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Προς : Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της ΒΟΥΛΗΣ  

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ Δ.Ε.Ε ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: “Τροποποίηση Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον 

δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 

για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”  

………………………………………………………………………………………….. 

  

Επί των άρθρων που συγκροτούν το Κεφάλαιο με τίτλο 

“Επιλογή Διοικήσεων στον Δημόσιο Τομέα”, από τη σκοπιά της 

θεωρίας της Διοικητικής Επιστήμης-Τεχνολογίας και με βάση, α) τις 

μελέτες-έρευνες που έχουμε κατά καιρούς διεξαγάγει (2011 

πρόταση για το “επιτελικό κράτος”, 2013 για την 

“αντιμεταρρύθμιση”) και β) τα πορίσματα σχετικών συνεδρίων μας  

ειδικά για την ελληνική διοικητική πραγματικότητα (βλ. Δελφοί 2003 

για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους, Καλλιθέα 2008 για την 

επικαιροποίηση της Μεταρρύθμισης του Κράτους, Αθήνα 2015 για τις 

αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις, Αθήνα 2019 για τη Μεταρρύθμιση μετά 

τα μνημόνια), γ) τις προτάσεις που έχουν καταθέσει πρόσφατα 

διάφοροι φορείς σχετικής εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως αυτήν του 

ΟΟΣΑ (2012) και του συλλόγου “ΑΞΙΟΤΗΣ” (2013) και δ) τις θέσεις 

που αναπτύξαμε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας τον 

Φεβρουάριο 2016, κατά τη συζήτηση του προηγούμενου αντίστοιχου 

νομοθετήματος (μετέπειτα ν.4369/2016), έχουμε να επισημάνουμε 

τα εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» 

Ταχ. Θυρίδα : 13794,  

 ΕΛ.ΤΑ - Πλ. Συντάγματος 

Τηλέφωνo : 210 7255063  

Φαξ : 210 9225039 

Ηλ.  ταχυδρομείο : info@dee.gr 

Δικτυακός τόπος : www.dee.gr 

Αθήνα, 5  Οκτωβρίου 2020 
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 Α.  Ως προς το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 

 Η προτεινόμενη διάταξη έχει ευρύτατο πεδίο, επί όλων των κρατικών 

οργανισμών («των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην 

Κυβέρνηση») πλην οριακών περιπτώσεων (επιχειρήσεων που σχετίζονται 

με το Χρηματιστήριο και Ερευνητικά Ινστιτούτα), άρα επί ενός αριθμού 

1.200 περίπου φορέων (βλ. Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής 

Διοίκησης) που απαιτούν έναν πολλαπλάσιο αριθμό (περίπου 2.500) άτομα 

για να στελεχώσουν τα διοικητικά τους όργανα. Στις υπό κρίση θέσεις 

πάντως («πρόεδροι, αντιπρόεδροι…»), δεν συμπεριλαμβάνονται  οι απλές 

θέσεις ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης, όπως όριζε ο προϊσχύσας 

νόμος 4369/2016 στο άρθρο 8, οπότε θα αναφερόμαστε σε 8.500 άτομα 

(βλ. δήλωση στη Βουλή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης). 

Καταλείπεται συνεπώς ένα ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα της 

διαφοροποίησης μεταξύ του τρόπου επιλογής των λεγομένων 

«επικεφαλής» (βλ ν.4369/2016) και των λοιπών στελεχών του οργάνου 

διοίκησης ενός δημόσιου οργανισμού.    

 

        Β. Ως προς το εύρος του κύκλου των υποψηφίων 

    Η προτεινόμενη διάταξη επιτρέπει σε ευρύτατο κύκλο υποψηφίων, 

προερχόμενων τόσο από τον Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα 

(προφανώς εδώ συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος των 

αυτοαπασχολούμενων) να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής, με την 

προοπτική να καταλάβουν μια θέση ευθύνης-διοίκησης ενός κρατικού 

οργανισμού. Η μόνο απαγόρευση που τίθεται αφορά όσους δεν μπορούν να 

διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ΄εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 

8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).   

