατζηϊωσήφ.  Ιστορία  της  Ελλάδας  του  20ου αιώνα  1922-1940.  Β2  Τόμος.  2003.  Εκδόσεις

Βιβλιόραμα. Αθήνα, σελ. 251-254.

127Γ.  Αναστασιάδης.  Πολιτική  και  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδας.  1821-1941.  2001.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 194.

Κ. Χρυσόγονος. Συνταγματικό Δίκαιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 89.

128Ν.  Αλιβιζάτος.  Οι Πολιτικοί  Θεσμοί  σε κρίση 1922- 1974. Όψεις  της  Ελληνικής  εμπειρίας.  1983.

Εκδόσεις Θεμέλιο. Αθήνα, σελ. 473.
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ασυμβίβαστη προς την ιδιότητά τους κατά την περίοδο της δικτατορίας»129. Το 1948 με

αναγκαστικό  Ν.516/1948  «περί  ελέγχου  νομιμοφροσύνης  των  δημοσίων  κλπ.

υπαλλήλων και υπηρετών» ορίστηκε ως πρόσθετο και αναγκαίο προσόν διορισμού για

την  πρόσληψη  στο  δημόσιο,  η  νομιμοφροσύνη.  Συγκροτήθηκαν  συμβούλια

νομιμοφροσύνης τα  οποία  απαιτούσαν από τους  υπαλλήλους έγγραφη δήλωση περί

νομιμοφροσύνης,  προκειμένου  να  εκδώσουν  «πιστοποιητικό  κοινωνικών

φρονημάτων»130.

Το Σύνταγμα του 1952 δεν περιείχε ριζικές αλλαγές σε σχέση με το Σύνταγμα

του 1911 και του 1927. Η μονιμότητα επεκτάθηκε και στους δημοτικούς υπαλλήλους

και  με  το  άρθρο  101  καλύπτει  και  τους  δοκίμους  υπαλλήλους131.  Σύμφωνα με  το

άρθρο 102 για να διορισθεί κάποιος ως δημόσιος υπάλληλος έπρεπε να υπάρχει

νομοθετημένη θέση. Θεσπίστηκε, επίσης, απαγόρευση της πολυθεσίας,  καθώς και

όρια στις αμοιβές να μην υπερβαίνουν το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών της

οργανικής θέσης τους και μάλιστα με ποινή απόλυσης132.

Το Σύνταγμα του 1952 εισάγει  και  ορισμένες  καινοτομίες  σε σχέση με  τους

δημοσίους  υπαλλήλους,  όπως  τα  άρθρα  11  περί  απαγόρευσης  της  απεργίας  στους

δημοσίους υπαλλήλους και στο άρθρο 100, όπου «ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει πίστη

και αφοσίωση στην πατρίδα, είναι εκτελεστής της θελήσεως του κράτους και υπηρετεί

τον λαόν»133. Η δημόσια διοίκηση όφειλε να λειτουργεί αδιάλειπτα ανεξάρτητα από την

129Α.Ι. Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 139, 205.

130Ν.  Αλιβιζάτος.  Οι Πολιτικοί  Θεσμοί  σε κρίση 1922- 1974. Όψεις  της  Ελληνικής  εμπειρίας.  1983.

Εκδόσεις Θεμέλιο. Αθήνα, σελ. 486-587.

Α.Ι.  Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 141.

131Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 5.

Κ. Χρυσόγονος. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. 2006. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. Θεσσαλονίκη,

σελ. 98.
132Μ. Μαυριάς – Α. Παντελής. Συνταγματικά Κείμενα. 1990. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 197- 212.

Αλ.  Σβώλος.  Τα  Ελληνικά  Συντάγματα  1822-1952.  Η  Συνταγματική  Ιστορία  της  Ελλάδος.  1972.

Εκδόσεις Στοχαστής. Αθήνα, σελ. 236-238. 32



εναλλαγή των πολιτικών κομμάτων και των κυβερνήσεων στην εξουσία134, διότι παρά

τη συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού της μονιμότητας στο Σύνταγμα του 1911, με

ποικίλα νομοθετικά τεχνάσματα ή και από τις πολιτικές που ακολούθησαν, ύστερα από

κάθε κυβερνητική  αλλαγή ακολουθούσε και  η  ανάλογη αλλαγή στη στελέχωση της

δημόσιας διοίκησης135.

Στις  20  Μαρτίου  του  1964 ο  Πρόεδρος  της  Κυβέρνησης  σχετικά  με  το

κυβερνητικό του πρόγραμμα στη Βουλή για τη θέσπιση του κράτους δικαίου και την

εξασφάλιση της αμεροληψίας της κρατικής μηχανής με αναδιάρθρωση της δομής της,

ανήγγειλε  μεταξύ άλλων τον  καθορισμό νέας  κλίμακας  μισθών για  τους  δημοσίους

υπαλλήλους,  με  το  ένα  τρίτο  της  ετήσιας  αύξησης  των  δημοσιονομικών  πόρων να

αφιερώνεται σε αυξήσεις μισθών του δημοσίου τομέα, την ίδρυση Σχολής Διοικητικών

Σπουδών,  από  τους  μαθητές  της  οποίας  θα  επιλέγονται  για  την  υπηρεσία  του

δημοσίου136.

Όμως το πραξικόπημα που συνέβη στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου 1967 επέβαλε

έλεγχο όλης της κυβερνητικής μηχανής137 και των σχέσεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναστάλθηκαν  όλες  οι  νομικές  εγγυήσεις,  με  τις  οποίες  προστατευόταν  η  νομική

υπηρεσιακή  κατάσταση  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  συνεχίστηκαν  οι  «πολιτικές

εκκαθαρίσεις» τους138, κατ’ εφαρμογή του υπ’αριθμ. 4 της 10ης Μαΐου Ν. του 1967 με

τίτλο «περί αποκαταστάσεως της ευρυθμίας των δημοσίων υπηρεσιών»139. Σημαντικό

είναι να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι καταργήθηκε η δυνατότητα προσφυγής του

ενδιαφερομένου  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας.  Ταυτόχρονα,  εφαρμόζοντας  την
133Α.Ι. Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 143.

134Μ. Στασινόπουλος. Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου.1957. Αθήνα, σελ. 380.

135Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 32-

37.

136J. Meynaud. Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα. 1974. Αθήνα, σελ. 339.

137Κ.  Χρυσόγονος.  Ατομικά  και  Κοινωνικά  Δικαιώματα.  2006.  Εκδόσεις  Νομική  Βιβλιοθήκη.

Θεσσαλονίκη, σελ. 102.
138J. Meynaud. Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα. 1974. Αθήνα, σελ. 400-436.

139Α.Ι. Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 142. 33



πολιτική της λιτότητας και οικονομίας, απαγορεύτηκε κάθε νέος διορισμός υπαλλήλων

ή λειτουργών μέχρι  τις  31/12/1967.  Λίγο  αργότερα δημοσιεύθηκε η  ΙΧ συντακτική

πράξη  της  18/22ας  Ιουλίου  1967,  η  οποία  «τροποποιεί  τις  διατάξεις  περί

νομιμοφροσύνης  των  δημοσίων  υπαλλήλων».  Με  αυτό  τον  τρόπο  κατόρθωσε  η

δικτατορική  κυβέρνηση  να  απομακρύνει  από  τη  δημόσια  διοίκηση  όλους  τους

υπαλλήλους «που δεν τους ενέπνεαν απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν επιδείκνυαν πλήρη

ταυτότητα αντιλήψεων με τους εκάστοτε κρατούντες»140.

Στις  24  Ιουλίου  του  1974  η  ηγεσία  των  ενόπλων  δυνάμεων  παρέδωσε  την

εξουσία  στον  Κ.  Καραμανλή  ο  οποίος  σχημάτισε  αυθημερόν  κυβέρνηση  εθνικής

ενότητας  και  στις  7.6.1975  ψηφίσθηκε  το  νέο  Σύνταγμα,  δημοσιεύθηκε  στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9.6.1975 και τέθηκε σε ισχύ στις 11.6.1975. Με την

παρ. 1 του αρθ.111 του Συντ. καταργήθηκαν όλες οι αντίθετες με το Σύνταγμα διατάξεις

των πριν από την ημερομηνία αυτή τυπικών νόμων ή κανονιστικών πράξεων, μεταξύ

αυτών  και  οι  διατάξεις  αναγκαστικού  νόμου  της  δικτατορίας  «που  επέτρεπαν  να

τίθενται σε διαθεσιμότητα, όταν δεν επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας»141.

Η διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος του 1975 ορίζει ότι «οι δημόσιοι

υπάλληλοι (αναφέρεται αντί του τακτικού υπαλλήλου) είναι εκτελεσταί της θελήσεως

του  Κράτους  και  υπηρετούν  τον  Λαόν...»142.  Τονίζεται  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  η

ανεξαρτησία της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης από τον «πολιτικό ανταγωνισμό»,

ώστε  «δρώντας  αμερόληπτη  προς  το  συμφέρον  τους  και  προς  το  συμφέρον  του

Κράτους»143, να επιτευχθεί ο σκοπός της καθιέρωσης της συνταγματικής μονιμότητας.

140J. Meynaud. Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα. 1974. Αθήνα, σελ. 400-436.

Α.Ι.  Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 142-146.
Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 218 επ.
141Κ.  Χρυσόγονος.  Ατομικά  και  Κοινωνικά  Δικαιώματα.  2006.  Εκδόσεις  Νομική  Βιβλιοθήκη.

Θεσσαλονίκη, σελ. 106-114.

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 23 επ.
142Α.Ι. Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 37.

143Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 10 επ.
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Ενώ στην παρ.4-6 του ίδιου άρθρου ορίζεται  ότι  «οι κατέχοντες  οργανικάς θέσεις

δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι εφόσον υφίστανται οι θέσεις αυταί» και με την

παρ.6 επεκτείνεται η μονιμότητα και στους υπολοίπους, πλην ΟΤΑ, νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου144.

Επίσης, το Σύνταγμα του 75 στο άρθρο 23 παρ.2 απαγορεύει την απεργία μόνο

για  δικαστικούς  και  για  όσους  υπηρετούν  σε  σώματα  ασφαλείας.  Παράλληλα,

αναγνωρίζει  το  δικαίωμα  απεργίας  στους  δημοσίους  υπαλλήλους  με  ορισμένους

περιορισμούς145.

Το 1983 εκδόθηκε ο  Ν.1388,  με  τον  οποίο  δημιουργείται  το  Εθνικό Κέντρο

Δημόσιας Διοικήσεως, στο οποίο υπάγεται και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοικήσεως

και το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμορφώσεως των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Το

1986  δημοσιεύεται  ο  Ν.  1599  περί  σχέσεων  Κράτους  Πολίτη,  με  το  άρθρο  16  να

αναφέρεται  στο  δικαίωμα  των  πολιτών  να  λαμβάνουν  γνώση  των  διοικητικών

εγγράφων.  Λίγο  αργότερα  δημοσιεύεται  ο  Ν.1943/1991 για  τον  εκσυγχρονισμό  της

οργανώσεως  και  λειτουργίας  της  Δημόσιας  Διοίκησης  και  το  1993  ψηφίζεται  ο

Ν.2116/1993, που αφορά θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και τα όργανά της146.

Ι.  Συμεωνίδης.  Μόνιμοι,  Μετακλητοί-επί  Θητεία  Υπάλληλοι  και  όργανα  Διοίκησης,  μέσα  από  τη

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2013, σελ. 39 επ.

144Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 5-8 .

Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και η

νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 41.
Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 126.
145Μ. Μαυριάς – Α. Παντελής. Συνταγματικά Κείμενα. 1990. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 332.
146Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 49.

Π. Μοίρα-Μυλωνοπούλου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.1998. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 97.
Α. Αλεξιάδης. Το πρόβλημα της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διπλωματική Διατριβή. 1994.

Θεσσαλονίκη. www.ΕΚΔΔ  , σελ. 32 επ.
Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  2007.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 8-13. 35
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Ο θεσμός της μονιμότητας στο σημερινό Σύνταγμα όπως αναθεωρήθηκε με το

ψήφισμα  της  27ης Μαίου  2008  της  Η’  Αναθεωρητικής  Βουλής  των  Ελλήνων,

κατοχυρώνεται στο άρθρο 103 αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:  ΟΙ  ΠΗΓΕΣ  ΤΗΣ  ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

2.1 Το Σύνταγμα

Το ισχύον Σύνταγμα στο κεφάλαιο δεύτερο για την υπηρεσιακή κατάσταση

των οργάνων της διοίκησης, στο άρθρο 103 ορίζει:

1.  «Οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  είναι  εκτελεστές  της  θελήσεως  του Κράτους  και

υπηρετούν τον Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα

προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι

νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν

απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη

χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Οργανικές  θέσεις  ειδικού  επιστημονικού,  καθώς  και  τεχνικού  ή  βοηθητικού

προσωπικού,  μπορούν να πληρούνται  με  προσωπικό που προσλαμβάνεται  με  σχέση

ιδιωτικού  δικαίου.  Νόμος  ορίζει  τους  όρους  για  την  πρόσληψη,  καθώς  και  τις

ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον

αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους

του  νόμου  και,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  αποχωρούν  λόγω ορίου  ηλικίας  ή

παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση

ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που

αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Κατά  των  αποφάσεων  των  συμβουλίων  αυτών  επιτρέπεται  προσφυγή  στο

Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει.
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Με  νόμο  μπορεί  να  εξαιρούνται  από  τη  μονιμότητα  ανώτατοι  διοικητικοί

υπάλληλοι  που  κατέχουν  θέσεις  εκτός  της  υπαλληλικής  ιεραρχίας,  οι  διοριζόμενοι

απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και

των γραφείων του πρωθυπουργού, των υπουργών και υφυπουργών.

Οι  διατάξεις  των  προηγουμένων  παραγράφων  έχουν  εφαρμογή  και  στους

υπαλλήλους της  Βουλής,  οι  οποίοι  κατά τα λοιπά διέπονται  εξ  ολοκλήρου από τον

Κανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως

αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε

με  διαγωνισμό  είτε  με  επιλογή  σύμφωνα  με  προκαθορισμένα  και  αντικειμενικά

κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με

αυξημένες  εγγυήσεις  διαφάνειας  και  αξιοκρατίας  ή  ειδικές  διαδικασίες  επιλογής

προσωπικού  για  θέσεις,  το  αντικείμενο  των  οποίων  περιβάλλεται  από  ειδικές

συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

Νόμος  ορίζει  τους  όρους,  και  τη  χρονική  διάρκεια  των  σχέσεων  εργασίας

ιδιωτικού  δικαίου  στο  Δημόσιο  και  τον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα,  όπως  αυτός

καθορίζεται  κάθε  φορά,  για  την  κάλυψη  είτε  οργανικών  θέσεων  και  πέραν  του

προβλεπόμενου  στο  πρώτο  εδάφιο  της  παραγράφου  3  είτε  πρόσκαιρων  είτε

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου

2. Νόμος επίσης ορίζει τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό των

προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που

υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι

απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολημένους με

σύμβαση έργου.
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Νόμος  ορίζει  τα  σχετικά  με  τη  συγκρότηση  και  τις  αρμοδιότητες  του

«Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή»147.

