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Στις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε υπό τον ευφάνταστο τίτλο
"επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" ο νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019),
που εκτός των  διατάξεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, περιλαμβάνει
και  πολλές άλλες που αφορούν  σχεδόν  όλους τους τομείς κρατικής δραστηριότητας...  

Ως  πρώτη  επισήμανση  δεν  μπορούμε  να  μη  σημειώσουμε  ότι  η  χρήση
διαφημιστικών σποτ (“επενδύω στην Ελλάδα”) ως τίτλο νόμου δεν συνάδει με τα όσα
επιτάσσει  η  καλή  νομοθέτηση,  ωστόσο  προσωπικά  δεν  θα  με  πείραζε  καθόλου αν  το
περιεχόμενο  του  νομοθετήματος  ήταν  ικανοποιητικό.  Κάτι  τέτοιο  όμως  όχι  μόνο  δεν
συμβαίνει αλλά, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, οι διατάξεις που περιέχονται στον
νόμο αναμένεται με βεβαιότητα, να επιφέρουν σειρά προβλημάτων και δυσχερειών, ιδίως
στον κρίσιμο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

Οσον αφορά  λοιπόν μόνο  τα θέματα Δημόσιας Διοίκησης,  στα οποία εστιάζουμε
εδώ,  με  τις  διατάξεις  του  νόμου  γίνονται  τα  εξής  άκρως  ενδιαφέροντα:  

Με το άρθρο 45,  δρομολογείται "Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών",
κάτι που ακούγεται καταρχάς ως θετικό. Τα ερωτήματα και οι αμφιβολίες επί του πρακτέου
εκκινούν αμέσως μετά: Τη διαχείρισή του αναλαμβάνουν, όχι υπηρεσιακές δομές, όπως θα
άρμοζε  σε  υποθέσεις  διαδικασιών  της  Δημόσιας  Διοίκησης  αλλά  ευκαιριακές  ομάδες
εργασίας,  στις  οποίες  συμμετέχουν  «συνεργάτες  των  ιδιαίτερων  γραφείων  μελών  της
κυβέρνησης»,  «ιδιώτες εμπειρογνώμονες» και  (πάλι  καλά) «υπηρεσιακοί  παράγοντες»...
Εννοείται πως η χρηματοδότηση του Προγράμματος εξασφαλίζεται από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους... Διαφαίνεται συνεπώς εδώ, η παράδοση μιας δημόσιας πολιτικής που
εγγράφεται  στον σκληρό πυρήνα της  μεταρρυθμιστικής  προσπάθειας  και  αφορά καίρια
εσωτερικά  ζητήματα  των  Δημοσίων  Υπηρεσιών  (τις  διαδικασίες  τους),  σε  
χέρια ανεύθυνων (συνεργατών και εμπειρογνωμόνων) που μπορεί να είναι γνώστες των
συγκεκριμένων  θεματικών  (οι  εμπειρογνώμονες)  μπορεί  όμως  και  να  μην  είναι  (οι
συνεργάτες).  Σε  κάθε  περίπτωση,  για  υποθέσεις  τέτοιας  βαρύτητας  επί  της  συνολικής
διοικητικής λειτουργίας, το σχήμα που δρομολογείται με τις διατάξεις του νόμου, δεν πείθει
ότι διασφαλίζει ούτε την ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας ούτε την κυριαρχία της
απαραίτητης υπηρεσιακής-θεσμικής ευθύνης