 

 Κατά την άποψή μας, όπως ακριβώς την είχαμε παρουσιάσει ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, τον Φεβρουάριο 2016, κατά κανόνα, 

η επιλογή είναι προτιμότερο να γίνεται μόνο μεταξύ των υπηρετούντων ή 

αφυπηρετησάντων  στελεχών του Δημόσιου Τομέα. Και αυτό, όχι γιατί 

προφανώς οι άνθρωποι του Ιδιωτικού Τομέα στερούνται προσόντων -το 

αντίθετο- αλλά γιατί ακόμα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όταν θέλουν να 

αναδιατάξουν τον εαυτό τους, πρώτα απ' όλα βασίζονται στο δικό τους 

στελεχιακό δυναμικό και μετά κοιτάνε προς τα έξω. Επιπλέον -και το 

κρισιμότερο- οι άνθρωποι του Δημόσιου Τομέα μοιράζονται έναν ίδιο 

κώδικα αξιών, τον οποίον δεν τον έχουν οι άνθρωποι του Ιδιωτικού. Δεν 

τον έχουν, γιατί προφανώς έχουν διαφορετικό κώδικα.  

Σε οποιαδήποτε εταιρεία,  κάποιου επιπέδου,  λένε ότι : «Το όραμά 

μας  είναι αυτό, αυτές είναι οι αξίες μας»,  όπως π.χ. η εξυπηρέτηση του 

πελάτη  στον τομέα της διατροφής  ή στον τομέα των μεταφορών κ.λπ.  

Ωστόσο,  όλοι οι αξιακοί  κώδικες του Ιδιωτικού Τομέα αναδεικνύουν 
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επιμέρους αξίες, δείχνουν μια μερική αντίληψη, μια αποσπασματική 

σύλληψη της πραγματικότητας. 

 Το νεωτερικό κράτος σύμφωνα με την κλασική θεωρία περί κράτους 

οικοδομήθηκε ως φορέας ηθικής και ως φορέας μίας αξίας συνολικής, 
υπερκείμενης των κοινωνικών αντιθέσεων και είτε δεχτούμε ότι είναι 
φορέας ταξικής κυριαρχίας είτε πεδίο ανταγωνισμού, οτιδήποτε και να είναι 

κάθε κράτος έχει την αξίωση συνολικής θέασης της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν 
δημιουργεί μία άλλη αξιακή κατεύθυνση, έναν άλλο κώδικα που κατά το 

παρελθόν λέγαμε ότι τον υπηρετούν οι άνθρωποι που είναι  ταγμένοι στην 
δημόσια υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια όμως κάτι τέτοιο έχει ξεπεραστεί σε 
μεγάλο βαθμό. Μιλάμε για το φαινόμενο της αποικιοποίησης των δημοσίων 

υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό Τομέα, τα αρνητικά φαινόμενα του οποίου, 
ειδικά στη χώρα μας, είναι πολύ ορατά και τα έχει διαπιστώσει και ο ΟΟΣΑ 

(Εκθεση 2012) όπως και η Διεθνής Διαφάνεια (βλ. ετήσιες εκθέσεις). 
 Επιπλέον, καλό είναι να υπάρχει και μία λογική οικονομίας 

δυνάμεων. Ο Δημόσιος Τομέας προκειμένου να αναμορφωθεί οφείλει 
πρώτα να κοιτάει τους δικούς του διοικητικούς πόρους. Και αυτήν τη 
στιγμή, ο Δημόσιος Τομέας στη χώρα μας, όπως φαίνεται μέσα στην 

Απογραφή, είναι ο πιο προικισμένος εργοδότης. Έχει μερικές χιλιάδες 
υπαλλήλους με διδακτορικά, έχει 2.650 περίπου αποφοίτους της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τους οποίους προφανώς τους έχει εκπαιδεύσει 
για αυτό (να αναλάβουν θέσεις διοίκησης), έχει πολλές χιλιάδες 
υπαλλήλους με μεταπτυχιακά, διαθέτει συσσωρευμένη τρομερή εμπειρία, 

που οπωσδήποτε πρέπει να αξιοποιηθεί. 
 Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε πως κατά τα τελευταία 20 χρόνια, 

στους χώρους αναζήτησης στελεχών κυριαρχεί η λογική των Μητρώων 
(δημιουργία και τήρηση βάσεων δεδομένων, όπου καταγράφονται τα 
στοιχεία των πιθανών υποψηφίων και απ' όπου αντλούνται τα πρόσωπα) 

και έχει ξεπεραστεί η λογική της ευκαιριακής πρόσκλησης προς άγνωστο 
αριθμό υποψηφίων.  