2.1α) Η μονιμότητα κατά το άρθρο 103 του Συντάγματος

Το Σύνταγμα «αποσκοπεί στην κατάτμηση και απονομή της κρατικής εξουσίας,

στην  οριοθέτησή  της  μέσω  κανόνων  αυξημένης  τυπικής  ισχύος,  καθώς  και  στην

προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  τυποποιώντας  ένα  πλέγμα  αξιών  που

συνδιαμορφώνουν τη συλλογική ταυτότητα κάθε κοινωνικού σχηματισμού»148.

Οι  διατάξεις  του  Συντάγματος  «δεν  δύνανται  υφ’ οιανδήποτε  διαδικασία  να

αναθεωρηθούν»  και  οι  ρυθμίσεις  του  προβλέπουν  «συγκεκριμένη  δεσμευτική

διαδικασία  αναθεώρησης»,  καθώς απαιτείται  ορισμένη χρονική  απόσταση από κάθε

προηγούμενη αναθεώρηση149.

Η κατοχύρωση της συνταγματικής  μονιμότητας συνιστά ισχυρότερη εγγύηση

από εκείνη που παρέχει ο κοινός νομοθέτης, καθώς αυτή μπορεί να αρθεί μόνο με τη

μεταβολή του Συντάγματος150.

Το  ισχύον  Σύνταγμα  παρέχει  εγγυήσεις,  ιδίως  της  μονιμότητας  και  της

δικαστικής  προστασίας,  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η  ανεξάρτητη  και  χωρίς

κομματικές παρεμβολές λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, η

μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί εγγύηση, όχι ευθέως για τους ίδιους,

αλλά  για  τη  δημιουργία  ενός  υπαλληλικού  σώματος  που  θα  λειτουργεί  χωρίς  την

147Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/86/2001.

148Ξ.  Κοντιάδης, Α.  Φωτιάδου. Η Ανθεκτικότητα του Συντάγματος.  Πώς αντέδρασαν τα Συντάγματα

στην κρίση; Τεύχος 4-2015, σελ 394-416. www.efimdd.gr

149Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 85.

150Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 18.
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ανασφάλεια των κυβερνητικών εναλλαγών και θα υπηρετεί με ανεξαρτησία τις επιταγές

του νόμου, αφού δεν θα εξαρτάται από κομματικές επιρροές και επεμβάσεις151.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε οργανικές μονάδες της δημόσιας

διοίκησης  πρέπει  να  ενεργούν  κατά  την  άσκηση  δημόσιας  εξουσίας  «με  βάση  ένα

καθεστώς  εγγυήσεων  σύμφυτων  με  την  δημοσιοϋπαλληλική  σχέση»,  καθώς  σε  ένα

δημοκρατικό κράτος δικαίου «δεν νοείται ανεξέλεγκτη και αλόγιστη άσκηση δημόσιας

εξουσίας  ούτε  και  η  άσκηση  αυθαίρετης  κρατικής  πολιτικής»152.  Αποστολή  των

δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί «η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ενώ κατά

την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται από τους κανόνες της επαγγελματικής

ηθικής και δεοντολογίας»153.

Από την επίκληση της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 103 παρ.1, η οποία

επιβάλλει  το  καθήκον  πίστης  του  δημοσίου  υπαλλήλου  προς  το  Σύνταγμα  και  την

πατρίδα, συνάγεται και η «μερικωτέρα υποχρέωσις των δημοσίων υπαλλήλων, όπως

παραμένουν  πολιτικώς  ουδέτεροι»154.  Όπως  επισημαίνεται,  «οι  κρατικοί  υπάλληλοι

151Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 102.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 219.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 10 επ.

Ι. Συμεωνίδης. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των Μνημονίων. Τεύχος 3-2015,

σελ 385-390. www.efimdd.gr

152Αικ.  Σακελλαροπούλου. Μονιμότητα και ουδετερότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τιμητικός Τόμος

για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σελ. 405.

153Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 219.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ.17.

154Αικ.  Σακελλαροπούλου. Μονιμότητα και ουδετερότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τιμητικός Τόμος

για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σελ. 405-408.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 9 επ.
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πρέπει να είναι ουδέτεροι», αλλά «για να είναι ουδέτεροι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα

είναι μόνιμοι»155.

Το  Σύνταγμα  στο  άρθρο  103  παρ.1  εξασφαλίζει  τον  τρόπο  διορισμού  των

δημοσίων υπαλλήλων υπό την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν θα αποτελεί «φωτογραφικό

νόμο»156.  Το  Σύνταγμα  ρυθμίζει  την  οργανική  θέση  με  τα  καθήκοντα  που  την

συνοδεύουν και  υιοθετεί  το σύστημα της  σταδιοδρομίας,  στο πλαίσιο  του οποίου ο

υπάλληλος εξελίσσεται, μετατίθεται και αποχωρεί από την υπηρεσία157.

Από την παρ.1 του άρθρου 103 Συντάγματος προκύπτει ότι η δημόσια διοίκηση

στελεχώνεται  κατά  κανόνα  από  μόνιμους  δημοσίους  υπαλλήλους,  δηλαδή  φυσικά

πρόσωπα που συνδέονται με το κράτος ή άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας με ειδική

νομική σχέση και υπάγονται σε ειδικό νομικό καθεστώς δημοσίου δικαίου, χωρίς να

αποκλείεται και η στελέχωση με φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση ιδιωτικού

δικαίου, αλλά «οι τελευταίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κανόνα αλλά τελούν υπό

τις αυστηρές προϋποθέσεις των παρ.2, 3 και 8 του άρθρου 103 του Σ»158.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 ορίστηκε ότι κανένας δεν μπορεί να

διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. «Η θέση πρέπει

να εξυπηρετεί διαρκή και οργανική ανάγκη»159. Συνεπώς, οι θέσεις εκείνες οι οποίες

πληρούν διαρκή και μάλιστα λειτουργική ανάγκη είναι τακτικές, δηλαδή οργανικές,
155Αικ.  Σακελλαροπούλου. Μονιμότητα και ουδετερότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τιμητικός Τόμος

για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σελ. 406.

156Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 62.

157Χ. Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 85 επ.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 15.

158Χ. Χρυσανθάκης. Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2001. Εκδόσεις. Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 85-89.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 220.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 19.
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και  οι  υπάλληλοι  οι  οποίοι  τις  κατέχουν  είναι  τακτικοί,  δηλαδή  μόνιμοι  και

απολαμβάνουν  της  συνταγματικής  προστασίας160.  «Η  προϋπόθεση  της  ύπαρξης

νομοθετημένης  οργανικής  θέσης  συνιστά  ποσοτικό  περιορισμό  στη  διαδικασία  του

διορισμού»161.  Ειδικότερα,  η  παρ.2  προβλέπει  τη  δυνατότητα  σύναψης  συμβάσεων

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  με  φυσικά  πρόσωπα,  τα  οποία  παρέχουν  τις

υπηρεσίες  τους  προς  το  κράτος  ή  άλλο  φορέα  δημόσιας  εξουσίας  για  την  κάλυψη

απρόβλεπτων  και  επειγουσών αναγκών και  μόνον  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα

καταλαμβάνουν νομοθετημένες οργανικές θέσεις162.

Οι  οργανικές θέσεις  συνιστώνται  κανονιστικά με τυπικό νόμο ή κανονιστική

διοικητική  πράξη,  δηλ.  Προεδρικό  Διάταγμα  ή  Υπουργική  Απόφαση  κλπ.  «Δεν

αποκλείεται η σύστασή τους και με τη διοικητική πράξη διορισμού του υπαλλήλου, η

οποία  έτσι  έχει  και  κανονιστικό  περιεχόμενο».  Σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  μπορεί  να

διοριστεί δημόσιος υπάλληλος εκτός οργανικών θέσεων163.

159Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.136.

160Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 15-

17.

161Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 60 επ.

162Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 61.

Ε. Δαρζεντάς. Η Μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων και η Υπαλληλική Προσφυγή. 1989.  Αθήνα,

σελ. 41επ.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  2007.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 482.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 157 επ.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 24 επ.

163Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 139.

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 332 επ.
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Οι οργανικές θέσεις, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την «τήρηση

της μονιμότητας ή αλλιώς του κράτους δικαίου», διακρίνονται και επιτρέπονται κατά το

Σύνταγμα ως ακολούθως:

1.  Οργανικές  θέσεις  δημοσίου δικαίου, δηλαδή όσοι διορίζονται  ως  μόνιμοι

υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ.

2.  Οργανικές  θέσεις  ιδιωτικού  δικαίου,  δηλαδή  όσοι  προσλαμβάνονται  με

σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μόνο όμως για τις περιπτώσεις που προβλέπει ρητά

το Σύνταγμα και η σχετική εκτελεστική νομοθεσία.

3.  Επιτρέπεται  η  κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού  σε οργανικές  θέσεις

μονίμων  υπαλλήλων  με  υπαλληλική  σχέση  ιδιωτικού  δικαίου  σε  οργανικές  θέσεις,

εφόσον πρόκειται για «ειδικό επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό»164.

Ο υπάλληλος που εισέρχεται στην υπηρεσία καταλαμβάνει οργανική θέση, που

υπάγεται  στο  οργανόγραμμα  του  φορέα  απασχόλησης  κατά  κατηγορία  και  κλάδο.

Καθίσταται, έτσι, μόνιμος και τελεί υπό ειδικό καθεστώς δημοσίου δικαίου. Όταν οι

ανάγκες στην υπηρεσία εκλείψουν και η οργανική θέση καταργείται, τότε ο υπάλληλος

εξέρχεται από αυτήν165.

Από το  άρθρο 103 παρ.3  του  Συντάγματος  προκύπτει  ότι  οι  υπάλληλοι  του

κράτους  και  των  ΝΠΔΔ είναι  πολιτικοί,  σε  διάκριση  από  τους  στρατιωτικούς  και

διοικητικοί, σε διάκριση από τους δικαστικούς λειτουργούς. Για πρώτη φορά σε επίπεδο

Συντάγματος, προβλέπεται ρητά στην παρ. 3 η έκδοση νόμου που θα καθορίζει τους

όρους  πρόσληψης  για  πλήρωση  οργανικών  θέσεων,  αυξημένων  και  μόνον  τυπικών

προσόντων,  που  μπορούν  να  καλυφθούν  και  από  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου,  το

οποίο δεν καλύπτεται μεν από τη μονιμότητα, πλην ο νομοθέτης προβλέπει γι’ αυτούς

164Α.Ι.  Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης. Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα. 2007. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ.482 επ.

165Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 136.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 220-221.

Χ.  Χρυσανθάκης.  Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων.  2001.  Εκδόσεις.  Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 99-100.
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ειδικότερες  εγγυήσεις,  ενώ  επιτρέπεται  η  κατ’  εξαίρεση  πρόσληψη  εκτάκτων

υπαλλήλων  με  σχέση  επίσης  ιδιωτικού  δικαίου,  ορισμένου  χρόνου,  εκτός

νομοθετημένων οργανικών θέσεων166.  Η σύμβαση αυτή που συνάπτεται  μεταξύ των

φυσικών προσώπων, αλλά και του κράτους ή άλλου φορέα δημόσιας εξουσίας, τελεί

υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση, αφενός

καταλαμβάνει  νομοθετημένες  οργανικές  θέσεις  και  συνεπώς  δεν  επιτρέπεται  να

προσληφθεί εκτός οργανικών θέσεων και αφετέρου, έχει τον χαρακτήρα είτε ειδικού

επιστημονικού,  δηλαδή  προσωπικό  εξειδικευμένων  γνώσεων  και  εμπειρίας,

απαιτούμενων  λόγω  της  ιδιάζουσας  φύσης  αρμοδιοτήτων  τις  οποίες  πρόκειται  να

ασκήσει είτε τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού167.

Από το γράμμα και τον σκοπό της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 103

παρ.4 εδ α’ προκύπτει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, δηλαδή δεν μπορούν να

απολυθούν  από  την  κατεχόμενη  οργανική  θέση, παρά  μόνο  όπως  προβλέπει  το

Σύνταγμα, δηλαδή «είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι οργανικές θέσεις υπάρχουν». Στα

προηγούμενα Συντάγματα γινόταν λόγος απλώς για θέση και όχι για οργανική θέση.

Συνάγεται ότι η μονιμότητα προστατεύει τον υπάλληλο από τη διοίκηση, όχι όμως και

από τον νομοθέτη, ο οποίος μπορεί ελεύθερα να καταργήσει την οργανική θέση στο

πλαίσιο  αναδιοργάνωσης  της  δημόσιας  διοίκησης,  σε  αντίθεση  με  τη  δικαστική

ισοβιότητα168.

166Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 59.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  2007.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 482 επ.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 9.

167Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 157 επ.

168Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 124 -131.

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 333 επ.
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Επομένως, οι  υπάλληλοι είναι  δυνατόν να απολυθούν ή να τοποθετηθούν σε

άλλη υπηρεσία εάν:

1. Καταργηθούν οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχουν, σύμφωνα με το άρθρο

103 παρ. 4.

2. Λόγω ορίου ηλικίας, το οποίο ορίζει ο κοινός νομοθέτης.

3. Συνεπεία δικαστικής απόφασης.

4. Κατόπιν απόφασης ΥΣ, όπως ορίζει ο κοινός νομοθέτης169.

Είναι πάγια η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 16/2015),

κατά την οποία «ο νομοθέτης είναι ελεύθερος, κατά τις περί μονιμότητας διατάξεις του

Συντάγματος, να καταργεί ολόκληρες υπηρεσίες και να απολύει τους υπαλλήλους, των

οποίων οι θέσεις επίσης καταργούνται»170. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ναι

μεν ο νομοθέτης διαθέτει ευρεία ευχέρεια οργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά

δεν  επιτρέπεται  να  παραβιάζει  τον  συνταγματικό  κανόνα  της  οργάνωσης  και

στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους171, ώστε να

μην δημιουργείται εντός του δημοσίου δυσαναπλήρωτο κενό σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ούτε βέβαια μπορεί ο νομοθέτης να ιδιωτικοποιεί οργανικές θέσεις συνυφασμένες με

τον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας172. Από την άλλη πλευρά, η υπαλληλική σχέση

δημοσίου  δικαίου  μπορεί  μεν  να  μετατραπεί  σε  ιδιωτικού  δικαίου,  αλλά  μόνον  σε

169Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 220.
Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση» που

ξεκίνησε ήδη στην πράξη). Συνταγματική αναθεώρηση. Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων

Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 90.

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 346 επ.

170ΣτΕ Ολ. 16/2015. wwwnbonline.gr

Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση» που

ξεκίνησε ήδη στην πράξη). Συνταγματική αναθεώρηση. Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων

Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 90.

171Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 85 επ.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Χ. Χρυσανθάκης. Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 2013. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 42-43.
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περίπτωση οργανικής ιδιωτικοποίησης του ίδιου του δημόσιου φορέα που απασχολεί

τους υπαλλήλους, σε περίπτωση δηλαδή μετατροπής ενός νομικού προσώπου δημοσίου

δικαίου  σε  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου.  Τότε,  η  συνέπεια  θα  είναι  και  η

ιδιωτικοποίηση της υπαλληλικής σχέσης173.

Επίσης, δεν μπορεί προσχηματικά ο νομοθέτης να καταργεί οργανικές θέσεις με

μοναδικό σκοπό να απομακρύνει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους που τις κατέχουν,

εάν  δεν  καταργείται  όλη  η  υπηρεσία,  αλλά  ορισμένες  μόνον  από  τις  περισσότερες

ομοιόβαθμες  θέσεις.  Υπεράριθμοι  -και  άρα  απολυτέοι-  καθίστανται  όχι  όσοι

συμπτωματικά κατέχουν τις καταργούμενες θέσεις, αλλά ίσος αριθμός υπαλλήλων προς

τις καταργούμενες ομοειδείς ή ομοιόβαθμες θέσεις, εφόσον συμπληρώνουν τα λιγότερα

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Από την άλλη, η κατάργηση μιας θέσης είναι ανεξάρτητη και η απόλυση του μόνιμου

διοικητικού  υπαλλήλου  δεν  εμποδίζεται  καθόλου  από  την  τυχόν  διατήρηση  της

υπηρεσίας174.

Οι περιορισμοί αυτοί που εισάγει ο νομοθέτης στην κατάργηση των οργανικών

θέσεων έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και την

προστασία  των  διοικουμένων  από  την  έλλειψη,  κατά  περίπτωση,  άξιων  δημοσίων

υπαλλήλων175.

Έχει κριθεί από τη νομολογία (ΣΤΕ 1715/1983Ολομ, 1770/1983 Ολομ και ΣτΕ

1800/1983Ολομ.) ότι  δεν αντίκειται  στον συνταγματικό κανόνα της στελέχωσης της

διοίκησης με μόνιμο προσωπικό η κατάργηση θέσεων των γενικών διευθυντών είτε οι

172Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 131-132.

173Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 98-99.

174Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 20-

21.
175Σ.  Χριστοφορίδης.  Δυσμενή  μέτρα  κατά  Δημοσίων  Λειτουργών  και  Υπαλλήλων.  2014.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 54.
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αποφασιστικές  αρμοδιότητές  τους  μεταφέρονται  σε υπαλλήλους με  σχέση δημοσίου

δικαίου -μόνιμους ή μετακλητούς- οι δε επιτελικές σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου,

είτε οι εν λόγω αρμοδιότητες μεταφέρονται αδιακρίτως σε μετακλητούς υπαλλήλους ή

σε προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση των

αρμοδιοτήτων δικαιολογείται από τη φύση τους και δεν ανατρέπεται ο συνταγματικός

κανόνας176.

Πάντως,  όποτε  ο νομοθέτης  προέβη στην κατάργηση οργανικών θέσεων δεν

επεδίωξε την απόλυση του δημοσίου υπαλλήλου, αλλά προέβη σε μετάταξή του με το

ίδιο καθεστώς μονιμότητας σε αντίστοιχες υπηρεσίες και θέσεις ή μεταξύ μετάταξης

υπό  καθεστώς  μονιμότητας  και  κατάληψης  της  θέσης  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου

χρόνου, όταν επήλθε μετατροπή των υπηρεσιών ή οργανισμών σε καθεστώς ιδιωτικού

δικαίου177.

Κατά το Σύνταγμα προβλέπονται επιπλέον «δύο λόγοι λύσης της υπαλληλικής

σχέσης,  η  οποία  επέρχεται  άνευ  τηρήσεως  ορισμένων  εγγυήσεων  του  άρθρου  103

παρ.4: η αποχώρηση λόγω ηλικίας και η παύση με δικαστική απόφαση»178.  Το όριο

ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων είναι ελευθέρως μεταβλητό με νόμο179. Η παύση με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση επιβάλλεται «μόνον στο μέτρο που υφίσταται εύλογη

σχέση αναλογίας προς την προστασία της δημόσια υπηρεσίας»180.

Επίσης, το άρθρο 103 παρ.4 του Συντάγματος ορίζει  ότι οι  μόνιμοι δημόσιοι

υπάλληλοι  δεν  δύνανται  να  παυθούν  από  την  υπηρεσία  ή  να  υποβιβασθούν  χωρίς

απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ Ολ 3169/2014,

176Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 68 επ.

177Ό.π., σελ 80.

178Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 134.

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 346.

179Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ.  67.

180Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 134.
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δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον καταργείται

το σύνολο των θέσεων181. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ Ολ 3369/2015, στο άρθρο

103 παρ.4  του  Συντάγματος  «θεσπίζονται  δύο εγγυήσεις  προστασίας  των  δημοσίων

υπαλλήλων, σε περίπτωση υποβιβασμού ή οριστικής παύσης αυτών: α) Η προηγούμενη

απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα

από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και β) Η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά

των σχετικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας, το οποίο κρίνει τις υποθέσεις κατά τον νόμο και την ουσία». Με την ίδια

απόφαση, το ΣτΕ «υιοθετώντας τη γραμματική ερμηνεία της επίμαχης συνταγματικής

διάταξης  του  άρθρου  103  παρ.4  έκρινε  ότι  δεν  συνάγεται  ρητώς  υποχρέωση  για

διατήρηση  στην  υπηρεσία  του  υπαλλήλου  που  άσκησε  εμπρόθεσμη  υπαλληλική

προσφυγή».  Δηλαδή,  ανατράπηκε  ο  κανόνας  που  είχε  διαμορφωθεί  υπό  την

προγενέστερη νομολογία ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα της υπαλληλικής προσφυγής

επιβάλλεται εκ του άρθρου 103 παρ. 4 Συντάγματος, ώστε να διατηρηθεί ο υπάλληλος

στη θέση του182.  Συνεπώς, κατά την κρίση του δικαστηρίου, «απόκειται  στον κοινό

νομοθέτη να ορίσει εάν η προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής,

καθώς και η άσκησή της έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα»183.

Κατά ρητή επιταγή του άρθρου 103 παρ.5,  εξαιρούνται της μονιμότητας οι

μετακλητοί  δημόσιοι  υπάλληλοι,  καθώς  και  οι  απευθείας  διοριζόμενοι  σε  βαθμό

πρεσβευτικό,  οι  υπάλληλοι  της  Προεδρίας  της  Δημοκρατίας,  των  γραφείων  του

πρωθυπουργού, των υπουργών και υφυπουργών. Εξαίρεση αποτελούν και οι επί θητεία

δημόσιοι υπάλληλοι, παρόλο που προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρόνο και -όπως

γίνεται  δεκτό-  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  τους  χαίρουν  τις  εγγυήσεις  της

μονιμότητας184.  Επίσης,  εξαιρούνται  της  μονιμότητας  οι  στρατιωτικοί  δημόσιοι

υπάλληλοι, καθώς και το στρατιωτικό οργανωμένο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.

181ΣτΕ Ολ 3169/2014. www.nbonline.gr

182ΣτΕ Ολ 3369/2015. www.nbonline.gr
183ΣτΕ Ολ 3369/2015. www.nbonline.gr
184Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 9.

Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 129-130.
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Η  παρ.6  του  άρθρου  103  του  Συντάγματος  επεκτείνει  την  εγγύηση  της

μονιμότητας και στους υπαλλήλους της Βουλής, των ΟΤΑ και των λοιπόν ΝΠΔΔ και

δυνάμει του άρθρου 92 παρ.1 εδ α’ και στους δικαστικούς υπαλλήλους που δεν ανήκουν

στο δικαστικό προσωπικό185.

Όσο  για  τους  καθηγητές  των  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων

χαρακτηρίζονται  ως  δημόσιοι  λειτουργοί  από το  Σύνταγμα και  τελούν υπό εντελώς

διαφορετικό υπηρεσιακό καθεστώς προς τους μονίμους υπαλλήλους186.

Στην παρ.7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, κατοχυρώνονται οι βασικές αρχές

του  συστήματος  πρόσληψης  στο  σύνολο  του  προσωπικού  της  διοίκησης,  πλην  των

μετακλητών υπαλλήλων187.

Με την αναθεώρηση το 2001 του άρθρου 103 του Συντάγματος, επιτρέπεται να

μονιμοποιηθεί προσωπικό ή να μετατραπεί η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από

ορισμένου  σε  αορίστου  χρόνου  της  παρ.7,  εφόσον  θα  έχει  προσληφθεί  είτε  με

διαγωνισμό είτε με επιλογή βάσει της διαδικασίας που ελέγχεται από τα ΑΣΕΠ188.

Το  αναθεωρημένο  άρθρο  103 παρ.8  του  Συντάγματος  προβλέπει  τη  σύναψη

συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του κράτους ή άλλων φορέων δημόσιας

εξουσίας  και  φυσικών  προσώπων  για  την  κάλυψη  απροβλέπτων  και  επειγουσών

αναγκών. Βλέπουμε εδώ ότι οι οργανικές θέσεις δεν τελούν υπό την προϋπόθεση να

εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες από μόνιμο ή προσωπικό που εργάζεται με

σύμβαση αορίστου χρόνου. Η ρητή συνταγματική απαγόρευση της παρ.8 συνεπάγεται,

ειδικά στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αφενός το ανίσχυρο κάθε διάταξης

νόμου  που  ορίζει  διαφορετικά  ή  καταστρατηγεί  το  Σύνταγμα  και  αφετέρου  την

185Επιθεώρηση Νομολογίας. Υπάλληλοι Δημοσίου – ΝΠΔΔ. 2013. Σελ 1578 επ. www  .  nbonline  .  gr

Α.Ι. Τάχος. Δημόσιοι Λειτουργοί και Υπάλληλοι. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ.

150
186Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 9.

187Ό.π., σελ. 25.188Α.Ι.  Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης. Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα. 2007. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 488 επ.
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αδυναμία  των  δικαστηρίων  να  κρίνουν  διαφορετικά.  Επομένως,  απαγορεύεται  η

μονιμοποίηση  του  προσωπικού  που  προσλαμβάνεται  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη οποιασδήποτε θέσης. Οπότε το προσωπικό

θα  πρέπει  να  εναλλάσσεται  συνεχώς.  Επίσης,  απαγορεύεται  η  μετατροπή  των

συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου189.

Με μεταβατικές διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, που εκδόθηκε για την εφαρμογή

σχετικής  κοινοτικής  οδηγίας  (1999/70/ΕΚ),  αναγνωρίστηκε  ο  χαρακτήρας  αορίστου

χρόνου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των συμβάσεων έργου, εφόσον είχαν

διαρκέσει, κατόπιν ανανέωσης, τουλάχιστον δύο χρόνια και οι συμβασιούχοι κάλυπταν

πάγιες και διαρκείς ανάγκες με σκοπό την αποτροπή τυχόν κατάχρησης που μπορεί να

προκληθεί  από  τη  χρησιμοποίηση  διαδοχικών  συμβάσεων  ή  σχέσεων  ορισμένου

χρόνου190.

2.2 Ο Υπαλληλικός Κώδικας

Το υπηρεσιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων στην χώρα μας, μέχρι να

φθάσει  στη  σημερινή  του  μορφή,  πέρασε  μέσα  από  πολύπλοκες  διαδικασίες  και

πολυάριθμα στάδια, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να ρυθμίζεται από τον Κώδικα

Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων191.

Μέσα από πολλές προσπάθειες, όπως το 1917 με το νόμο 964 άρθρο 1, το 1931,

τις διατάξεις των Ν. 5981 του 1934 και του Ν. 219 του 1936 και το 1946 δεν κατέστη

δυνατή η διαμόρφωση του ΥΚ. Στη συνέχεια μετά από νέα επεξεργασία του κειμένου

του Υπαλληλικού Κώδικα, κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε ως νόμος 1811/1951

«περί κώδικος καταστάσεως των δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων», που αποτελεί το

189Ε.  Σπηλιωτόπουλος  –  Χ.  Χρυσανθάκης.  Βασικοί  θεσμοί  Δημοσιοϋπαλληλικού  Δικαίου.  2013.

Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 23 επ.

190Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 351 επ.

191Ε.  Σπηλιωτόπουλος.  Βασικοί  Θεσμοί  Δημοσιοϋπαλληλικού  Δικαίου.  1984.  Εκδόσεις.  Αντ.  Ν.

Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 15.

Μ.  Πικραμένος.  Το  Νομοθετικό  καθεστώς  των  Ανωτάτων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  υπό  διαρκή

μεταρρύθμιση.www.nbonline.gr, σελ. 1.
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πρώτο νομοθέτημα της μεταπολεμικής περιόδου, το οποίο ρύθμισε συστηματικά την

οργάνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος192.

Μερική  μεταβολή  του  συστήματος  οργάνωσης  του  δημοσιοϋπαλληλικού

σώματος,  που καθιέρωσε ο ΥΚ του 1951, επιχειρήθηκε με το Ν.Δ. 4352/1964, που

αφορούσε την αναδιάταξη των δομών της δημόσιας διοίκησης. Στη συνέχεια, ο νόμος

22/1975 επανάφερε τροποποιημένο σε αρκετά σημεία το σύστημα του ΥΚ του 1951.

Μια νέα προσπάθεια γίνεται το 1977 με την κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων

του  κώδικα  δημόσιων  υπαλλήλων  και  των  υπαλλήλων  ΝΠΔΔ-Ν  1811/51,  με  την

έκδοση του ΠΔ.611/77, το οποίο λόγω της φύσεώς του, ως κατεξοχήν κωδικοποιητικού

και  όχι  κανονιστικού  διατάγματος,  δεν  εισήγαγε  νέους  κανόνες  δικαίου,  αλλά

περιορίστηκε στην κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων του κώδικα193.

Το 1981 εισάγεται μια νέα «φιλοσοφία» για τις διοικητικές δομές της χώρας, η

οποία αποτυπώνεται στις ρυθμίσεις του Ν.1232/1982. Το Συμβούλιο της Επικρατείας,

με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας, έκρινε συνταγματική τη ρύθμιση με τη σκέψη ότι

«η δημόσια διοίκηση οργανώνεται και στελεχώνεται από μόνιμους υπαλλήλους, που

τελούν σε ιεραρχία, και μόνον κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων, λόγω της

φύσης  τους,  με  υπαλλήλους  μετακλητούς  ή  επί  θητεία.  Επομένως  η  κατάργηση

ορισμένων  οργανικών  θέσεων  ή  ακόμη  και  κάποιας  βαθμίδας  της  υπαλληλικής

ιεραρχίας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζεται ο κανόνας της

στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης με μόνιμους υπαλλήλους και η μεταβίβαση των

192Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ. 387 επ.

Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 215 επ.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 49.

193Γ. Παπαχατζή. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου 1983. Αθήνα, σελ. 387 επ.

Σ. Φλογαΐτης. Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. 1987. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 215 επ.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 49.