Με το  άρθρο 46,  συστήνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ειδική
επιτροπή για  την εκπόνηση νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  (σήμερα ν.2690/1999
όπως ισχύει). Την αρμοδιότητα αυτή, την είχε κατά το παρελθόν το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης είτε όταν λειτουργούσε ως ξεχωριστό υπουργείο είτε ως διακριτός τομέας
εντός  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Υπό  τέτοιες  οργανωσιακές  συνθήκες  (από  το
ΥΠΕΣΔΔΑ) εκπονήθηκε ο ισχύων Κώδικας (ν.2690/1999) και τροποποιήθηκε όσες φορές
τροποποιήθηκε.  Συνεπώς,  η  τομή  που  επιχειρείται  είναι  μεγάλη,  αντί  ενός  θεσμικού
υπουργείου αναλαμβάνει ένα κατεξοχήν τεχνοκρατικό να συντάξει ένα σημαντικό θεσμικό
κείμενο, χωρίς απαραίτητα κάτι τέτοιο να είναι αρνητικό. 
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Και εδώ τα ερωτήματα και οι αμφιβολίες επί του πρακτέου εκκινούν αμέσως μετά: Η
επιτροπή στελεχώνεται από «ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο
του έργου που της ανατίθεται» της αποκλειστικής επιλογής του Υπουργού... Η εύλογη
ανησυχία που δημιουργείται συνίσταται στην τέτοια γενικότητα/αοριστία της διατύπωσης
που  ουσιαστικά  επιτρέπει  στον  Υπουργό  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης να  ορίσει  όποιον
επιθυμεί  χωρίς  καμία  διασφάλιση κατοχής  όλων των απαραίτητων όψεων της κρίσιμης
τεχνογνωσίας. Επιπλέον, δεν φαίνεται να διασφαλίζεται σε αυτήν η παρουσία υπηρεσιακών
στελεχών,  φορέων  της  θεσμικής  μνήμης  20ετούς  εφαρμογής  των  διατάξεων  του
ν.2690/1999, εκτός αν θεωρήσουμε ότι ως «ειδικοί επιστήμονες» εννοούνται τα στελέχη
του  Συνηγόρου  του  Πολίτη  που  έχουν  χειριστεί  σχετικά  θέματα  από  άλλη  όμως  όψη
(αυτήν του ελεγκτή).

Μεγάλη απορία σχετικά με την ποιότητα του έργου της Επιτροπής, δημιουργεί η
διατύπωση της παρ. 2: «Οι νέες κωδικοποιήσεις ενσωματώνουν το σύνολο των τυπικών
και άτυπων διαδικασιών που εφαρμόζει η Διοίκηση». Αν αυτό ισχύσει με την απολυτότητα
της διατύπωσης και η Επιτροπή καταπιαστεί μόνο με τη  συλλογή και την καταγραφή των
εφαρμοζόμενων  διαδικασιών,  χωρίς  να  προβεί  στην   κατάλληλη  επεξεργασία  και  το
αναγκαίο  ξεσκαρτάρισμά  τους,  τότε  είναι  βέβαιο  ότι  ο  νέος  Κώδικας  θα  περιλαμβάνει
πολλές περίπλοκες, αδιαφανείς,  προβληματικές, ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες σαν
και αυτές που πολλές φορές έχει περιγράψει ο Συνήγορος του Πολίτη στις ετήσιες εκθέσεις
του… Ιδίως, αν στις καταγραφείσες και κωδικοποιούμενες διαδικασίες συμπεριληφθούν και
οι  «άτυπες»  τότε  το  αποτέλεσμα  θα  είναι  αφενός  τραγελαφικό  και  αφετέρου  θα
κονταροχτυπιέται με το έργο που θα επιχειρούν να φέρουν σε πέρας οι ομάδες εργασίας
της παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου (απλούστευση διαδικασιών)…   

Κατόπιν των παραπάνω, νομίζω ότι τα δύο αυτά άρθρα, 46 και 47 απαιτείται να
επαναπροσδιοριστούν  ως  προς  τη  στόχευση  και  την  κατάστρωσή  τους  με  σκοπό  να
συντονιστεί καλύτερα η μεταξύ τους συνέργεια που σήμερα φαίνεται να μην υπάρχει.     

