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                   Ι. Τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης τις 

παραμονές  της εποχής των μνημονίων 

 

                   1. Είναι κοινός τόπος ότι η δημοκρατία που εγκαθιδρύθηκε το 1974 στη 

χώρα μας, μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος της 21.4.1967, λειτουργεί 

τα τελευταία σαράντα χρόνια με ομαλότητα και για πρώτη φορά στη συνταγματική 

και πολιτική μας ιστορία, διανύουμε περίοδο σταθερότητας των κοινοβουλευτικών 

θεσμών, με εναλλαγή κυβερνήσεων διαφορετικών ιδεολογικών προσανατολισμών και 

συνακόλουθα την εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών σε πολλά πεδία της δημόσιας 

ζωής. Παράλληλα λειτουργούν οι θεσμοί του κράτους δικαίου, γίνονται σεβαστά, 

κατά κανόνα, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ενισχύεται το κοινωνικό κράτος, 

τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ενώ και η ένταξη της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλει αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των θεσμών 

και εν γένει του πολιτεύματος. 

                   2. Η πρόοδος που συντελέσθηκε στη διάρκεια της τρίτης ελληνικής 

δημοκρατίας, δεν είναι γενικευμένη υπό την έννοια ότι υπάρχουν τομείς της δημόσιας 

ζωής που εμφανίζουν σαφή σημάδια υστέρησης και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 

προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου κράτους που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της εποχής σύμφωνα με τα πρότυπα των προηγμένων κρατών της Ευρώπης1. 

                                                 
1.  Βλ. Σ. Φλογαϊτη, Η εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη, εκδόσεις Σάκκουλα 

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 2015. 



 2

Ένας από τους τομείς που εμφανίζεται να υστερεί είναι η δημόσια διοίκηση2. Οι 

κυβερνήσεις που άσκησαν εξουσία, καθ΄ όλη την περίοδο από το 1974 έως το 2010, 

ανέλαβαν πρωτοβουλίες στο κρίσιμο αυτό πεδίο, προχώρησαν σε αλλεπάλληλες 

νομοθετικές τροποποιήσεις των λιγότερο επώδυνων, από πλευράς πολιτικού κόστους, 

πτυχών του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης3, ενώ  το 

2001 αναθεωρήθηκαν, μεταξύ των άλλων, και οι διατάξεις του άρθρου 103 του 

Συντάγματος που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης 

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και 

της απεμπλοκής της δημόσιας διοίκησης από τις παρεμβάσεις των πολιτικών 

κομμάτων στη διαδικασία των προσλήψεων. Η κυριότερη θετική μεταβολή που 

σημειώθηκε, ήταν η σύσταση και λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π., το 1994 το οποίο, έχοντας 

από το 2001 συνταγματική κατοχύρωση, βοήθησε σημαντικά στην εμπέδωση της 

αρχής της αξιοκρατίας στις προσλήψεις4. Στις θετικές εξελίξεις της περιόδου αυτής 

καταγράφονται ακόμα η σύσταση ορισμένων ανεξάρτητων αρχών καθώς και το 

πρόγραμμα «Καποδίστριας», με το οποίο έγινε ένα πρώτο βήμα για την αλλαγή της 

διάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης5.  Παρά 

ταύτα μείζονα ζητήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίσθηκαν αλλ’ αντιθέτως οι συχνές 

νομοθετικές μεταβολές σε επιλεγμένες πλευρές του εν λόγω πλαισίου,  επέτειναν τα 

προβλήματα, δεδομένου ότι δεν επέτρεψαν να διαμορφωθεί μια συνεκτική, σταθερή 
                                                 
2. Βλ. Δ. Αθανασόπουλου, Η ελληνική διοίκηση, εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα) 1983, Σ. Κτιστάκη, 

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδόσεις Παπαζήση (Αθήνα) 2014, σ. 65 επ., Α. Μακρυδημήτρη, Η 

Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, στο Διοίκηση και Πολιτεία. 

Μελέτες 13. Προβλήματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήνα-

Κομοτηνή) 1995, σ. 47 επ.. Βλ. επίσης τον τόμο : Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τη δημόσια διοίκηση 

1950-1998, επιμ. Α. Μακρυδημήτρης-Ν. Μιχαλόπουλος, εκδόσεις Παπαζήση (Αθήνα) 2000. 
3. Βλ. Α. Μακρυδημήτρη, Διοικητικές Μελέτες, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήνα-Κομοτηνή) 1991, 

σ. 7 επ. 
4. Βλ. Σ. Μηναϊδη, Προσλήψεις και απαγόρευση μονιμοποιήσεων στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το 

άρθρο 103 παρ. 7, 8 του αναθεωρημένου Συντάγματος, στο: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου. Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση 

του 2001, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήνα-Κομοτηνή) 2006, τόμος δεύτερος, σ. 879 επ. Επίσης 

βλ. Β. Κονδύλη, Ουδετερότητα και πολιτικοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων σε συνθήκες κρίσης, 

στο: Σύλλογος Εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης. Θεσμοί δημοσίων 

υπαλλήλων και η λειτουργία τους σε συνθήκες κρίσης, Εθνικό Τυπογραφείο ( Αθήνα) 2014, σ. 36 επ..   
5. Βλ. Ν. Χλέπα, Η τοπική διοίκηση στην Ελλάδα, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (Αθήνα-Κομοτηνή), σ. 

392 επ.. 
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και συνεπής δημόσια πολιτική που να έχει σαφείς προσανατολισμούς και να καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Η πολιτική εξουσία υπό την πίεση τόσο 

του πελατειακού συστήματος όσο και του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισμού δεν 

τόλμησε να προχωρήσει σε βαθιές τομές στις περιοχές εκείνες που εμφάνιζαν τις 

σοβαρότερες παθογένειες, με αποτέλεσμα η πλούσια νομοθετική παραγωγή να 

περιορισθεί σε ζητήματα που είτε είχαν ανώδυνα αποτελέσματα, από πλευράς 

πολιτικού κόστους ( όπως π.χ. θέσπιση διαδοχικών υπαλληλικών κωδίκων με 

επανάληψη των ίδιων βασικών διατάξεων), είτε θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 

συντεχνιακά, κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα (όπως π.χ. αλλαγές στο 

νομοθετικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων με βασικό 

σκοπό τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και επιλογή νέων). 

Λειτουργώντας επί τη βάσει της ίδιας λογικής η πολιτική εξουσία έβρισκε τρόπους να 

παρακάμπτει τη διαδικασία προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, για κατηγορίες 

υπαλλήλων, κυρίως στο χώρο των δημοσίων επιχειρήσεων, διαιωνίζοντας την 

πελατειακή σχέση με τους ψηφοφόρους6.  

                   3. Με τα δεδομένα αυτά, οι κυριότερες παθογένειες της δημόσιας 

διοίκησης, που απέκτησαν σταδιακά εκρηκτικές διαστάσεις κατά την περίοδο 1974-

2010, θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής σημεία:  

                        A) Η περιστασιακή, αποσπασματική και εξυπηρετική σκοπών μη 

συναπτομένων με το δημόσιο συμφέρον οργάνωση των υπηρεσιών της δημόσιας 

διοίκησης. Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης πρέπει να στηρίζεται σε 

ορθολογικά, πάγια και αντικειμενικά κριτήρια και να εξυπηρετεί τις αρχές της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ευελιξίας που διέπουν την 

οργάνωση και δράση των δημοσίων υπηρεσιών. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο οι 

δομές της δημόσιας διοίκησης συγκροτήθηκαν με αποσπασματικό τρόπο,  χωρίς 

εμπεριστατωμένη μελέτη που να στηρίζεται στα πορίσματα της διοικητικής 

επιστήμης, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση συντεχνιακών ή ατομικών 

συμφερόντων, με συνέπεια να δημιουργούνται μονάδες ευμεγέθεις, 

αναποτελεσματικές, δαπανηρές και χωρίς την απαιτούμενη ευελιξία για την 

αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών. Παράδειγμα αυτής της 

ανορθολογικής αντίληψης για τη δημόσια διοίκηση είναι η  σύσταση μεγάλου 

                                                 
6. Βλ. Α. Τάχου, Διοικητική Επιστήμη. Συμβολή στην οντολογική έρευνα της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης, εκδόσεις Σάκκουλα, 1985, σ. 82 επ. 
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αριθμού οργανικών μονάδων σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης, τμήματος, 

τόσο σε κεντρικές όσο και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους αλλά και σε 

ν.π.δ.δ., και ο συνακόλουθος ορισμός προϊσταμένων για τις ανωτέρω οργανικές 

μονάδες, οι οποίες είχαν περιορισμένο ή ανύπαρκτο αντικείμενο. Άλλο παράδειγμα 

αποτελεί η σύσταση μεγάλου αριθμού νομικών προσώπων από τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, με υψηλό κόστος λειτουργίας και χαμηλή προσφορά 

υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.          

                        Β) Ανισοκατανομή του υπαλληλικού προσωπικού στις υπηρεσίες 

του Δημοσίου. Πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες παθογένειες της διοίκησης η 

οποία είχε ως συνέπεια την αποψίλωση υπηρεσιών πρώτης γραμμής αλλά χαμηλής 

ζήτησης, από την πλευρά των υπαλλήλων, και την παράλληλη διόγκωση του 

προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες για διάφορους λόγους ήταν ελκυστικές για 

τους υπαλλήλους, χωρίς όμως να δικαιολογείται από λόγους οργανωτικούς αυτή η 

μαζική εισροή προσωπικού στις εν λόγω υπηρεσίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η 

ανισοκατανομή προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την καταχρηστική εφαρμογή των 

υπηρεσιακών μεταβολών της κινητικότητας, όπως π.χ. μετατάξεις ή και αποσπάσεις 

οι οποίες υπερέβαιναν κάθε νόμιμο χρονικό όριο. 

                        Γ) Πρόσληψη προσωπικού χωρίς τα κατάλληλα προσόντα για την 

άσκηση καθηκόντων δημοσίου υπαλλήλου. Το πρόβλημα αυτό συνάπτεται με τον 

τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, όπου οι προσλήψεις στο Δημόσιο 

αποτελούσαν μηχανισμό προσέλκυσης ψηφοφόρων. Η σύσταση του ΑΣΕΠ 

λειτούργησε ανασχετικά προς την κατεύθυνση αυτή αλλά δεν οδήγησε στην εξάλειψη 

του προβλήματος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα οξύνθηκε με την 

θέσπιση του π.δ. 164/2004, με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε χιλιάδες υπαλλήλους 

που είχαν προσληφθεί στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή είχαν συνάψει 

σύμβαση έργου, κατά τη δεκαετία του ’90, να μετατρέψουν τη σχέση τους σε 

αορίστου χρόνου και να καταλάβουν, έτσι, με μόνιμο τρόπο θέση στις δημόσιες 

υπηρεσίες7. 

                                                 
7. Βλ. Κ. Πισπιρίγκου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο. Το άρθρο 103 του Συντ. 

και το Π.Δ. 164/2004, Χ. Χρυσανθάκη, Από τη ΣτΕ 441/2007 στην ΑΠ Ολομ. 7/2011 ( Το πρόβλημα 

της μονιμοποίησης των συμβασιούχων υπό το φως της νομολογίας των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων,  

στον συλλογικό τόμο: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δημόσια Διοίκηση και 

Δημόσια Λειτουργήματα, Εθνικό Τυπογραφείο, 2014, σ. 69 επ. και αντίστοιχα 75 επ.. 
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                      Δ) Έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης, σχεδόν αυτόματη 

μονιμοποίηση των δοκίμων και ακώλυτη εξέλιξη των υπαλλήλων στη 

βαθμολογική κλίμακα. Το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των υπαλλήλων 

δεν ήταν αρκετό για να επιβληθεί και στην πράξη η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης 

που να απεικονίζουν την πραγματική απόδοση των υπαλλήλων. Έτσι, όλοι σχεδόν οι 

υπάλληλοι βαθμολογούνταν με άριστα στις εκθέσεις και επομένως δεν υπήρχαν 

στους ατομικούς φακέλους στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η πραγματική τους 

υπηρεσιακή ικανότητα και απόδοση και να είναι σε θέση τα συμβούλια να προβούν 

στις απαραίτητες συγκρίσεις. Αυτό είχε ως περαιτέρω συνέπεια να εξελίσσονται 

σχεδόν όλοι από βαθμό σε βαθμό εξαντλώντας την κλίμακα με τη συμπλήρωση και 

μόνο των χρονικών προϋποθέσεων8. Εξάλλου, η δοκιμαστική υπηρεσία ήταν μια 

σύντομη περίοδος στην οποία δεν γινόταν ουσιαστική αξιολόγηση του δοκίμου και, 

ως εκ τούτου, δεν υπήρχε περίπτωση, παρά σε εντελώς ακραίες περιπτώσεις, να 

απολυθεί δόκιμος υπάλληλος λόγω ανεπάρκειας. 