 

 Γ. Ως προς τα “ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής 

στη διαδικασία “ 

 Αυτά που ορίζονται ως «ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 

συμμετοχής στη διαδικασία» (“(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση 

μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε., (γ) 5ετή τουλάχιστον 

υπηρεσία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα”) είναι ιδιαίτερα χαμηλά για τη 

διεκδίκηση υψηλών θέσεων. Με 5 χρόνια υπηρεσίας στη Δημόσια  

Διοίκηση, ένας υπάλληλος με συνήθεις όρους σταδιοδρομίας δεν έχει 

δικαίωμα διεκδίκησης ούτε θέσης τμηματάρχη (άρθρο 84 ΥΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από τον ν. 4674/2020) όχι να αναλάβει θέση σε ΔΣ 

Δημόσιου Νομικού Προσώπου…  

 Το πιο σημαντικό όμως είναι το ότι παραγνωρίζεται τελείως η 

απαιτούμενη  για την άρτια άσκηση τέτοιων καθηκόντων “ειδική γνώση”. 

Τέτοια ειδική γνώση, όταν μιλάμε για άσκηση διοίκησης υψηλών θέσεων 

είναι αφενός η γνώση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (α) και 

αφετέρου Η/Υ και συγκεκριμένα ορισμένων προγραμμάτων εφαρμογής, 



4 

 

όπως τα ΜΙS (β). Ως γνωστόν, είμαστε σε εποχές που απαιτείται να ακούμε 

τη γνώμη των «ειδικών» και ειδικοί εδώ είναι οι διοικητικοί επιστήμονες… 

 Η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο ότι “περαιτέρω προσόντα αναφορικά με 

τις προς πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε ειδικές 

διατάξεις”, δεν καλύπτει τη βασική απαίτηση που οφείλουν να καλύπτουν 

όλοι όσοι διεκδικούν τέτοιες θέσεις. Τα περαιτέρω προσόντα αναφέρονται 

σε ακόμα πιο ειδικές γνώσεις (γνώσεις πεδίου) σύμφωνα με την 

εξειδίκευση του συγκεκριμένου κρατικού φορέα, αν έχει εκπαιδευτικό, 

παραγωγικό, αγροτικό, προνοιακό, ασφαλιστικό κλπ προσανατολισμό. 

 

 

 Δ. Ως προς το όργανο επιλογής, τη συγκρότησή του και τις 

εγγυήσεις αμεροληψίας και ορθής κρίσης  

 Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για επιλογή των προσώπων από 

πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας 

(“(α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, (β) 

έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους,  (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),  (δ) τον 

Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης, (ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών) ορίζονται, μαζί με τους 

αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με τριετή θητεία, μιλάει από μόνη της για  

την έντονη προβληματικότητά της... Με τέτοια συγκρότηση δεν 

εξασφαλίζεται  ούτε η αμεροληψία ούτε η ορθή επιλογή του 

καταλληλότερου (αξιοκρατία).    

 Αναλυτικότερα, η κυριαρχία των πλήρως και φανερά 

πολιτικοκομματικά οριζόμενων (3 έναντι 2) έναντι των οριζόμενων από 

όργανα εκτός του πολιτικού-κομματικού παιχνιδιού (2) διαμορφώνει τη 

φυσιογνωμία της Επιτροπής. Πέραν των δύο Γενικών Γραμματέων που 

προφανώς συνιστούν πολιτικοκομματική επιλογή και ο πρόεδρος του 

ΕΚΔΔΑ με τα ισχύοντα σήμερα, συνιστά το ίδιο. Συνεπώς, εγγυήσεις 

αμεροληψίας δεν υπάρχουν. Επιπλέον όμως, η παρουσία του μέλους από 

το ΝΣΚ δεν φαίνεται απαραίτητη, καθότι η Επιτροπή κρίνει επί της 

προσωπικότητας και της καταλληλότητας του υποψηφίου να ασκήσει 

διοικητικό έργο, σε πεδία δηλαδή που ούτε στο ένα ούτε στο άλλο ο νομικά 

καταρτισμένος εκπρόσωπος του ΝΣΚ κατέχει ειδικές γνώσεις.  