Με το  άρθρο 47,  συστήνεται ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  Γραφειοκρατίας  ως μονάδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να μετρά και να αποτυπώνει τα διοικητικά βάρη.
Η πρώτη επισήμανση έχει να κάνει με τη διατύπωση της αποστολής-αρμοδιότητάς του:  Το
Παρατηρητήριο έχει  ως «κύρια  αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και  αποτύπωση των
διοικητικών  βαρών»,  χωρίς  να  διευκρινίζεται  στο  υπόλοιπο  κείμενο  κάποια  άλλη/ες
(δευτερεύουσα/ες) αποστολή/ές…   

Η  επόμενη  επισήμανση  έχει  να  κάνει  με  την  ολοφάνερη  εκδήλωση  πολιτικής
εμπάθειας.  Η σύσταση και  λειτουργία μιας τέτοιας δομής συμπεριλαμβάνεται  τόσο στη
σχετική  θεωρία1 όσο  και  στα  διάφορα  μεταρρυθμιστικά  εγχειρήματα2,  κάποια  στιγμή
εντέλει θεσμοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση (άρθρο 19 ν.4590/2019  Α’ 17)
ως  μέρος  μιας  συνολικότερης  δομής  παρακολούθησης  της  πορείας  της  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, για να καταργηθεί όμως ταχύτατα από τη σημερινή (άρθρο   12 παρ. 4
π.δ.  84/2019 Α’  123).  Αισίως  τώρα,  δύο  μήνες  αργότερα  (επανα)συστήνεται  στην
περιορισμένη  της  εκδοχή  (μόνο  για  την  παρακολούθηση  των  διοικητικών  βαρών),
δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό περί «εμπάθειας» προς το έργο των προηγούμενων… 

1 Μακρυδημήτρης 2006, Μαίστρος 2016, Παπούλιας 2019, ΔΕΕ 2003 και 2011, ΟΟΣΑ 2011  
2 Πρόγραμμα «Πολιτεία», «αναθεωρημένο Πολιτεία», «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007-2013»
κ.α.
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Πέραν των παραπάνω, η διάταξη παρουσιάζει και άλλες προβληματικές όψεις που θα
φανούν  σύντομα  κατά  την  εφαρμογή  της.  Πιο  συγκεκριμένα,  δεν  ορίζεται  τι  είδους
οργανική  μονάδα θα είναι  η νέα δομή  (διεύθυνση,  υποδιεύθυνση,  τμήμα, γραφείο) ούτε
ποιός  θα  τη διευθύνει  και  από  ποια  κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα  υπαλλήλων θα
προέρχεται...  Προβλέπονται μόνο 8 νέες θέσεις για τις ανάγκες της, άνευ διευκρίνισης-
προσδιορισμού ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ τους... Η συμπλήρωση της  διάταξης με  τα
τελευταία στοιχεία  που περιγράψαμε  στο άμεσο μέλλον,  πρέπει  να  θεωρείται  βέβαιη…

Με το άρθρο 48, σε παρόμοια κατεύθυνση όπως και τα δύο προηγούμενα άρθρα,
συστήνεται «επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό
της Ελλάδας», η οποία υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Το έργο της επιτροπής φαντάζει ιδιαίτερα φιλόδοξο αν και οι σχετικές διατυπώσεις
βρίθουν από ασάφειες και αοριστία (πχ «η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
ιδιαιτεροτήτων  της  Ελλάδας»),  ενώ  λόγω  ακριβώς  των  ασαφειών  και  της  αοριστίας
προφανώς  δεν  αποφεύγονται  οι  συγχύσεις  αρμοδιοτήτων:  Και  αυτή  η  επιτροπή θα
ασχολείται με την Απλούστευση Διαδικασιών και τη Μείωση της Γραφειοκρατίας, έργο ήδη
ανατεθειμένο στις ομάδες εργασίας του άρθρου 46... 

Το  έργο  της  πάντως  καταρχάς  έχει γνωμοδοτικό  χαρακτήρα  αλλά  και  εδώ
υπεισέρχεται ασάφεια καθότι φαίνεται να εξοπλίζεται και με  αποφασιστική αρμοδιότητα,
αφού θα συντονίζει τις δράσεις «όλων των αρμόδιων υπουργείων και φορέων..». 