                          Ε) Έλλειψη έμπειρων ανώτατων υπαλλήλων με ικανότητες 

manager. Μετά την κατάργηση του βαθμού του γενικού διευθυντή, το 19829, και την 

μεταφορά των επιτελικών αρμοδιοτήτων που ασκούσαν οι γενικοί διευθυντές στους 

μετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίοι διορίζονταν από τους εκάστοτε υπουργούς, 

άλλαξε εντελώς το τοπίο στην κορυφή της δημόσιας διοίκησης10. Με την επελθούσα 

μεταβολή η δημόσια διοίκηση απώλεσε τους ανώτατους υπαλλήλους, οι οποίοι, σε 

μια σύγχρονη διοίκηση, επωμίζονται το συντονισμό των οργανικών μονάδων της 

διοίκησης, αποτελούν τους βασικούς συμβούλους των υπουργών στη διαμόρφωση 

                                                 
8.  Βλ. Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Η έννοια της διοικητικής ιεραρχίας σε κρίση; Στο: Σύμμεικτα 

προς τιμήν Φαιδωνος Βεγλερή, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήναι) 1988, τόμος Ι, σ. 403 επ.. 
9.  Βλ. Δ. Σωτηρόπουλου, Η κορυφή του πελατειακού κράτους, εκδόσεις Ποταμός (Αθήνα) 2001. Στο 

έργο αυτό ο σ. αναλύει από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης την οργάνωση, στελέχωση και 

πολιτικοποίηση των ανώτερων βαθμίδων της διοίκησης στην Ελλάδα από το 1974 έως το 2000. Βλ. 

επίσης του ίδιου, Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήνα-

Κομοτηνή) 1996, σ. 224 επ. όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ  εισήγαγε το ν. 

1232/1982.  
10.  Βλ. Ι. Συμεωνίδη, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, εκδόσεις 

Σάκκουλα ( Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 2014, σ. 109 επ.. Επίσης του ίδιου, Μόνιμοι, μετακλητοί-επί θητεία 

υπάλληλοι και όργανα διοίκησης, μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στον 

συλλογικό τόμο: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δημόσια Διοίκηση και 

Δημόσια Λειτουργήματα, Εθνικό Τυπογραφείο, 2014, σ. 39 επ.. 
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και το σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών και αναλαμβάνουν ευθύνες που αρμόζουν 

σε μάνατζερ11. Η επαναφορά του θεσμού των γενικών διευθυντών στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 δεν αποκατέστησε τα πράγματα, διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι 

είχαν ήδη παγιώσει τη θέση τους ως βασικοί σύμβουλοι των υπουργών 

συμμετέχοντας, έτσι, στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών και 

αναλαμβάνοντας εν γένει ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό οι γενικοί 

διευθυντές, οι οποίοι επιλέγονταν πλέον με τριετή θητεία, διαδραμάτιζαν έναν 

μάλλον περιθωριακό ρόλο που δεν ήταν σε καμιά περίπτωση αντάξιος της θεσμικής 

τους θέσης. Η εξέλιξη του θεσμού των γενικών διευθυντών χειροτέρευσε από τις 

διαδοχικές νομοθετικές αλλαγές στο καθεστώς επιλογής, οι οποίες συνέβαιναν μετά 

από κάθε κυβερνητική αλλαγή και στην πραγματικότητα αποσκοπούσαν στη λήξη 

της θητείας των υπηρετούντων γενικών διευθυντών, κατά το χρόνο δημοσίευσης του 

νεότερου νόμου, οι οποίοι είχαν επιλεγεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, και στην 

τοποθέτηση νέων υπό τη νέα κυβέρνηση12. Παράλληλα ο νομοθέτης άρχισε και τις 

διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο επιλογής των γενικών διευθυντών. Έτσι, ενώ 

αρχικά η επιλογή γινόταν από το υπηρεσιακό συμβούλιο κατ’ ενάσκηση ευρείας 

διακριτικής ευχέρειας χωρίς υποχρέωση αιτιολογίας παρά μόνον σε περίπτωση 

κατάδηλης υπεροχής, στη συνέχεια εισήχθη αντικειμενικό σύστημα επί τη βάσει 

μοριοδότησης κριτηρίων, στο οποίο περιλαμβανόταν και η διενέργεια συνέντευξης η 

οποία ελάμβανε επίσης ορισμένο αριθμό μορίων κατά την εκτίμηση των μελών του 

συμβουλίου13. 

                      ΣΤ) Φραγμοί στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Οι 

υπαλληλικοί κώδικες που θεσπίστηκαν, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καθώς και 

άλλα νομοθετήματα τα οποία αφορούσαν το υπηρεσιακό καθεστώς κατηγοριών 
                                                 
11. Για μια συγκριτική παρουσίαση της ανώτατης δημοσιοϋπαλληλίας στην Μεγάλη Βρετανία, τη 

Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Η.Π.Α. βλ. J.A.Chantler, Δημόσια Διοίκηση. Συγκριτική 

ανάλυση, επιστημονική επιμέλεια Καλλιόπη Σπανού, εκδόσεις Παπαζήση (Αθήνα) 2003. 
12. Βλ. Μιχ. Πικραμένου, Το νομοθετικό καθεστώς των ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων υπό διαρκή 

μεταρρύθμιση. Ο δικαστικός έλεγχος των νομοθετικών επιλογών, ΝοΒ 2008, σ. 2301 επ. 
13. Βλ. Σ. Κτιστάκη, Συστήματα επιλογής της ηγεσίας του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος υπό το φως 

της νομολογίας του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στον συλλογικό τόμο: Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Λειτουργήματα, 

Εθνικό Τυπογραφείο, 2014, σ. 27 επ. Επίσης βλ. Δ. Πυργάκη, Η εξέλιξη της νομοθεσίας και η 

διαμόρφωση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιλογή προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων, ΕΔΔηΛΥ 1/2011, σ. 3 επ.. 
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υπαλλήλων, περιλάμβαναν σταθερά πανομοιότυπες διατάξεις για τις υπηρεσιακές 

μεταβολές που εντάσσονται στην κινητικότητα των υπαλλήλων14. Η κυριότερη δε 

από τις μεταβολές της κατηγορίας αυτής, ήτοι οι μετατάξεις, εξακολουθούσαν να 

γίνονται επί τη βάσει διατάξεων που καθιέρωναν δύσκαμπτες διαδικασίες, με 

αποτέλεσμα η Διοίκηση να μην μπορεί, με πρωτοβουλία της και με ταχείες 

διαδικασίες, να μεταφέρει υπαλλήλους των κεντρικών και αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών, των ν.π.δ.δ. και άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, σε υπηρεσίες που εμφάνιζαν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η κινητικότητα λειτουργούσε, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, προς 

ενίσχυση συγκεκριμένων υπηρεσιών, που θεωρούνταν ελκυστικές για τους 

υπαλλήλους, και συνέβαλε, έτσι, στην ανορθολογική συγκέντρωση προσωπικού σε 

ορισμένους θύλακες, με αντίστοιχη αποψίλωση άλλων υπηρεσιών, και όχι στην 

ορθολογική κατανομή του στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης.          

                     Ζ) Η πειθαρχική ατιμωρησία. Αναπόσπαστο τμήμα των κατά καιρούς 

ισχυσάντων υπαλληλικών κωδίκων και των άλλων νομοθετημάτων που αφορούσαν 

κατηγορίες υπαλλήλων, ήταν οι πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες καθόριζαν τα 

πειθαρχικά παραπτώματα, τη διαδικασία παραπομπής και τις πειθαρχικές ποινές. Το 

νομοθετικό πλαίσιο εμφανιζόταν μεν επαρκές για την επιβολή κυρώσεων σε 

υπαλλήλους που παρέβαιναν τα καθήκοντά τους, όμως στην πράξη μικρός ήταν ο 

αριθμός των υπαλλήλων που παραπέμπονταν, σε σχέση με την έκταση της 

διαφθοράς15 και της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων, και ακόμα μικρότερος 

ο αριθμός των υπαλλήλων που απολυόταν από το σώμα λόγω διάπραξης σοβαρών 

πειθαρχικών παραπτωμάτων. Οι αιτίες αυτής της εκτεταμένης ατιμωρησίας πρέπει να 

αναζητηθούν, κατά κύριο λόγο, στην απροθυμία αφενός των πειθαρχικώς 

προϊσταμένων να παραπέμψουν υπαλλήλους και αφετέρου των συμβουλίων να 

επιβάλουν τις δέουσες ποινές. Σημειωτέον ότι αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο των 

                                                 
14.  Βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλου-Χ. Χρυσανθάκη, Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2013 ( 8η έκδοση), σ. 69 επ., Α. Τάχου, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα 

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 1996, 117 επ..   
15.  Βλ. Γ. Σταυρόπουλου, Διαφθορά και υπάλληλοι του δημοσίου. Διοικητικές και δικαστικές όψεις, 

στο: Ίδρυμα  Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η διαφθορά και η καταπολέμησή 

της, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σ. 47 επ. Βλ. επίσης Μ. Χλέτσου, Κράτος και διαφθορά: Ανάλυση των 

σχέσεων μεταξύ θεσμών και διαφθοράς, στο: Διακυβέρνηση και διαφθορά, εκδόσεις Παπαζήση 

(Αθήνα) 2011, σ. 195 επ..   
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υπαλλήλων, σε πρώτο βαθμό, ήταν τα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία μετείχαν 

συνάδελφοι των διωκομένων καθώς και συνδικαλιστές. Εξάλλου, η πειθαρχική 

διαδικασία προχωρούσε, συνήθως, με αργούς ρυθμούς και οι διωκόμενοι υπάλληλοι 

εξακολουθούσαν, εφόσον δεν ενέπιπταν σε μια από τις περιπτώσεις της αυτοδίκαιης 

αργίας, να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την εξέταση της υπόθεσής τους 

από το αρμόδιο συμβούλιο, δεδομένου ότι ο θεσμός της δυνητικής αργίας σπανίως 

λειτουργούσε.   

 

                   ΙΙ. Πρωτοβουλίες του νομοθέτη υπό την πίεση των μνημονίων για την 

αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και η στάση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας  

 

                     Α. Αναδιάρθρωση της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης με το σχέδιο Καλλικράτης- Αναδιάρθρωση δημοσίων υπηρεσιών 

με πρότυπο το σχέδιο Καλλικράτης 

  

                          1.Το πρώτο νομοθέτημα, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, με 

το οποίο επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση τομέων της δημόσιας διοίκησης, ήταν ο ν. 

3852/2010 που έμεινε γνωστός στη διοικητική ιστορία της χώρας ως Καλλικράτης16. 

Με τις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου εισήχθησαν νέα σχήματα στη διοικητική 

οργάνωση, με σκοπό τον εξορθολογισμό των δομών της πρωτοβάθμιας 

αυτοδιοίκησης, τη δημιουργία αποτελεσματικής δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης που 

να διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία για προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, την αναδιάταξη των υπηρεσιών της κρατικής 

αποκεντρωμένης διοίκησης, την αρτιότερη άσκηση κρατικής εποπτείας επί των 

ο.τ.α.17 με ειδικές ρυθμίσεις για την οικονομική τους διαχείριση, τη δραστική μείωση 

υπηρεσιών των ο.τ.α. με κριτήριο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του 

κοινωνικού συνόλου, καθώς και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού. Η νέα αντίληψη που εισήγαγε ο Καλλικράτης για μια 
                                                 
16. Βλ. Α. Μακρυδημήτρη, Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, εκδόσεις Σάκκουλα 

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη) 2010, σ. 207 επ., Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου. Τόμος 1, 

13η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σ. 298 επ.  
17. Βλ. Μιχ. Πικραμένου, Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του κράτους μετά τον Καλλικράτη, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2012. 
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ορθολογικά δομημένη διοίκηση με λιγότερες υπηρεσίες οι οποίες είναι μεγαλύτερου 

μεγέθους και επιτελούν την αποστολή τους με το ανθρώπινο δυναμικό και το 

οικονομικό κόστος που είναι πράγματι αναγκαίο, αποτέλεσε ένα προηγούμενο και για 

άλλες επεμβάσεις σε κρατικές υπηρεσίες οι οποίες είχαν οργανωθεί και 

λειτουργούσαν κατεσπαρμένες σε ολόκληρη την επικράτεια, απευθυνόμενες σε 

μικρές γεωγραφικές ενότητες και στελεχωμένες με ολιγάριθμο ανθρώπινο δυναμικό, 

όπως π.χ. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις φορολογικές 

υπηρεσίες. 

