ΖΚΘΕΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
«ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΑΝΩΣΑΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Α..Ε.Π.),
ΕΝΙΧΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ»
Στισ 12 Δεκεμβρίου 2018 (10.00 π.μ.) το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
ζκεςε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ το ωσ άνω ςχζδιο νόμου. Κατά τθ διαδικαςία τθσ
διαβοφλευςθσ, θ οποία ζλθξε ςτισ 17 Δεκεμβρίου 2018 (14.00 μ.μ.) αναρτικθκαν
ςυνολικά πενιντα ζξι (56) ςχόλια και προτάςεισ.
ΤΝΟΨΗ ΧΟΛΙΩΝ
Άρκρο 1:
Υπεβλικθ ςχόλιο που προτείνει να επιςυνάπτονται ςκαναριςμζνα τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά ςτισ εκάςτοτε προκθρφξεισ αντί τθσ φωτοτφπθςθσ και τθσ
ταχυδρομικισ τουσ αποςτολισ προκειμζνου να μειϊνεται το κόςτοσ και ο χρόνοσ
προετοιμαςίασ του υποψθφίου για τθν ςυμμετοχι του ςτισ προκθρφξεισ.
Επιπλζον, ςε ότι αφορά ςτθν επιλογι υπθρεςίασ ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ
ηθτικθκε θ «εξίςωςθ» τθσ διετοφσ παραμονισ με τισ ιδθ υπάρχουςεσ κθτείεσ.
Υπεβλικθ ςχόλιο που προτείνει να ξεκινιςει θ αναγνϊριςθ του Β.Ε.Κ. από τα Ι.Ε.Κ.
ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα όςοι ζχουν αποφοιτιςει από μία τεχνικι ςχολι και
δεν ζχουν ακόμα αποκτιςει δίπλωμα από τθν ςχολι τουσ να ζχουν τθνδυνατότθτα
να βρουν εργαςία.
Υπεβλικθ ςχόλιο να αρκεί θ ριτρα τθσ υποχρεωτικισ πενταετοφσ παραμονισ ςε
κζςθ του Δθμοςίου/ΝΠΔΔ/ΟΤΑ από προθγοφμενο διοριςμό ωσ προχπόκεςθ για να
ςυμμετάςχει κάποιοσ εκ νζου ςε προκιρυξθ του ΑΣΕΠ. Διότι ζτςι εγκλωβίηονται
άνκρωποι ςε φορείσ με κζςεισ και εργαςιακά αντικείμενα που δεν επικυμοφν.
Άρκρο 2

Προτείνεται, αφενόσ, να επαναδιατυπωκεί θ διάταξθ διότι το ψθφιακό
οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλεσ τισ κζςεισ και όχι μόνο τισ κενζσ όπωσ
επιςθμαίνει θ διάταξθ, αφετζρου, να λθφκεί μζριμνα για τθν διεκδίκθςθ των κενϊν
κζςεων των φορζων τόςο από μονίμουσ όςο και από υπαλλιλουσ Ι.Δ.Α.Χ., διότι
παρατθρείται μεγάλθ μείωςθ των κενϊν τουσ κζςεων για υποβολι αιτιςεων.
Υπεβλικθ ςχόλιο να καταργθκεί ο κλάδοσ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων κατθγορίασ ΥΕ
και να αντικαταςτακεί ωσ ΔΕ Φυλάκων –Νυχτοφυλάκων διότι κα πρζπει να
περιλαμβάνεται πρόβλεψθ ςτισ προκθρφξεισ του ΑΣΕΠ για τουσ πιςτοποιθμζνουσ
αποφοίτουσ ΙΕΚ. Να λθφκεί μζριμνα για τουσ διπλωματοφχουσ ΔΕ ΙΕΚ τθσ
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ειδικότθτασ Στζλεχοσ Υπθρεςιϊν Αςφάλειασ ι Στζλεχοσ Αςφαλείασ Προςϊπων και
Υποδομϊν.
Άρκρο 3
Υπεβλικθ ςχόλιο για τουσ ςυμβαςιοφχουσ θμεριςιουσ φφλακεσ και νυχτερινοφσ
φφλακεσ ςτο ΥΠ.Ο.Α. ειδικότθτασ «Φφλακασ Μουςείων και Αρχαιολογικϊν Χϊρων»
που εργάηονται ςε μουςεία και εφορείεσ αρχαιοτιτων, να μποροφν να εργάηονται
επίςθσ ςε μνθμεία και πολιτιςμικοφσ χϊρουσ.