Η συγκρότηση της επιτροπής, μέσα στην χαρακτηριστική αοριστία των γνωστών
διατυπώσεων («πρόσωπα εγνωσμένου κύρους») καταλείπεται στην απόλυτη ευχέρεια του
αρμόδιου  υπουργού,  στον  οποίο  ομοίως  παρέχεται  και  η  εξουσία  για  καθορισμό  κάθε
ζητήματος λειτουργίας, υποστήριξης, «στελέχωσης» (τίνος;), πόρων που σχετίζονται με
την επίτευξη των σκοπών της. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός της μη πρόβλεψης αμοιβής
(πλην  οδοιπορικών) για  τα  μέλη,  της  πρόβλεψης  ωστόσο έδρας της  (γραφεία  Γενικής
Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης)  και  γραμματειακής  της
υποστήριξης,  κάτι  που  συνάδει  με  έργο  που  απαιτεί  σταθερότητα  απασχόλησης  και
συνέχεια... Το  ερώτημα λοιπόν  που τίθεται  εδώ είναι  αν  όλα  αυτά  (εξέταση ιδιαίτερα
περίπλοκων ζητημάτων, που με το πέρασμα του χρόνου έχουν μετατραπεί σε ακανθώδη
προβλήματα,  παρέμβαση  στην  εργασία  άλλων  φορέων  και  υπεύθυνων  υπαλλήλων  με
αξιώσεις  συντονισμού  κλπ)  είναι  ρεαλιστικό  να  ανατίθενται  σε  ανθρώπους  που  η
απασχόλησή  τους  στην  επιτροπή  θα  γίνεται  ευκαιριακά  και  στο  περιθώριο  των
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων χωρίς αμοιβή…

Με  τα  άρθρα  49-52 γίνονται  ευρείας  έκτασης  παρεμβάσεις  στο νεοσυσταθέν
Υπουργείο  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  κάτι  που  καταδεικνύει  την  προχειρότητα-βιασύνη
των ρυθμίσεων του ν.4623/2019 και των π.δ. 81 και 84/2019 που προηγήθηκαν... 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 49 συστήνεται αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), όπως υφίσταται στα υπόλοιπα υπουργεία, με την ευχέρεια να
ορίσει ο υπουργός όποιον επιθυμεί ως προϊστάμενό του (από εκείνους που διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα), για ένα απροσδιόριστο μεταβατικό διάστημα (άρθρο 61 παρ. 18
ν.4623/2019). 

Με το  άρθρο  50 συστήνεται  τώρα μια  κομβική δομή του σχετικού  πεδίου,  η
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σε αυτήν, υπάγεται η υφιστάμενη ως σήμερα
(άρθρο  15  π.δ.  82/2017)  Διεύθυνση  Κυβερνοασφάλειας,  η  οποία  όπως  φαίνεται,  θα
αποτελεί τη μοναδική υφιστάμενη μονάδα της νέας γενικής διεύθυνσης.

Η  νέα  δομή  ωστόσο  παρουσιάζει  σημαντικές  τομές:  Καταρχάς,  η  θέση  του
προϊσταμένου της «γενικού διευθυντή» είναι θέση μετακλητού και όχι (η γνωστή) θέση
της  υπηρεσιακής  ιεραρχίας,  κάτι  αμφιβόλου  συνταγματικότητας3.  Ως  προϊστάμενός  της
συνεπώς, παρότι διατηρεί τον τίτλο του «γενικού διευθυντή», ορίζεται με απόφαση του
υπουργού (και όχι έπειτα από κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΚ) είτε
κάποιος υπάλληλος του υπουργείου είτε κάποιος ένστολος προερχόμενος από τις Ενοπλες
Δυνάμεις, την ΕΛΑΣ ή το ΛΣ-ΕΛΛΑΚΤ είτε από το πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων
Εθνικής  Αμυνας  και  Προστασίας  του  Πολίτη  είτε  ακόμα και  από το  προσωπικό  άλλων
φορέων που εποπτεύονται από τα προηγούμενα υπουργεία είτε τέλος και καθηγητής ΑΕΙ.