Ι.  Κοϊμτζόγλου. Η Αρχή της Αξιοκρατίας στο Δημόσιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή,

σελ. 88 επ.
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αρμοδιοτήτων  των  καταργούμενων  θέσεων  δικαιολογείται  από  τη  φύση  των

αρμοδιοτήτων αυτών»194.

Το νομοθετικό πλαίσιο για το νέο οργανωτικό σχήμα της δημόσιας διοίκησης

συμπληρώθηκε με το Ν. 1586/1986,  ο οποίος επέφερε σημαντικότατες αλλαγές στο

σύστημα του 1951 και παρέμεινε σε ισχύ με διάφορες τροποποιήσεις μέχρι τις αρχές

της  δεκαετίας  του  ’90,  οπότε  ακολούθησαν  ο  Ν.  1892/1990  και  ο  Ν.  2085/1992.

Ακολούθως,  ψηφίστηκε  ο  Ν.  2190/1994,  που  ίδρυσε  το  ΑΣΕΠ  και  καθιέρωσε

αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο στη βάση της αξιοκρατίας και της

ποιοτικής  αναβάθμισης  του  προσωπικού  του  Δημοσίου,  το  οποίο  με  ορισμένες

τροποποιήσεις ισχύει ως σήμερα195.

Έπειτα, εκδόθηκε ο Ν. 2683/1999, που αποτέλεσε τον νέο ΥΚ. Μετά από πέντε

χρόνια  επέρχεται  μεταβολή  του  βαθμολογίου  των  δημοσίων  υπαλλήλων  με  τον  Ν.

3260/2004. Ακολούθησε η ψήφιση του νέου ΥΚ με το Ν. 3528/ 2007, «Κύρωση του

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και  Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ». «Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων

κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών

διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της

κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης

κατά την εργασία τους», σύμφωνα με το άρθρο 1196.

194Μ.  Πικραμένος.  Το  Νομοθετικό  καθεστώς  των  Ανωτάτων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  υπό  διαρκή

μεταρρύθμιση.www.nbonline.gr, σελ. 1 επ.

195Ό.π., σελ. 3.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 49.

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 328 επ.

Nόμος 2190/1994. www  .  minadmin  .  gov  .  gr

196Νόμος 3528/2007. www  .  minadmin  .  gov  .  gr

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 49.

Μ.  Πικραμένος.  Το  Νομοθετικό  καθεστώς  των  Ανωτάτων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  υπό  διαρκή

μεταρρύθμιση.www.nbonline.gr, σελ. 3.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1951 έως σήμερα έγιναν πολλές προσπάθειες

και  αλλαγές  για  τον  εκσυγχρονισμό  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  δημόσιας

διοίκησης.  Η  κακοδαιμονία  στη  λειτουργία  της  διοίκησης  και  η  παραβατική

συμπεριφορά των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτή χρειαζόταν ένα νέο πειθαρχικό

δίκαιο  για  τους  υπαλλήλους  του  Δημοσίου,  ως  πρώτο  βήμα  για  μια  διαφορετική

αντιμετώπιση της  διαφθοράς  στο  Δημόσιο197.  Αυτή η  προσπάθεια  διατυπώθηκε  στο

νόμο  4057/2012.  Ο  νόμος  αυτός  αναμορφώνει  ριζικά  ρυθμίσεις  του  Υπαλληλικού

Κώδικα, που αναφέρονται στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα

με την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου»

προς τη Βουλή των Ελλήνων, o νόμος τροποποίησε το μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα

και συγκεκριμένα τις διατάξεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις πειθαρχικές ποινές

και τις επιβολές. Με τις ρυθμίσεις περί πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων,

αφενός  διασφαλίζεται  η  τήρηση  της  αρχής  της  νομιμότητας  από  τους  εν  λόγω

υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφετέρου τίθεται ένα πλαίσιο

κανόνων  που  αφορά  εκείνες  τις  συμπεριφορές  τους  που  λαμβάνουν  χώρα  εκτός

υπηρεσίας  και  συνδέονται  στενά  µε  τις  εν  γένει  υποχρεώσεις  και  το  κύρος  της

υπαλληλικής ιδιότητας198.

Το  δημοσιοϋπαλληλικό  δίκαιο  παραμένει  στο  προσκήνιο  -και  σήμερα

περισσότερο  από  ποτέ-  αποτελεί  πεδίο  έντονων  πολιτικών  και  ιδεολογικών

αντιπαραθέσεων199.

197Γ. Σταυρόπουλος. Διαφθορά και Υπάλληλοι του Δημοσίου, Διοικητικές και Δικαστικές όψεις. Τεύχος

1-2013, σελ 99-104. www.efimdd.gr
198Νόμος 4057/2012. Αιτιολογική Έκθεση. www  .  m  inadmin  .  gov  .  gr

199Συνταγματικό  -  Διοικητικό  και  Ευρωπαϊκο  Δίκαιο.  Τεύχος  5/2015.  Ενότητα:  Επιθεώρηση

Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, σελ. 460. www.efimdd.gr

Χ.  Χρυσανθάκης.  Το Σύστημα Προσλήψεως των Δημοσίων Υπαλλήλων.  2001.  Εκδόσεις.  Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 99-100.
53

http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/


2.2α) Η μονιμότητα ως στοιχείο του ορισμού του Δημοσίου Υπαλλήλου

   Ο  ορισμός  του  δημοσίου  υπαλλήλου  υπήρξε  κατά  το  παρελθόν  αντικείμενο

πολλαπλών  συζητήσεων  και  αμφισβητήσεων.  Ο  ορισμός  του  δημοσίου  υπαλλήλου,

στην ελληνική επιστήμη, διατυπώθηκε το 1923 από τον καθηγητή Θ. Αγγελόπουλο:

«Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι τα έμμεσα όργανα του Κράτους τα διατελέσαντα εν αμέσω

υπηρεσιακή,  προαιρετική  και  πειθαρχική  προς  αυτό  σχέσει».  Εν  συνεχεία  ο  νόμος

1811/1951,  ο οποίος  αποτελεί  τη βασική Νομοθετική Πράξη αποτύπωσης σε ενιαίο

κείμενο των διατάξεων που διέπουν το προσωπικό του Δημοσίου, στο άρθρο 1 παρ. 2

έθεσε τα θεμέλια για τον ορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, υιοθετώντας τον αντίστοιχο

ορισμό του καθηγητή Θ.Αγγελόπουλου με την προσθήκη του οικονομικού στοιχείου

του μισθού, το οποίο περιόριζε την έκταση της έννοιας του δημοσίου υπαλλήλου.

    Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  τα παραπάνω,  ο όρος  «δημόσιος  υπάλληλος» αναφέρεται

καταρχήν  σε  εκείνη  την  κατηγορία  υπαλλήλων  που  υπάγονται  στη  διοίκηση

(εκτελεστική  εξουσία)  όχι  όμως  και  στις  αντίστοιχες  κατηγορίες  υπαλλήλων  που

υπάγονται στη νομοθετική ή και στη δικαστική εξουσία. «Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία

συνδέονται με το κράτος ή τα ΝΠΔΔ με ειδική έννομη σχέση που διέπεται από τους

κανόνες του διοικητικού δικαίου, αποκλειστικά ή εν μέρει, και ασκούν δημόσια εξουσία

κατ’ επάγγελμα και με αμοιβή καλούνται δημόσιοι υπάλληλοι»200. Αξίζει να αναφερθεί

ότι ο ισχύων Υπαλληλικός Κώδικας (στο εξής ΥΚ) δεν περιέχει νομοθετικό ορισμό του

δημοσίου υπαλλήλου σε αντίθεση με προγενέστερο ΥΚ του 1951, όπως οριζόταν στο

άρθρο 1 παρ. 2 αυτού.

Ο  ΥΚ  καθιερώνει  ενιαίους  ομοιόμορφους  κανόνες  για  τους  δημοσίους

υπαλλήλους, «επί βάσεων ισότητας και δικαιοσύνης», εξασφαλίζει την ορθή επιλογή,

την  ομαλή  σταδιοδρομία  και  τη  μέγιστη  δυνατή  απόδοση  της  εργασίας  τους  και

ρυθμίζει «την προστασία τους απέναντι στη δημόσια διοίκηση». Ο όρος «κατάσταση»

στον  ΥΚ σημαίνει  «την  ιδιαίτερη  υπηρεσιακή  σχέση  του  υπαλλήλου  απέναντι  στο

κράτος και χαρακτηρίζει τον δημόσιο υπάλληλο ως ειδικό πολίτη»201, διότι σε σχέση με

200Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 316 επ.

201Σκουρής,  Β.  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 50.
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τις  υποχρεώσεις  των λοιπών πολιτών «επέχει  ιδιαίτερες  και  πρόσθετες  υποχρεώσεις

όπως της νομιμοφροσύνης, της υπακοής και της πολιτικής ουδετερότητας. Ό,τι πράττει

ή ό,τι παραλείπει να πράξει ο δημόσιος υπάλληλος δεν αφορά το πρόσωπό του, όπως

συμβαίνει  συνήθως  με  τους  ιδιώτες,  αλλά  αφορά  τους  πολίτες,  τον  Λαό.  Είναι

διαχειριστές αλλότριων δημοσίων υποθέσεων»202.

Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Τακτικοί, το καθεστώς των οποίων διέπεται αποκλειστικά από τους κανόνες

του διοικητικού δικαίου, οι οποίοι εξελίσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με το σύστημα

της σταδιοδρομίας και απολαμβάνουν το δικαίωμα της μονιμότητας του άρθρου 103

παρ.4 του Συντάγματος.

2. Με θητεία,  για τους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα των συγκεκριμένων

θέσεων με τα αντίστοιχα καθήκοντα.

3. Ειδικό επιστημονικό, βοηθητικό ή τεχνικό προσωπικό, το οποίο διέπεται από

το νόμο 993/1979, όπως κωδικοποιήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988.

4.  Προσωπικό  για  την  κάλυψη  έκτακτων,  απρόβλεπτων  και  περιστασιακών

αναγκών, που διέπεται αποκλειστικά από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και είναι

ορισμένης διάρκειας.

5.  Μετακλητοί  υπάλληλοι  του  άρθρου  103  παρ.5  του  Συντάγματος,  που  η

υπηρεσιακή  τους  κατάσταση  διέπεται  από  το  διοικητικό  δίκαιο,  απολαύουν  της

εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης, ενώ μπορούν να απολυθούν οποτεδήποτε.

Α.Ι.  Τάχος  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 10.

202Α.  Τάχος. Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. Εκδόσεις. Σάκκουλα. 1996. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 379-

382.

Α.Ι.  Τάχος.  –  Ι.Λ.  Συμεωνίδης.  Ερμηνεία  Υπαλληλικού  Κώδικα.  1999.  Εκδόσεις  Σάκκουλα.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, σελ. 10-11.

Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 157 επ.

Α.Ι.  Τάχος. Θεμελιώδεις Υποχρεώσεις Των Δημοσίων Υπαλλήλων. 1981. Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα.

Θεσσαλονίκη, σελ. 5 επ.
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6.  Μετακλητοί  υπάλληλοι  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου  για  την  πλήρωση

οργανικών θέσεων203.

Στον ΥΚ ειδικότερα υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3528/2007:

1. Οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους.

2. Οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ.

3. Υπάγονται εν μέρει κατά παραπομπή ειδικών νόμων υπάλληλοι ή λειτουργοί

του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά συνταγματική ή

νομοθετική πρόβλεψη διέπονται από ειδικές διατάξεις.

4. Οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’

αυτούς διατάξεις204.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του ΥΚ η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις

αρχές  της  ίσης  ευκαιρίας  συμμετοχής,  της  αξιοκρατίας,  της  αντικειμενικότητας  της

κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας»205.

2.2β) Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά το άρθρο 39 του ΥΚ

Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων εκτός από τη συνταγματική εγγύηση

αναφέρεται και στο άρθρο 39 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπου συγκεκριμένα

203Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 320 επ.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Α. Μακρυδημήτρης. Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. 2001. Εκδόσεις Αντ. Ν.

Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 89.

204Ε.  Σπηλιωτόπουλος.  Βασικοί  Θεσμοί  Δημοσιοϋπαλληλικού  Δικαίου.  1984.  Εκδόσεις.  Αντ.  Ν.

Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 29-31.

Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 55 επ.
Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 840 – 841.
205Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 240-243.

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 322 επ.

Ε. Σπηλιωτόπουλος – Α. Μακρυδημήτρης. Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. 2001. Εκδόσεις Αντ. Ν.

Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 92 επ.
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ορίζεται  ότι  «οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  και  οι  υπάλληλοι  των  νομικών  προσώπων

δημοσίου  δικαίου που κατέχουν οργανικές  θέσεις  είναι  μόνιμοι εφόσον αυτές  οι

θέσεις υπάρχουν», ενώ στο άρθρο 40 αναφέρονται τα σχετικά με τη διετή δοκιμαστική

υπηρεσία που απαιτείται να διανύσει ο διοριζόμενος σε οργανική θέση, αφού και αυτοί

είναι  μόνιμοι  κατά  τον  χρόνο  αυτό  και  απολύονται  μόνο  κατόπιν  απόφασης

Υπηρεσιακού Συμβουλίου για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους206.

Η  μονιμότητα  αλλοιώνεται  ή  καταργείται,  αμέσως  ή  εμμέσως  με  τους

ακόλουθους τρόπους:

1. Με την κατάργηση του κλάδου ή της υπηρεσίας ολόκληρης ή της θέσης στην

οποία  υπηρετεί  υπάλληλος,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  154  του  Δημοσιοϋπαλληλικού

Κώδικα, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων ούτε της απόφασης ΥΣ

κατά τα άρθρα 103 παρ.4 του Συντάγματος.

2. Με  τη  μετατροπή  δημόσιας  υπηρεσίας  σε  αυτοτελές  νομικό  πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου. Πρόκειται για την ίδρυση δημόσιας επιχείρησης που λειτουργεί κατά

κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικής οικονομίας.

3. Με  τη  μετατροπή  των  οργανικών  θέσεων  δημόσιας  υπηρεσίας  σε  θέσεις

υπαλλήλων με θητεία ή μετακλητών ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

4. Με τη θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη ορίου ηλικίας για την αποχώρηση από

την  υπηρεσία  σύμφωνα  και  με  το  άρθρο  103  παρ.4  Συντάγματος  και  155

Δημ.Υπαλληλικού  Κώδικα,  όπως  τη  συμπλήρωση  ορισμένου  χρόνου  υπηρεσίας

(35ετία) που ορίζει ο κοινός νομοθέτης207.

Στα άρθρα 99 - 102 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ρυθμίζονται τα σχετικά

περί  διαθεσιμότητας  των  δημοσίων  υπαλλήλων  είτε  λόγω  ασθένειας  είτε  λόγω

κατάργησης της οργανικής θέσης, με αίτησή του ή αυτοδίκαια, εφόσον δεν μεταταγεί

κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 154 του ΥΚ208.
206Νόμος 3528/2007. www  .  mina  d  min  .  gov  .  gr

Α. Μακρυδημήτρης. Δημόσια Διοίκηση. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 348 επ.

207Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 220-223.

Νόμος 3528/2007. www  .  mina  d  min  .  gov  .  gr

208Β.  Σκουρής  –  Α.Ι.  Τάχος.  Ειδικό  Διοικητικό  Δίκαιο.  Δημοσιοϋπαλληλικό  Δίκαιο.  1996.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 840 επ.
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2.3  Νεότερες  πρωτοβουλίες  του  Νομοθέτη  σε  σχέση  με  το  θεσμό  της

μονιμότητας και  η σχετική νομολογία

Η οικονομική κρίση είχε δυσθεώρητες επιπτώσεις στην κοινωνική, οικονομική

και  πολιτική  ζωή  της  χώρας,  με  αποτέλεσμα  να  επέλθουν  ανάλογες  αλλαγές  στη

νομοθεσία,  στην  προστασία  των  δικαιωμάτων  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  τη

νομολογία γενικότερα μέσω της επίκλησης του «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος»209.

Όλα  αυτά  προκάλεσαν  σειρά  ζητημάτων  συνταγματικότητας,  καθώς  ενόψει  των

καθεστώτων της διαθεσιμότητας-κινητικότητας και της αυτοδίκαιης αργίας, προέκυψε

μαζική απόλυση δημοσίων υπαλλήλων µέσω αθρόας καταργήσεως οργανικών θέσεων ή

και  καταργήσεως  ΝΠΔΔ,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  ο  δημοσιονομικός  στόχος  της

μείωσης του κόστους της λειτουργίας του Δημοσίου Τοµέα210. Όμως, «Οι θεμελιώδεις

αρχές  και  αξίες  του  Συντάγματος  δεν  αναστέλλονται,  ούτε  παραβιάζονται  ή

υποβαθμίζονται κατά τη διάρκεια της κρίσης»211.

Ξεκινώντας από την εσφαλμένη αφετηρία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν

να απολυθούν δια της  καταργήσεως των θέσεών τους,  «το οποίο  αποτελεί,  και  τον

μοναδικό τρόπο ανυπαίτιας  λύσης  της  δημοσιοϋπαλληλικής  σχέσης που επιτρέπεται

ρητώς από το Σύνταγμα», ο νομοθέτης έσπευσε με το άρθρο 33 του Νόμου 4024/2011

να  προβλέψει  τη  λεγόμενη  προ  συνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα212.  Ως  σκοπό  έχει,

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, τον περιορισμό του κράτους και τη

μείωση της δημόσιας δαπάνης, ειδικότερα δε «τον εξορθολογισμό και τον περιορισμό

Σ.  Χριστοφορίδης.  Δυσμενή  μέτρα  κατά  Δημοσίων  Λειτουργών  και  Υπαλλήλων.  2014.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 64.

209Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των Μνημονίων. Τεύχος 3/2015.

Σελ.385- 390. www.efimdd.gr

210Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ.385 επ.

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τεύχος 5/2015. Ενότητα: Επιθεώρηση
Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Σελ 460. www.efimdd.gr
211Ξ.  Κοντιάδης, Α.  Φωτιάδου. Η Ανθεκτικότητα του Συντάγματος.  Πώς αντέδρασαν τα Συντάγματα

στην κρίση; Τεύχος 4-2015, σελ 394-416. www.efimdd.gr
212Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 90.
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του  υπέρμετρα  διογκωμένου  δημόσιου  τομέα,  ο  οποίος  με  δεδομένη  την  οξεία

δημοσιονομική κρίση, επιβαρύνει υπέρμετρα τις δημόσιες δαπάνες κατά τρόπο που δεν

είναι δυνατόν πλέον να εξυπηρετηθεί»213.

Ειδικότερα  ενόψει  της  κινητικότητας  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  βάσει  του

άρθρου 5 του Ν. 4024/2011, εκφράζονται προβληματισμοί για ενδεχόμενη δυνατότητα

καταστρατήγησης  των  συνταγματικών  εγγυήσεων  της  μονιμότητας.  Ο  νομοθέτης,

επικαλούμενος την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να προβαίνει στην

ίδρυση  και  στην  κατάργηση  οργανικών  θέσεων  όταν  παρουσιάζονται  ανάλογες

ανάγκες. Ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται -κατ’ αρχήν- από τη συνταγματική αρχή της

προστατευόμενης εμπιστοσύνης να προβεί στην κατάργηση θέσεων προσωπικού του

Δημοσίου,  αλλά και  να εισάγει  ρυθμίσεις  διαφορετικές  από αυτές που ίσχυσαν στο

παρελθόν και προς τις οποίες έχουν προσαρμοσθεί και αποβλέψει οι διοικούμενοι, έστω

και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα αυτών, αρκεί η επιχειρούμενη

ρύθμιση  να  χωρεί,  κατά  τρόπο  γενικό,  απρόσωπο  και  αντικειμενικό  (βλ.  ΣτΕ.  Ολ.

2824/2002)214.

Οι  μεταβολές  που επιχειρεί  ο  νομοθέτης  στις  δομές  της  δημόσιας  διοίκησης

πρέπει  να  είναι  προϊόν  εμπεριστατωμένης  μελέτης  βασιζόμενης  στις  αρχές  της

διοικητικής επιστήμης, ώστε να τεκμηριώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι ορθολογικές,

διαρκείς  και  αποτελεσματικές  και  όχι  περιστασιακές  και  αποσπασματικές  (βλ.  ΣτΕ

44/2000)215.

Με το νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής  2013−2016 −  Επείγοντα  Μέτρα Εφαρμογής  του ν.  4046/2012 και  του

Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013−2016»  επήλθαν

αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της κατάστασης των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων

και  των  υπαλλήλων  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου.  Ειδικότερα  στο  Τμήμα  Ζ

«ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  υπουργείου  διοικητικής  μεταρρύθμισης  και

213Νόμος 4024/2011. Άρθρο 33 www.minadmin.gov.gr

214ΣτΕ.Ολ. 2824/2002 www.nbonline.gr

215ΣτΕ 44/2000. www.nbonline.gr
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ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης» αναφέρεται  διεξοδικά το  νέο  πλαίσιο  της  μετάταξης,

μεταφοράς και διαθεσιμότητας δημοσίων υπαλλήλων.

Αλλαγές όμως στο δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων επήλθαν και με το νόμο

4172/2013.  Στο Δ’ Κεφάλαιό  του «Διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησηςνει»  στο  άρθρο  90  ορίζεται  ότι

«Επιτρέπεται  να  καταργούνται  θέσεις  ανά  κατηγορία,  κλάδο  ή  και  ειδικότητα  σε

υπουργεία,  αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς

τοπικής  αυτοδιοίκησης  πρώτου  και  δεύτερου  βαθμού  και  λοιπά  νομικά  πρόσωπα

δημοσίου δικαίου»216.

Είναι πλέον σαφές ότι για την προστασία αρχών, όπως της μονιμότητας των

δημοσίων υπαλλήλων, η ύστατη ελπίδα που απομένει είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη

και η αναζήτηση νομολογιακών λύσεων217, η οποία άλλοτε «επικυρώνει» τις επιλογές

του νομοθέτη άλλοτε, όμως, επιδιώκει να τις αποδυναμώσει καταλήγοντας ακόμη και

σε  κρίση  περί  αντισυνταγματικότητας  των  σχετικών  ρυθμίσεων  (βλ.  ΣτΕ.

3354/2013)218.

Το ΣτΕ με τις αποφάσεις 3354/2013 και 4602/2014 έκρινε αντισυνταγματικές

τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προ

συνταξιοδοτικής  διαθεσιμότητας  υπαλλήλων.  Συγκεκριμένα,  οι  διατάξεις  του

άρθρου  33  του  Ν.  4024/2011,  που  αφορούν  την  αυτοδίκαιη  απόλυση  υπαλλήλων

αμέσως  ή  αφού  τεθούν  σε  προ  συνταξιοδοτική  διαθεσιμότητα,  με  συνέπεια  την

κατάργηση των  οργανικών  θέσεων  τις  οποίες  κατείχαν οι  υπάλληλοι  αυτοί  και  την

απομείωση αντίστοιχα του αριθμού των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στους

216Σ.  Χριστοφορίδης.  Δυσμενή  μέτρα  κατά  Δημοσίων  Λειτουργών  και  Υπαλλήλων.  2014.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 69.

Αιτιολογική Έκθεση Νόμου 4093/2012. www.minadmin.gov.gr.

217Αικ.  Σακελλαροπούλου. Μονιμότητα και ουδετερότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τιμητικός Τόμος

για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σελ. 412-413.

218Συνταγματικό  -  Διοικητικό  και  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο.  Τεύχος  5/2015.  Ενότητα:  Επιθεώρηση

Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, σελ. 460 www.efimdd.gr
Ν. Αλιβιζάτος. Ποιά Δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την Κρίση; Για την αποκατάσταση των λέξεων και

του νοήματός τους. Τεύχος 4-2013, σελ 573-584 . www.efimdd.gr
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οικείους οργανισμούς, σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές του ΣτΕ, αντίκεινται στο

άρθρο  103,  καθώς  και  στην  επίσης  συνταγματικώς  κατοχυρωμένη  αρχή  της

ισότητας219. Και  τούτο,  διότι  «η  μεταβολή  αυτή  στο  υπηρεσιακό  καθεστώς  των

δημοσίων υπαλλήλων που έχει συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων

υπηρεσιών, αφενός  δεν βασίζεται σε προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών

του  Κράτους  και  τη  διοικητική  αναδιοργάνωσή  του  κατ’  εκτίμηση  των

υπηρεσιακών  αναγκών,  με  κριτήριο  την  αποτελεσματικότητα  των  δημοσίων

υπηρεσιών, η δε κατάργηση των νομοθετημένων οργανικών θέσεων δεν επέρχεται ως

συνέπεια  της  αναδιαρθρώσεως,  και  αφετέρου  δεν  ανάγεται  σε  πάγια  αλλαγή  του

γενικού  καθεστώτος  που  διέπει  τους  όρους  λύσεως  της  υπαλληλικής  σχέσεως  με

απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας»220.

Κατ’ άλλη γνώμη υποστηρίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις του άρθρου 33 του ν.

4024/2011 έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 4 και

103 παράγραφοι 2 και 4 του Συντάγματος και δεδομένου ότι, δυνάμει αυτών, δημόσιοι

υπάλληλοι  που κατέχουν οργανικές  θέσεις  απολύονται  χωρίς  απόφαση υπηρεσιακού

συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου 103»221.

Το  θεσπισθέν  με  το  Ν.  4093/2012  σύστημα  της  (γενικής)  κινητικότητας  και

διαθεσιμότητας  υπέστη  σημαντικές  τροποποιήσεις  με  τον  Ν.  4172/2013,  όπου

προβλέφθηκαν  οι  γενικοί  κανόνες  για  τη  θέση  σε  διαθεσιμότητα  λόγω κατάργησης

θέσης τριών κατηγοριών υπαλλήλων και η θέση τους σε διαθεσιμότητα: των σχολικών

φυλάκων, των υπηρετούντων στη δημοτική αστυνομία και μερικών ειδικοτήτων του

προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης222.

219ΣτΕ Ολ. 3354/2013.www.nbonline.gr

220ΣτΕ Ολ. 3354/2013. Τεύχος 4-2013 . Σελ 485-487 . Ελληνικά Δικαστήρια, Συμβούλιο Της Επικρατείας

www  .nbonline.gr

Επιθεώρηση Νομολογίας. Υπάλληλοι Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ. 2013. Σελ 1578. www.nbonline.gr

221ΣτΕ Ολ. 3354/2013. Τεύχος 4-2013. Σελ 485-487 . Ελληνικά Δικαστήρια, Συμβούλιο Της Επικρατείας

www  .nbonline.gr.

Επιθεώρηση Νομολογίας. Υπάλληλοι Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ. 2013. Σελ 1578. www.  nbonline  .gr222Νόμος 4172/2013. Άρθρο 91. www.minadmin.gov.gr
61

http://www.nbonline.gr/
http://www.nbonline.gr/
http://www.nbonline.gr/


Ο νομοθέτης με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, χωρίς και πάλι να λάβει υπόψη

του  τα  συνταγματικά  κριτήρια  οργανώσεως  των  δημοσίων  υπηρεσιών,  προχώρησε

απλώς  σε  πλήρη  κατάργηση  ολόκληρων  υπηρεσιακών  δομών  ή  κατηγοριών

υπαλλήλων.  Η  κατάργηση  μιας  οργανικής  θέσης  «δεν  πρέπει  να  υποκρύπτει  ή  να

μετατρέπεται  σε  μέσο  απόλυσης  συγκεκριμένου  ή  συγκεκριμένων,  ατομικά

προσδιορισμένων, υπαλλήλων, καθόσον στην περίπτωση αυτή η κατάργηση της θέσης

θα  εφαρμοζόταν  καταχρηστικά  ως  μέθοδος  παράκαμψης  της  συνταγματικής

προστασίας της μονιμότητας»223.

Οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4172/2013 κρίνονται αντισυνταγματικές (βλ.

Μον.Πρ.Αθ  13915/2013,  Μον.Πρ.Αθ  1240/2014,  Μον.Πρ.Πρεβ  117/2014,

Μον.Πρ.Ξάνθης 90/2013),  καθώς «αντίκεινται στις επιταγές των άρθρων 2 παρ.1, 5

παρ.1, 22 παρ.1, 25 παρ.1, 103 παρ.7 και 4 παρ.5 του Συντάγματος, της ορθολογικής

διάρθρωσης  των  υπηρεσιών  του  Δημοσίου  και  την  εργασία  ως  δικαίωμα  στην

περιουσία του εργαζομένου κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου

Πρωτοκόλλου  της  ΕΣΔΑ.  Η  θέση  σε  διαθεσιμότητα  και  στις  τρεις  παραπάνω

κατηγορίες υπαλλήλων, έγινε με μόνο κριτήριο την ειδικότητα και χωρίς προηγουμένως

να  υπάρξει  οποιαδήποτε  μελέτη  και  εκτίμηση  για  τους  λόγους  που  οδηγούν  στην

κατάργηση  των  θέσεων  της  ειδικότητας  αυτής.  Επίσης,  σύμφωνα  με  την  αρχή  της

αναλογικότητας,  άρθρο  25  παρ.1,  η  επιλογή  των  εργαζομένων  που  τίθενται  σε

διαθεσιμότητα  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  ούτε  αυθαίρετη  ούτε  επιλεκτική,  αλλά  να

βασίζεται  στις  ικανότητες,  τα  προσόντα,  την  απόδοση,  την  αρχαιότητα,  την  ηλικία

καθώς και την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων σύμφωνα και

με την αρχή της αξιοκρατίας. Επομένως, η επιλογή των εργαζομένων που τίθενται σε

μια τέτοια κατάσταση, δεν γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ η κατάργηση

των  παραπάνω  οργανικών  θέσεων  δεν  στηρίζεται  σε  ολοκληρωμένη  και

εμπεριστατωμένη  μελέτη,  αλλά  στηρίζεται  αποκλειστικά  στο  τυχαίο  κριτήριο

κατάληψης  θέσεως  από  την  κατηγορία  ΔΕ  των  παραπάνω  ειδικοτήτων,  χωρίς  να

λαμβάνονται  υπόψη οι ανάγκες  της κάθε υπηρεσίας  ή  φορέα.  Αυτό αντίκειται  στην

ορθολογική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Το γενικό συμφέρον, σε καμία

223Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ.11-14. www.efimdd.gr
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περίπτωση, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προσβολή του πυρήνα των θεμελιωδών

δικαιωμάτων,  ο  οποίος,  ως  περιορισμός  των περιορισμών,  συνιστά  το  απαραβίαστο

όριο για κάθε ρύθμιση του κοινού νομοθέτη» (βλ. ΣτΕ Ολ. 668/2012). Εξάλλου, ναι μεν

σύμφωνα  με  το  άρθρο  103  παράγραφος  4  του  Συντάγματος,  σε  περίπτωση

καταργήσεως της κατεχόμενης από τον υπάλληλο θέσεως είτε μεμονωμένως είτε με την

κατάργηση ολόκληρης της δημοσίας υπηρεσίας στην οποία ανήκει η θέση, μπορεί ο

υπάλληλος να απολυθεί ή να τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία, πλην όμως και πάλι ο

κοινός  νομοθέτης,  κατά  την  επιλογή  του  τρόπου  ρυθμίσεως  των  θεμάτων  που

σχετίζονται με την κατάργηση οργανικών θέσεων, πρέπει να κινείται μέσα στα όρια που

διαγράφονται από την αρχή της ισότητας, δηλαδή να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση

των υπαλλήλων και να θεσπίζει κανόνες με αντικειμενικά κριτήρια224.

