
 
 
 

Νέα Γ/λζε: Φαξ. Τξηθνύπε 50 Τ.Κ. 10680  
 

Aζήλα, 12 Μαξηίνπ 2010  
 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Σχέδιο Νόμου για ηην επιλογή προϊζηαμένων ζηο Δημόζιο 
  
Πάγηα ζέζε ηνπ Γεκνζηνϋπαιιειηθνύ Σπλδηθαιηζηηθνύ Κηλήκαηνο ήηαλ θαη είλαη ε αμηνθξαηηθή 

θαη αληηθεηκεληθή επηινγή ηωλ ζηειερώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, γηαηί κηα ηέηνηα επηινγή είλαη 
ε βάζε αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο. 

 
Η πειαηεηαθή ζρέζε, ην ξνπζθέηη, ε νκεξία ζηελ θάζε θνξά θπβεξλεηηθή εμνπζία, είλαη κέρξη 

ζήκεξα νη βαζηθέο αηηίεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο. 

 
Οη παζνγέλεηεο απηέο είλαη άξξεθηα δεκέλεο κε ην «ζύζηεκα επηινγήο ηωλ πξνϊζηακέλωλ 

νξγαληθώλ κνλάδωλ» πνπ ππάξρεη. Δπηβαιιόηαλ ινηπόλ άκεζε αιιαγή θαη λένο λόκνο. 

 
Γπζηπρώο ην ππό ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ζρέδην λόκνπ γηα ην «ζύζηεκα επηινγήο ηωλ 

πξνϊζηακέλωλ θ.ιπ» είλαη θαηώηεξν ηωλ εμαγγειηώλ ηεο Κπβέξλεζεο.  
 

Δίλαη κηα πνιηηηθή κε πιήζνο από αληζόηεηεο θαη αδηθίεο ζηε κνξηνπνίεζε θαη ζηάζκηζε ηωλ 
ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόληωλ, κε δηαηήξεζε ηεο ζπλέληεπμεο ρωξίο αζθαιηζηηθέο 

δηθιίδεο ζην ξνπζθέηη, κε θαηάξγεζε από ηα ζπκβνύιηα επηινγήο ηεο εθπξνζώπεζεο ηωλ 
εξγαδόκελωλ θαη ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Υ. (πξώηε θνξά κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε), κε ζέζπηζε κεηαβαηηθώλ 

δηαηάμεωλ πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 

 
Η ζπγθξόηεζε ηνπ ΔΙ.Σ.Δ.Π. (ρωξίο εθπξνζώπεζε ηεο ΑΓΔΓΥ) κε 4 κέιε από ην ΑΣΔΠ θαη 1 

κέινο από ην βνεζό ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε είλαη έμω από ην πλεύκα ηνπ Σπληάγκαηνο. 
 

Καηά ην Σύληαγκα ν ξόινο ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ηνπ ζπλήγνξνπ ηνπ πνιίηε, είλαη 
νξηνζεηεκέλνο ζε άιιε βάζε από απηόλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ην παξόλ Ννκνζρέδην.  

 
Γηα δε ην κεηαβαηηθό δηάζηεκα, ε ζύλζεζε ηνπ ΔΙ.Σ.Δ.Π απνηειεί πξόθιεζε (5 ζπληαμηνύρνη 

δηθαζηέο). 

 
Δπνκέλωο ην Ννκνζρέδην πνπ θαη’ αξρήλ πξνηάζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο δελ 

είλαη νύηε αμηνθξαηηθό, νύηε αληηθεηκεληθό, νύηε δίθαην. 
 

Απνκέλεη λα αλαιεθζνύλ πξωηνβνπιίεο από ηελ Κπβέξλεζε, γηα έλαλ εηιηθξηλή δηάινγν κε ην 
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, γηα έλα ζύζηεκα επηινγήο πξνϊζηακέλωλ, πνπ ε θνηλωλία θαη νη 

εξγαδόκελνη ζα απνδερζνύλ. 
 

 

Από ηε Γξακκαηεία ηεο ΠΑΣΚ/ΓΥ 


