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Η Μετάλλαξη της Δημόσιας Διοίκησης και μέτρα
που πρέπει να ληφθούν.

Γενικές Διαπιστώσεις
Είναι γνωστό ότι η χώρα διέρχεται μία πολύπλευρη κρίση, οικονομική,

κοινωνική και ηθική. Για την αναστροφή της καθοδικής αυτής πορείας,
απαιτούνται γενναίες και ριζοσπαστικές λύσεις.
Για

να

εκσυγχρονιστεί

η

κοινωνία

απαιτείται

κατ’

αρχήν,

ο

εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, που είναι το όργανο εκείνο, το
οποίο εκτελεί τις πολιτικές αποφάσεις.
Δυστυχώς το όργανο αυτό, αντί για υπηρέτης του κοινωνικού συνόλου,
έγινε στήριγμα και εργαλείο της Κυβέρνησης.
Αποτέλεσμα είναι ότι νοσεί, γιατί έχει εγγενείς στρεβλώσεις. Η
αξιοκρατία ισχύει, όχι για τους άριστους σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά για
τους αρεστούς στο κόμμα.
Η Δημόσια Διοίκηση με τη σημερινή της δομή, έχει μείνει πίσω αρκετές
δεκαετίες, όχι μόνο στην οργάνωση και εξέλιξη των μεθόδων εργασίας, αλλά
και στο υπαλληλικό της δυναμικό.
Η παθογένειά της έχει λάβει, ανησυχητικές διαστάσεις και τείνει, να
συμπαρασύρει το σύνολο των εμπλεκομένων σε αυτή, σε μηδενιστική απαξία,
γιατί ο κώδικας ηθικής και διοικητικής δεοντολογίας, έχει βιαίως αποσυρθεί τις
τελευταίες 10 ετίες.
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ΙΙ.

Σύντομο Ιστορικό της Δημόσιας Διοίκησης
Η Δημόσια Διοίκηση (Δ.Δ.) αποτελεί ένα αρθρωμένο σύστημα και οι

εργαζόμενοι σ’ αυτήν, αποτελούν μία κοινωνική συνιστώσα. Το υπηρεσιακό
καθεστώς της Δ.Δ., πέρασε από διάφορα στάδια. Αποτέλεσμα της
κατάστασης αυτής, ήταν η αβεβαιότητα των ρυθμίσεων, η ασυνέπεια, η
ανομοιομορφία και η έλλειψη ενός δικαίου αρχών.
Οι κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις κάθε εποχής, η πολιτική αστάθεια, οι
περιπέτειες και οι πολλές δοκιμασίες που πέρασε κατά καιρούς η χώρα μας,
δυστυχώς δεν δημιούργησαν πρόσφορο το έδαφος, για την ωρίμανση της
ιδέας, μιας συστηματικής ρυθμίσεως της υπηρεσιακής ανέλιξης των δημοσίων
υπαλλήλων.
Το πρώτο σοβαρό μέτρο, για την ανασυγκρότηση της δημόσιας
διοίκησης ήταν ο υπαλληλικός κώδικας. Με το νόμο 342/1946 συγκροτήθηκε
επιτροπή με πρόεδρο τον αείμνηστο Μιχ. Στασινόπουλο και τον Νοέμβριο
1947 η επιτροπή, παρέδωσε στην τότε κυβέρνηση, το προσχέδιο του
υπαλληλικού κώδικα. Το προσχέδιο αυτό κατατέθηκε στη Βουλή και
ανατέθηκε σε δiακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία, η
οποία και διατύπωσε το τελικό σχέδιο του υπαλληλικού κώδικα το οποίο,
λόγω διακοπής των εργασιών της Βουλής, εκδόθηκε ως αναγκαστικός νόμος
με αριθμό 1368 στις 27 Νοεμβρίου 1949. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε
γιατί, το Συμβούλιο Επικρατείας τον έκρινε αντισυνταγματικό, επειδή εκδόθηκε
ως αναγκαστικός νόμος.
Τέλος μετά από νέα επεξεργασία του κειμένου, ψηφίστηκε στη
συνεδρίαση ΟΕ΄ της 07/04/1951 «περί κώδικος καταστάσεως των
δημοσίων