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση (βλ. ΔΕφΘεσ 1834/2014)

έκρινε συνταγματική την κατάργηση θέσεων ειδικότητας σχολικών φυλάκων ΙΔΑΧ και

τη  διαθεσιμότητα  αυτών.  Κατά  την  απόφαση  ο  κοινός  νομοθέτης  δεν  κωλύεται  να

καταργεί  οργανικές  θέσεις  -και  δη καλυπτόμενες  από προσωπικό ιδιωτικού δικαίου,

όπως εν προκειμένω- εφόσον με τις ρυθμίσεις του αυτές όχι απλώς δεν παραβιάζεται,

αλλά  ενισχύεται  ο  συνταγματικός  κανόνας  της  οργάνωσης  και  στελέχωσης  της

Διοίκησης  με  μόνιμους  υπαλλήλους  (βλ.  ΣτΕ  1513/2014  Ολ.,  3354/2013  Ολ.,

2934/1993, 1722/1983 Ολ.), αρκεί να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την

αρχή της ισότητας, δηλαδή να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων και να

θεσπίζει κανόνες  με  βάση  αντικειμενικά  κριτήρια  (βλ.  ΣτΕ  3226,  2597/2011,

2747/2010, 4237/2005). Η επέμβαση αυτή του νομοθέτη, η οποία όσον αφορά τους

-ευρισκόμενους εκτός της προστατευτικής κανονιστικής εμβέλειας της συνταγματικής

μονιμότητας  του  άρθρου  103  παρ.  4-  σχολικούς  φύλακες,  εκτείνεται  σε  όλο  το

224Μον.Πρ.Αθ 13915/2013. www.nbonline.gr

Μον.Πρ.Αθ 1240/2014. www.nbonline.gr

Σ.  Χριστοφορίδης.  Δυσμενή  μέτρα  κατά  Δημοσίων  Λειτουργών  και  Υπαλλήλων.  2014.  Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 77-78.

Μον.Πρ.Πρεβ  117/2014  Τεύχος  5-2014.  Δελτίο  Νομολογίας.  Σελ  615-620.  Ελληνικά  Δικαστήρια,

Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας. www.nbonline.gr

ΣτΕ Ολ. 668/2012. www.nbonline.gr.

Μον.Πρ.Ξάνθης 90/2013. www.nbonline.gr

Μον.Πρ.Μεσολ. 63/2013. www.nbonline.gr
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προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας, αποτελώντας έτσι, στο πλαίσιο αυτής της

ειδικότητας, ένα γενικό μέτρο, δεν παραβιάζει την κατοχυρωμένη στο άρθρο 5 παρ. 1

του  Συντάγματος  ελευθερία  σύναψης  συμβάσεων,  ούτε  και  την  αρχή  της

αναλογικότητας. Η κατάργηση της οργανικής θέσης έγινε στο πλαίσιο επίτευξης ενός

απολύτως θεμιτού -κατά το Σύνταγμα- στόχου, μεταρρυθμιστικού και δημοσιονομικού,

που συνίσταται στον εξορθολογισμό και περιορισμό ενός διογκωμένου δημόσιου τομέα

που επιβαρύνει τις δημόσιες δαπάνες225.

Η κατάργηση των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στις θέσεις αυτές σύμφωνα με

την  απόφαση  του  ΣτΕ  Ολ.  3169/2014 συνδέεται  με  την  αναδιάρθρωση  και  τον

ανακαθορισμό των πάγιων αναγκών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το ΣτΕ έκρινε ότι «δεν παραβιάζεται το άρθρο 103 του Συντάγματος εκ του ότι η

κατάργηση  προηγήθηκε  της  αναδιάρθρωσης,  διότι  η  τελευταία  ήταν  σε  γνώση  του

νομοθέτη  και  ακολούθησε  εντός  εύλογου  χρόνου,  με  την  παράλληλη  πρόβλεψη

μεταβατικών  διατάξεων  και  ότι  δεν  είναι  συνταγματικώς  υποχρεωτική  η  εκπόνηση

ειδικής μελέτης για τη διάγνωση της αναγκαιότητας της κατάργησης, όπως επίσης δεν

απαιτείται  προηγούμενη απόφαση υπηρεσιακού  συμβουλίου,  εφόσον καταργείται  το

σύνολο  των  θέσεων».  Σύμφωνα  με  την  απόφαση  δεν  παραβιάζονται  οι  αρχές  της

ισότητας και της αξιοκρατίας, «εφόσον η κατάργηση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων

επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί γενικό και αντικειμενικό

κριτήριο»226.

Η  μειοψηφία  υποστήριξε  ότι  δεν  παραβιάζεται  η  αρχή  της  δικαιολογημένης

εμπιστοσύνης,  εξαιτίας  της  θέσης  σε  διαθεσιμότητα  ούτε  το  άρθρο  1  του  Πρώτου

Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, εξαιτίας της καταβολής μειωμένων αποδοχών κατά

τη  διάρκεια  της  διαθεσιμότητας  ούτε  και  το  άρθρο  165  ΣΛΕΕ,  εφόσον  η  θέση  σε

διαθεσιμότητα ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών»227.

225ΔΕφΘεσ  1834/2014  Τεύχος  4-2014.  Δελτίο  Νομολογίας.  Σελ  464-466.  Ελληνικά  Δικαστήρια,

Συμβούλιο της Επικρατείας. www.nbonline.gr

226ΣτΕ Ολ. 3169/2014. www.nbonline.gr
227ΣτΕ Ολ. 3169/2014. www.nbonline.gr
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Με το άρθρο 81 του ν.  4172/2013 επήλθε η κατάργηση των  θέσεων της

Δημοτικής  Αστυνομίας  και  η  θέση  των  υπαλλήλων  της  σε  διαθεσιμότητα228.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολ. του ΣτΕ 16/2015  οι ρυθμίσεις του Ν. 4172/2013

περί κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας δεν προσκρούουν στη διάταξη του

άρθρου 103 του Συντάγματος, διότι εν προκειμένω η κατάργηση αυτή υπαγορεύθηκε

από τη μεταβολή αντιλήψεων του νομοθέτη ως προς τον τρόπο οργανώσεως δημοσίας

υπηρεσίας  της  οποίας  οι  αρμοδιότητες  εντάσσονται  στον  πυρήνα  της  κρατικής

λειτουργίας, αλλά και από επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους (ΣτΕ Ολ. 3354/2013)

λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι υπηρετούντες στη Δημοτική Αστυνομία τελούσαν

επίσης υπό ιδιαίτερο καθεστώς προσλήψεως εξαιρούμενο κατ’ αρχήν από τον έλεγχο

του ΑΣΕΠ, αλλά και υπό ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς ακριβώς λόγω της φύσεως

των ασκούμενων από αυτούς καθηκόντων229.

Κατά τη μειοψηφία «ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος προβλέπεται

από σειρά νομοθετημάτων, ως βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του προγράμματος

των  τοπικών  αρχών  και  ως  θεσμός  με  μεγάλη  κοινωνική  χρησιμότητα  (βλ.  εισηγ.

έκθεση Ν. 3731/2008). Είναι δε και κατά κοινή πείρα γνωστή η αναγκαιότητά του ιδίως

στα μεγάλα αστικά κέντρα,  διότι  συμβάλλει  στην εμπέδωση της  ασφάλειας  και  της

εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες, ως εκ τούτου τα αορίστως αναφερόμενα στην

αιτιολογική έκθεση του Ν. 4172/2013, τα οποία δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε

τεκμηρίωση  ως  προς  την  αξιολόγηση  των  υπηρεσιών  και  του  προσωπικού  της

Δημοτικής Αστυνομίας δεν δικαιολογούν τις επίμαχες ρυθμίσεις, οι οποίες, συνεπώς,

παραβιάζουν  την  κατοχυρωμένη  στο  άρθρο  103  του  Συντάγματος  αρχή  της

ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης»230.

Όσον  αφορά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  90  του  ν.  4172/2013  για  τη

διαθεσιμότητα-κινητικότητα  των  δημοσίων  υπαλλήλων  το  ΣτΕ  Ολ.  2151/2015

έκρινε συνταγματική τη ρύθμιση αυτή231.

228ΣτΕ Ολ. 16/2015. Τεύχος 1-2015. Δελτίο Νομολογίας. σελ 55-61. Ελληνικά Δικαστήρια, Συμβούλιο

της Επικρατείας. www.nbonline.gr

229ΣτΕ Ολ. 16/2015. www.nbonline.gr

230ΣτΕ Ολ. 16/2015. www.nbonline.gr
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Κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, όπως

αυτή φωτίζεται από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, δεν επιβάλλεται με την εν λόγω

διάταξη  η  κατάργηση  θέσεων  προσωπικού  των  δημοσίων  υπηρεσιών  και  φορέων

προκειμένου να επιτευχθούν αριθμητικώς προσδιορισμένοι εκ των προτέρων στόχοι.

Προβλέπεται, αντιθέτως, ότι είναι δυνατή η κατάργηση θέσεων κατά τη θεσπιζομένη με

την εν  λόγω διάταξη διαδικασία,  υπό την προϋπόθεση ότι  λαμβάνονται  υπ'  όψη οι

λειτουργικές  και  οργανωτικές  ανάγκες  της  υπηρεσίας  και  τεκμηριώνεται  από  τις

σχετικές  εκθέσεις  αξιολόγησης  δομών και  τα  σχέδια  στελέχωσης  ότι,  και  μετά  την

κατάργηση των θέσεων,  διασφαλίζονται  η ορθολογική,  αποτελεσματική και  διαρκής

λειτουργία  της  Διοικήσεως,  καθώς  η  παροχή  των  υπηρεσιών  που  επιβάλλεται  να

εξασφαλίζονται για τους διοικουμένους στο πλαίσιο της αποστολής του Κράτους. Η

ίδια  διάταξη  προβλέπει,  άλλωστε,  εκτός  από  την  κατάργηση,  και  τη  δυνατότητα

συστάσεως θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Επιδιώκεται,  δηλαδή,  με  την  επίμαχη  ρύθμιση  η  εξυπηρέτηση  θεμιτών  -εντός  των

πλαισίων  της  οργανωτικής  εξουσίας  του  νομοθέτη-  σκοπών και  δευτερευόντως  και

μόνο θεσπίστηκε η ρύθμιση αυτή για τη θεραπεία δημοσιονομικών σκοπών. Υπό τα

δεδομένα αυτά, δεν υφίσταται παραβίαση των συνταγματικών αρχών που απορρέουν

από τις διατάξεις των άρθρων 26, 81, 101 και (ιδίως) 103 του Συντάγματος232.

Κατά τη μειοψηφία, με το άρθρο 103 του Συντάγματος τίθενται συνταγματικοί

περιορισμοί,  οι  οποίοι  δεσμεύουν  τον  κοινό  νομοθέτη  αφενός  μεν  ως  προς  την

οργάνωση  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  αφετέρου  δε  ως  προς  τη  νομική  θέση  των

υπαλλήλων  αυτών.  Οι  επίδικες  ρυθμίσεις  δεν  συνδέονται  με  τις  πραγματικές

οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά υπαγορεύονται

από δημοσιονομικούς σκοπούς και δεν είναι οργανωτικές αλλά ψευδοοργανωτικές (ΣτΕ

Ολ.  2152/1993) και  με  αυτές  δεν διασφαλίζεται  η ορθολογική,  αποτελεσματική  και

διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους δικαίου (βλ.

ΣτΕ Ολ. 3354/2013)233.

231ΣτΕ  Ολ.  2151/2015  Τεύχος  5-2015  |  Δελτίο  Νομολογίας  |  σελ  594-596  |  Ελληνικά  Δικαστήρια,

Συμβούλιο της Επικρατείας. www.nbonline.gr

232ΣτΕ Ολ. 2151/2015. www.nbonline.gr
233ΣτΕ Ολ. 2151/2015. www.nbonline.gr
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Με τις αποφάσεις αυτές του ΣτΕ επαναλαμβάνονται τα κριτήρια τα οποία πρέπει

να  λαμβάνει  υπόψη  του  ο  νομοθέτης  και  με  βάση  τα  οποία  ασκείται  ο  σχετικός

δικαστικός έλεγχος. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τόσο στη δυνατότητα και τον ειδικότερο

τρόπο συνταγματικά επιτρεπτής κατάργησης οργανικών θέσεων, αλλά άπτονται και της

σύμφωνης  με  την  αρχή  της  ισότητας  πραγματοποίησης  των  οικείων  νομοθετικών

επιλογών234.

Δημοσιονομικοί λόγοι μπορεί να επιβάλλουν αλλαγές σχετικά με τη μονιμότητα

των δημοσίων υπαλλήλων, ωστόσο οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει αφενός να εισάγονται

με  τήρηση  των  συνταγματικών  αρχών,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  επιβάλλεται  να

διασφαλίζονται η ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως

και η παροχή των υπηρεσιών προς τους διοικούμενους στο πλαίσιο του κοινωνικού

κράτους δικαίου, και αφετέρου να εναρμονίζονται με τις αναφερθείσες συνταγματικές

εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Επομένως,  «οποιαδήποτε  πρόταση  για  αναθεώρηση  του  άρθρου  103  παρ.4

σχετικά με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να λαμβάνει υπόψη πρώτον

τα  χαρακτηριστικά  του  συντάγματος  και  δεύτερον  τις  σύγχρονες  μεταβολές  στην

οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και τη σταδιακή συρρίκνωση του κράτους και των

θεσμών, όπως στην περίπτωσή μας της μονιμότητας»235.