Η διάρρηξη που επιχειρείται με τη διάταξη του άρθρου 50 στην κλασική ιεραρχική
δομή των υπηρεσιών είναι μεγάλη. Μέχρι τώρα ένστολοι προϊστάμενοι υπήρχαν μόνο στα
υπουργεία  με  κατά  βάση  ένστολο  προσωπικό  (τα  λεγόμενα  «στρατιωτικά»),  το  οποίο
συμπληρωνόταν με πολιτικό4. Τώρα για πρώτη φορά, μπορεί να αναλαμβάνει καθήκοντα
προϊσταμένου ένστολος σε ένα κατ’  εξοχήν πολιτικό υπουργείο.  Με δεδομένα τα πολύ
γνωστά  προβλήματα  μεταξύ  στρατιωτικών  προϊσταμένων  και  πολιτικών  υπαλλήλων
υφισταμένων στα τρία «στρατιωτικά» υπουργεία, η συγκατοίκηση ενός συνταγματάρχη
των Διαβιβάσεων ή του ΣΕΠ5, της επιλογής του υπουργού, με πολιτικό προσωπικό σε θέση
υφισταμένων τους οποίους θα διευθύνει, θα εποπτεύει και θα αξιολογεί, δεν προβλέπεται
να είναι εύκολη υπόθεση6…  

Πέραν  του  μετακλητού  προϊσταμένου,  για  τους  υπόλοιπους  προϊστάμενους  των
μονάδων της  γενικής  διεύθυνσης  ισχύουν  παρόμοιες  με  τη  γενικότερη στελέχωση του
υπουργείου,  χαριστικές-ευνοιοκρατικές  διατάξεις:  Με  την  παρ.  5  ορίζεται  ότι  «οι
Διευθύνσεις και τα Τμήματα δύνανται να στελεχώνονται από το πάσης φύσεως προσωπικό
του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  και  από  το  ένστολο  ή  πολιτικό  προσωπικό
Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη  και  στο  Λιμενικό  Σώμα  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  ή
εποπτευομένους  από  αυτά  φορείς,  καθώς  και  από  Υπηρεσίες  του  Δημοσίου,  του
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ΝΠΔΔ…», διευρύνοντας πολύ το φάσμα των Υπηρεσιών απ’
όπου  μπορούν  να  αποσπώνται  υπάλληλοι.  Η  διάταξη  και  μαζί  της  και  η
χαριστική/ευνοιοκρατική αντιμετώπιση, συμπληρώνεται με την παρ. 6, η οποία εξομοιώνει
τις αποσπάσεις αυτές με τις αποσπάσεις προσωπικού για όλο το υπουργείο, που, όπως θα
δούμε παρακάτω, γίνονται αδιαφανώς. 

Για να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία για τη μεροληψία/εύνοια που αναμένεται
να επιδειχθεί προς ορισμένους υπαλλήλους, η διάταξη της παρ. 6 συμπληρώνεται με τη
διάταξη της παρ. 8. Σύμφωνα με την τελευταία, οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν από
3 Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, η Διοίκηση οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με το γραφειοκρατικό πρότυπο, 
άρα στελεχώνεται από μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους με αξιώσεις πλήρους σταδιοδρομίας  
4 Κατά τις ανακοινώσεις στελέχωσης του έτους 2017, στο Υπουργείο Ναυτιλίας το ΛΣ διέθετε 8200 θέσεις έναντι 400 του 
πολιτικού προσωπικού, ενώ στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας επί 52.000 περίπου μονίμων ένστολων αντιστοιχούσαν 8200 
πολιτικοί υπάλληλοι.  
5 Σώμα Ερευνας Πληροφορικής που συμπλήρωσε το όπλο των Διαβιβάσεων στον ελληνικό Στρατό
6 Τόσο  η  ΑΔΕΔΥ  όσο  και  οι  ομοσπονδίες  πολιτικών  υπαλλήλων  των  Υπουργείων  Εθνικής  Αμυνας,  Ναυτιλίας  και
Προστασίας του Πολίτη έχουν αναδείξει τα προβλήματα και βρίσκονται εδώ και χρόνια σε μια διαρκή διαμάχη με τις
ηγεσίες των υπουργείων αυτών…  
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ολόκληρο σχεδόν τον Δημόσιο Τομέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν
να επιλεγούν με πλήρη ευχέρεια από τον υπουργό που τους απέσπασε κατά παρέκκλιση,
για να καταλάβουν θέσεις προϊσταμένων, «μεταβατικά… και μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον ΥΚ», δηλαδή και αυτό κατά
παρέκκλιση…  Σημειωτέον,  ότι  τέτοια  δυνατότητα,  ανάληψης  θέσης  ευθύνης  από
αποσπασμένους υπαλλήλους (και όχι μόνο από υπαλλήλους του συγκεκριμένου φορέα που
είναι ο κανόνας του ΥΚ) διαθέτει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατ΄εξαίρεση,
έπειτα από τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 55 παρ.5 ν.4623/20197.