Περαιτζρω, ηθτικθκε να γίνουν άμεςα προςλιψεισ τακτικοφ προςωπικοφ μζςω
προκθρφξεων ΑΣΕΠ ΔΕ Ημεριςιων φυλάκων Αρχαιοτιτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων
Αρχαιοτιτων ςτα Μουςεία και ςτουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ του ΥΠΠΟΑ που
υπολειτουργοφν. Απαιτείται ςτελζχωςθ με εξειδικευμζνο προςωπικό από ΙΕΚ με
κρατικι πιςτοποίθςθ από ΕΟΠΠΕΠ. Επίςθσ, να ενιςχυκεί αρικμθτικά το εποχικό
προςωπικό κατά το κερινό διάςτθμα και οι προςλθφκζντεσ να διακζτουν επίπεδο
ξζνθσ γλϊςςασ τουλάχιςτον Β2 (ςυμβαςιοφχοι και μόνιμοι).
Άρκρο 4
Προτάκθκε μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου που αφορά ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ
ενϊ ςτισ εποχιακζσ προςλιψεισ να υπάρχει ζνα ποςοςτό πολυτζκνων που
καταλαμβάνει αυτζσ τισ κζςεισ «….γιατί δεν μπορεί άλλοσ εάν δεν είναι
πολφτεκνοσ».

Άρκρο 5
Υπεβλικθ ςχόλιο που αναφζρεται ςε «φωτογραφικά» προςόντα ςτισ προκθρφξεισ
ΑΣΕΠ. Αντίκετα, να ςυμμετζχουν όλοι ςτθ βάςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ. Επίςθσ, για
το μθ ιςάξιο των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων εκπαιδευτικϊν επίπεδο τθσ
φλθσ του διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει για τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ το
ΑΣΕΠ.
Άρκρο 9
Υπεβλικθ ςχόλιο ϊςτε ςτο τζλοσ του άρκρου θ φράςθ «Πρόεδροσ του Συμβουλίου
ορίηεται μζλοσ του ΑΣΕΠ» που αφορά το ςυμβοφλιο τθσ παρ 2 του άρκρου 86 του
ΥΚ να τροποποιθκεί ωσ εξισ: «Πρόεδροσ του Συμβουλίου ορίηεται το ανϊτερο κατά
διαβάκμιςθ μζλοσ του ΑΣΕΠ ι το αρχαιότερο κατά ςειρά μεταξφ μελϊν τθσ ίδιασ
βακμίδασ.
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Άρκρο 34
Υπεβλικθ ςχόλιο να προβλεφκεί άδεια για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ με
ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ που αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ και
απαιτείται να τουσ ςυνοδεφει ο υπάλλθλοσ ςτο νοςοκομείο, ιδίωσ, όταν απαιτείται
μετακίνθςθ ςε άλλθ πόλθ.
Άρκρο 35
Υπεβλικθ ςχόλιο για τθν αναγκαιότθτα αντίςτοιχθσ τροποποίθςθσ του άρκρου του
ν. 3584/2007.
Υπεβλικθςαν ςχόλια για τθν μικρι χρονικι διάρκεια των δεκατεςςάρων (14)
θμερϊν τθσ άδεια εξετάςεων αντί των είκοςι (20) που ίςχυαν ςτο παρελκόν κάτι
που είναι ςε βάροσ τθσ χριςθσ Κανονικισ Αδείασ των υπαλλιλων που τθν
δικαιοφνται.
Υπεβλικθ ςχόλιο να επανεξεταςτεί το κζμα των μετεγγραφϊν των δθμοςίων
υπαλλιλων όπωσ ςυνζβθ με τθν ρφκμιςθ για τουσ ζνςτολουσ ϊςτε οι δθμόςιοι
υπάλλθλοι να δφνανται να ολοκλθρϊνουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτον τόπο που
υπθρετοφν για ευνόθτουσ λόγουσ.
