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«Ζούγκλα» οι εργασιακές σχέσεις 
 

Στις γραµµές που ακολουθούν θα επιχειρήσουµε να κωδικοποιήσουµε τις 
δραµατικές αλλαγές που επέρχονται στις εργασιακές σχέσεις µε το προτεινόµενο 
σχέδιο νόµου της κυβέρνησης, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή. Θεωρούµε ότι οι αλλαγές 
αυτές θα πλήξουν τη ζωή των εργαζοµένων περισσότερο και από τις µεγάλες 
µειώσεις που φέρνει το νέο µισθολόγιο – βαθµολόγιο. 
 

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων 
 

Καταργούνται µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου (αν ψηφιστεί από τη 
Βουλή το σχέδιο νόµου όπως κατατέθηκε) οι οργανικές θέσεις πολιτικών δηµοσίων 
υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆.. 
Μεταξύ των εξαιρέσεων που προβλέπονται είναι και οι θέσεις του εκπαιδευτικού 
προσωπικού της ανώτατης βαθµίδας εκπαίδευσης (άρθρο 33, παρ.1α). 

Καταργούνται µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου (αν ψηφιστεί από τη Βουλή 
το σχέδιο νόµου όπως κατατέθηκε) οι θέσεις εργαζοµένων µε σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους ΟΤΑ πρώτου και 
δεύτερου βαθµού και τις επιχειρήσεις τους που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε  
ΟΤΑ (περιλαµβανοµένων και των δηµοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης), 
καθώς και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005, όπως έχουν 
τροποποιηθεί µε το Ν. 3899/10 (άρθρο 34, παρ. 2). 
 

∆οκιµαστική υπηρεσία - Μονιµοποίηση 
 

Καταργείται η αυτοδίκαιη µονιµοποίηση των δοκίµων δηµοσίων υπαλλήλων και 
εφεξής θα γίνεται µόνο µε κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µετά από αξιολόγηση της 
απόδοσης του υπαλλήλου σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων, καθώς και της 
συµπεριφοράς και των προσωπικών του ικανοτήτων. Ειδικότερα: 
 

Εισαγωγικός βαθµός είναι ο βαθµός ΣΤ’ και µετά το πέρας της δοκιµαστικής 
δετούς περιόδου, ο υπάλληλος µονιµοποιείται εφόσον: 
 

� στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, µε βάση τη βαθµολόγηση της απόδοσής 
του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθµολόγηση των λοιπών 
κριτηρίων αξιολόγησης βαθµολογία µεγαλύτερη της βάσης και 

� κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυχής η δοκιµαστική του υπηρεσία. 
Εφόσον ο δόκιµος υπάλληλος µονιµοποιηθεί, προάγεται στο βαθµό Ε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
� Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος συναφούς µε τα αντικείµενα, στα οποία 

είναι δυνατόν, κατά της οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν, 
κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό ∆’. 

� Οι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς µε τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά 
της οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως 
δόκιµοι στο Βαθµό Ε’. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει τον υπάλληλο µη 
ικανό να µονιµοποιηθεί, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί, κατά 
περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιµαστικής υπηρεσίας του 
υπαλλήλου από έξι (6) µέχρι δώδεκα (12) µήνες, εφόσον, µε βάση την έκθεση αξιολόγησης 
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του 
κρινόµενου προκειµένου να µονιµοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, µετά τη λήξη της 
παράτασης της δοκιµαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό 
συµβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την 
περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται µισθολογικά. 
 

Αξιολόγηση 
 

Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση 
ιδίως σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στόχους, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο µονάδας και η συµπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, 
αποτελούν αντικείµενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο 
(άρθρο 7, παρ. 3). 

Υφιστάµενα ειδικά συστήµατα αξιολόγησης και συστήµατα επιλογής 
προϊσταµένων για τις κατηγορίες προσωπικού των εκπαιδευτικών, των δικαστικών 
υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου καιο των µονίµων αγροτικών 
ιατρών, µπορούν να διατηρούνται σε ισχύ µε Π.∆τα που εκδίδονται µετά από πρόταση 
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου 
κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου (άρθρο 7, παρ. 5). 
 

 
Κρατικός υπάλληλος 

 
Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόµου εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του «κρατικού 

υπαλλήλου». Οι υπάλληλοι παύουν να ανήκουν αποκλειστικά στα οικεία υπουργεία. 
Ανήκουν στο Κράτος και διοικούνται από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον οικείο Υπουργό. Τι σηµαίνει αυτό; Η απάντηση - µε 
εύγλωτο τρόπο - στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόµου: «Ο υπάλληλος δεν 
παραµένει για όλη του τη ζωή εκεί που έτυχε να προσληφθεί, αλλά υπηρετεί κάθε φορά 
στην υπηρεσία (υπουργείο ή αποκεντρωµένη υπηρεσία), όπου υφίστανται ανάγκες που 
πρέπει να εξυπηρετηθούν από τους καταλληλότερους υπαλλήλους του Κράτους». 
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