      
Όπως γίνεται ευχερώς αντιληπτό, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ο υπουργός μπορεί

να  αποσπάσει  όποιον  υπάλληλο  θέλει,  απ’  όποια  Δημόσια  Υπηρεσία  θέλει  και  να  τον
επιβραβεύσει αναθέτοντάς του οποιαδήποτε θέση προϊσταμένου επιθυμεί… Το σχήμα αυτό
στο  σύνολό  του  μπορεί  να  ταιριάζει  σε  μια  μικρή  οικογενειακή  επιχείρηση  αλλά
οπωσδήποτε δεν ταιριάζει σε Δημόσια Υπηρεσία και ιδίως, σε Υπηρεσίες όπου απαιτείται να
εφαρμόζεται  η  Αρχή  της  Αξιοκρατίας,  της  ισότητας  ευκαιριών  και  της  επαγγελματικής
ικανότητας…  

   
Στο  άρθρο 51,  με το οποίο τροποποιούνται  οργανωτικής φύσεως  διατάξεις του

νέου  Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρότι  πολλές ακόμα δεν ίσχυσαν, φαίνεται
να  πραγματοποιούνται  μικροτακτοποιήσεις,  ωστόσο δεν  λείπουν και  ρυθμίσεις  μείζονος
σπουδαιότητας (παρ. 9 για απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού πληροφορικής, αν
και δεν γίνεται ορατή η σκοπιμότητα της επανάληψης μιας σχεδόν όμοιας διατύπωσης).
Μεταξύ αυτών, κραυγαλέα περίπτωση αδιαφάνειας και μεροληψίας συνιστά η παρ. 3, όπου
ορίζεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου (31-12-2019) δεν απαιτείται η έκδοση προκήρυξης
(=γνωστοποίησης προς όλους τους τυχόν ενδιαφερόμενους) για την απόσπαση υπαλλήλων
στο Υπουργείο  αυτό...  Συνεπώς,  θα  γίνουν οι  αποσπάσεις  με  τον  γνωστό,  οικείο στα
πολιτικά γραφεία τρόπο, μυστικά και  σαφώς ευνοιοκρατικά, δικαιολογώντας πλήρως τις
όποιες  αιτιάσεις  για  προώθηση/τακτοποίηση  «ημετέρων»...   

Σε μία άλλη περίπτωση καταγράφεται η κορυφαία μάλλον από πλευράς οργανωτικής
προχειροδουλειάς. Με τη ρύθμιση των παρ. 11 και 12, μία Γενική Διεύθυνση («Ανάπτυξης
και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα») που είχε
συσταθεί τον Αύγουστο (αρ. 34 ν.4623/2019), μεταβάλλεται πάλι και υπάγονται σε αυτήν
οι  δομές  άλλης  Γενικής  Διεύθυνσης («Ανάπτυξης  και  Παραγωγικής  Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης») που είχε και εκείνη συσταθεί την ίδια
περίοδο με τον ίδιο νόμο  (αρ. 38 ν.4623/2019). Τρεις μόλις μήνες αργότερα, η δεύτερη
Γενική Διεύθυνση καταργείται, οι περισσότερες οργανικές μονάδες της εντάσσονται στην
πρώτη, η οποία πλέον μετονομάζεται σε  Γενική  Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Οικονομικού  Τομέα  και  Δημόσιας  Διοίκησης,
αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα, γιατί αυτή η διευθέτηση δεν είχε γίνει εξ αρχής...  