Υπεβλικθ ςχόλιο να προβλεφκεί ρθτά θ δυνατότθτα χριςθσ αδειϊν για τουσ
υπαλλιλουσ ΟΤΑ που φοιτοφν ςτο ΕΑΠ όπωσ προβλζπεται για τουσ δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ.
Άρκρο 36
Υπεβλικθ ςχόλιο για τθν εκπαιδευτικι άδεια λόγω φοίτθςθσ δθμοςίου υπαλλιλου
ςε μεταπτυχιακό κφκλο ςπουδϊν να δίνεται με τθν ζναρξθ των ςπουδϊν απευκείασ
από τθν Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Φορζα εντόσ πζντε (5) εργάςιμων
θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Για τα μεταπτυχιακά που είναι ςε άλλο νομό
από τον νομό εργαςίασ να δίνεται δφο (2) θμζρεσ τθν εβδομάδα. Σε μεταπτυχιακά
που είναι ςε άλλθ Περιφζρεια από αυτιν τθσ εργαςίασ να δίνεται τριϊν (3) θμερϊν
άδεια για τθν διάρκεια των ςπουδϊν. Επίςθσ, για τουσ ιδθ φοιτοφντεσ, να δίνεται
ςτουσ υπαλλιλουσ το ςφνολο των θμερϊν εκπαιδευτικισ αδείασ για χριςθ από τθν
ζναρξθ του εξαμινου μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του υπθρεςιακοφ
ςυμβουλίου και όχι πζραν τθσ λιξθσ των ςπουδϊν. Τζλοσ, να αποςαφθνιςτεί εάν ο
υπάλλθλοσ δικαιοφται να λαμβάνει εκπαιδευτικι άδεια και τθν περίοδο τθσ
ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ ςτθν οποία δεν παρακολουκεί
μακιματα.
Άρκρο 37
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Υπεβλικθ ςχόλιο ϊςτε ςτο πλαίςιο τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ να απαλειφκοφν ι να
τροποποιθκοφν τα άρκρα 58 παρ 1 του ν. 3528/2007 και 65 παρ 1 του ν. 3584/2007
διότι υπάρχουν υπάλλθλοι που πριν τον διοριςμό τουσ είχαν προχπθρεςία με
ςυμβάςεισ άνω των δζκα ετϊν ςτο δθμόςιο, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν τίτλων
και υποψιφιοι διδάκτορεσ και δεν μποροφν να ηθτιςουν τθν άδεια υπθρεςιακισ
εκπαίδευςθσ διότι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν δοκιμαςτικι υπθρεςία ενϊ κα
μποροφςε ο χρόνοσ τθσ ςυμβάςεϊσ τουσ να προςμετράται ςχετικά.
Άρκρο 39
Υπεβλικθ ςχόλιο ϊςτε για λόγου ίςθσ μεταχείριςθσ να εναρμονιςτεί θ ρφκμιςθ τθσ
διάταξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 24 του ν. 3584/2007 που προβλζπει ότι θ
προκεςμία για διοριςμό μπορεί να παρατακεί ωσ δφο (2) μινεσ μόνο μία φορά για
εξαιρετικοφσ λόγουσ με τθν ρφκμιςθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ 2 του άρκρου 17 του ν.
3528/2007 που προβλζπει ότι θ προκεςμία για διοριςμό μπορεί να παρατακεί ζωσ
ζξι (6) μινεσ μόνο μία φορά για εξαιρετικοφσ λόγουσ.
Άρκρο 41
Υπεβλικθ ςχόλιο για τθν αναγκαιότθτα δεςμευτικισ χρονικισ προκεςμίασ
ολοκλιρωςθσ των ΕΔΕ 2 ι 3 μθνϊν «…Θα πρζπει θ άςκθςθ πεικαρχικισ δίωξθσ από
ενδεχόμενα πεικαρχικά παραπτϊματα από τθν ΕΔΕ να γίνεται αμελλθτί και θ
παραβίαςθ του χρόνου άςκθςθσ τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ να καταςτεί αυτοτελζσ
πεικαρχικό παράπτωμα ενταςςόμενο ςτθν παράβαςθ του υπθρεςιακοφ κακικοντοσ
του Εντολζα τθσ ΕΔΕ, ωσ ζχοντα τθν αρμοδιότθτα του πεικαρχικοφ
Προϊςταμζνου…».