Επικρατεί  στην  κοινωνία  η  αντίληψη  ότι  η  μονιμότητα  προορίζεται  να

εξυπηρετεί την εργασιακή ασφάλεια των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως, η συνταγματική

μονιμότητα  συνιστά  θεσμική  εγγύηση  των  υπαλλήλων,  προάγει  τη  θεσμική

αυτοπεποίθηση  και  δεν  ευθύνεται  για  τη  μη  σωστή  εφαρμογή  στην  πράξη  των

νομοθετικών διατάξεων από τη Διοίκηση. Αν από την κρίση προέκυψε ένα ασφαλές

συμπέρασμα, αυτό είναι πως η νομοθέτηση με συνοπτικές διαδικασίες οδηγεί συχνά

στην  επιβολή περιορισμών,  που  δεν  είναι  ούτε  αναγκαίοι  ούτε  κατάλληλοι  για  την

εξυπηρέτηση των σκοπών τους. 

234ΣτΕ Ολ 3169/2014. www.nbonline.gr

235Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 141.
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Με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4,6 του ισχύοντος Συντάγματος, όπως και

με  τις  αντίστοιχες  διατάξεις  των προηγούμενων συνταγματικών κειμένων του 1911,

1927  και  1952  αντίστοιχα,  προβλέπεται  η  διασφάλιση  των  κατεχόντων  οργανικών

θέσεων  εν  γένει  δημοσίων  υπαλλήλων  έναντι  της  εκτελεστικής  λειτουργίας  από

αυθαίρετες απολύσεις και άλλες πράξεις αυτής. Ο συντακτικός νομοθέτης, όμως, δεν

απαγορεύει στη νομοθετική λειτουργία ή δεν της αφαιρεί το φυσικό της δικαίωμα με

νομοθετικά μέτρα να καταργήσει μεμονωμένες θέσεις ή/και ολόκληρες υπηρεσίες και

φορείς του Δημοσίου, αποσκοπώντας στην αναδιοργάνωση και την αναδιάρθρωση του

τελευταίου. Πάνω σε αυτό το δεδομένο βασίστηκε και η σειρά αλλαγών που επήλθε

στο δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία αναλύθηκε ανωτέρω.

2.4 Οι γενικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης

Ο μόνιμος και άρρηκτος δεσμός του υπαλλήλου με τη θέση του είναι το κύριο

εννοιολογικό χαρακτηριστικό της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στο άρθρο

103  του  Συντάγματος,  που  ρυθμίζει  την  υπηρεσιακή  κατάσταση  των  οργάνων  της

διοίκησης, ορίζεται ότι κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση

που δεν είναι νομοθετημένη.  Στο ίδιο άρθρο τίθενται οι βασικές αρχές διαφάνειας

και αξιοκρατίας,  με βάση τις οποίες επιλέγονται τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις

δημόσιες  υπηρεσίες,  θέτοντας  παράλληλα  τα  εχέγγυα  για  τη  θωράκιση  από  τη  μη

σύννομη  υποβίβαση  ή  παύση  τους,  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  απόφαση

υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η  εξασφάλιση  της  υπηρεσιακής  κατάστασης  των  υπαλλήλων  αποτελεί  ένα

τρίπτυχο  λειτουργίας  της  διοίκησης  σύμφωνα  με  την  αρχή  της  αξιοκρατίας,  της

αμερόληπτης δράσης και της συνέχειας της δημόσιας λειτουργίας, ώστε να επιτευχθεί:

-  Η αμερόληπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς εξωγενείς επηρεασμούς

και κατά προτεραιότητα προστασία των συμφερόντων των διοικουμένων236.

236Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 102.
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- Η αρχή της αμεροληψίας επιβάλει στη δημόσια διοίκηση κατά την ενάσκηση της

εξουσίας της να είναι ανεξάρτητη από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον, να

λειτουργεί  χωρίς  εμπάθεια  και  προκατάληψη  έναντι  του  διοικούμενου.  Έτσι  για

παράδειγμα το υπαλληλικό δίκαιο απαγορεύει σε υπαλλήλους συγγενείς μέχρι τον τρίτο

βαθμό να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου και τέλος γ) υπάρχει ως

θεμελιακός κανόνας ο κανόνας της πολιτικής ουδετερότητας των δημοσίων υπαλλήλων,

ο οποίος κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 29 Σ, απαγορεύοντας στον δημόσιο

υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του να λειτουργεί με βάση της πολιτικές

και κομματικές του επιλογές237.

- Η αρχή της αμεροληψίας συνδέεται άμεσα με την αρχή της αξιοκρατίας, δηλαδή

το δικαίωμα καθενός να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά κατά το λόγω της προσωπικής

του αξίας και ικανότητας με ίσους όρους ( σε συνδυασμό, α 2 παρ. 1, 4 παρ 1, 5 παρ,1,

16, παρ 4 εδ β’, Συντ). Στο αναθεωρηθέν άρθρο 103 του Συντ. η αρχή της αξιοκρατίας

προβλέφθηκε  ρητά  ως  «εγγύηση  νομιμότητας».  Η  αρχή  της  αξιοκρατίας  είναι

συνταγματικού  επιπέδου  με  αποτέλεσμα  να  διασφαλίζεται  μεταξύ  άλλων  και  η

μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

- Η συνέχεια της ύπαρξης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η συνέχεια

σημαίνει και την κανονική και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Η  αρχή  της  συνέχειας  συμπληρώνεται  με  την  αρχή  της  ενότητας,  της

αρμοδιότητας των δημοσίων υπηρεσιών διότι η εκτελεστική – διοικητική λειτουργία

είναι  ενιαία.  Η  αρχή  της  συνέχειας  είναι  συνταγματικού  επιπέδου.  Σκοπός  της  η

θεραπεία  του  γενικού  συμφέροντος,  να  λειτουργεί  συνεχώς  και  αδιάλειπτα  και  να

επιτυγχάνεται η συνοχή και η χρονική διάρκεια της έννομης τάξης, με την προϋπόθεση

πάντοτε  να  υπάρχει  λειτουργική  συνέχεια  των  δημοσίων  υπηρεσιών  η  οποία

237Α.Ι. Τάχος. Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 22 επ.

Ι. Μαθιουδάκης. Η αρχή της Αμεροληψίας της Διοίκησης. 2008. Εκδόσεις Ανιον. Θεσσαλονίκη, σελ. 26.
Α.  Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά.  Η  προστασία  του  Διοικουμένου.  1999.  Εκδόσεις.  Αντ.  Ν.  Σάκκουλα.

Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 38 επ.
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πραγματώνεται  με  τη  μονιμότητα  των  εκάστοτε  υπηρετούντων  δημοσίων

υπαλλήλων238.

238Α.Ι. Τάχος. Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. 2008. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 65 επ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με κανόνα δικαίου

αυξημένης  τυπικής  ισχύος  συνιστά  ελληνική  ιδιαιτερότητα  και  δεν  απαντάται  σε

ευρωπαϊκά ή άλλα συντάγματα239, διότι σε όλες τις χώρες του κόσμου ρυθμίζεται με

κοινό νόμο και κατά κανόνα με τους εκεί ΥΚ.

Στη Γαλλία,  σύμφωνα με το άρθρο 34 του Γαλλικού Συντάγματος  του 1958

όπως αναθεωρήθηκε το 2008, οι θεμελιώδεις εγγυήσεις της μονιμότητας καθορίζονται

με νόμο240.

Στην  Ιταλία  ο  νομοθέτης  εξουσιοδοτημένος  από  τα  άρθρα  97-98  του

Συντάγματος, καθορίζει την οργάνωση της δημοσιοϋπαλληλίας σύμφωνα με τις παλιές

δημοσιοϋπαλληλικές παραδόσεις που αποτελούν «θεσμό και υψηλή στάθμη πολιτικών

ηθών που επικρατεί στις συνειδήσεις των εκεί κυβερνώντων»241.

Στη  Γερμανία  η  συνταγματική  κατοχύρωση  της  μονιμότητας  των  δημοσίων

υπαλλήλων  προστατεύεται  από  το  άρθρο  33  παρ.5  του  GG,  τις  «παραδεδομένες

θεμελιώδεις αρχές της δημοσιοϋπαλληλίας», τις οποίες έχει καθιερώσει ο Θεμελιώδης

Νόμος της Βόνης242.

239Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 1.

240Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 30-

31.

Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 127-128.

241Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 30-

31.

Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 127-128.
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Επομένως, η μονιμότητα των τακτικών διοικητικών δημοσίων υπαλλήλων, έτσι

όπως κατοχυρώνεται στο ισχύον Σύνταγμα, αλλά και από τα παλαιότερα Συντάγματα,

είναι «εφεύρεση» ελληνική.

242Μ.Ε. Παναγοπούλου. Η Συνταγματική κατοχύρωση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων και

η νομολογιακή επεξεργασία του Θεσμού.1986. Εκδόσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 30-

31.

Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 127-128.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ιστορική  ανάλυση των κανόνων που εγγυώνται  τη  μονιμότητα των

δημοσίων  υπαλλήλων  αποδεικνύεται  ότι  η  βασική  αρχή  της  καθιέρωσης  της

μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ήταν η εξασφάλιση ανεξάρτητης και εύρυθμης

λειτουργίας  της  δημόσιας  διοίκησης,  η  κατοχύρωση  της  συνέχειας  της  Δημόσιας

Διοίκησης γεγονός που αποτελεί στοιχείο του κράτους δικαίου. 243

Συμπερασματικά  διαπιστώνεται  ότι  η  μονιμότητα  αποτελεί  προϋπόθεση  της

σωστής  υπηρεσιακής  ενημέρωσης  των  δημοσίων  υπαλλήλων.  Προς  τούτο

κατοχυρώθηκε  στο  Σύνταγμα  η  μονιμότητα  των  δημοσίων  υπαλλήλων και  μάλιστα

συνδέθηκε με δυο θεμελιώδη προαπαιτούμενα. Πρώτον, με τα προσόντα που πρέπει να

έχει ο υπάλληλος κατά την είσοδο του στην υπηρεσία και την επιλογή του σύμφωνα με

τις  αρχές της αξιοκρατίας,  αμεροληψίας,  ισότητας,  αλλά και της προσωπικής αξίας.

Δεύτερον, την οργανικότητα των θέσεων όπου ως μόνιμες θεωρούνται οι θέσεις που

εξυπηρετούν οργανικές και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.

Η καθιέρωση  της μονιμότητας τόσο για τη διοίκηση όσο και για τα όργανά της

όσον αφορά τη θετική όψη του θεσμού, δημιουργεί στον υπάλληλο αίσθημα ασφάλειας

και  άνεσης  στην  εργασία  με  αποτέλεσμα  να  καθίσταται  περισσότερο  ικανός  να

χειρίζεται  τα  θέματα  της  υπηρεσίας  αναλαμβάνοντας  μεγαλύτερες  πρωτοβουλίες  με

ευελιξία κινήσεων. Η απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων να είναι ικανοποιητική και

επαυξημένη, να αισθάνονται οι ίδιοι  πλήρως κατοχυρωμένοι  στη θέση τους,  με την

οικονομική ασφάλεια που τους παρέχει η μονιμότητα, απερίσπαστοι από το άγχος του

αύριο.

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση υπέστη πολλά δεινά πριν καθιερωθεί ο θεσμός

της μονιμότητας. Συγκεκριμένα οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκειντο σε ποικίλες πιέσεις.

243R. Hague, M. Harrop. Συγκριτική Πολιτική Και Διακυβέρνηση. 2005. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα, σελ.

28-29.
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Σε όλη την ιστορική αναδρομή παρατηρούμε ότι οι κομματικές πιέσεις δημιούργησαν

στους υπαλλήλους κλίμα ανασφάλειας για τη θέση που κατείχαν, γεγονός το οποίο είχε

σαν  αποτέλεσμα  τη  μείωση  της  αποδοτικότητάς  τους  και  την  πτώση  της

παραγωγικότητας  της  δημόσιας  διοίκησης.  Επιπλέον  μπορεί  να  σκεφτεί  κανείς  ότι

ανίκανοι υπάλληλοι προστατευόμενοι από τον θεσμό της μονιμότητας  υπηρετούν εσαεί

χωρίς  να  διατρέχουν  κανένα  κίνδυνο  να  απομακρυνθούν  από  τις  θέσεις  τους,  με

αποτέλεσμα η ολιγωρία και η ανικανότητα αυτών να επηρεάζουν σοβαρά την απόδοση

της δημόσιας διοίκησης.

Στο  σύγχρονο  οικονομικό  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  γίνεται  λόγος  για  την

κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, διότι στην πλειοψηφία τους δεν

είναι  αποδοτικοί,  είναι  αδιάφοροι  και  εργάζονται  χωρίς  ζήλο λόγω της υπερβολικής

εργασιακής ασφάλειας που απολαμβάνουν. Λόγω της ανευθυνότητας πολλών μονίμων

υπαλλήλων σήμερα και της παραβατικότητας ορισμένων, της γενικότερης κατάστασης

που  παρουσιάζει  σήμερα  η  δημόσια  διοίκηση  και  των  νέων  ρυθμίσεων  περί

μονιμότητας, απειλείται καθημερινά η διατήρηση του θεσμού.

Όμως δεν ευθύνεται μόνο ο θεσμός της μονιμότητας για την κακή απόδοση της

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αλλά η κακή οργάνωση, στο ότι δεν οριοθετούνται

σαφώς  οι  αρμοδιότητες  μεταξύ  των  οργάνων.  Ακόμα  και  από  το  γεγονός  της

σύγκρουσης της γραφειοκρατίας με την τεχνοκρατία και τον ρόλο που παίζει σε αυτή

τη  σύγκρουση  η  μονιμότητα,  διότι  οι  τεχνοκράτες  είναι  περαστικοί  και  με  κάθε

πολιτική  αλλαγή  αλλάζουν  φυσικά  και  αυτοί,  με  αποτέλεσμα  να  εκλείπει  η

σταθερότητα ως εγγύηση της δημόσιας διοίκησης.

Κατά τον Συμεωνίδη «δεν ευθύνεται ο ίδιος ο θεσμός της μονιμότητας, αλλά η

αδυναμία, η έλλειψη πολιτικής βούλησης να αναπτύξει ο θεσμός αυτός τις παραμέτρους

εκείνες που του ήταν αναγκαίες ώστε να ανταποκριθεί ορθά στους λειτουργικούς τους

στόχους».  Η  μονιμότητα  σήμερα  «απονομιμοποιείται  ως  προς  τους  λόγους  που

δικαιολόγησαν τη θεσμοποίησή της, εμφανίζεται αφυδατωμένη από το ουσιαστικό της

περιεχόμενο»244.