διοικητικών

υπαλλήλων»

ως

νόμος

1811/1951

και

δημοσιεύτηκε, στο φύλλο 141 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 15-5-51.
Η ισχύς του υπαλληλικού κώδικα ενώ προβλεπόταν να αρχίσει την
01/01/1951 με το νόμο 1972/1951 μετατέθηκε την 1 η Μαΐου 1952 ενώ για τους
υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. με μεταγενέστερο νόμο ορίστηκε την 1 η Ιανουαρίου
1956. Ο κώδικας προέβλεπε μόνιμη ιεραρχία κατά κλάδο και η υπαλληλική
πυραμίδα τελείωνε στο βαθμό 1ο του Γενικού Διευθυντή. Η προαγωγή στο
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βαθμό αυτό ήταν αρμοδιότητας του Α.Σ.Δ.Υ. – Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων
Υπηρεσιών – το οποίο συνιστούσε ανεξάρτητη Αρχή.
Με το ν.δ. 2980/1954 η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε στο υπουργικό
συμβούλιο. Το 1964 με την αλλαγή πολιτικής εξουσίας, εμφανίστηκαν και οι
αλλαγές στις δομές της δημόσιας διοίκησης. Με το ν.δ.4352/1964 ορίστηκε
ότι, οι θέσεις των Γεν. Διευθυντών και Αναπληρωτών Γεν. Διευθυντών με
βαθμό 1ο, μετατρέπονται αυτοδικαίως με την αποχώρηση των υπαλλήλων
που τις κατέχουν, σε θέσεις επί τριετή θητεία.
Ο διορισμός γινόταν μετά από απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.
Έτσι αρχίζει η κομματική άλωση της δημόσιας διοίκησης. Η ρύθμιση αυτή,
κατά το μέρος που προέβλεψε την αντικατάσταση μονίμων ανωτάτων
υπαλλήλων, από τους επί θητεία, κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο
Επικρατείας καταργήθηκε δε με το ν.δ. 4555/1966 από τον επόμενο πολιτικό
φορέα. Με την κατάλυση της δημοκρατίας την 21.4.1967, επιχειρήθηκε
παρέμβαση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και με τη Συνταγματική
πράξη ΚΒ΄/1967 ορίστηκε ότι, για μια τριετία όλες οι κενές θέσεις από τον 3 ο
έως τον 1ο βαθμό της δημόσιας διοίκησης, θα πληρούνται με απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου από μετακλητούς υπαλλήλους.
Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας εκδόθηκε - από την κυβέρνηση
εθνικής ενότητας – το ν.δ. 76/74, το οποίο δημιούργησε συνθήκες
αποκατάστασης, όσων υπαλλήλων είχαν απολυθεί ή εξαναγκαστεί σε
παραίτηση.
Ο Ν. 22/1975 επανέφερε σε ισχύ τον κώδικα κάπως τροποποιημένο,
αλλά οι διατάξεις των προαγωγών παρέμειναν ως είχαν. Ενώ με τον
Ν.51/1975 επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και
εισήχθη ο βαθμός του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ως ενδιάμεσος μεταξύ
του 2ου και του 1ου. Το σύνολο των ρυθμίσεων με τις λοιπές διατάξεις του
Κώδικα κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 611/1977.

ΙΙΙ.

Η Συνταγματική Κατοχύρωση της Δημόσιας Διοίκησης
Η άσκηση λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, κατοχυρώνεται στην

παρ. 2 του άρ. 26 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία «……..Η
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εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την
Κυβέρνηση……..».
Εξάλλου στο άρθρο 103 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «……..Οι
δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν
το λαό…….» ενώ στην παρ. 4 ορίζεται «…….Οι δημόσιοι υπάλληλοι που
κατέχουν

οργανικές

θέσεις

είναι

μόνιμοι,

εφόσον

αυτές

οι

θέσεις

υπάρχουν……….».
Στην έννοια της δημόσιας διοίκησης, δεν ανήκουν μόνο οι υπηρεσίες
του Κράτους που ασχολούνται με τη δράση αυτού, αλλά και τα ν.π.δ.δ. τα
οποία ασκούν εξουσία, κατά παραχώρηση του Κράτους και οι υπάλληλοι
αυτών, ανήκουν στη δημόσια διοίκηση.
Κατά συνέπεια, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθορίζεται από
ένα πλέγμα νόμων και κανονιστικών πράξεων στα πλαίσια του συντάγματος.