                          2. Η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Καλλικράτη, ειδικά ως 

προς τη νέα διάρθρωση των πρωτοβάθμιων ο.τ.α., απασχόλησε την Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία με τρεις αποφάσεις της (35,36,37/2013) 

απέρριψε τις σχετικές αιτιάσεις ως αβάσιμες. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 102 Συντ., ο νομοθέτης δύναται να προβαίνει σε συνένωση δήμων και 

κοινοτήτων σε μεγαλύτερους πρωτοβάθμιους ο.τ.α. με κριτήρια, πέραν του 

γενικότερου δημόσιου και εθνικού συμφέροντος, τα τοπικά δεδομένα που 

συναρτώνται καταρχήν με τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές 

συνθήκες των οικείων περιοχών, ενόψει και του άρθρου 101 παρ.2 Συντ. Η τελευταία  

διάταξη εισάγει ενιαίο πλαίσιο κριτηρίων τόσο για την διοικητική διαίρεση του 

κράτους όσο και για την διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επί μέρους 

οργανισμούς. Εξάλλου, με το άρθρου 101 παρ.4 Συντ. γίνεται ειδική αναφορά στις 

ιδιαίτερες συνθήκες, μεταξύ άλλων, των ορεινών περιοχών, τις οποίες ο νομοθέτης 

υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη και κατά την διοικητική αναδιάρθρωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μεριμνώντας για την ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Όμως, η 

διάταξη αυτή δεν έχει μονοσήμαντη έννοια, δεν απευθύνεται δηλαδή επιταγή για την 

δημιουργία ορεινών ο.τ.α., αλλά εναπόκειται στο νομοθέτη να επιλέξει την 

επωφελέστερη για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών λύση, η οποία δεν 

αποκλείεται να είναι και η συνένωση ορεινών ο.τ.α. με όμορους ημιορεινούς ή 

πεδινούς οργανισμούς. Περαιτέρω, η Ολομέλεια του Δικαστηρίου έκρινε ότι η 

ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, για την οποία ο 

νομοθέτης έχει ευρύ περιθώριο εκτίμησης, πρέπει, για να είναι σύμφωνη με το 

Σύνταγμα, να γίνεται με γνώμονα την προσφορότερη και αποτελεσματικότερη 

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της 

συνταγματικής αρχής της ισότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους ο.τ.α. 

στους πολίτες όλης της Επικράτειας. Εξάλλου, η βιωσιμότητα απλώς ενός ο.τ.α. δεν 
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καθιστά ανεπίτρεπτη κατά το Σύνταγμα την κατάργηση και την ένταξή του, βάσει 

των ως άνω κριτηρίων, σε μεγαλύτερους οργανισμούς. Δεν θα ήταν όμως επιτρεπτή 

κατά το Σύνταγμα η δημιουργία πρωτοβάθμιων ο.τ.α. τόσο ευρείας περιφέρειας, ώστε 

να καταργείται, κατ΄ουσίαν, η αποτελούσα τον πυρήνα των συνταγματικών 

διατάξεων, με τις οποίες κατοχυρώνεται η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, έννοια της 

τοπικότητας και, συγκεκριμένα, η αυτοδιοίκηση των τοπικών κοινωνιών σε ένα 

πρώτο επίπεδο. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι διάταξη νόμου με την 

οποία, στα πλαίσια συνολικής και σύμφωνης, καταρχήν, με το άρθρο 102 Συντ. 

ανασυγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταργείται ο.τ.α. και συνενώνεται με 

άλλους, δύναται να κριθεί από το δικαστήριο, στο οποίο άγεται η σχετική διαφορά, 

ως αντίθετη με το Σύνταγμα, αν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η 

συγκεκριμένη κατάργηση και συνένωση έγινε κατά πρόδηλη παραγνώριση των 

ανωτέρω συνταγματικών κριτηρίων. 

                   3. Η βασική ιδέα του Καλλικράτη, όπως εκτίθεται ανωτέρω18, 

εφαρμόσθηκε και για την αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών σε άλλους τομείς της 

Διοίκησης, με τη χρήση παλαιότερων εξουσιοδοτικών διατάξεων. Παράδειγμα η 

συγχώνευση σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

η οποία, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ως σκοπό 

την αρτιότερη λειτουργία τους αλλά και τον εξορθολογισμό των δαπανών, και γίνεται 

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο 

οποίος, μετά και από την απλή γνωμοδότηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και 

του περιφερειακού διευθυντή εκπαιδεύσεως, εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφορα 

κριτήρια και ιδίως τον αριθμό των μαθητών και την εξέλιξη του μαθητικού 

δυναμικού, τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό των σχολείων, καθώς και τις 

συνθήκες πρόσβασης των μαθητών στο νέο σχολείο, εάν είναι σκόπιμη η διατήρηση 

περισσότερων σχολικών μονάδων ή επιβάλλεται η συγχώνευσή τους ( ΣτΕ 4799/2012 

κ.α.). Επίσης, με τη χρήση παλαιότερων εξουσιοδοτικών διατάξεων ανεστάλη, με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, η λειτουργία περιφερειακών Δημόσιων 

Οικονομικών Υπηρεσιών ( Δ.Ο.Υ) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες 

κεντρικές Δ.Ο.Υ. Ειδικότερα, κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης του 

άρθρου 32 του ν. 1828/1989 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 12 του 

                                                 
18.  Βλ. ενδιαφέρουσες σκέψεις από την πλευρά της διοικητικής επιστήμης, Ν. Μιχαλόπουλου, Από τη 

δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management, εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα) 2003, σ. 59 επ.  



 11

ν. 4002/2011 και αφού ελήφθη υπόψη η «επείγουσα ανάγκη αύξησης της 

αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής 

διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού» εκδόθηκε σειρά 

υπουργικών αποφάσεων με το ανωτέρω περιεχόμενο. Αιτήσεις αναστολής κατά των 

ανωτέρω πράξεων απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τη σκέψη ότι 

δεν επιτρέπεται, καταρχήν, αναστολή εκτέλεσης κανονιστικής πράξης, και μάλιστα 

όταν αυτή αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ( Ε.Α. 

216/2013). Προς την ίδια λύση, με τη χρήση εξουσιοδοτικών διατάξεων παλαιότερων 

νομοθετημάτων, κινήθηκε και ο Διοικητής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.) ο οποίος εξέδωσε αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας Παραρτημάτων 

του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους σε άλλα Παραρτήματα 

προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών, με σκοπό την εξοικονόμηση 

δαπανών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών, λαμβανομένου 

υπόψη ότι στα συγκεκριμένα Παραρτήματα υπηρετούσε ελάχιστο προσωπικό και 

υπήρχαν περιορισμένες υποδομές. Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 

σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Ι.Κ.Α. ακυρώθηκαν λόγω μη δημοσίευσής τους 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή με άλλο τρόπο προβλεπόμενο από το νόμο, 

δεδομένου του κανονιστικού χαρακτήρα τους ( ΣτΕ 1082, 1080/2013). 

                                      4. Η καλλικρατική αντίληψη για τη διάρθρωση της δημόσιας 

διοίκησης δοκιμάζεται όσον αφορά την αρχή της εγγύτητας. Τούτο σημαίνει ότι η 

Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την ύπαρξη ενός δικτύου υπηρεσιών ολιγοπρόσωπων 

με επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, ιδίως τεχνολογική, που να εξυπηρετεί τις βασικές 

ανάγκες των μικρότερων κοινωνιών σε ορισμένες, τουλά-χιστον, λειτουργίες. Αυτό 

το δίκτυο επιβάλλεται να υπάρχει για να αισθάνεται ο διοικούμενος την παρουσία της 

Διοίκησης στην καθημερινή του ζωή ως υπηρέτη των βασικών του αναγκών, όπως 

άλλωστε έχει καταδείξει και η ευρωπαϊκή εμπειρία οργάνωσης της διοίκησης19.      

 

                     Β. Οργανισμοί δημοσίων υπηρεσιών 

 
                                                 
19. Βλ. Κ. Σπανού, Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία, εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα), 2000, σ. 376 επ., 

όπου αναπτύσσεται η σχέση του πολίτη χρήστη των δημοσίων υπηρεσιών με το κράτος και τα 

ζητήματα που ανακύπτουν ιδίως στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους από αυτή τη σχέση που 

αναλύεται σε μια σειρά υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για τον πολίτη και αρμοδιοτήτων για τη 

δημόσια υπηρεσία. 
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                   1. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο επιχειρήθηκε η 

αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων που 

καθιέρωναν νέους οργανισμούς για τα υπουργεία ή συγκροτούσαν νέες υπηρεσίες.  Η 

αναδιοργάνωση αποτέλεσε υποχρέωση της χώρας απορρέουσα εν πρώτοις από το 

3.5.2010 «Memorandum of Understanding» («Μνημόνιο Συνεννόησης») και 

ειδικότερα από το «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» - 

όπως το κείμενο αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτήθηκε ως Παράρτημα ΙΙΙ στον 

ν. 3845/2010 - όπου περιγράφονται, καταρχάς, οι δυσμενείς εξελίξεις των 

δημοσιονομικών μεγεθών της Ελλάδας, οι οποίες κατέστησαν αδύνατη τη 

χρηματοδότησή της από τις διεθνείς αγορές και αναγκαία την προσφυγή της στον 

«μηχανισμό στήριξης». Στο κεφάλαιο ΙΙΙ με τον τίτλο «Οικονομικές Πολιτικές» του 

ανωτέρω Μνημονίου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «22. … Η κυβέρνηση θα 

συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική 

λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις 

κυβερνητικές δράσεις και θα ενισχύσουν τον αγώνα κατά της σπατάλης και της 

διαφθοράς σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση». Στο «Μνημόνιο Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» (Παράρτημα ΙV του ν. 

3845/2010) εξειδικεύθηκαν τα μέτρα για την πραγματοποίηση του περιλαμβανομένου 

στο προαναφερθέν «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» 

προγράμματος και καθορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση και την 

υλοποίησή τους μέχρι και το τέλος του 2011. Μεταξύ των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες σύμφωνα με το πιο πάνω 

Μνημόνιο έπρεπε να πραγματοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2010, ήταν η 

«ανεξάρτητη λειτουργική αξιολόγηση της κεντρικής κυβέρνησης - ανάθεση 

αναθεώρησης από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα της οργάνωσης και της λειτουργίας 

της κεντρικής διοίκησης». Σε σχετική έκθεση του ειδικού οργάνου για την 

αξιολόγηση της πορείας του προαναφερθέντος τριετούς προγράμματος, η οποία 

συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2011, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι οργανισμοί 

κάθε υπουργείου και κάθε οργανωτικής μονάδας του Δημοσίου θα περιλαμβάνουν 

αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, κατάργηση των κενών θέσεων 

εργασίας και μεταφορά του προσωπικού, το οποίο διαθέτει προσόντα, σε τομείς 

προτεραιότητας. Στη συνέχεια με τον ν. 4046/2012, εγκρίθηκε το «Μνημόνιο 

Συνεννόησης» («Memorandum Of Understanding») το οποίο αποτελείται, πλην 
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άλλων, από το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις 

Οικονομικής Πολιτικής» (Παράρτημα V2)]. Στο κεφάλαιο 2 του Μνημονίου αυτού 

με τίτλο «Διαρθρωτικές Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις» διαλαμβάνονται τα εξής: 

«2.6. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Σε κεντρικό επίπεδο. Μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2012 και σύμφωνα με τον δημιουργούμενο οδικό χάρτη, η Κυβέρνηση 

πρέπει: ί) να δημιουργήσει μία υψηλού επιπέδου συντονιστική ομάδα, της οποίας θα 

προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, και η οποία θα εποπτεύει, θα παρακολουθεί και θα 

διασφαλίζει την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων [Φεβρουάριος 2012], ii) 

να δημιουργήσει μία σταθερή δομή για Διυπουργικό Συντονισμό [Μάιος 2012], iii) 

να δημιουργήσει βασικές οριζόντιες δομές σε κάθε Υπουργείο, υλοποιώντας τις 

σχετικές διαδικασίες ως προς τον Προϋπολογισμό/ Οικονομικά [Φεβρουάριος 2012], 

τους Λογιστικούς Ελέγχους, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων, τις ενέργειες μέσα σε πλαίσιο κοινών κανόνων. Νομοθεσία πλαίσιο θα 

συνταχθεί σε ευθυγράμμιση με τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί και θεσπισθεί 

και θα παρέχει την νομική αναφορά για την υλοποίηση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης 

… Τα προγράμματα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων 

φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, 

την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανομή του προσωπικού με 

προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουν υπόψιν τους την παράταση των 

ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα μηνιαία δεδομένα 

περί των μετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταθέσεις 

μεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δημοσιοποιούνται στο 

διαδίκτυο [μηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012] …». Κατά τις αξιολογήσεις του 

προγράμματος, το ειδικό προς τούτο όργανο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρέπει να ολοκληρώσει τη λειτουργική 

αξιολόγηση των υπουργείων έως τον Ιανουάριο του 2013 (πρώτη αξιολόγηση του 

προγράμματος Δεκέμβριος 2012), ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα «προγράμματα 

στελέχωσης» για 450.000 υπαλλήλους έως τα τέλη Ιουνίου και τα αντίστοιχα 

προγράμματα για όλες τις μονάδες της «γενικής κυβέρνησης» έως τα τέλη 

Δεκεμβρίου 2013 (δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος Μάιος 2013), ότι τα 

προγράμματα στελέχωσης για όλες τις μονάδες της γενικής κυβέρνησης θα 

ολοκληρωθούν και θα υιοθετηθούν σταδιακά από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Μεταρρύθμισης έως τον Δεκέμβριο του 2013 και θα εφαρμοστούν με την έκδοση των 

σχετικών νομοθετικών πράξεων μέσα σε τρεις μήνες από την ως άνω υιοθέτησή τους 
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(τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος Ιούλιος 2013) και, τέλος, ότι πρέπει να 

υποβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα σχέδια διαταγμάτων των 

οργανισμών, να ολοκληρωθούν οι οργανισμοί των λοιπών κυβερνητικών μονάδων 

έως τον Μάιο του 2014 και οι οργανισμοί να εφαρμοσθούν με την έκδοση των 

σχετικών νομοθετικών πράξεων έως τον Αύγουστο 2014 (τέταρτη αξιολόγηση του 

προγράμματος Απρίλιος 2014) (βλ. Π.Ε. 191/2014, 144-154/2014 κ.ά.). Εν όψει και 

των ανωτέρω Μνημονίων, εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη σχετικές 