 

Εναλλακτική πρόταση: Στην επιδίωξη εξασφάλισης εγγυήσεων για την 

αμερόληπτη κρίση οδηγούμαστε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

συμμετοχή προσώπων που προέρχονται από Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ στην 

επιδίωξη των ειδικών γνώσεων για να στοιχειοθετείται ορθή κρίση (επιλογή 

του κατάλληλου), οδηγούμαστε στους φορείς τεχνογνωσίας. Προτείνεται 

συνεπώς, ο ορισμός και δεύτερου μέλους του ΑΣΕΠ πέραν του πρώτου και  

ενός Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη, λόγω του ότι, αφενός η Αρχή είναι 
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Ανεξάρτητη και αφετέρου διαθέτει ευρύ φάσμα αρμοδιότητας, ελέγχοντας 

όλους του κρατικούς φορείς, των οποίων πρόκειται να γίνει επιλογή 

διοίκησης.   Τα άλλα δύο μέλη, με την απαιτούμενη τεχνοκρατική γνώση, 

θεωρούμε πως θα ήταν προτιμότερο, αφενός να ορίζει το ΕΚΔΔΑ κάποιον 

εμπειρογνώμονα από το Μητρώο εκπαιδευτών του, στο πεδίο της 

Διοικητικής Επιστήμης-Τεχνολογίας και αφετέρου το Κοινωνικό 

Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, έναν εμπειρογνώμονα από το δικό του Μητρώο, 

στο πεδίο της Ψυχολογίας. 

 

 

 Ε. Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και την επιμέτρησή τους 

Κατά την πρόβλεψη του νομοσχεδίου, για την προεπιλογή των προσώπων 

λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:  

 

 (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, με 

περαιτέρω καταγραφή των τυπικών προσόντων που μοριοδοτούνται, τα 

οποία ανήκουν αποκλειστικά στον χώρο της λεγόμενης “τυπικής 

εκπαίδευσης” (Πανεπιστήμια, φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας).  

 Καταρχάς δεν μπορεί παρά να απορήσει κανείς, με την ουσιαστική 

εξαφάνιση του κρατικού φορέα που είναι επιφορτισμένος με την 

εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών για τις θέσεις του Δημοσίου, δηλαδή 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Απουσιάζει ομοίως και η οποιαδήποτε επιμόρφωση (πχ άσκηση διοίκησης 

σε Δημόσιους Οργανισμούς) παρέχει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) 

του ιδίου ΕΚΔΔΑ. Συνεπώς,  το ίδιο το Κράτος αδιαφορεί για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει, τα στελέχη που εκπαιδεύει ή/και επιμορφώνει... 

 Πέραν αυτής της παραδοξότητας, επιπλέον απουσιάζουν, άρα 

απαξιώνονται και όλες οι άλλες ειδικές επαγγελματικές Σχολές του 

Δημοσίου, που δεν εντάσσονται μεν στην τυπική εκπαίδευση παρέχουν 

όμως ιδιαίτερα σοβαρή, χρήσιμη και εξειδικευμένη γνώση. Τέτοιες είναι: Η 

Ανωτάτη Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας (ΣΕΘΑ), η ΑΣΠΑΙΤΕ, η Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), η Σχολή του ΚΕΜΕΑ, η Ανωτάτη Διακλαδική 

Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), η Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), η Ναυτική 

Σχολή Πολέμου, η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ), τα Διεθνή Σχολεία 