Άρκρο 44
Υπεβλικθ ςχόλιο για τθν επζκταςθ τθσ ρφκμιςθσ ςε κζματα μετατάξεων και
αποςπάςεων των εκπαιδευτικϊν.
Υπεβλικθ ςχόλιο ότι τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια απορρίπτουν ςυλλιβδθν τισ
αιτιςεισ μετατάξεωσ ςε ανϊτερθ κατθγορία με το ςκεπτικό ότι θ ειδικότθτα του
πτυχίου δεν υπάρχει ςτον οργανιςμό. Ζτςι κατατάςςονται ςε «πάγια ςταςιμότθτα»
άνκρωποι που κοπιάηουν για να αποκτιςουν εφόδια.
Υπεβλικθ ςχόλιο ςε ότι αφορά ςτο ΕΣΚ ςε περίπτωςθ απόρριψθσ μετάταξθσ
υπαλλιλου ςε κζςθ ανϊτερθσ κατθγορίασ άλλου φορζα για λόγουσ μθ κάλυψθσ του
ελάχιςτου απαραίτθτου ποςοςτοφ των οργανικϊν κζςεων, να καλείται θ αρμόδια
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Διοικθτικι Υπθρεςία να υποβάλλει εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ προτάςεισ
κάλυψθσ των κενϊν κζςεων ςτον προβλθματικό κλάδο.
Υπεβλικθ ςχόλιο να μειωκεί ο χρόνοσ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ για δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ με δζςμευςθ δεκαετίασ όχι ςτο ιμιςυ αλλά ςτο 1/3 τουλάχιςτον διότι
οι οικογζνειεσ επιβαρφνονται οικονομικά υπζρμετρα.
Υπεβλικθ ςχόλιο ςτισ αποςπάςεισ / μετατάξεισ για λόγουσ υγείασ να μθν ιςχφουν οι
διατάξεισ τθσ παρ 4 του άρ 4 του ν. 4440/2016 και, επιπλζον, ςτισ περιπτϊςεισ
αποςπάςεων-μετατάξεων για λόγουσ υγείασ να δθμιουργείται ςτο φορζα υποδοχισ
προςωρινά προςωποπαγισ κζςθ ςτθν ειδικότθτα του μεταταςςόμενου υπαλλιλου
ανεξάρτθτα αν υπάρχει κενι ι όχι κζςθ θ οποία ενςωματϊνεται ςε κζςθ μόνιμου –
τακτικοφ υπαλλιλου αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ υποχρεωτικά ςτθν πρϊτθ
τροποποίθςθ του οργανογράμματοσ του φορζα υποδοχισ.
Υπεβλικθ ςχόλιο ςχετικά με τισ μετατάξεισ για λόγουσ υγείασ (του ιδίου του
υποψθφίου ι για οικογενειακοφσ λόγουσ) μζςω του ΕΣΚ να προβλζπεται θ
δυνατότθτα να μετακινθκεί υπάλλθλοσ ςε άλλο φορζα πιο κοντά ςτθν κατοικία του
ανεξάρτθτα εάν ςτον κλάδο που ανικει καλφπτεται ι όχι το 50% των οργανικϊν
κζςεων.
Υπεβλικθ ςχόλιο ότι θ διάταξθ δεν λαμβάνει υπόψθ τθν πλθροφοριακι διάςταςθ
του ΕΣΚ και ότι «δεν πρζπει να ειςάγονται διατάξεισ που μασ γυρίηουν ςτον κόςμο
του χαρτιοφ».
Άρκρο 58
Υπεβλικθ ςχόλιο ϊςτε να μποροφν ςτο Μουςείο του Εκνικοφ Τυπογραφείου να
προςλθφκοφν απόφοιτοι τθσ ειδικότθτασ «Φφλακασ Μουςείων, Μνθμείων,
Αρχαιολογικϊν και Πολιτιςμικϊν Χϊρων». Επίςθσ, να ςτελεχωκεί το Μουςείο αυτό
με το απαραίτθτο εξειδικευμζνο προςωπικό από ΙΕΚ φυλάκων μουςείων (αρχείων)
και αρχαιολογικϊν χϊρων και οι προςλιψεισ να γίνονται μζςω ΑΣΕΠ.
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