ρυθμίσεις. Ειδικότερα, στο άρθρο 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 ορίσθηκαν τα εξής: 

«Από 1.1.2012 τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών 

μονάδων και του προσωπικού των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, όπως ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η διαδικασία αξιολόγησης 

διενεργείται με αξιοκρατικά- επιστημονικά κριτήρια με τη συνδρομή και εξωτερικών 

συμβούλων και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 31.12.2012…. Βάσει του 

αποτελέσματος της αξιολόγησης και το αργότερο μέχρι 31.12.2013, ολοκληρώνεται η 

αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, 

καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες περιορισμένου αντικειμένου ή αρμοδιοτήτων, 

μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις 

που πλεονάζουν». Με το άρθρο 10 του ν. 4210/2013, οι προθεσμίες της παραγράφου 

4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 παρατάθηκαν έως την 31 Δεκεμβρίου 2014. Κατ’ 

εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέθεσε σε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από 

στελέχη του Δημοσίου, την κατάρτιση εκθέσεων για την αξιολόγηση των οργανικών 

μονάδων του δημοσίου τομέα. Εξ άλλου, στο άρθρο 54 παρ. 1 - 6 του ν. 4178/2013, 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013, το άρθρο 55 

του ν. 4238/2014, το άρθρο 46 του ν. 4250/2014, το άρθρο 26 του ν. 4272/2014 και 

το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 ορίσθηκαν τα εξής: «Περιεχόμενο, έγκριση και 

τροποποίηση Οργανισμών. 1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των 

αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, 

οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά 

διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου 
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κατά περίπτωση Υπουργού… 2. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 

1 καθορίζονται: (α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες 

διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση 

των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, 

υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία). (β) Η ονομασία και η 

έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των 

Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και 

Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών 

μονάδων. (γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των 

θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα 

διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. (δ) Η γενική περιγραφή 

καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα 

προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων...». Στην αιτιολογική έκθεση 

του ως άνω άρθρου 54 του ν. 4178/2013 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η 

προτεινόμενη τροπολογία έχει ως κύριο αντικείμενο την ορθολογική και 

αποτελεσματική αναδιοργάνωση των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, ώστε να 

διασφαλίζεται η λειτουργική ικανότητα και η επάρκεια της διοίκησης να εκπληρώνει 

τη βασική της αποστολή: την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον 

πολίτη. Η επίτευξη του στόχου αυτού στην παρούσα συγκυρία προϋποθέτει τη 

λελογισμένη εξοικονόμηση πόρων, την ποιοτική ανανέωση και την ορθολογική 

ανακατανομή του ανορθολογικά κατανεμημένου προσωπικού της δημόσιας 

διοίκησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν καίρια οι οργανωτικού χαρακτήρα 

και σκοπού διατάξεις της τροπολογίας, με τις οποίες καθορίζεται τόσο η μεθοδολογία 

όσο και το πλαίσιο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Ο νέος χάρτης της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης θα αποτυπωθεί κανονιστικά με τα προεδρικά διατάγματα στα 

οποία και θα καθοριστεί το περιεχόμενο, η έγκριση και η τροποποίηση των 

οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών. Θα έχει, ωστόσο, προηγουμένως, ελεγχθεί 

διοικητικά και πρακτικά ως προς την εφαρμοσιμότητά του, καθώς θα έχει προκύψει 

με βάση υλικοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τις μεθόδους της σύγχρονης διοικητικής 

επιστήμης. Η κατοχύρωση της νέας αυτής μεθοδολογίας ως προς την οργάνωση της 

δημόσιας διοίκησης εγγυάται δομικά την ορθολογικότητα, τη λειτουργικότητα και 

την αποτελεσματικότητά της. Η σημαντική καινοτομία στη συγκεκριμένη περίπτωση 

έγκειται στη νομική αποτύπωση και κατοχύρωση μιας νέας μεθοδολογίας ως προς τον 

τρόπο οργάνωσης και αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Η έγκριση και 
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τροποποίηση των νέων οργανισμών προκύπτει πλέον από τα πορίσματα της 

σύγχρονης διοικητικής επιστήμης, με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών 

μονάδων, τα περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων, αποστολών και διαδικασιών καθώς 

και τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών … Προς επίρρωση της ευελιξίας και της 

αποτελεσματικότητας της διοικητικής λειτουργίας, η θεσπιζόμενη εξουσιοδοτική 

διάταξη αναφέρεται αποκλειστικά στο γενικό περιεχόμενο των οργανισμών των 

πολιτικών δημοσίων υπηρεσιών και παραπέμπει στο προεδρικό διάταγμα, καθώς και 

σε υπουργικές αποφάσεις, για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Η στάση αυτή του 

νομοθέτη είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Κατοχυρώνοντας σε επίπεδο τυπικού νόμου 

μόνον τα απαραίτητα θεσμικά χαρακτηριστικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

ύλη του οργανισμού (αποστολή φορέα, διάρθρωση υπηρεσιών, τίτλος και αποστολή 

κάθε οργανικής μονάδας, αναφορά των κλάδων κατά κατηγορίες, τυπικά προσόντα 

διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, κατανομή των οργανικών 

θέσεων σε κλάδους και ειδικότητας, γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων 

κάθε θέσης ευθύνης) ο νομοθέτης εμπιστεύεται στην εκτελεστική εξουσία τον 

αναλυτικό προσδιορισμό τους. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση της λειτουργικής 

ευελιξίας και κατοχύρωσης της δυνατότητας της διοίκησης να προσαρμόζεται άμεσα 

σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις κινείται και η δυνητική συμπερίληψη 

στους οργανισμούς των καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών ή οργανικών 

μονάδων, της κατανομής των οργανικών θέσεων σε φορείς και κλάδους καθώς και 

της σύστασης, κατάργησης και μεταφοράς οργανικών θέσεων. Με τα παραπάνω 

αποκρυσταλλώνεται η βούληση του νομοθέτη να προχωρήσει σε μια κάθετη (από την 

κορυφή στη βάση, σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής πυραμίδας) προσέγγιση της 

αναδιαρθρωτικής δράσης και της λειτουργίας της Διοίκησης, με γνώμονα το 

συμφέρον της υπηρεσίας, όπως αυτό διαπιστώνεται και κρίνεται από τα ίδια τα 

όργανα της Διοίκησης. Στόχος των παραπάνω ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της 

αυτοοργάνωσης και τελικά της αυτοδιοίκησης των δημοσίων υπηρεσιών» (βλ. Π.Ε. 

191/2014, 144-154/2014 κ.ά.). Με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων είναι 

δυνατή, μεταξύ άλλων: α) η αντικατάσταση, κατάργηση και τροποποίηση κάθε 

ισχύουσας διατάξεως νόμου ή κανονιστικής πράξεως, σχετικής με την οργάνωση και 

λειτουργία των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου 54, 

εφόσον οι επιχειρούμενες νέες ρυθμίσεις συνδέονται με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας αξιολογήσεως, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 4 του ν. 

4024/2011, θεσπίζονται δε εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από την εν 
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λόγω διάταξη για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της βάσει αυτής 

αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι έως την 31.12.2014, β) η σύσταση 

νέων οργανικών θέσεων και η κατάργηση υφισταμένων θέσεων που πλεονάζουν και 

γ) η κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων των 

οργανικών μονάδων εντός του πλαισίου της αποστολής του οικείου φορέα, όπως αυτή 

προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις (βλ. Π.Ε. 191/2014, 144-154/2014 κ.ά.).  

                                2. Με την ευκαιρία της επεξεργασίας σχεδίου π.δ. η Ολομέλεια 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το πρακτικό 290/2013, επανέλαβε σκέψεις που 

είχαν διατυπωθεί σε πρακτικά επεξεργασίας ήδη από τη δεκαετία του ’90. Ειδικότερα 

έγινε δεκτό ότι: «Από τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26) 

και τις συνταγματικές διατάξεις περί συγκροτήσεως και αποστολής της κυβέρνησης 

(άρθρα 81 επ.) καθώς και περί οργανώσεως της διοίκησης (άρθρο 101) και 

υπηρεσιακής κατάστασης των οργάνων της διοίκησης (άρθρο 103 επ.) συνάγεται ότι η 

γενική οργάνωση του κράτους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, ορθολογική δε 

πρέπει να είναι επίσης και η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, στηριζόμενη στις αρχές 

και τα πορίσματα της διοικητικής επιστήμης, η οποία περιέχει αφενός μεν οργανωτικές 

αρχές κοινές για κάθε οργάνωση (δημόσια και ιδιωτική), αφετέρου δε και αρχές που 

προσιδιάζουν στις δημόσιες οργανώσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες του κράτους και των 

ν.π.δ.δ.. Με την οργάνωση αυτή επιδιώκεται ο σκοπός της δημιουργίας και 

διατηρήσεως διοικήσεως όχι μόνον υποτεταγμένης στην αρχή της νομιμότητας αλλά και 

δυναμένης να παρέχει τις ανατιθέμενες από τους νόμους υπηρεσίες κατά τρόπο 

αποτελεσματικό. Κατ’ ακολουθίαν, η επέμβαση στη δομή διοικητικής υπηρεσίας 

οποιουδήποτε επιπέδου δεν αποκλείεται, εν όψει του δυναμικού χαρακτήρος της 

Διοικήσεως αλλά πρέπει να είναι προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης που στηρίζεται στις 

αρχές της διοικητικής επιστήμης, ώστε η επιχειρούμενη μεταβολή να είναι ορθολογική, 

διαρκής και αποτελεσματική και όχι περιστασιακή, αποσπασματική και εξυπηρετική 

άλλων σκοπών μη σχετιζομένων προς τις ανωτέρω συνταγματικές αρχές (βλ. Π.Ε. 

528/1999, 98/2000, 7/2001, 119/2002, 219/2007, 176/2013). Από τα ανωτέρω 

παρέπεται, ότι οι κεντρικές και αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι 

αντίστοιχες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στις οποίες έχει ανατεθεί η 

εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών δημοσίου συμφέροντος και δη συνταγματικού επιπέδου, 

όπως, μεταξύ των άλλων, είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος (άρθρο 24 του Συντάγματος), πρέπει να στελεχώνονται με προσωπικό 

που διαθέτει τις προσιδιάζουσες στον επιδιωκόμενο σκοπό γνώσεις και εξειδικεύσεις, 
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ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται στα καθήκοντα που τους ανατίθενται (βλ. 

Π.Ε. 176/2013, 128/2006)».  

                                    3. Επί τη βάσει του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η 

Διοίκηση προχώρησε στην έκδοση σειράς προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία 

θεσπίστηκαν οι νέοι οργανισμοί των υπουργείων. Οι οργανισμοί αυτοί επιχειρήθηκε 

να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εξοικονόμησης πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού, της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού καθώς και της 

ορθολογικής διάρθρωσης των οργανικών μονάδων20. Η κριτική που έχει ασκηθεί 

στους νέους οργανισμούς έχει πολλαπλές βάσεις. Κατά μια εκδοχή υπήρξε αποτυχία 

των οργανισμών διότι συντάχθηκαν χωρίς ουσιαστική αποτίμηση των αναγκών κάθε 

δομής, εφόσον δεν έγινε ανάλυση πραγματική των αρμοδιοτήτων και των 

διοικητικών πρακτικών, ενώ δημιουργήθηκαν χιλιάδες περιγράμματα θέσεων χωρίς 

πρακτικό αποτέλεσμα21. Κατ’ άλλη εκδοχή οι οργανισμοί διακρίνονται για τον 

λεπτομερειακό τους χαρακτήρα και ότι έτσι ο νομοθέτης επιλέγει, για μια ακόμα 

φορά, την οδό της κανονιστικής ρύθμισης όλων των πτυχών της διοικητικής δράσης, 

χωρίς να αφήνει περιθώρια στην ανάπτυξη της διοικητικής πρακτικής, η οποία και 

μόνο διαθέτει την αναγκαία προσαρμοστικότητα και ευελιξία για να καλύψει τους 

διαρκώς μεταβαλλόμενους δημόσιους σκοπούς. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, οι 

Οργανισμοί πρέπει να περιορίζονται στην κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων των 

τμημάτων και σε μια γενική διατύπωση της αποστολής των οργανικών μονάδων των 

Υπουργείων και επομένως ένα μεγάλο μέρος των Οργανισμών μεταφέρεται στα 

περιγράμματα θέσεων και αποστολών, τα οποία έχουν περιγραφικό και όχι 

κανονιστικό χαρακτήρα, για το λόγο δε αυτό μπορούν εύκολα να 

αναπροσαρμόζονται22.  