IV

Οι Μεγάλες ανατροπές στη Δημόσια Διοίκηση
Με τις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 1981 υπήρξε αλλαγή του πολιτικού

φορέα στην Κυβέρνηση. Η νέα Κυβέρνηση ευαγγελιζόταν την «αλλαγή» στην
καθεστηκυία τάξη προς όφελος των πολιτών.
Δυστυχώς η αλλαγή η οποία επήλθε, σ’ όλες τις εκφάνσεις της
κοινωνικής ζωής, είχε υλικά οφέλη μόνο για τους ολίγους και εκλεκτούς του
συστήματος. Οι μεγάλες ανατροπές άρχισαν στη δημόσια διοίκηση, με την
κατάργηση βάσει του άρθρου 2 του Ν. 1232/25.2.1982 των ιεραρχικών
βαθμίδων γενικών διευθυντών και των αναπληρωτών γενικών διευθυντών. Οι
αρμοδιότητες των βαθμίδων αυτών, επανέρχονται σύμφωνα με την παρ. 4
του ως άνω άρθρου, στον Υπουργό ο οποίος με απόφασή του, τις μεν
αποφασιστικές τις μεταβιβάζει στους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου, τις
δε επιτελικές σε συμβούλους ή συνεργάτες.
Για τα ν.π.δ.δ. σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 10 του ίδιου ως άνω
άρθρου, περιήλθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου ν.π.δ.δ. Όπως η φύση
απεχθάνεται τα κενά το ίδιο και η πολιτική. Με το Ν. 1558/85 προβλέφθηκε ο
θεσμός των ειδικών γραμματέων, οι οποίοι ήσαν μετακλητοί υπάλληλοι και
ετέθησαν, επικεφαλής διοικητικών τομέων. Οι υπάλληλοι αυτοί, δεν είχαν
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γνώση και εμπειρία του γνωστικού αντικειμένου το οποίο, θεσμικά εκαλούντο
να εποπτεύσουν και το κενό που δημιουργήθηκε, με την κατάργηση των
βαθμίδων των γενικών διευθυντών και αναπληρωτών,

κατ’ουσία έγινε

μεγαλύτερο. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι του κόμματος, να αναπληρώσουν
εκείνους, οι οποίοι ηνάλωσαν την υπαλληλική τους ζωή, με τα θέματα του
τομέα τους. Η σύγκριση ήταν καταλυτική και άφησε έκδηλα τα ίχνη της στο
σώμα

της

δημόσιας

διοίκησης,

η

οποία

απομονώθηκε

και

περιθωριοποιήθηκε.
Πολλοί ανώτεροι υπάλληλοι αποχώρησαν ενώ άλλοι τοποθετήθηκαν στο
ψυγείο και στη θέσή τους τοποθετήθηκαν υπάλληλοι νεώτεροι αλλά
άπειροι.
Τον Απρίλιο του 1986 δημοσιεύτηκε ο πολλά υποσχόμενος νόμος
1586, ο οποίος είχε στόχο – κατά την ερμηνευτική εγκύκλιο – «…….να
απεγκλωβίσει τη δημόσια διοίκηση από το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί,
από την ακαμψία του βαθμολογικού συστήματος και την ανελαστικότητα του
οργανωτικού πλαισίου, που εκείνη επέβαλε και να αλλάξει ριζικά, τις δομές
από τις οποίες πηγάζουν, οργανωτικές παραμορφώσεις, στεγανοποιήσεις
λειτουργιών, αδρανοποίηση δυναμικού, αποσυντονισμός δραστηριοτήτων και
πλήθος άλλων δυσλειτουργιών, με συνέπεια την έλλειψη ενδιαφέροντος του
προσωπικού και τη χαμηλή παραγωγικότητα… ».
Είχε προηγηθεί ο Ν. 1505/84, ο οποίος προέβλεπε πλήρη αποσύνδεση του
βαθμού από το μισθό.
Το ενιαίο βαθμολόγιο έκαμε τομή στον υπαλληλικό κώδικα, ο οποίος
προέβλεπε βαθμολογική εξέλιξη και μόνιμη ιεραρχία. Η βαθμολογική κλίμακα
μειώθηκε δραστικά και καταργήθηκαν οι ενιαίες θέσεις και οι προαγωγές
πλέον διενεργούντο με τη συμπλήρωση μόνο συγκεκριμένου χρόνου. Η
υπαλληλική πυραμίδα κατέρρευσε. Επίσης αποδέσμευσε τα καθήκοντα του
υπαλλήλου από το βαθμό.
Στόχος του νέου βαθμολογίου ήταν - πάντα κατά την εγκύκλιο :
-

