
 

 

 

 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 

Ππορ ηοςρ Τποςπγούρ  1) Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ 2) Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

και Πεπιβάλλονηορ και Τποδομών 

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηρεηξνχληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνυπνζέηνπλ, 

πξσηίζησο, ηελ εμνπδεηέξσζε θάζε πξνζπάζεηαο λα επηβηψζνπλ ηδηνηειή 

ζπληερληαθά «νρπξά» πνπ, είλαη πξντφληα ηεο πιεζσξηθήο θαη γη’ απηφ ζπρλά 

πξφρεηξεο θαη απνζπαζκαηηθήο, θαηνρχξσζεο πξνλνκίσλ δηαθφξσλ νκάδσλ κε ηζρχ 

ζηε γξαθεηνθξαηία ή ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ππνπξγείσλ ή θαη θπβεξλήζεσλ. 

Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαηψληζε, θαηά παξάβαζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο π.ρ. 

Ν.3839/2010, 4024/11, αιιά θαη ζηεξηδφκελσλ ζε απηή γλσκνδνηήζεσλ ηνπ ΣηΔ επί 

ζρεδίσλ, Π.Γ. ησλ νξγαληζκψλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Δζσηεξηθψλ, ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ππαιιήισλ ΠΔ ή ΤΔ ησλ ηδίσλ ή ζπλαθψλ 

θιάδσλ, Σρνιψλ ή Τκεκάησλ ηεο Δληαίαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ 

θαη Τ.Δ.Ι..  

Δάλ ε λνκνζεηεζείζα, πξνζθάησο, δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ απνζθνπεί ζηελ επηβεβαίσζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ελψπηνλ ηεο Βνπιήο φηη ζα ηζρχζνπλ νη θαλφλεο ηεο 

αμηνθξαηίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε, 

ψζηε λ’ αλαδεηρζνχλ πέξαλ ησλ βαζηθψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπο, πξφζζεηα 

πξνζφληα ηθαλά λα ζπκβάιινπλ ζε κηα ειπηδνθφξα λέα ζηειέρσζε ηνπ Κξάηνπο, πσο 

δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη εμ ππαξρήο ζα δηαρσξίδνληαη ππάιιεινη ησλ ηδίσλ 

θιάδσλ, ησλ δπν ηζφηηκσλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ πηπρηνχρσλ ΠΔ ή ΤΔ ηεο Δληαίαο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.  

ΑΠΟΣΟΛΟ ΥΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 

ΒΟΤΛΔΤΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΟΚ 

ππώην ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 



Απηφ επηρεηξείηαη, δπζηπρψο, απφ ζεηξά Οξγαληζκψλ, Υπνπξγείσλ θαη Ν.Π.Γ.Γ. πνπ 

πξνσζνχληαη γηα γλσκνδφηεζε ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πξντζηακέλσλ πξνβιέπνληαη κφλν θιάδνη ΠΔ θαη απνθιείνληαη 

φκνηνη θιάδνη ΤΔ ή νξίδεηαη θιάδνο ΠΔ θαη ελ ειιείςεη …ΤΔ! 

Δηδηθφηεξα αλαθέξνκαη ζε δηάθνξα ζρέδηα Π.Γ./ησλ γηα ηνπο Οξγαληζκνχο ησλ 

ππνπξγείσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Υπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη παξαθαιψ 

πξψηα – πξψηα ηνλ θαη’ εμνρήλ αξκφδην ππνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο αιιά, 

βεβαίσο, θαη ηνπο αλαθεξφκελνπο ππνπξγνχο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Υπνδνκψλ θαη 

Πεξηβάιινληνο λα ζεβαζηνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, λ’ αλαθφςνπλ ην «δήιν» 

νξηζκέλσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, εζηζκέλσλ ζηηο δηαθξίζεηο ππέξ ησλ 

θπξίαξρσλ, ζηα ππνπξγεία απηά, ζπληερληψλ θαη εηο βάξνο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπο θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηε Βνπιή γηα φ, ηη θαηά θαζήθνλ ζα πξάμνπλ ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ν 

αλαρξνληζηηθφο ζπληερληαθφο «εηζηζειηζκφο» ζηα ππνπξγεία ηνπο θαη γεληθφηεξα ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 

  

 

Αζήλα, 19/8/2014 

Ο ΔΡΩΣΩΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗ 
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