 

                                                 
20.  Για την ανάγκη μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης βλ. Ν. Μιχαλόπουλου, Η Δημόσια 

Διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων, εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα) 2007. 
21.  Βλ. Δ. Παπαδημητρόπουλου, Η αναδιοργάνωση των υπουργείων στην Ελλάδα των μνημονίων, στο: 

Σύλλογος Εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης. Θεσμοί δημοσίων υπαλλήλων 

και η λειτουργία τους σε συνθήκες κρίσης, Εθνικό Τυπογραφείο ( Αθήνα) 2014, σ. 135 επ..   
22 Βλ. Α. Μανιτάκη, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Διοίκηση και Δικαιοσύνη   εγκλωβισμένες   στον 

γραφειοκρατικό ιστό του νομοθετικού  πληθωρισμού και φορμαλισμού, στον υπό δημοσίευση τόμο για 

τα πενήντα χρόνια των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.    
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                     Γ. Αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης μέσω της υποχρεωτικής 

αποχώρησης υπαλλήλων λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας 

 

                1. Με το ν. 4024/2011 καταργήθηκαν οι ειδικές διατάξεις που 

παρείχαν την δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων που πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις αυτοδίκαιης αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, με συνέπεια την 

αυτοδίκαιη απόλυσή τους με την παρέλευση του οριζόμενου χρονικού διαστήματος 

ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και την περαιτέρω κατάργηση 

των οργανικών θέσεών τους. Επίσης προβλέπεται στον ίδιο νόμο αυτοδίκαιη 

απόλυση πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ο.τ.α. και των λοιπών  

ν.π.δ.δ. οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου έως 

την 31.12.2013 συμπληρώνουν τις οριζόμενες στις διατάξεις αυτές ειδικές 

προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας, χωρίς να θίγονται οι πάγιες 

διατάξεις, η απόλυση δε αυτή επέρχεται με την έναρξη ισχύος του νόμου για τους 

υπαλλήλους που έχουν ήδη κατά τον χρόνο αυτό τις οριζόμενες ειδικές χρονικές 

προϋποθέσεις και για τους λοιπούς μετά την θέση τους σε καθεστώς 

προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας. Οι ειδικές αυτές ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 

μετέβαλαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα τις προϋποθέσεις απόλυσης 

υπαλλήλων οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τριακονταπενταετή δημόσια υπηρεσία 

προβλέποντας την συμπλήρωση μειωμένου ορίου ηλικίας (του 55ου έτους έναντι του 

παγίως και γενικώς ισχύοντος ορίου ηλικίας 60ού). Με την απομάκρυνση από την 

υπηρεσία των υπαλλήλων που επιλέγονται με τα κριτήρια αυτά, καταργούνται οι 

οργανικές θέσεις του συγκεκριμένου κλάδου ή της κατηγορίας που κατείχαν οι εν 

λόγω υπάλληλοι και τελικά απομειώνεται αντιστοίχως ο προβλεπόμενος στους 

οικείους οργανισμούς αριθμός οργανικών θέσεων. Ως σκοπός των διατάξεων αυτών 

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού «ο περιορισμός του κράτους 

και η μείωση της δημόσιας δαπάνης», ειδικότερα δε «ο εξορθολογισμός και ο 

περιορισμός 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. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνεται μέριμνα 

ώστε ο αναγκαίος περιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού να μην δημιουργήσει 

λειτουργικές αδυναμίες ούτε να οδηγήσει σε βίαιη ανατροπή των οικονομικών 

δεδομένων, βάσει των οποίων οι υπάλληλοι που τίθενται σε προσυνταξιοδοτική 

διαθεσιμότητα είχαν δομήσει και σχεδιάσει τις βιοτικές τους σχέσεις» (βλ. σελ. 7 και 
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20 της αιτιολογικής έκθεσης του ν. 4024/2011), εν όψει των υποχρεώσεων που έχει 

αναλάβει η Χώρα για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-1205, που ψηφίστηκε με τον ν. 3985/2011 (φ. 151) και 

εξειδικεύθηκε με τις διατάξεις των ν. 3986/2011 (φ. 152) και ν. 4002/2011 (φ. 180), 

(βλ. σελ. 1 της ίδιας αιτιολογικής έκθεσης). 

                          2. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφαση 

3354/2013, έκρινε ότι δημοσιονομικοί λόγοι μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο των 

επιλογών του νομοθέτη για τον ανακαθορισμό των λειτουργιών του κράτους και την 

διοικητική αναδιοργάνωσή του, 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 

Διοίκησης και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για τους 

διοικουμένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, και αφετέρου να 

εναρμονίζονται με τις συνταγματικές εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς των 

δημοσίων υπαλλήλων23. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο διορισμός δημοσίου υπαλλήλου 

προϋποθέτει την προηγούμενη νομοθέτηση οργανικής θέσης, συνεπώς δε και την 

ορθολογική οργάνωση των λειτουργιών και των εν γένει υπηρεσιών του κράτους, δεν 

είναι συνταγματικά επιτρεπτό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο θεμιτός σκοπός της 

αναδιοργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχείρισης της 

αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής απομάκρυνσης 

υπαλλήλων από την υπηρεσία με βάση κριτήρια μη συνδεόμενα με τις λειτουργικές 

και οργανωτικές ανάγκες της Διοίκησης αλλά και με τα προσόντα, τις ικανότητες και 

την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και η κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις 

οποίες κατείχαν οι απομακρυνόμενοι, να επέρχεται ως αυτόθροη συνέπεια της 

απομάκρυνσης. Περαιτέρω το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι από το άρθρο 103 Συντ. 

προκύπτει ότι, εκτός από την περίπτωση απόλυσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, 

η απομάκρυνση δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία χωρίς τις εγγυήσεις του εν 

λόγω άρθρου, δηλαδή χωρίς προηγούμενη κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι 

επιτρεπτή μόνον στις δύο περιοριστικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις, δηλαδή την 
                                                 
23.  Βλ. Αικ. Ρωξάνα, Η εξέλιξη των θεσμών του υπαλληλικού δικαίου σε συνθήκες κρίσης και ο ρόλος 

της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο: Σύλλογος Εργαζομένων στη Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης. Θεσμοί δημοσίων υπαλλήλων και η λειτουργία τους σε συνθήκες 

κρίσης, Εθνικό Τυπογραφείο ( Αθήνα) 2014, σ. 79 επ..   
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παύση συνεπεία δικαστικής απόφασης και την αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης του 

καταρχήν ελευθέρως τασσόμενου από τον νόμο, γενικώς ή κατά κατηγορίες 

υπαλλήλων, ορίου ηλικίας. Δεν αποκλείεται από τις συνταγματικές αυτές διατάξεις 

εκτός από την πρόβλεψη ορισμένου ορίου ηλικίας να θεσπισθεί από το νόμο ως 

πρόσθετη προϋπόθεση η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, 

εφόσον το μεν για την περίπτωση αυτή προβλεπόμενο τυχόν ειδικότερο όριο ηλικίας, 

δεν απέχει κατά πολύ του γενικώς ισχύοντος για την αυτή κατηγορία υπαλλήλων ως 

αυτοτελούς λόγου απόλυσης, ο δε χρόνος αυτός υπηρεσίας καθορίζεται αρκούντως 

μακρύς ώστε να επιτρέπει την με κανονικές συνθήκες απρόσκοπτη υπηρεσιακή 

εξέλιξη του υπαλλήλου και την απόληψη από αυτόν πλήρους σύνταξης ένεκα της 

υπηρεσίας αυτής, αποφευγομένης της καθ' οιονδήποτε τρόπον πρόωρης αποχώρησης 

του. Με την έννοια αυτή, δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η πρόβλεψη στο νόμο 

της υποχρεωτικής και χωρίς προηγούμενη ουσιαστική κρίση του υπαλλήλου από 

υπηρεσιακό συμβούλιο αποχώρησης αυτού, με μόνη την συμπλήρωση ορισμένου 

χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, έστω και αρκούντως μακρού, όπως είναι η 

τριακονταπενταετής υπηρεσία, παρά μόνον εφόσον συνδέεται και προς ορισμένο όριο 

ηλικίας από τη συμπλήρωση, του οποίου είναι δυνατή η αποχώρηση αυτή με την 

συνδρομή και της εν λόγω περαιτέρω προϋπόθεσης.  

                      

                     Δ. Αναδιάρθρωση τομέων της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό με 

την κατάργηση οργανικών θέσεων  

 

                          1. Με την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 

3170/2014 κρίθηκε η συνταγματικότητα της κατάργησης οργανικών θέσεων 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 

επιχειρούμενης αναδιάρθρωσής της. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 82 του 

ν. 4172/2013 προβλέφθηκε απευθείας από το νόμο η κατάργηση ειδικοτήτων 

επιμέρους κατηγοριών του προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το 

σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων. Οι ειδικότητες 

αυτές και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις κρίθηκαν από τον κοινό νομοθέτη ως μη 

αναγκαίες ενόψει κατάργησης των αντίστοιχων τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. 

και ΕΠΑ.Σ., στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, η οποία υλοποιήθηκε με το ν. 4186/2013. Με τις διατάξεις του νόμου 

αυτού αναθεωρήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δευτεροβάθμια 
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επαγγελματική εκπαίδευση και θεσπίσθηκαν νέοι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας 

του νέου επαγγελματικού λυκείου με τη δημιουργία δύο κύκλων σπουδών. Σύμφωνα 

με τις πάγιες ρυθμίσεις του νόμου, καταργούνται οι επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ.) 

και αναμορφώνονται οι παρεχόμενες από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. ειδικότητες είτε 

με την προσθήκη νέων ειδικοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνολογίας ενόψει και των σύγχρονων 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, είτε με την κατάργηση τομέων και 

ειδικοτήτων, οι οποίες, κατά τα αναφερόμενα στις οικείες προπαρασκευαστικές 

πράξεις του ν. 4172/2013, είτε «δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο της τυπικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά επαγγελματικές δεξιότητες», είτε οδηγούν σε 

«υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους αποφοίτους της ίδιας ειδικότητας σε 

υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης». Παράλληλα, δε, με τις διατάξεις του αυτού 

νόμου, προς τον σκοπό συνάρθρωσης της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης με το σύστημα της μη τυπικής εκπαίδευσης και αποφυγής επικαλύψεων 

ειδικοτήτων, δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται υφιστάμενοι δημόσιοι φορείς μη 

τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι στελεχώνονται και με εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχουν ειδικότητες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται αυτές που καταργούνται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας 

τεχνικής εκπαίδευσης. Η νέα δομή του επαγγελματικού λυκείου στηρίχθηκε, όπως 

προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το οικείο νομοσχέδιο, στις 

«προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαιδεύσεως που οριστικοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2009, την εκτεταμένη 

δημόσια διαβούλευση, την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, τα διαθέσιμα 

επιστημονικά δεδομένα και σε αρμονία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων». Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έκρινε ότι 

ενόψει της επιχειρούμενης αναδιαμόρφωσης των τομέων και ειδικοτήτων κρίθηκε 

αναγκαία από τον νομοθέτη και η κατάργηση των ειδικοτήτων, ανά κλάδο και 

κατηγορία, του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες εντάσσονται, ως εκ της φύσεώς 

τους, στους καταργούμενους τομείς και ειδικότητες. Και ναι μεν η αναμόρφωση των 

ομάδων προσανατολισμού ανά τομέα και ειδικότητα του νέου επαγγελματικού 

λυκείου, με την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων και τη σύσταση νέων 

ειδικοτήτων εντός υφιστάμενων τομέων, ακολούθησε χρονικώς την κατάργηση των 

ειδικοτήτων ανά κλάδο και κατηγορία και των αντίστοιχων οργανικών θέσεων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν μπορεί, όμως, να θεωρηθεί ότι εξ αυτού και μόνον 
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του λόγου η επίμαχη ρύθμιση συνιστά μη γνήσια κατάργηση μόνιμης οργανικής 

θέσης, υπό την έννοια της κατάργησης της οργανικής θέσης χωρίς παράλληλη 

κατάργηση της αντίστοιχης με τη θέση αυτή αρμοδιότητας, και ως τέτοια ότι 

αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 103 Συντ. Τούτο δε, διότι κατά την ψήφιση των 

ρυθμίσεων για την κατάργηση των επίμαχων οργανικών θέσεων, ήταν ήδη 

διαπιστωμένη εκ μέρους του αρμόδιου καθ’ ύλην φορέα η ανάγκη ανασχεδιασμού 

της δομής και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και ορθολογικής ανακατανομής των λειτουργούντων τομέων και ειδικοτήτων, το 

στοιχείο δε αυτό τέθηκε εκ μέρους του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και ελήφθη καταρχήν υπόψη από το νομοθετικό σώμα, κατά το χρόνο 

ψήφισης των ρυθμίσεων, ακολούθησε δε εντός ευλόγου χρόνου και πάντως, πριν την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η έκδοση του ν. 4186/2013. Οι ρυθμίσεις των 

νόμων 4172/2013 και 4186/2013, εντασσόμενες στο ίδιο πλαίσιο αναβάθμισης και 

αναδιοργάνωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απέχουν χρονικώς δύο μόλις 

μήνες, εισήχθησαν δε κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, ενώ, εξάλλου, 

προβλέφθηκαν και μεταβατικές διατάξεις για τις δύο επόμενες σχολικές χρονιές, στις 

οποίες περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για δυνατότητα προσλήψεως ωρομίσθιου 

προσωπικού και διαθέσεως του εξαιρούμενου της διαθεσιμότητας προσωπικού, για 

την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των καταργούμενων 

ειδικοτήτων κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου οργανωτικού πλαισίου, 

ρύθμιση η οποία συμπορεύεται προς τις διατάξεις του άρθρου 103 Συντ. Ενόψει 

τούτων, το Δικαστήριο έκρινε ότι το μέτρο της κατάργησης των επίμαχων 

ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού, στηριζόμενο καταρχήν σε κριτήρια 

συνδεόμενα με τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της Διοίκησης, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί αποσπασματικό μέτρο, το οποίο εξυπηρετεί άλλους σκοπούς μη 

σχετιζόμενους προς την οργάνωση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Εξάλλου, δεν δύναται να συναχθεί αντισυνταγματικότητα των ως άνω ρυθμίσεων του 

ν. 4172/2013 από μόνο το γεγονός ότι το μέτρο αυτό δεν στηρίζεται σε προηγούμενη 

ειδική μελέτη για τη διάγνωση της αναγκαιότητας καταργήσεως των συγκεκριμένων 

ειδικοτήτων, αφού η εκπόνηση τέτοιας μελέτης δεν προβλέπεται ρητώς από το 

Σύνταγμα (πρβλ. ΣτΕ 1016/2010 7μ.). Με τα δεδομένα αυτά το Δικαστήριο έκρινε ότι 

η κατάργηση ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού και αντίστοιχων οργανικών 

θέσεων, η οποία συνδέεται με την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό των πάγιων 

αναγκών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνεπαγόμενη τη θέση 
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σε διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις καταργούμενες θέσεις, 

στηρίζεται σε κριτήρια συνδεόμενα με τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της 

Διοίκησης και, ως εκ τούτου, δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί μονιμότητας του 

άρθρου 103 Συντ.  