Η απόλυτη από τυπικά εμπόδια και αξιοκρατική από άποψη ουσιαστικών
προσόντων βαθμολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων.

-

Η

κατάργηση

της

αρχαιότητας

ως

παράγοντα

καθοριστικό

των

προαγωγών και των τοποθετήσεων υπαλλήλων και προϊσταμένων.
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-

Αυστηρή αξιοκρατική επιλογή προϊσταμένου από Υπηρεσιακό Συμβούλιο
στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των υπαλλήλων.

-

Συγκρότηση

των

υπηρεσιακών

συμβουλίων

από

υπηρεσιακούς

παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα.
-

Δυνατότητα

επιλογής

προϊσταμένου

από

υπαλλήλους

όλων

των

κατηγοριών (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ).

Το Συμβούλιο Επικρατείας δέχθηκε ότι το νέο σύστημα βαθμολογικής
εξέλιξης και πλήρωσης των θέσεων των προϊσταμένων, δεν αντίκειται στο
άρθρο 103 του Συντάγματος, εφόσον δεν παραβιάζεται ο κανόνας της
οργάνωσης

και

στελέχωσης

της

δημόσιας

διοίκησης

με

μονίμους

υπαλλήλους.

V.

Η Διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης
Οι προαναφερόμενοι νόμοι λόγω της μακρόχρονης εφαρμογής τους,

απεδείχθησαν ως δούρειοι ίπποι, για την άλωση της δημόσιας διοίκησης,
έξωθεν μεν από τους πάσης φύσεως ειδικούς γραμματείς, εκ των ένδον από
τους φίλα προσκείμενους υπαλλήλους στην κυβερνώσα παράταξη. Μία νέα
εποχή ανέτειλε για τη δημόσια διοίκηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την
απουσία ανωτάτων μονίμων υπαλλήλων και ικανών στελεχών – πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων – η οποία άρχισε σιγά αλλά σταθερά, να βυθίζεται σ’
ένα τέλμα από το οποίο δεν έχει ξεφύγει παντελώς.
Η κατάργηση της αρχαιότητας, δημιούργησε έλλειψη σεβασμού προς
υπαλλήλους, που είχαν περισσότερα έτη υπηρεσίας και γνώσεις και
επικράτησε η αυθάδεια σ’ όλα τα στάδια και η κομματοκρατία.
Πεπειραμένοι υπάλληλοι παραγκωνίστηκαν ή μετατέθηκαν για να
εξαναγκασθούν σε παραίτηση και οικογένειες διαλύθηκαν, προς δόξαν του
κόμματος. Οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων, που μετείχαν και συνεχίζουν να
μετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, είχαν όχι μόνο παντελή άγνοια των
διατάξεων του Κώδικα, αλλά όντες συνδικαλιστές, ανέπτυξαν τις πελατειακές
σχέσεις με τους υπαλλήλους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άνετη εκλογή
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τους σε μελλοντικές αρχαιρεσίες. Μετεβλήθησαν σε «δούρειους ίππους»
άλωσης της δημόσιας διοίκησης.
Οι επιλεγέντες προϊστάμενοι για τριετή θητεία, δεν επιδείκνυαν την
αυστηρότητα προς τους υφισταμένους τους, ως προς την προώθηση και
επίλυση των θεμάτων που τους είχαν ανατεθεί, «δια τον φόβον των
συνδικαλιστών» που συμμετείχαν ως αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων
στα υπηρεσιακά συμβούλια.
Κάθε υπουργικό γραφείο, κάθε πολιτική θέση, πλαισιώθηκε από
πλήθος έμπιστων συμβούλων, οι οποίοι ακολούθησαν άλλες μεθόδους και
συστηματικά, απέκοψαν δε τη διοίκηση από το πραγματικό της έργο. Πέραν
των συμβούλων προστέθηκαν και οι εμπειρογνώμονες,