Επιτελών που τελείωσαν αξιωματικοί που συνταξιοδοτήθηκαν, οι Σχολές 

Διοίκησης άλλων κρατών της ΕΕ (πχ η ονομαστή γαλλική ΕΝΑ) κ.α.… 

 Η απουσία αποτίμησης-μέτρησης σχεδόν όλων των ειδικών 

επαγγελματικών γνώσεων-δεξιοτήτων προσφέρει στα στελέχη του ο 

Δημόσιος Τομέας, προφανώς γίνεται για να μην αντιμετωπίζουν 

ανυπέρβλητα εμπόδια εκείνοι οι υποψήφιοι που θα προέρχονται από τον 

Ιδιωτικό Τομέα. Πέραν της ολοφάνερα απαξιωτικής για τα στελέχη του 

Δημοσίου αυτής επιλογής, η διάταξη χρειάζεται να εξεταστεί από νομικής 

σκοπιάς, αν είναι Συνταγματικά επιτρεπτό να αντιμετωπίζονται ισότιμα 

ανόμοιες περιπτώσεις και ομοίως, αν είναι Συνταγματικά ανεκτό, να μην 



6 

 

υπολογίζονται δεδομένα που συνθέτουν/χαρακτηρίζουν το επαγγελματικό 

προφίλ ορισμένων υποψηφίων.  

 

   (β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας: Κατά την προτεινόμενη 

διάταξη τα προσόντα εμπειρίας είτε αφορούν τον δημόσιο είτε τον ιδιωτικό 

τομέα μοριοδοτούνται όμοια, με δύο (2) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής 

προϋπηρεσίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία 

μοριοδοτείται με δύομιση (2,5) έως έξι (6) μόρια για κάθε μήνα 

πραγματικής προϋπηρεσίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς 

πλήρωση θέση.  

 Η προτεινόμενη διάταξη παρουσιάζει πολλές ασάφειες που καθιστούν 

δυσχερή την εφαρμογή της και θέτει πολλά ερωτήματα ως προς την 

ακρίβεια των δεδομένων που αξιολογούνται. Συγκεκριμένα:  

 Πως θα αξιολογείται η συνάφεια της εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, 

με αυτήν του Δημοσίου, με τι κριτήρια;  

  Οι θέσεις ευθύνης σε οικογενειακές επιχειρήσεις, που συνιστούν τη 

πλειοψηφία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα μετρούν 

άνευ άλλου τινός; Τι αξιοπιστία θα έχει ένα τέτοιο δεδομένο; 

 Προϊστάμενος εταιρίας που πτώχευσε ή εκδιώχθηκε από το 

Χρηματιστήριο ή έχει καταδικαστεί για παρανομίες σε βάρος 

υπαλλήλων της (πχ μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) θα 

αξιολογείται κανονικά; 

  Πώς θα αντιστοιχούνται οι διάφορες θέσεις δημόσιου-ιδιωτικού και 

των τομέων εσωτερικά (πχ θέση υποδιευθυντή, τομεάρχη, 

κλαδάρχη, αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου, οργανωτικού 

συμβούλου, συντονιστή πεδίου, ομαδάρχη, επιμελητή κλπ); 

  Ιδια θα μοριοδοτείται ο προϊστάμενος μιας σημαντικής μονάδας με 

βαρύτητα στη μακροπρόθεσμη λειτουργία μιας επιχείρησης (πχ 

στρατηγικού σχεδιασμού της ΙΝΤΡΑΚΟΜ) με έναν προϊστάμενο μιας 

θέσης  μονάδας της σειράς (πχ του μαγειρείου/αρτοποιείου ενός 

παραρτήματος του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ); 

 

 (γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Κατά την 

προτεινόμενη διάταξη σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή 

να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα (αξιολογείται με 300 μόρια) 

και την καταλληλότητα (αξιολογείται με 500 μόρια) του υποψηφίου να 

ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης.  

 Από την ανάγνωση και μόνο των επιδιωκομένων με τη συνέντευξη 

σκοπών σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής που 

ορίζεται για τη διεξαγωγή της (ένας από το ΑΣΕΠ, ένας από το ΝΣΚ, ο 

πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ και δύο γενικοί γραμματείς της Κεντρικής 

Κυβέρνησης) καταδεικνύεται  εύκολα η αναντιστοχία που χαρακτηρίζει τη 

διάταξη. Το προφανές ερώτημα τίθεται αβίαστα: Με τι εχέγγυα 

αμεροληψίας  θα κρίνουν “την προσωπικότητα” και με τι στοιχεία ειδικής 

γνώσης θα κρίνουν την “καταλληλότητα” τα μέλη της Επιτροπής;  
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 Ως παρεπόμενη συνέπεια της συγκρότησης της 5μελούς Επιτροπής 

με εμφανή πολιτικοκομματικό χρωματισμό (3/2), εμφανίζεται η 

ανισορροπία της διάκρισης των τριών κατηγοριών μορίων με 33% 

βαρύτητα καθενός (800+800+800). 