 

                     Ε. Βαθμολόγιο, προαγωγές και αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων 

 

                      1. Με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 επιδιώχθηκε η 

αναδιάρθρωση της Διοίκησης με την εισαγωγή, μεταξύ των άλλων, νέου συστήματος 

βαθμολογικής διάρθρωσης και προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, επί τη βάσει, 

κατά τα υποστηριζόμενα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, των αρχών α) της 

δημοσιονομικής προσαρμογής, β) της εύρυθμης λειτουργίας της Διοίκησης, γ) της 

ισότητας και της αξιοκρατίας, δ) της διασφάλισης της μέγιστης απόδοσης των 

υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (βλ. την αιτιολογική 

έκθεση του ν. 4024/2011). Οι βασικές καινοτομίες του νέου συστήματος είναι: α) 

αυξάνονται οι βαθμοί της υπαλληλικής ιεραρχίας σε έξι (ΣΤ-Α), στην κλίμακα δε 

αυτή εξελίσσονται οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, με εισαγωγικό για όλες τις 

κατηγορίες το βαθμό ΣΤ, ενώ ο καταληκτικός βαθμός ποικίλει ανάλογα με την 

κατηγορία των υπαλλήλων, β) θεσπίζονται ανώτατα ποσοστά προαγομένων 

υπαλλήλων, κατά βαθμό, με κλιμάκωση της ποσόστωσης κατ’ αντιστοιχία του 

επιπέδου ευθύνης και άσκησης αρμοδιοτήτων κάθε βαθμού, προκειμένου να παύσει 

το φαινόμενο του πληθωρισμού υπαλλήλων στα ανώτερα βαθμολογικά κλιμάκια που 

έχει ως συνέπεια να δημιουργείται αντεστραμμένη πυραμίδα στη βαθμολογική 

διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού, γ) εισάγεται στο σύστημα αξιολόγησης των 

υπαλλήλων το κριτήριο της απόδοσης που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη 

υλοποίησης της στοχοθεσίας, το κριτήριο δε αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, σε σχέση 

με τα λοιπά κριτήρια, για την προαγωγή των υπαλλήλων. Εξάλλου, για την κατάταξη 

των υπηρετούντων υπαλλήλων θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την ομαλή 

μετάβαση στο νέο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης, κατά τρόπο που να 

διασφαλίζονται οι βασικοί στόχοι του ν. 4024/2011 και συγκεκριμένα η ορθολογική 

διάρθρωση της υπαλληλικής ιεραρχίας, με αποσυμφόρηση των ανώτερων βαθμών, 

καθώς και η αξιολόγηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού μέσω του νέου 

συστήματος μέτρησης απόδοσης των υπαλλήλων σε συνδυασμό με τις ποσοστώσεις 

στις προαγωγές. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση: 
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«δεδομένου ότι η βαθμολογική μισθολογική προαγωγή των υπαλλήλων δεν θα είναι 

πλέον ακώλυτη, αλλά θα βασίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσής τους και επιπλέον 

στην εφαρμογή των προβλεπόμενων ποσοστώσεων η κατάταξη των υπηρετούντων 

υπαλλήλων πρέπει να γίνει με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους αλλά 

λαμβάνοντας υπόψη διαφορετική κλίμακα, σε σχέση με την πάγια, όσον αφορά τον 

ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 

κατά το δυνατό η διοικητική πυραμίδα και να αποφευχθούν φαινόμενα συσσώρευσης 

υπερβολικού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων στους καταληκτικούς βαθμούς. Για το 

λόγο αυτό στον καταληκτικό βαθμό Α θα καταταγούν μόνον οι υπηρετούντες κατόπιν 

επιλογής από το αρμόδιο όργανο, προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που έχουν τον 

απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας».  

                    2. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 

απόφαση 1513/2014, έκρινε, επαναλαμβάνοντας παλαιότερη νομολογία του 

Δικαστηρίου, ότι ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται να καταργεί οργανικές θέσεις ή να 

τροποποιεί τις αρμοδιότητές τους, καθώς επίσης να επεκτείνει ή να συμπτύσσει τη 

βαθμολογική κλίμακα, εφόσον με τις ρυθμίσεις αυτές αφενός δεν παραβιάζεται ο 

κανόνας της οργάνωσης και στελέχωσης της Διοίκησης με μονίμους υπαλλήλους 

(ΣτΕ 3354/2013 Ολομ., 2934/1993 7μ, 1715/1983 Ολομ.) και αφετέρου τηρούνται οι 

συνταγματικές αρχές, που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 26, 81 επ., 101 

και 103 επ., σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, 

αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία της Διοίκησης καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών στους διοικούμενους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου (ΣτΕ 

3354/2013 Ολομ.). Η κατάταξη των υπαλλήλων στη νέα βαθμολογική κλίμακα, την 

οποία καθιστά αναγκαία η σύμπτυξη των βαθμών ή η θέσπιση μεταβατικών 

ρυθμίσεων για τους υπηρετούντες υπαλλήλους, δεν συνιστά, για όσους κατείχαν 

υψηλότερο βαθμό της παλαιάς βαθμολογικής κλίμακας, υποβιβασμό, κατά την έννοια 

του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή άλλη μεταβολή της υπηρεσιακής 

κατάστασης η οποία να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς απόφαση του 

υπηρεσιακού συμβουλίου. Γι’ αυτό η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους 

νέους βαθμούς αυτομάτως, με κριτήρια αντικειμενικά, χωρίς να μεσολαβεί 

ουσιαστική εκτίμηση των προσόντων και των ικανοτήτων τους, δεν προσκρούει στις 

συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος (ΣτΕ 2934/1993 7μ).  

                                      3. Τις ανωτέρω σκέψεις διατύπωσε το Δικαστήριο επ’ 

ευκαιρία αιτήσεως ακυρώσεως υπηρετούντος υπαλλήλου ο οποίος αμφισβήτησε ως 
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αντισυνταγματικές τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4024/2011 για την κατάταξη των 

υπαλλήλων στη νέα βαθμολογική διάρθρωση και ως εκ τούτου αντικείμενο της 

διαφοράς δεν ήταν η συνταγματικότητα του νέου πάγιου συστήματος προαγωγικής 

εξέλιξης των υπαλλήλων, το οποίο στηρίζεται στην ποσόστωση των προαγομένων 

από βαθμό σε βαθμό. Με την απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Δικαστηρίου έγινε 

δεκτό ότι οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4024/2011 δεν αντίκεινται σε ουδεμία 

συνταγματική διάταξη και ως εκ τούτου ο νομοθέτης νομίμως θέλησε να διασπείρει 

τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα, προκειμένου οι 

προαγωγές και αυτών των υπαλλήλων να γίνουν επί τη βάσει της ποσόστωσης.    

                                         4. Η ποσόστωση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την 

αποκατάσταση ουσιαστικής αξιοκρατίας και στο πεδίο των ρυθμίσεων για την 

αξιολόγηση των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ο ν. 4250/2014 προβλέπει ότι με τους 

βαθμούς 9 και 10 βαθμολογείται ποσοστό έως 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 

7 και 8 ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων, ενώ με τους βαθμούς 1 έως 6 

βαθμολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων. Προβλέπεται, επίσης, ότι εφόσον ο 

αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 

1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής 

για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάλληλος βαθμολογείται, κατά μέσο όρο, κάτω από 6, συμπληρώνονται από τον 

αξιολογητή μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου. Με τις ρυθμίσεις 

αυτές ο νομοθέτης επιχειρεί να ανατρέψει την υφιστάμενη εδώ και δεκαετίες 

κατάσταση, σύμφωνα με την οποία οι εκθέσεις ικανότητας εμφανίζουν άριστη 

επίδοση σχεδόν όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων, γεγονός που δεν επιτρέπει τη 

διάκρισή τους ανάλογα με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Αυτή η παθογένεια του 

συστήματος δεν επέτρεψε στη Διοίκηση να έχει μια πραγματική εικόνα των 

ικανοτήτων και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με δυσμενείς 

οπωσδήποτε συνέπειες για την κινητικότητα.   

                                     5. Η θέσπιση της ποσόστωσης τόσο στις προαγωγές όσο και 

στις αξιολογήσεις, είναι μια επιλογή που επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες 

κανονικής ιεραρχίας στη δημόσια διοίκηση και να «ανοίξει» την κλίμακα της 

αξιολόγησης σε όλη την έκτασή της. Είναι βέβαιο ότι η συνταγματικότητα του 

συστήματος της ποσόστωσης θα απασχολήσει τα δικαστήρια στο μέλλον. Πρόκειται 

για επιλογή η οποία εμφανίζει προβλήματα καθώς επιβάλλει εκ των προτέρων και 

χωρίς εξατομικευμένη κρίση όρια τόσο για τους υπαλλήλους που προάγονται όσο και 
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για αυτούς που λαμβάνουν άριστη βαθμολογία. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

είναι το έσχατο μέσο της Πολιτείας για τη διαμόρφωση κανονικών συνθηκών 

λειτουργίας της δημοσιοϋπαλληλίας που χαρακτηρίζεται, εδώ και δεκαετίες από μια 

ισοδεπωτική, εξισωτική αντίληψη σε θέματα εξέλιξης και κρίσεων των υπαλλήλων. 

Μια αντίληψη που συνιστά αντικίνητρο για την επιβράβευση των ικανών στελεχών 

και ταυτόχρονα κίνητρο για αυτούς που βλέπουν την υπαλληλική σταδιοδρομία 

αποκλειστικά ως ένα μέσο ασφαλούς βιοπορισμού.     

                      

                     ΣΤ. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

 

                                    1. Το ζήτημα της επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

βρίσκεται ήδη από τη δεκαετία του ’80 στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με διαρκείς 

νομοθετικές μεταβολές οι οποίες δεν επέτρεψαν τη δημιουργία ενός στρώματος 

ανώτατων υπαλλήλων που να επικουρεί ουσιαστικά την πολιτική ιεραρχία και να 

ηγείται πραγματικά  του υπαλληλικού σώματος. Ο ν. 4275/2014 ήλθε να προστεθεί 

στην μακρά αλυσίδα των νομοθετικών παρεμβάσεων, με σκοπό να θεραπεύσει τα 

κακώς κείμενα στο κρίσιμο αυτό πεδίο. 

                                   2. Βασικές καινοτομίες του νέου συστήματος είναι: α) η 

πρόβλεψη τριών σταδίων κρίσης των υποψηφίων για τις θέσεις προϊσταμένων 

γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων. Το πρώτο στάδιο αφορά τον 

έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων των υποψηφίων, το δεύτερο περιλαμβάνει γραπτή 

εξέταση διενεργούμενη από το ΑΣΕΠ και το τρίτο στάδιο τη διεξαγωγή δομημένης 

συνέντευξης από το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων24. Η τελική βαθμολογία 

εξάγεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αποτελεί το άθροισμα των βαθμολογιών που έλαβαν οι 

υποψήφιοι στη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη. Για τις θέσεις προϊσταμένων 

Γενικών Διευθύνσεων η συνέντευξη λαμβάνει ποσοστό 70% και οι γραπτές εξετάσεις 

30%, για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων η συνέντευξη έχει ποσοστό 60% και 

οι γραπτές εξετάσεις 40% και για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων η συνέντευξη 

και οι γραπτές εξετάσεις μοιράζονται 50%. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ατομικός 

φάκελος του υποψηφίου με τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά και τις εκθέσεις αξιολόγησης 
                                                 
24. Βλ. Ν. Μαρκουλάκη, Η προφορική συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων, στον συλλογικό τόμο: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δημόσια 

Διοίκηση και Δημόσια Λειτουργήματα, Εθνικό Τυπογραφείο, 2014, σ. 69 επ. και αντίστοιχα 21 επ.. 
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δεν αποτελεί διακριτό κριτήριο αλλά αποτελεί θεματική ενότητα της δομημένης 

συνέντευξης υπό τον τίτλο « Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του 

υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος», β) όπως 

προκύπτει από τα ανωτέρω στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται διαφορετικά όργανα, 

όπως είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π., το ΑΣΕΠ και το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέλη του ΑΣΕΠ μετέχουν τόσο στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. όσο και στο 

Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, ενώ στο Συμβούλιο Συνέντευξης 

Προϊσταμένων μετέχει και ένα στέλεχος-εμπειρογνώμονας από τον ιδιωτικό τομέα με 

εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.   