εξοβελίζοντας το

προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και οδηγώντας το στην αδράνεια.
Οι υπηρεσίες έγιναν άνευρες, ασυντόνιστες, αδιάφορες και το
αποτέλεσμα αυτών είχε αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.
Το πειθαρχικό δίκαιο ήταν «σχολάζον» με ότι αυτό συνεπάγετο, για
την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, γιατί ο κομματισμός
αποστέρησε από τη κρατική διοίκηση ικανά, ανεξάρτητα και αφοσιωμένα στο
έργο τους δυναμικά στελέχη.
Κομματισμός και Συνδικαλισμός απεδείχθησαν κακοήθη μορφώματα
στο πολύπαθο σώμα της Δημόσιας Διοίκησης και παρά, τα κατά καιρούς
μέτρα που έχουν ληφθεί, δεν ήταν τόσο δραστικά ώστε να ανανήψει. Σήμερα
οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα, απαιτούν μεγάλο
δρασκελισμό, για την αντιμετώπιση των δύσκολων και πολύπλοκων θεμάτων
πράγμα που δεν μπορεί να συμβάλλει η σημερινή Δημόσια Διοίκηση.

VΙ.

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ

ΤΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Το 1990 με την αλλαγή του πολιτικού φορέα στην Κυβέρνηση,
εκτιμήθηκε ότι, η ακρωτηριασμένη δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να συνεχιστεί
χωρίς την κορυφή της υπαλληλικής πυραμίδας που είναι ο Γεν. Διευθυντής.
Από τα πρώτα νομοθετήματα ήταν ο Ν. 1892/90, ο οποίος με το άρθρο
78 έδωσε εξουσιοδότηση ώστε, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
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πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου
υπουργού, να συσταθούν, μία ή περισσότερες γενικές διευθύνσεις, αναλόγως
των οργανικών και λειτουργικών αναγκών.
Επίσης με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου συστήθηκε το Ειδικό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή των Γεν. διευθυντών. Οι επιλεγόμενοι
θα παρέμεναν στη θέση τους για μία τριετία.
Η δεύτερη φάση της αναμόρφωσης του βαθμολογικού συστήματος
ήταν η έκδοση του Ν. 2085/92. Ο νόμος αυτός, καθιστά με τις διατάξεις του,
την δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία μόνιμη και κατατάσσει τους εργαζόμενους
του δημόσιου τομέα, σε πέντε κατηγορίες:
-

