
Θέμα 1ο (κληρωθέν)

Αναλύστε  τη  σχέση  του  νεωτερικού  κράτους  και  του  θεσμού  της  δημοσιοϋπαλληλίας. 
Περιγράψτε  την  εξέλιξη  της  συνταγματικής  κατοχύρωσης  της  μονιμότητας  των  δημοσίων 
υπαλλήλων στην Ελλάδα και σχολιάστε τη θέσπιση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης στο 
δημόσιο σήμερα.

Βασικά σημεία – πλάνο απάντησης:

Εισαγωγικά
Επίκαιρη η συζήτηση για  τη  μονιμότητα των  δημοσίων  υπαλλήλων (δ.υ.)  και  το  μέγεθος  του 
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, ιδίως κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Σχέση νεωτερικού κράτους και δημοσιοϋπαλληλίας
• Το  σύγχρονο  (νεωτερικό)  κράτους.  Πολιτικές  δυνάμεις,  κοινωνικές  και  οικονομικές 

εξελίξεις που οδήγησαν στην ανάπτυξή του. Φιλελευθερισμός. Δημοκρατική αρχή, κράτος 
δικαίου,  αρχή της  νομιμότητας.  Η απαίτηση για λειτουργία των οργάνων του κράτους 
σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Ανάπτυξη της γραφειοκρατίας, παράλληλα με το σύγχρονο 
κράτος.

• Το  πρότυπο  γραφειοκρατίας  του  Βέμπερ.  Χαρακτηριστικά:  ιεραρχική  διάρθρωση, 
αρμοδιότητες, απρόσωπη εξουσία δ.υ., τήρηση αρχείων, προβλεψιμότητα, τυποποίηση, 
ομοιομορφία, συνέχεια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται βάσει προσόντων, αμείβονται 
με μισθούς που τους εξασφαλίζουν τη διαβίωση και τους επιτρέπουν να διαχωρίζουν την 
υπαλληλική τους δραστηριότητα από την ιδιωτική σφαίρα ζωής και συμφερόντων τους. 

• Το  σύγχρονο  κράτος  στηρίζεται  στο  ορθολογικό  δίκαιο  και  την  ορθολογική  διοίκηση. 
Ορθολογική, γραφειοκρατική νομιμοποίηση της εξουσίας. 

• Το ζήτημα του ρόλου του κράτους. Το κράτος ως πάροχος υπηρεσιών / αγαθών ή ανάθεση 
τους  στον  ιδιωτικό  τομέα;  Εξέταση  κόστους  –  οφέλους  για  τη  σκοπιμότητα  άσκησης 
ορισμένων δραστηριοτήτων από δημόσιες υπηρεσίες.  Η συζήτηση για το ρόλο και  την 
έκταση του κράτους,  κριτική για το  διογκωμένο δημόσιο  τομέα στην  Ελλάδα,  σχετικές 
πολιτικές και οικονομικές θεωρίες (νεοφιλελευθερισμός κτλ).

Συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων
• Συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας με το Σύνταγμα του 1911 - επαναλαμβάνεται 

έκτοτε.  Λόγοι  για  τη  μονιμότητα,  προηγούμενο  πλαίσιο,  κομματοκρατία  δημόσιας 
διοίκησης. 

• άρ.103 Σ: Διορισμός δημοσίου υπαλλήλου σε νομοθετημένη θέση για κάλυψη πάγιας και 
διαρκούς ανάγκης. Έννοια δημοσίου υπαλλήλου, Έννοια μονιμότητας: ο δ.υ. είναι μόνιμος 
όσο υφίσταται η νομοθετημένη οργανική θέση του (μπορεί να είναι και προσωποπαγής, 
πχ  απόφοιτοι  ΕΣΔΔΑ).   Διαφορά  με  ισοβιότητα  δικαστικών  λειτουργών.  Απομάκρυνση 
δημοσίου  υπαλλήλου  με  κατάργηση  της  θέσης  (παράδειγμα  η  διαθεσιμότητα/ 
κινητικότητα  των  δ.υ.  με  τους  ν.  4093/2012  και  4172/2013).  Περιπτώσεις  απόλυσης 
δημοσίου υπαλλήλου.

• Αξιοκρατία  και  διαφάνεια  στην  επιλογή  των  δημοσίων  υπαλλήλων:  ν.  2190/1994  – 
σύσταση  Ανώτατου  Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού,  επιλογή  του  προσωπικού  της 
δημόσιας διοίκησης με διαγωνισμό ή με επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια. Συνταγματική 
Αναθεώρηση 2001 – συνταγματική κατοχύρωση ΑΣΕΠ.

• Επίσης, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. Δυνατότητα πρόσληψης με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 



ή με σύμβαση έργου του τεχνικού ή  βοηθητικού προσωπικού ή για πρόσκαιρες ή  για 
επείγουσες  και  απρόβλεπτες  ανάγκες,  χωρίς  δυνατότητα  μετατροπής  της  σχέσης  των 
προσληφθέντων σε μόνιμη ή αορίστου χρόνου. Δεν είναι μόνιμοι: οι υπάλληλοι εκτός της 
υπαλληλικής ιεραρχίας δηλ. μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι / συνεργάτες που διορίζονται 
σε Προεδρία Δημοκρατίας, γραφείο πρωθυπουργού, υπουργών καθώς και οι υπάλληλοι 
με θητεία.

Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης στο δημόσιο
• Πρόσληψη  προσωπικού  με  συμβάσεις  έργου  ή  με  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  για 

πρόσκαιρες / εποχικές ανάγκες (πχ ναυαγοσώστες, δασοπυροσβέστες) ή για επείγουσες 
και  απρόβλεπτες ανάγκες (πχ πρόσληψη μηχανικών και εργατών μετά από μια φυσική 
καταστροφή),  συμβάσεις  μαθητείας  (ΟΑΕΔ  –  stage),  κοινωφελής εργασία  σε  δημόσιες 
υπηρεσίες, μεταφορά υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων και ανάθεση εργασιών στον ιδιωτικό 
τομέα  (outsourcing, απασχόληση προσωπικού εργολαβικής επιχείρησης πχ καθαριότητα 
δημοσίων υπηρεσιών), μερική εργασία (πχ βοήθεια στο σπίτι, σχολικοί φύλακες). 

• Πλεονεκτήματα:  μεγαλύτερη  ευελιξία,  καλύπτουν  περιοδικές  /  πρόσκαιρες  ανάγκες, 
ταχύτερη πρόσληψη, μειωμένο κόστος.

• Μειονεκτήματα: χρησιμοποιούνται πολλές φορές καταχρηστικά για να καλύψουν ανάγκες 
που στην πραγματικότητα είναι πάγιες και διαρκείς, ελλιπής κατάρτιση προσωπικού.

Σκόπιμο είναι, τέλος, να παρουσιαστούν τα βασικά σημεία της συζήτησης για τη μονιμότητα των 
δημοσίων υπαλλήλων

• Η  λειτουργία  της  ελληνικής  δημόσιας  διοίκησης  ως  μη  βεμπεριανή  γραφειοκρατία: 
πελατειακές πιέσεις για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού, ανορθολογική οργανωσιακή 
δομή,  σχολαστική  τυπολατρεία,  αδιαφορία  για  το  αποτέλεσμα,  αδυναμία 
προγραμματισμού, ελέγχου και αξιολόγησης.

• Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ: Εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης, κανονιστικό και επιχειρησιακό υπόδειγμα διοικητικής συγκρότησης, 
εξέταση  της  αποτελεσματικότητας  αλλά  και  της  αποδοτικότητας  >  νέα  κριτήρια 
αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών και των δημοσίων υπαλλήλων (ποσοτικές μέθοδοι, 
δείκτες, διοίκηση μέσω στόχων, διασφάλιση ποιότητας).

• Πλεονεκτήματα  μονιμότητας:  Συνέχεια  δημόσιας  διοίκησης,  εύρυθμη  και  ομαλή 
λειτουργία  της  δημόσιας  διοίκησης  λόγω  της  κάλυψης  παγίων  και  διαρκών  αναγκών, 
ορθολογικότητα, εξειδίκευση, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα > ασφάλεια του πολίτη έναντι 
του  κράτους.  Ασφάλεια  του  δημοσίου  υπαλλήλου  (εργασιακή,  οικονομική  άρα 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα).  Μειονεκτήματα: μπορεί  να οδηγεί σε πλημμελή άσκηση 
καθηκόντων, ιδίως σε σχέση με την έλλειψη αξιολόγησης. Διαφθορά. Μειωμένη ευελιξία.

• Υποστηρίζεται ότι ζητούμενο δεν είναι η άρση της συνταγματικής κατοχύρωσης της αρχής 
της  νομιμότητας  αλλά  η  ορθή  εφαρμογή  του  υφιστάμενου  νομικού  πλαισίου  και  ο 
εμπλουτισμός  του  ώστε  να  περιλαμβάνει  αξιολόγηση  των  δ.υ.  με  αντικειμενικά, 
μετρήσιμα κριτήρια. Ήδη προβλέπεται απόλυση δ.υ. λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή 
λόγω  υπηρεσιακής  ανεπάρκειας  ή  έκπτωση  δ.υ.  λόγω  ποινικής  καταδίκης.  Επίσης, 
προβλέπεται απόλυση δ.υ. μετά από κατάργηση της θέσης του. 

Συμπέρασμα – επίλογος 
Όροι  αποτελεσματικής  λειτουργίας  δημόσιας  διοίκησης:  επιμόρφωση,  αποπολιτικοποίηση 
δημόσιας διοίκησης, περιορισμός θέσεων μετακλητών, διαφάνεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
αξιοκρατία,  αντικειμενικά  κριτήρια  πρόσληψης,  υπηρεσιακής  ανέλιξης,  κατάληψης  θέσεων 
προϊσταμένων, αξιολόγηση δομών και δημοσίων υπαλλήλων, ορθολογική κατανομή προσωπικού 



μέσω κινητικότητας προσωπικού, αντιμετώπιση πολυνομίας / κακονομίας, ενίσχυση μηχανισμών 
ελέγχου της δημόσιας διοίκησης (ΓΕΔΔ, ΣΕΕΔΔ)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Συνταγματικό, Ενότητα 7, σελ. 381-394 - ιδίως σελ. 389-390 και αρθρογραφία
Πολιτική Επιστήμη, Ενότητα 1, σελ. 7-9, 24-26, 43-48
Πολιτική Επιστήμη, Ενότητα 2, σελ. 132-148 (γενικά)
Πολιτική Επιστήμη, Ενότητα 8, σελ. 30-37, 496-521 και αρθρογραφία
Ευρωπαϊκά, Ενότητα 7, σελ. 93-100, 118-122