 

 

 ΣΤ. Ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής 

 Με δεδομένο το ότι η Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εθνικές 

εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, έχει ορίσει παντού, στις διοικήσεις σχεδόν 

όλων  των κρατικών φορέων, πρόσωπα της αρεσκείας της, μετερχόμενη 

κάθε τρόπου γι' αυτό (καταργώντας κάποιες φορές τους ίδιους τους 

οργανισμούς και επανασυστήνοντάς τους μετά με άλλο όνομα), το ότι 

προβλέπεται ταχύτατη έναρξη εφαρμογής δεν μπορεί να σημαίνει πολλά 

πράγματα. Και αυτό γιατί, από την 1η Οκτωβρίου 2020, θα 

προκηρύσσονται οι θέσεις που θα κενώνονται αλλά οι περισσότερες εξ 

αυτών έχουν καταληφθεί για τουλάχιστον τριετή θητεία...  

 

  

Ζ. Γενικές παρατηρήσεις 

 

 Συνδυάζοντας όλα όσα προηγουμένως αναδείχθηκαν-σημειώθηκαν, 

θεωρούμε πως το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων των οργανισμών είναι 

κατά πολύ κατώτερο, τόσο ως σύλληψη όσο και ως προς την εξασφάλιση 

όρων ορθής λειτουργίας (πχ των αρχών της αμεροληψίας και της 

αξιοκρατίας) από το προηγούμενο του ν.4369/2016.  

Εξετάζοντας τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής κρατικής 

Διοίκησης, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην Εκθεση του ΟΟΣΑ (2012) ότι: 

«Οι μεταρρυθμίσεις στην κεντρική διοίκηση απέτυχαν παταγωδώς να 

διασφαλίσουν ισχυρή συνεκτική στρατηγική προς αποτελεσματική δημόσια 

διακυβέρνηση»,  συμπληρώνοντας ότι, «ο σχεδιασμός πολιτικής με τη 

χρήση τεκμηρίωσης, δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, απουσιάζει, δηλαδή, το 

τεχνοκρατικό στοιχείο» και λίγο πιο κάτω «παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις 

δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική για το 

ανθρώπινο δυναμικό», θεωρούμε πως το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όχι 

μόνο δεν καλύπτει αυτές τις διαπιστωμένες ανάγκες (αξιοποίησης και 

ανάδειξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα) αλλά έρχεται 

να επιτείνει το γνωστό πρόβλημα της “αποικιοποίησης” της Διοίκησης από 

τον Ιδιωτικό Τομέα. 
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Αυτό που επιβάλλεται να τονίσουμε είναι ότι όλοι οι παραπάνω 

παράγοντες συνιστούν αυτό που στη σύγχρονη Διοικητική Επιστήμη, 

συνθέτει ένα «νέο μοτίβο». Τα πράγματα δεν λειτουργούν με απρόσωπους 

κανόνες και με απρόσωπες δυνάμεις, αλλά λειτουργούν με βάση 

εσωτερικούς μηχανισμούς, οι οποίοι υποκινούν σε δράση προς κάποια 

κατεύθυνση. Αυτή είναι η έννοια του μοτίβου («pattern»). Εδώ πέρα 

λοιπόν, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω προβληματικών διατάξεων που 

καταγράφηκαν-παρουσιάστηκαν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 

ένα καινούργιο μοτίβο και να τραβήξουν την κρατική μας Διοίκηση προς 

κατευθύνσεις σύγχυσης και περαιτέρω προβληματικής εξέλιξης. 

            Με τιμή 
 

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2020 
              Για  το   Δ.Σ. 

                                             Ο πρόεδρος 
 

                                               

                                             Δρ.Κώστας Παπαδημητρίου 

 