                                     3. Από τις διατάξεις του ν. 4275/2014, συνάγεται ότι ο 

νομοθέτης περιέλαβε λεπτομερείς ρυθμίσεις για την επιλογή προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων διαμορφώνοντας περισσότερα στάδια και εμπλέκοντας 

περισσότερα όργανα. Στα θετικά του νόμου συγκαταλέγεται η προώθηση της 

δυναμικής αντίληψης της αξιοκρατίας η οποία στηρίζεται στις γραπτές εξετάσεις, τη 

δομημένη συνέντευξη και στην ανάγνωση του ατομικού φακέλου από τα αρμόδια 

όργανα υπό το πρίσμα της ποιότητας της υπηρεσιακής δραστηριότητας των 

υποψηφίων. Τα ως άνω κριτήρια αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα απόδοσης και 

ικανοτήτων των υποψηφίων, η οποία προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο οι 

υποψήφιοι επεξεργάζονται έναν φάκελο, από τις γενικότερες γνώσεις τους για την 

οργάνωση και τις λειτουργίες της διοίκησης καθώς και από την ικανότητα 

διατύπωσης συγκροτημένου προφορικού λόγου ενώπιον επιτροπής. Επιφύλαξη θα 

μπορούσε να διατυπωθεί μόνον ως προς την ιδιαίτερη βαθμολογική ενίσχυση της 

συνέντευξης σε σχέση με τις γραπτές εξετάσεις. Ορθότερη επιλογή θα συνιστούσε η 

ενίσχυση της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων, οι οποίες διασφαλίζουν 

μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και επιτρέπουν με ασφαλέστερο τρόπο τη διάγνωση 

της συγκρότησης των υποψηφίων. Έτσι, εγκαταλείπεται η ξεπερασμένη αντίληψη 

που βασιζόταν στη βαθμολόγηση αντικειμενικών στοιχείων από τον υπηρεσιακό 

φάκελο των υποψηφίων, όπως τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά διπλώματα, με 

περαιτέρω διακρίσεις ανάλογα με το βαθμό που έχει λάβει ο υποψήφιος, ο χρόνος 

υπηρεσίας, ο χρόνος άσκησης διευθυντικών καθηκόντων χωρίς καμία σύνδεση με την 

ποιότητα και την απόδοση στις διευθυντικές θέσεις, ενώ και οι εκθέσεις αξιολόγησης 

είτε δεν υφίστανται, αφού σε πολλές υπηρεσίες δεν συντάσσονταν, είτε οι 

υφιστάμενες εμφανίζουν άριστες βαθμολογίες. Βασική επιδίωξη της Πολιτείας πρέπει 

να είναι η άρθρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης το οποίο κάποια 
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στιγμή θα αποδώσει τους καρπούς του και θα επιτρέψει στα αρμόδια όργανα να έχουν 

ως βασικό εργαλείο των επιλογών τους την εικόνα των υπαλλήλων, όπως αυτή 

αποτυπώνεται σε διαδοχικές εκθέσεις που καλύπτουν ολόκληρη τη σταδιοδρομία των 

υπαλλήλων.      

 

                      Ζ. Κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων –μετάταξη και 

μεταφορά προσωπικού- διαθεσιμότητα  

 

                                      1. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σοβαρός περιορισμός στην 

οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης συνιστούσε η ύπαρξη ισχυρών 

φραγμών στην μετακίνηση του υπαλληλικού προσωπικού. Ο ν. 4024/2011 επιχείρησε 

να διευκολύνει την κινητικότητα των «Υπαλλήλων του Κράτους» και προέβλεψε ότι 

οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης διοικούνται 

όσον αφορά σε θέματα κινητικότητας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να 

μετακινούνται, μεταξύ των ως άνω υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρόνο 

λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών με κοινή υπουργική απόφαση. Η 

εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών γίνεται κατά κατηγορία προσωπικού, κάθε δύο 

έτη, από τριμελές συμβούλιο το οποίο αποτελείται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ και δύο 

γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Επισημαίνεται ότι 

πρόκειται για την εισαγωγή ενός σχήματος κινητικότητας περιορισμένης εμβέλειας 

καθώς αφορά μόνο υπηρεσίες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του κράτους, ενώ οι 

μετακινήσεις των υπαλλήλων είναι ορισμένης διάρκειας, χωρίς μεταφορά της 

οργανικής τους θέσης και ως εκ τούτου χωρίς μεταβολή του οργανογράμματος των 

υπηρεσιών25.      

                                    2. Βαθύτερη επέμβαση στην κινητικότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων επιχείρησε ο ν. 4093/2012 με τις διατάξεις του οποίου προβλέφθηκε : α) 

η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες κεντρικές και 
                                                 
25.  Βλ. Ν. Μαυρίκα, Η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ως αυτόνομη υπηρεσιακή μεταβολή ή 

ως αποκλειστικό παρακολούθημα της υπαγωγής τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, στο: Σύλλογος 

Εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης. Θεσμοί δημοσίων υπαλλήλων και η 

λειτουργία τους σε συνθήκες κρίσης, Εθνικό Τυπογραφείο ( Αθήνα) 2014, σ. 195 επ..   
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περιφερειακές του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α., β) 

η μεταφορά υπαλλήλων των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες 

υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν 

λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών 

δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης 

πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η 

μετάταξη ή μεταφορά γίνεται υποχρεωτικά χωρίς αίτηση του υπαλλήλου σε 

υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή 

μεταφοράς. Με τις ίδιες διατάξεις του ν. 4093/2012 προβλέφθηκε διαδικασία 

υποβολής αιτημάτων εκ μέρους φορέων προς ενίσχυση των υπηρεσιών τους, με την 

μεταφορά προσωπικού συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων. Το προβλεπόμενο 

από το ν. 4024/2011 τριμελές συμβούλιο επεξεργάζεται τα αιτήματα των φορέων και 

γνωμοδοτεί ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες και την μεταφορά προσωπικού, 

ακολούθως δε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκδίδει ανακοίνωση για την 

υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.  

                                        3. Διαφορετική μορφή κινητικότητας, η οποία μπορεί να 

καταλήξει ακόμα και στην απόλυση του υπαλλήλου, αποτελεί η διαθεσιμότητα η 

οποία αφορά τους μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ανεξαρτήτων 

αρχών, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. των οποίων οι θέσεις καταργούνται. Με τις διατάξεις του ν. 

4024/2011 ο θεσμός της διαθεσιμότητας, ο οποίος ήταν ήδη κατοχυρωμένος στους 

κατά καιρούς ισχύσαντες υπαλληλικούς κώδικες, απέκτησε νέα δυναμική 

εντασσόμενος στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης η οποία, 

σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις, περιλάμβανε και μείωση του 

υπηρετούντος προσωπικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 οι υπάλληλοι, 

κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους, μπορεί : α) να μετατάσσονται εκουσίως, 

β) να μετατάσσονται υποχρεωτικά επί τη βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, γ) να 

τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του 

Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, δ) να 

υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή 

επανακατάρτισης.   

                                       4. Οι προπεριγραφείσες μορφές κινητικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων φαίνονται εκ πρώτης όψεως ευπρόσδεκτες καθώς αποσκοπούν στην 

ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση προς 
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αντιμετώπιση των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών. Το πρόβλημα έγκειται στο 

ότι η κινητικότητα λειτουργεί σε ένα προβληματικό περιβάλλον το οποίο έχει 

διαμορφωθεί επί δεκαετίες και αφορά : α) την επί πολλά χρόνια είσοδο στο δημόσιο 

τομέα υπαλλήλων χωρίς τήρηση αξιοκρατικών διαδικασιών, ιδίως στις δημόσιες 

επιχειρήσεις και σε άλλα ν.π.ι.δ. δημοσίου ενδιαφέροντος, με συνέπεια να υπηρετούν 

πρόσωπα μειωμένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία είναι εξαιρετικά 

αμφίβολο αν μπορούν να προσφέρουν έργο σε υπηρεσίες με υψηλότερες απαιτήσεις, 

β) την έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων 

καθώς οι εκθέσεις αξιολόγησης είτε δεν υπάρχουν είτε περιέχουν άριστες 

βαθμολογίες, με συνέπεια να μην καθίσταται δυνατή η οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ 

των υπαλλήλων, η οποία συνιστά αναγκαία παράμετρο για την μετακίνησή τους στις 

υπηρεσίες που εμφανίζουν διαφορές ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.     

 

                         Η. Πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και αυτοδίκαιη 

αργία         

 

                                      1. Με το ν. 4057/2012 ο νομοθέτης μετέβαλε ριζικά το 

πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες. 

Στις καινοτομίες του νέου νόμου περιλαμβάνονται: α) η περιοριστική απαρίθμηση 

των πειθαρχικών παραπτωμάτων, β) η πρόβλεψη για δυνατότητα επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων οικονομικού περιεχομένου όταν επιβάλλεται πειθαρχική 

ποινή για συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα ιδιαίτερης απαξίας, γ) η ευχέρεια 

επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο οποιασδήποτε ποινής όταν 

διαπιστώνεται η τέλεση οποιουδήποτε παραπτώματος, σε περίπτωση δε που 

διαπιστώνεται η τέλεση συγκεκριμένων παραπτωμάτων ιδιαίτερης απαξίας τότε δεν 

μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού, δ) η σύσταση συμβουλίων 

που είναι αρμόδια μόνο για τις πειθαρχικές υποθέσεις, με συνέπεια να διακρίνονται 

τα υπηρεσιακά από τα πειθαρχικά συμβούλια. Στα πειθαρχικά συμβούλια προεδρεύει 

δικαστής και ως μέλη μετέχουν ένα μέλος του Ν.Σ.Κ. και ένας διευθυντής άλλης 

υπηρεσίας από αυτήν που προέρχεται ο πειθαρχικώς διωκόμενος. 

                                     2. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις είχαν σημαντικές συνέπειες στην 

απόδοση της πειθαρχικής δικαιοσύνης, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων 

που παραπέμπονται και απολύονται από τα πειθαρχικά συμβούλια. Η αυστηροποίηση 

του νομοθετικού πλαισίου και η απουσία συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συμβού-
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λια συνέβαλαν στον εξορθολογισμό του συστήματος και στην αισθητή μείωση του 

φαινομένου της ατιμωρησίας που προκαλούσε την κοινή γνώμη και επέτεινε τη 

διαφθορά στους κόλπους του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος26.     

                                    3. Στο ν. 4093/2012 περιλήφθηκαν διατάξεις που επεξέτειναν 

το θεσμό της αυτοδίκαιης αργίας και συγκεκριμένα προέβλεψαν ότι υπάλληλος που 

παραπέμπεται στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για ένα από τα πειθαρχικά 

παραπτώματα που περιοριστικά αναφέρονται και τα οποία κατά την κρίση του 

νομοθέτη εμφανίζουν ιδιαίτερη απαξία, τίθεται αυτοδίκαιως σε αργία μέχρι την 

έκδοση πειθαρχικής απόφασης. Το πειθαρχικό συμβούλιο εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή 

κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, κατά τη διάρκεια της αργίας, αν πρέπει το 

μέτρο αυτό να συνεχισθεί ή να ανασταλεί και ο υπάλληλος να επιστρέψει στην 

υπηρεσία του. Οι διατάξεις αυτές επικρίθηκαν έντονα με το σκεπτικό ότι μόνη η 

παραπομπή μπορεί να οδηγήσει τον διωκόμενο στην αργία, ακόμα και αν το 

πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό 

δεδομένου ότι μεταξύ εκείνων των παραπτωμάτων που επιφέρουν αυτοδίκαιη αργία 

είναι και το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς 

εντός ή εκτός υπηρεσίας, στο οποίο εμπίπτει πλήθος περιπτώσεων.         