ΕΘ →

ειδικών θέσεων

-

ΠΕ →

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

-

ΤΕ

→

τεχνολογικής εκπαίδευσης

-

ΔΕ

→

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

-

ΥΕ

→

υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Για κάθε κατηγορία, προβλεπόταν κλίμακα βαθμών και καθόρισε, τη
χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε βαθμό. Εισήγαγε ως προϋπόθεση για
την προαγωγή στο βαθμό του διευθυντή, την πρόταση στην έκθεση «κατ’
εκλογήν» ενώ στο βαθμό του Γεν. Διευθυντή την «κατ’ απόλυτον εκλογήν».
Η πρόνοιά του για την εκλογή στο βαθμό αυτό, ήταν το ειδικό υπηρεσιακό
συμβούλιο, κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του αρ. 78 του ν. 1892/90. Η εξίσου
σημαντική πρωτοβουλία της χρονικής αυτής περιόδου ήταν, η έκδοση του
Π.Δ. 318/92, σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού, το οποίο εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του αρ. 54 του Ν. 1943/91. Το διάταγμα αυτό, είχε πολλές
πρόνοιες και αν εφαρμοζόταν σωστά, θα είχαμε άλλο επίπεδο δημόσιας
διοίκησης σήμερα.
Δυστυχώς οι συνδικαλιστές συνέβαλαν ή στην περιθωριοποίησή του, ή
στην στρεβλή εφαρμογή του, όταν ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, στην
ειδική επιτροπή αξιολόγησης, θεωρούσαν τους πάντες άριστους. Ζητούμενο
είναι πως με τόση πληθώρα αρίστων υπαλλήλων όπως χαρακτηριζόταν ο
δημόσιος τομέας, βρισκόταν σε τέλμα.
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Κατά την περίοδο 1994 – 2004 με την αλλαγή Κυβέρνησης ανετράπη εκ
νέου, το βαθμολογικό καθεστώς και εισήχθη νέο, σύμφωνα με τον Ν. 2190/94
που προέβλεπε πάλι κινητή ιεραρχία.
Η μόνη καινοτομία του νόμου ήταν, η σύσταση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το
άρθρο 2 αυτού.
Αυτή τη φορά οι θέσεις των γενικών διευθυντών, διέφυγαν της μήνιος των
κρατούντων. Πιθανόν να διέγνωσαν το αρχικό τους λάθος. Η νέα βαθμολογική
διάρθρωση είχε τη συγκυρία της 5ετίας, μέχρι που εκδόθηκε ο νέος
υπαλληλικός κώδιξ (Ν. 2683/99), ο οποίος καθιέρωσε μικτό σύστημα
βαθμολογικής εξέλιξης. Οι πέντε βαθμοί της κλίμακας προσδιορίζονταν
αλφαβητικά (Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ και Ε΄) και οι δύο παρέπεμπαν σε θέσεις
προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γεν. Διεύθυνσης.
Υπήρχε μεικτό σύστημα κινητής και σταθερής ιεραρχίας και ο νέος κώδιξ,
καθιέρωσε με το αρ.82 τη συνέντευξη των υποψηφίων στο ειδικό υπηρεσιακό
συμβούλιο προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους για να διαμορφώσουν
τα μέλη γνώμη ,για την ικανότητα και την προσωπικότητά τους.
Κατά την περίοδο 2004 – 2008 με τη νέα πολιτική αλλαγή ο ν. 3260/04
τροποποίησε τον υπαλληλικό κώδικα, ως προς το θέμα των προαγωγών και
επανέφερε σε ισχύ, τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/94. Η μεταβατική
όμως διάταξη, της παρ. 2 του αρ. 11 του νόμου, σύμφωνα με την οποία
«…..Κατά την πρώτη εφαρμογή για την επιλογή γενικών διευθυντών,
κρίνονται οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στο βαθμό Α΄ της ΠΕ κατηγορίας
και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας 20 έτη…….» δεν μπορεί να απαιτεί τα
εύσημα για τον συντάκτη, διότι έδωσε τη δυνατότητα σε υπαλλήλους, χωρίς
καμία εμπειρία ως Προϊστάμενοι Τμήματος και Διεύθυνσης, να ηγηθούν της
δημόσιας διοίκησης. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
Ο νέος υπαλληλικός κώδιξ (Ν.3528/07) τουλάχιστον, καινοτόμησε και
έθεσε το λίθο της αντικειμενικότητας με τη θέσπιση μορίων, στα επί μέρους
προσόντα των υποψηφίων προϊσταμένων.
Ενώ ο Ν.3839/10 τέκνον της νέας ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου,
τροποποίησε βασικά άρθρα του κώδικα, τα σχετικά με τις επιλογές των
προϊσταμένων ώστε να αλωθεί το σύστημα της δημόσιας διοίκησης από τους
νέους εντολοδόχους.
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VΙΙ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Με τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση, δεν
εμπεδώνεται το αίσθημα ευθύνης. Οι παρεμβάσεις αυτές, έθραυσαν τη
ραχοκοκαλιά της και η βλάβη κατέστη ανήκεστος, γιατί τα αίτια που την
προκάλεσαν, συνεχίζονται, έστω και σε ηπιότερη μορφή, από την αντίστοιχη
της 10ετίας του ’80.
Οι παρεμβάσεις εγκλώβισαν τη δημόσια διοίκηση σ΄ ένα κομματικό
πάρε – δώσε και το σύστημα του βαθμολογίου δεν ανέδειξε τους πράγματι
ικανούς. Η μετριοκρατία υπερίσχυσε - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – και η
τακτική της ήσσονος προσπάθειας – την οποία κατέστησε «μανιφέστο» ο
συνδικαλισμός, κυριάρχησε παντού.
Η υπαλληλική πυραμίδα, κατελύθη και υπάλληλοι μειωμένων τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων, ελέω κόμματος, αναρριχήθηκαν σε θέσεις, τις
οποίες ευτέλισαν με την ανικανότητά τους. Πώς να εμπνεύσει ο επικεφαλής,
το υπ’ αυτού προσωπικό, όταν ο ίδιος εστερείτο γνώσεων και εμπειρίας.
Στο σημείο αυτό αρμόζει, η αποστροφή του ποιήματος του Κ. Καβάφη
«……...Όσο από μέριμνα του Κράτους και Διοίκηση ούτε που ήξερε τι γινόταν
γύρω του………».
Δεν μετρήθηκαν ποτέ τα ποιοτικά αποτελέσματα της βασικής
μεταρρύθμισης. Ίσως και να μην χρειαζόταν. Ο πολίτης βίωνε στην
περίπτωσή του, τη διάλυση της υπηρεσίας. Η δημόσια διοίκηση έγινε
αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική.
Εξ’ άλλου η διάβρωση της κοινωνίας στο φαινόμενο της διαφθοράς,
δεν θα άφηνε ανέγγιχτο το χώρο της δημόσιας διοίκησης., με αποτέλεσμα
σήμερα η Δημόσια Διοίκηση να είναι ο «Μεγάλος Ασθενής».