244Ι. Συμεωνίδης. Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων. 2014. Εκδόσεις

Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ 272.
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Ιδίως  το  ΣτΕ με  την  3354/2013 απόφαση,  έκρινε  την  αντισυνταγματικότητα

διατάξεων, οι οποίες προέβλεπαν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αμέσως ή αφού

τεθούν σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, με βάση το άρθρο 103 Συντ.  και την

αρχή της ισότητας245.

Πέρα των όσων εκτέθηκαν ανωτέρω, ο θεσμός της μονιμότητας των οργάνων

της διοίκησης στην Ελλάδα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, η οποία

παρουσιάζει  ιδιαιτερότητες   και  προβληματισμούς  στη  διοίκηση.  Μετά  το  2010  ο

νομοθέτης επικαλούμενος τη δημοσιονομική κρίση της χώρας, το δημόσιο συμφέρον,

την  εξυγίανση  της  δημόσιας  διοίκησης  και  την  αναδιάρθρωση  των  υπηρεσιών

προκάλεσε  μια  βαθμιαία  αποδυνάμωση  της  αρχής  της  μονιμότητας  στο  ισχύον

συνταγματικό προστατευτικό πλαίσιο246 του άρθρου 103 Συντάγματος. Συγκεκριμένα,

προέβη στην κατάργηση υπηρεσιών και θέσεων, σε συγχωνεύσεις φορέων ή οργανικών

μονάδων, σε μεταφορά με ειδικούς νόμους πλεονάζοντος προσωπικού ή και θέσεων και

γενικώς  στη  διευρυμένη  κινητικότητα  των  υπαλλήλων,  αλλά  και  στη  μονομερή

μεταβολή των όρων απασχόλησης. Εν όψει αυτών με τις ρυθμίσεις των μνημονιακών

νόμων  έλαβαν  χώρα:  α)  Η  διαδικασία  κατάργησης  οργανικών  θέσεων  ως  μεθόδου

απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων, β) Η άσκηση της πειθαρχικής λειτουργίας με σκοπό

τη  μείωση  του  αριθμού  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  γ)  Η  ιδιωτικοποίηση  της

δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης247.

Συνεπώς, ακόμη και αν σήμερα η βαρύτητα μεταφέρεται από τους θεμελιώδεις

κανόνες  στην  επιτυχία  των  οικονομικών  και  πολιτικών  σκοπών,  η  συνταγματική

μονιμότητα θα πρέπει  να διατηρηθεί  σε συνταγματικό επίπεδο,  χάριν  της  συνεχούς,

εύρυθμης  και  αποτελεσματικής  λειτουργίας  της  δημόσιας  διοίκησης,  αλλά  και

κατοχύρωση των διοικουμένων. Θα πρέπει, όμως, να τηρηθούν οι γενικές αρχές του

245Ξ.  Κοντιάδης, Α.  Φωτιάδου. Η Ανθεκτικότητα του Συντάγματος.  Πώς αντέδρασαν τα Συντάγματα

στην κρίση; Τεύχος 4-2015. www.  efimdd  .gr, σελ. 394-416.

246Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 20.

247Αικ.  Σακελλαροπούλου. Μονιμότητα και ουδετερότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τιμητικός Τόμος

για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σελ 412.
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διοικητικού  δικαίου,  όπως  της  αξιοκρατίας  και  της  αμεροληψίας  τόσο  κατά  την

εισαγωγή και πρόσληψη του υπαλλήλου όσο και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας

του, αφού κρίνεται απαραίτητο τόσο για την ισορροπία στο εσωτερικό της εκτελεστικής

λειτουργίας  για  τη  σχέση  κυβέρνησης  διοίκησης,  όσο  και  για  την  ποιότητα  στη

στελέχωση με προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και τη σχέση του προσωπικού αυτού

προς τους  διοικουμένους.  Δεν  αρκεί  -όπως παλιά-  να  καταγγέλλει  κανείς  τα  κακώς

κείμενα, αλλά οφείλουμε να υπερασπιστούμε όλοι εξίσου τα βασικά της δημοκρατίας

και του κράτους δικαίου, για να λειτουργήσει και να ισχύσει ο θεσμός της μονιμότητας,

όπως την όρισε ο συνταγματικός νομοθέτης, προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης.

      

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων διορίστηκαν στο παρελθόν είτε ως μόνιμοι

δημόσιοι  υπάλληλοι  είτε  ως  υπάλληλοι  με  σχέση  ιδιωτικού  δικαίου,  χωρίς  να

ακολουθηθεί κάποια διαγωνιστική ή άλλη διαδικασία επιλογής. Η υπαλληλική θέση στο

Δημόσιο ήταν συχνά η ανταμοιβή για την κομματική αφοσίωση του διοριζόμενου ή της

οικογένειάς του. Η μη τήρηση των κανόνων της αξιοκρατίας ως προς τον διορισμό, την

εξέλιξη και τις αποδοχές των υπαλλήλων αποτέλεσε μια από τις αιτίες του φαινομένου

της διαφθοράς των υπαλλήλων του Δημοσίου248.  Για την εξασφάλιση της εύρυθμης,

αποτελεσματικής  και  αποδοτικής  λειτουργίας  της  δημόσιας  διοίκησης  απαιτούνται

συστήματα  με  περισσότερο  αντικειμενικές  και  αξιοκρατικές  μεθόδους  επιλογής

προσωπικού. Είναι γεγονός ότι η λειτουργία του ΑΣΕΠ ανέκοψε την έκταση και την

ένταση αυτής της πρακτικής.

Εφόσον  οι  δημόσιες  ανάγκες  «έχουν  υπερατομικό  και  μόνιμο  χαρακτήρα,

ομοίως το  προσωπικό,  που καλείται  να τις  ικανοποιήσει,  πρέπει  να διαθέτει  υψηλά

προσόντα, υπερατομικό φρόνιμα και αυξημένες ικανότητες»249.  Η Δημόσια Διοίκηση

χρειάζεται σήμερα ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να αντιλαμβάνεται την αποστολή,

τους στόχους, τις αξίες και τις διαδικασίες του οργανισμού.

248Γ. Σταυρόπουλος. Διαφθορά και Υπάλληλοι του Δημοσίου, Διοικητικές και Δικαστικές όψεις. Τεύχος

1-2013. www.  efimdd  .  gr, σελ 99-104.

249Ι. Κοϊμτζόγλου. Η Αρχή της Αξιοκρατίας στο Δημόσιο. 2003. Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή,

σελ 98-100.
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Η μονιμότητα δεν πρέπει να εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση διοικητικών κλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ο περιορισμός των δημοσίων υπαλλήλων στις επιτελικές

μόνον  θέσεις  της  κεντρικής  διοίκησης  και  η  στελέχωση  των  λοιπών  εκτελεστικών

θέσεων από προσωπικό ιδιωτικού δικαίου250.

Βασικός  στόχος  πρέπει  να  είναι  όχι  η  διαχείριση  της  κρίσης  προς  την

κατεύθυνση της  απαλλαγής από τις  υφιστάμενες  συνταγματικές  δεσμεύσεις,  αλλά η

υπέρβαση της κρίσης προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του πλήρους σεβασμού

του Συντάγματος. Και αν το τελευταίο πρέπει να αναθεωρηθεί, αυτό ας γίνει κατά τα

προβλεπόμενα και όχι μέσω μιας λάθρας αλλοίωσής του251.

Εν όψει όλων αυτών, αλλά και πιθανής αναθεώρησης κατά τον Μαθιουδάκη,

προτείνεται μεταξύ άλλων: «Ο περιορισμός των εγγυήσεων υπηρεσιακών μεταβολών,

δηλαδή μεσολάβηση υπηρεσιακού συμβουλίου, μόνον στη μετάθεση και όχι σε άλλες

περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις μετατάξεις ή στις αποσπάσεις υπαλλήλων, και

στα πλαίσια των διαδικαστικών εγγυήσεων της μονιμότητας τον υποβιβασμό, αντί της

προσωρινής παύσης»252.

Κατά τον Αλιβιζάτο τονίζεται η ανάγκη για έναν «δημιουργικό αναθεωρητισμό

του  πολιτεύματος,  του  Συντάγματος,  της  πολιτικής  πρακτικής  και  της  κοινωνικής

ηθικής, γύρω από έναν πυρήνα αρχών και αξιών, που θα εγγυηθούν την εργασία και το

επίπεδο  των  αμοιβών  της».  Επίσης,  προτείνεται  η  εισαγωγή  όλο  και  περισσότερο

250Α. Τσιρωνάς. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (μια συνταγματική «αναθεώρηση»

που  ξεκίνησε  ήδη  στην  πράξη).  Συνταγματική  αναθεώρηση.  Επιστημονικό  Συνέδριο  της  Ένωσης

Ελλήνων Δημοσιολόγων. 2014. Αθήνα. Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 18.

Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 146.

251Κ.  Γιαννακόπουλος.  Το  Ελληνικό  Σύνταγμα  και  η  επιφύλαξη  του  εφικτού  της  προστασίας  των

κοινωνικών δικαιωμάτων: «να είστε ρεαλιστές, να ζητάτε το αδύνατο». Τεύχος 4-2015. www  .  efimdd  .  gr,

σελ 417-442.

252Ι. Μαθιουδάκης. Η Συνταγματική μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό αναθεώρηση. Τιμητικός

Τόμος για τον Καθηγητή. Ιωάννη Δ. Κουκκιάδη. 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 145 επ.
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διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα, των οποίων η κοινή νομοθετική ρύθμιση θα ήταν

επαρκής253.

Κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο πλαίσιο των προσλήψεων πρέπει να λαμβάνει

υπόψη  της  ορισμένες  λειτουργίες  της  Διοίκησης  Ανθρωπίνων  Πόρων  και  όχι  την

υπερδιόγκωση του προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες, διότι οι πραγματικές και όχι

προσχηματικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε προσωπικό είναι αυτές, βάσει των

οποίων πρέπει να προσδιορίζεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα,  η  ανάλυση  και  περιγραφή  των  θέσεων  εργασίας  και  ο

προγραμματισμός  του  ανθρώπινου  δυναμικού  είναι  σκόπιμο  να  προηγούνται  κάθε

διαδικασίας πρόσληψης. Ο συντονισμός των δημοσίων υπαλλήλων απαιτεί ικανότητα

«να γίνονται τα πράγματα, χωρίς όμως να επιτάσσεται η εκτέλεσή τους»254.

Επιβεβλημένη πλέον θεωρείται η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνιών στις υπηρεσίες του Δημοσίου και ο στρατηγικός προγραμματισμός

της εσωτερικής επικοινωνίας, καθώς θα συμβάλλουν στη δημιουργία της κατάλληλης

ενδο-οργανωσιακής  επικοινωνίας.  Θα  εξυπηρετείται  η  αποτελεσματικότητα  και  η

αποδοτικότητα  της  δημόσιας  διοίκησης  και  θα  καθίσταται  πραγματοποιήσιμη  η

διοίκηση  μέσω  στόχων,  χρήσιμο  εργαλείο  στρατηγικού  προγραμματισμού.  Οι

μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορούν να βελτιώσουν

τον βαθμό λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης και με τον τρόπο αυτό να επηρεάσουν

θετικά τη διαφάνεια, την ισότητα, τη δημοκρατία,  την αποδοτικότητα με σημαντική

συμβολή στη μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς255.

253Ν. Αλιβιζάτος. Ποιά Δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την Κρίση; Για την αποκατάσταση των λέξεων

και του νοήματός τους. Τεύχος 4-2013. www.  efimdd  .gr, σελ. 573-584.

254R. Hague, M. Harrop. Συγκριτική Πολιτική Και Διακυβέρνηση. 2005. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα, σελ

28-29.

255Κ.  Γιαννακόπουλος.  Το  Ελληνικό  Σύνταγμα  και  η  επιφύλαξη  του  εφικτού  της  προστασίας  των

κοινωνικών δικαιωμάτων: «να είστε ρεαλιστές, να ζητάτε το αδύνατο». Τεύχος 4-2015. www  .  efimdd  .  gr,

σελ.417-442.
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Επισημαίνεται  και  η  ανάγκη  χρήσης  σύγχρονων  μεθόδων  και  εργαλείων

αξιολόγησης, η οποία απαιτεί συλλογική προσπάθεια και σωστό οργανωτικό πλαίσιο

και  κυρίως  βάση  αξιοκρατικής  επιλογής  και  εξατομικευμένης  αξιολόγησης,  όσον

αφορά τις θέσεις ευθύνης που καταλαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σημαντικό  είναι  να  τονιστεί  στο  σημείο  αυτό  και  η  σωστή  εκπαίδευση  και

κατάρτιση  των  υπαλλήλων,  αρχική  και  επιμορφωτική,  με  τη  βοήθεια  του  Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε νέα αντικείμενα των αρμοδιοτήτων τους, καθόσον οι

υπάλληλοι  με  το  αίσθημα  ασφάλειας  της  μονιμότητάς  τους  χαλαρώνουν  τα

ενδιαφέροντά τους σε επιστημονικό επίπεδο και καταλήγουν σε μια ρουτίνα. Με τη

συνεχή  εκπαίδευση  και  επιμόρφωση  επαυξάνονται  οι  ικανότητες  των  δημοσίων

υπαλλήλων με στόχο την τελειοποίησή τους.  

Ακόμα,  η  ταχύτερη  και  χωρίς  καθυστέρηση  εκδίκαση  των  υπηρεσιακών  και

άλλων εγκλημάτων που διαπράττονται από τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και η

ταχύτερη εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και η μη αναβολή αυτών,

θα  συμβάλλουν  σημαντικά  στην αποτελεσματική  λειτουργία  της  διοίκησης  και  των

διοικουμένων256.  Δεν  χρειάζονται  πολλοί  νέοι  νόμοι,  αλλά  η  εφαρμογή  των  ήδη

υφιστάμενων  χωρίς  διακρίσεις  και  καθυστερήσεις.  Επιβάλλεται  η  αλλαγή  της

νοοτροπίας και της παιδείας των δημοσίων υπαλλήλων με ευθύνη πρωτίστως του ίδιου,

αλλά και της διοίκησης, αν θέλουμε να επιβιώσει ο θεσμός της μονιμότητας, διότι «Η

μονιμότητα  είναι  ένα  εξαιρετικά  ισχυρό  κίνητρο  που  μπορεί  να  προσελκύσει  στην

υπηρεσία  του  Κράτους  πρόσωπα  ικανά  και  με  το  απαιτούμενο  ήθος»257,  που  θα

συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των δημοσίων υπηρεσιών.

256Γ. Σταυρόπουλος. Διαφθορά και Υπάλληλοι του Δημοσίου, Διοικητικές και Δικαστικές όψεις. Τεύχος

1-2013. www.  efimdd  .  gr, σελ. 99 επ.
257Ε.  Σπηλιωτόπουλος  –  Χ.  Χρυσανθάκης.  Βασικοί  θεσμοί  Δημοσιοϋπαλληλικού  Δικαίου.  2013.

Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 17.
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