Το  πλέον  αξιοπερίεργο  βρίσκεται  στην  παρ.  14  του  ίδιου  άρθρου,  όπου
συμπληρώνεται  η  διάταξη  του  άρθρου  61  ν.4623/2019,  για  την  αποτύπωση  της
οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ενιαίο οργανισμό που θα έχει τη
μορφή του π.δ.,  όπως όλων των υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 20 ν.4622/2019.
Διασφαλίζεται  πως  πέραν  των  τροποποιήσεων  που  πραγματοποιήθηκαν  με  τον  υπό
συζήτηση  νόμο,  μπορούν  να  γίνονται  και  άλλες  (μετονομασίες,  εξειδικεύσεις

7 «Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε 
αυτήν με απόσπαση…»
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αρμοδιοτήτων, μεταφορά αρμοδιοτήτων) με τον οργανισμό, κάτι όμως που (προφανώς)
ορίζεται ήδη στη γενική διάταξη για σύνταξη οργανισμών (άρθρο 20 παρ. 3 ν.4622/2019)8.

Συνοψίζοντας  όλα  τα  παραπάνω  και  συνεκτιμώντας,  1)  τη  συνεχιζόμενη
συμπλήρωση-τροποποίηση  του  βασικού  οργανωτικού  σχήματος  των  υπουργείων,  που
υποτίθεται  ότι  ήταν  πλήρως  μελετημένο και  άρτια  θεσμοθετημένο  ήδη από τα  πρώτα
νομοθετήματα (π.δ. 81 και 84/2019, νόμος για το επιτελικό κράτος), 2) τη συμπερίληψη
διατάξεων προφανούς μεροληψίας-εύνοιας προς ορισμένους υπαλλήλους, προκειμένου να
στελεχωθεί  ένας  κρίσιμος  φορέας  κυβερνητικής  πολιτικής  (γενικότητα  και  αοριστία
απαιτούμενων  προϋποθέσεων  επιλογής  με  συνέπεια  να  μένουν  στην  ευχέρεια  του
υπουργού τα πάντα), 3) την υπονόμευση βασικών κανόνων σταδιοδρομίας και προαγωγής
των δημοσίων υπαλλήλων (αποσπάσεις  κατά παρέκκλιση,  προαγωγές κατά παρέκκλιση,
μετατροπή θέσεων υπηρεσιακών προϊσταμένων σε θέσεις μετακλητών, ανάμιξη ένστολων
με  πολιτικούς),  και  4)  τη  χρήση  αθέμιτων  μεθοδεύσεων  (αρχική  πρόβλεψη  έκδοσης
προκήρυξης,  αναίρεσή  της  στη  συνέχεια)  και  εν  τέλει,  αδιαφανών  διαδικασιών  και
ασαφών-θολών-αόριστων  διατυπώσεων,  προκειμένου  να  στελεχωθούν  και  να
λειτουργήσουν οι δομές του συγκεκριμένου υπουργείου με την προνομιακή αντιμετώπιση,
συμπεραίνω  πως  το  πολύ  γνωστό,  παλαιό  μοτίβο  προβληματικότητας9 του
πολιτικοδιοικητικού  μας  συστήματος  είναι  όχι  μόνο  παρόν  αλλά  και  σε  νέα  φάση
ανάπτυξης/επέκτασης…           

8 “…(β)  η  σύσταση,  κατάργηση  ή  συγχώνευση  υπηρεσιών  ή  οργανικών  μονάδων,  καθώς  και  η  μεταφορά  των
αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του φορέα ή εποπτευόμενων φορέων του ή η κατάργησή
τους»
9 Μοτίβο (pattern), όπως έχει περιγραφεί σε όλα τα κείμενα που ευαγγελίζονται τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, 
Μακρυδημήτρης 1999 και 2006, ΔΕΕ 2003 και 2011, Τσούκας 2004, ΚΘΜ 2005, ΟΟΣΑ 2011κλπ
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