VΙΙΙ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με τη σημερινή κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να ανακάμψει η χώρα

κοινωνικά και ηθικά. Απαιτείται επανεκκίνηση της δημόσιας διοίκησης.
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Επιβάλλεται πλήρης αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού, ανεξάρτητα από
πολιτικές πεποιθήσεις και ορθολογική αξιοποίησή του, που σημαίνει ένταξη
στην παραγωγική διαδικασία ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανότητές του.
Οι υπάλληλοι δίνουν όρκο να είναι υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους,
ταγμένοι στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη και όχι, στην υπηρεσία του
κόμματος που είναι στην εξουσία. Από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λάβει
η Πολιτεία είναι τα εξής:
-

Δημιουργία μόνιμης ιεραρχίας

-

Αυστηρά αξιολόγηση των υπαλλήλων, με ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά και έλεγχος, από ειδική επιτροπή χωρίς τη συμμετοχή
συνδικαλιστών.

-

Σύσταση

και

συγκρότηση

υπηρεσιακών

συμβουλίων

από

πανεπιστημιακούς και δικαστικούς χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων
των εργαζομένων. Οτιδήποτε στοιχεία ζητηθούν θα τα παρέχει η
αρμόδια υπηρεσία. Ο οικείος Γεν. Διευθυντής ή Διευθυντής Διοικητικού
θα είναι εισηγητής χωρίς ψήφο.
-

Εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, και κυρίως των
διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου όταν απαιτείται.

-

Προαγωγή με άκρως αντικειμενικά κριτήρια και ανάλογα με την
απόδοση και το έργο του κάθε κρινομένου.
Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι επίπονος

και μακροχρόνιος, γιατί οι εγγενείς αδυναμίες της δεν είναι δυνατόν να
εκλείψουν «εν μια νυκτί» όσα νομοθετήματα και αν ψηφιστούν. Η υπαλληλική
συνείδηση και νοοτροπία δεν νομοθετείται, αλλά καλλιεργείται συστηματικά,
με παραδείγματα που δημιουργούν το έναυσμα και την ευγενή άμιλλα.
Για να εκσυγχρονιστεί εκ βάθρων, χρειάζεται πολιτική λύση, η οποία θα
εφαρμοσθεί και θα είναι συνεχής. Η Δημόσια Διοίκηση για να αρθεί στο ύψος
των σημερινών περιστάσεων, χρειάζεται βαθειά τομή.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, την εύρυθμη δημόσια διοίκηση, δεν την
έχουν ανάγκη μόνο οι πολίτες, αλλά και οι πολιτικοί.
«Χρειάζεται αρετή και τόλμη»
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