                               4. Η συνταγματικότητα των ως άνω διατάξεων ήχθη ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, με την απόφαση της Ολομέλειας 1900/2014, 

έκρινε ότι δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι: « Η λήψη του 

προβλεπόμενου από την επίμαχη διάταξη της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 του 

Υπαλληλικού Κώδικα…. διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας επιβάλλεται σε 

βάρος του υπαλλήλου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της 

υπηρεσίας, αποβλέπει στην προσωρινή απομάκρυνσή του από την άσκηση των 

καθηκόντων του, όταν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την επιβολή του οργάνου, 

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την εκ μέρους του διάπραξη κάποιου από τα 

περιοριστικώς αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη πειθαρχικά παραπτώματα και 

λαμβάνεται ασυνδέτως με οποιαδήποτε ποινική διαδικασία που τυχόν εκκρεμεί σε 

βάρος του υπαλλήλου, ενώ δεν συνιστά πειθαρχική κύρωση ούτε έχει το χαρακτήρα 

πειθαρχικής διώξεως. Εξάλλου, το διοικητικό αυτό μέτρο, όπως διαμορφώνεται από το 

σύνολο των…διατάξεων, ως εκ φύσεώς του, δεν πλήττει τον υπάλληλο με τέτοια 

σφοδρότητα, ώστε να προσλαμβάνει ποινική χροιά και να λογίζεται ως «ποινική 

                                                 
26.  Βλ. Α. Μακρυδημήτρη, Διλήμματα στην υπαλληλία, εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα), 2013, σ. 27 επ. 
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κύρωση», κατά την…έννοια του…άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, η οποία και θα ενεργοποιούσε 

ενδεχομένως την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Συνεπώς, μη 

συντρεχούσης οποιασδήποτε από τις…προϋποθέσεις, η διάταξη αυτή δεν έχει έδαφος 

εφαρμογής εν προκειμένω, ο δε λόγος της αιτήσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η 

ρύθμιση των ανωτέρω διατάξεων προσκρούει στο καθιερούμενο από το άρθρο 6 παρ. 2 

της ΕΣΔΑ τεκμήριο αθωότητας, διότι συνεπάγεται την επιβολή σε βάρος του υπαλλήλου 

ανεπίτρεπτης υπηρεσιακής πειθαρχικής κυρώσεως, χωρίς όμως αντίστοιχη 

αποδεδειγμένη από θεσμικό όργανο υπαίτια συμπεριφορά, είναι απορριπτέος ως 

αβάσιμος» Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι: «Το ανωτέρω διοικητικό μέτρο, συνεπαγόμενο 

την άμεση απομάκρυνση του εγκαλούμενου υπαλλήλου από την υπηρεσία του, 

αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διερευνήσεως των συνθηκών διαπράξεως 

του παραπτώματος και της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας και κατατείνει στην 

ενίσχυση και στην διαφύλαξη του κύρους της δημόσιας διοίκησης, συναρτάται δε με την 

πειθαρχική δίωξη για την τέλεση ορισμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία 

ενέχουν ιδιαίτερη σημασία για το συμφέρον της υπηρεσίας, το οποίο στάθμισε ο ίδιος ο 

νομοθέτης, που επέλεξε το μέτρο αυτό για την εξυπηρέτηση του ως άνω θεμιτού 

σκοπού. Εξάλλου, το μέτρο αυτό, ενόψει της φύσεώς του, έχει προσωρινό χαρακτήρα, 

καθόσον η λήψη του δεν συνεπάγεται τον μόνιμο αποκλεισμό του υπαλλήλου από την 

άσκηση των καθηκόντων του, δύναται δε να ανασταλεί οποτεδήποτε, είτε με 

πρωτοβουλία του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, είτε, του 

νόμου μη διακρίνοντος, και με πρωτοβουλία του ιδίου του υπαλλήλου, εφόσον 

διαπιστωθεί, μετά από γνωμοδότηση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, ότι 

συντρέχουν αποχρώντες λόγοι. Ενόψει των ανωτέρω, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελεί μέτρο καταφανώς απρόσφορο ή ότι υπερβαίνει προδήλως το αναγκαίο για την 

επίτευξη του ανωτέρω δημοσίου συμφέροντος σκοπού μέτρο. ΄Αλλωστε, κατά τη 

διάρκεια της αυτοδίκαιης αργίας ο υπάλληλος εξακολουθεί να λαμβάνει υψηλό ποσοστό 

των αποδοχών του (75%), ενώ και η αρξαμένη κατ’ αυτού πειθαρχική διαδικασία 

επιβάλλεται, κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, να 

ολοκληρώνεται εντός ιδιαιτέρως σύντομης προθεσμίας από την παραπομπή του, με την 

έκδοση αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου εντός δύο μηνών ή στην περίπτωση 

διενέργειας ανακρίσεως εντός τεσσάρων μηνών». 

                                     5. Είναι γεγονός ότι η διαμόρφωση του μέτρου της 

αυτοδίκαιης αργίας έχει ποικίλες συνέπειες, άλλες μεν θετικές άλλες δε αρνητικές. 

Στις θετικές συγκαταλέγεται η άμεση απομάκρυνση του διωκομένου από την 
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υπηρεσία λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το παρελθόν ο θεσμός της δυνητικής αργίας 

δεν εφαρμοζόταν στην πράξη, με συνέπεια να ασκούν καθήκοντα υπάλληλοι που 

διώκονταν για σοβαρά παραπτώματα και μάλιστα για μακρό χρόνο από την 

παραπομπή λόγω της βραδύτητας στην εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας. Αυτή η 

κατάσταση προκαλούσε αμφισβητήσεις για το κύρος της υπηρεσίας και προβλήματα 

στην εύρυθμη λειτουργία της, ενώ ταυτόχρονα εγείρονταν υπόνοιες στην κοινή 

γνώμη για τη στάση της δημόσιας διοίκησης σε ζητήματα που αφορούσαν στελέχη 

της. Στις αρνητικές συγκαταλέγεται η ευχέρεια που έχει ένας πολίτης να προκαλεί, 

ακόμα και για λόγους προσωπικής αντεκδίκησης, την παραπομπή ενός υπαλλήλου 

και ταυτόχρονα την προσωρινή απομάκρυνσή του από την υπηρεσία. Την ίδια 

δυνατότητα αποκτά και ο προϊστάμενος του υπαλλήλου που μπορεί να προκαλέσει 

την παραπομπή του για λόγους οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν αφορούν την 

υπηρεσιακή εικόνα του πρώτου.  

 

 

                            ΙΙΙ. Αποτιμώντας κριτικά την πορεία της δημόσιας διοίκησης στα 

χρόνια της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας 

 

                                   1. Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα, η δημόσια διοίκηση 

στη χώρα μας δεν μπόρεσε να αποκτήσει ένα σταθερό, σίγουρο και αξιόπιστο 

βηματισμό παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνώντων περί 

«αλλαγής» ή « επανίδρυσης του κράτους» ή «μεταρρυθμίσεων». Η δημόσια διοίκηση 

θυμίζει ένα πεδίο βολής, όπου συντελούνται ανά τακτά διαστήματα διαρκείς 

πειραματισμοί. Οι δημόσιες πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μοιάζουν 

με εκκρεμές, του οποίου οι ταλαντώσεις ακολουθούν τις αλλαγές όχι μόνο των 

κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στην εξουσία αλλά και υπουργών της ίδιας 

κυβέρνησης. Εξάλλου, οι πολιτικές εξαγγελίες δεν συνοδεύονται, συχνά, από 

ουσιαστικές, βαθιές, καινοτόμες πρωτοβουλίες με γνώμονα τις αρχές της 

αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της συνέχειας του κράτους, 

αλλά αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων υπό το πρόσχημα δήθεν 

μεταρρυθμίσεων.  

                                 2. Αυτή η οδυνηρή πραγματικότητα είχε ως αποτέλεσμα η 

συζήτηση για ουσιαστική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση να ανοίξει υπό την 

πίεση της κρίσης και των μνημονιακών υποχρεώσεων. Δηλαδή σε μια εποχή ιδιαίτερα 
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σκληρή, με τις υποχρεώσεις της χώρας να συνοδεύονται από ασφυκτικά 

χρονοδιαγράμματα και να συνδέονται με την επίτευξη αριθμητικών στόχων. Σ’ αυτό 

το πλαίσιο αναλήφθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες προσδοκούσαν να 

αποτελέσουν τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που τόσο επίμονα μας ζητούσαν οι 

ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές μας.  

                                 3. Αποτιμώντας με ψύχραιμο τρόπο το νομοθετικό έργο της 

περιόδου αυτής στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, θα μπορούσε να εντοπίσει 

κανείς αξιοπρόσεκτα βήματα προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης των θεσμών 

της. Στην κατηγορία των θετικών βημάτων συγκαταλέγονται η καλλικρατική 

αντίληψη για την οργάνωση της διοίκησης, η ανάπτυξη της κινητικότητας των 

υπαλλήλων, η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών και η εκπόνηση νέων 

οργανισμών, το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η γενική κατεύθυνση των κριτηρίων για την 

επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ο προσανατολισμός για 

δημιουργία ιεραρχικής πυραμίδας των υπαλλήλων με διασπορά τους σε όλη την 

κλίμακα καθώς και η επιδίωξη για διαβαθμισμένες εκθέσεις αξιολόγησης. 

Σημειωτέον ότι ορισμένα από τα ως άνω νομοθετικά μέτρα δεν εφαρμόσθηκαν στην 

πράξη αλλά έμειναν στο επίπεδο του κανονιστικού πλαισίου, όπως η επίτευξη 

στοχοθεσίας και η σύνδεσή της με τις προαγωγές, τα νέα κριτήρια επιλογής των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων καθώς και οι διαβαθμισμένες εκθέσεις 

αξιολόγησης. Παρά ταύτα οι εν λόγω ρυθμίσεις κινούνται σε σωστή κατεύθυνση και 

τα επόμενα βήματα πρέπει να οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της προσπάθειας27, και 

όχι στην κατάργηση των ρυθμίσεων υπό το πρόσχημα της μη εφαρμογής τους.  Στα 

αρνητικά σημεία της περιόδου περιλαμβάνονται οι σπασμωδικές πρωτοβουλίες για 

αποχωρήσεις ή απολύσεις προσωπικού, προκειμένου να εκπληρωθούν μνημονιακοί 

στόχοι, χωρίς εξάντληση των περιθωρίων για αξιοποίηση των υπό απόλυση 

υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες, έχοντας μάλιστα ως δεδομένο την ύπαρξη σοβαρών 

ελλείψεων σε επιμέρους τομείς.         

                               4. Είναι κοινός τόπος ότι η χώρα επιβάλλεται να αποκτήσει 

δημόσια διοίκηση ορθολογική, αποτελεσματική, ευέλικτη, στελεχωμένη με το 

αναγκαίο προσωπικό το οποίο πρέπει να προσλαμβάνεται, να προάγεται και να 

μετακινείται επί τη βάσει των αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της 

                                                 
27.  Βλ. Δ. Καλτσώνη, Κράτος και ανενέργεια του νόμου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήνα-

Κομοτηνή), 1998. 
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αντικειμενικότητας, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας και εν τέλει του 

κοινωνικού συνόλου28. Προς επίτευξη του μείζονος αυτού στόχου είναι αναγκαία η 

διαμόρφωση συνέχειας στη δημόσια πολιτική που σχεδιάζεται για τη δημόσια 

διοίκηση29. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης πρέπει 

να αποτελέσει πεδίο συνεννόησης, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ιδίως αυτών που 

συμμετέχουν στην άσκηση της εξουσίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια 

της δημόσιας πολιτικής, τουλάχιστον ως προς θεμελιώδη ζητήματα, και έτσι να 

περιορισθεί το φαινόμενο των διαρκών μεταβολών που επιφέρουν αναταράξεις στο 

σύστημα διοίκησης. Η άσκηση εντελώς διαφορετικών πολιτικών στον εξαιρετικά 

κρίσιμο αυτό τομέα από τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην 

εξουσία κατά περιόδους, σύμφωνα με τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού, 

έχει ως συνέπεια την αδυναμία συγκρότησης δημόσιας διοίκησης που να λειτουργεί 

υπό ένα σταθερό πλαίσιο και να έχει ουσιαστική και παραγωγική συνέχεια στη δράση 

της. Αν δεν διασφαλισθεί σταθερότητα σε κεντρικούς θεσμούς της δημόσιας 

διοίκησης, τότε το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων θα τελεί μονίμως σε κατάσταση 

αναταραχής και δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσει την αποστολή του, η οποία 

συνίσταται προπάντων στην εκτέλεση των πολιτικών της εκάστοτε κυβέρνησης σε 

όλους τους τομείς της δημόσιας δράσης. Όμως η αδυναμία εκτέλεσης των πολιτικών 

της εκάστοτε κυβέρνησης από τη δημόσια διοίκηση, ουσιαστικά ακυρώνει τη λαϊκή 

εντολή η οποία παρέχεται στους κυβερνώντες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

των πολιτικών που έχουν προτείνει στο εκλογικό σώμα κατά την προεκλογική 

περίοδο και έχουν τύχει της επιδοκιμασίας του.     

 

 

 

 

 

                                                 
28.  Βλ. Δ. Αργυριάδη, Για μια Δημόσια Διοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί με τους πολίτες, 

εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ( Αθήνα-Κομοτηνή) 1998, σ. 31 επ., Ν. Μιχαλόπουλου, Η Δημόσια 

Διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων, εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα) 2007. 
29.  Βλ. Ν. Μιχαλόπουλου, Στρατηγική Λισαβόνας και Δημόσια Διοίκηση, εκδόσεις Παπαζήση (Αθήνα) 

2010, σ. 151 όπου παρουσιάζεται το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη δημόσια διοίκηση που 

παρουσιάσθηκε από την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τη βάσει της 

Συνθήκης της Λισαβόνας. 


