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Θέμα: Τοποθετήςεισ Τμηματαρχών 

 

Σπλαδέιθηζζεο/νη 

Με αθνξκή ηελ πξόζθιεζε ζπλεδξίαζεο ηνπ Β΄ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ Μνλίκσλ 

Υπαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη θξίζεηο πξντζηακέλσλ επηπέδνπ 

ηκήκαηνο ηεο εηδηθόηεηαο ΠΔ Αξραηνιόγσλ, θαζώο θαη Σπληεξεηώλ Αξραηνηήησλ, 

έρνπκε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 

Έρνπλ παξέιζεη πάλσ από δπν ρξόληα από ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε κε απνηέιεζκα λα 

έρεη επί ηεο νπζίαο δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά ν πίλαθαο κνξηνδόηεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ, είηε γηαηί έρνπλ απνθηεζεί ζην κεηαμύ κηα ζεηξά πξνζόλησλ από 

δηάθνξνπο ππνςήθηνπο (κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, θ.α.) ηα νπνία δελ είλαη δπλαηόλ 

λα πξνζκεηξεζνύλ, είηε γηαηί θάπνηνη έρνπλ ζην κεηαμύ απνρσξήζεη από ηελ 

Υπεξεζία.  

Η ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πνπ θαινύζε ππνςεθηόηεηεο από ηνπο κόληκνπο 

ππαιιήινπο κε παιαηό βαζκό Β έγηλε ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ΠΓ πνπ επέηξεπε 

πιένλ θαη ζηνπο ΙΓΑΦ λα θξίλνληαη γηα ζέζεηο επζύλεο. Τν απνηέιεζκα είλαη λα 

θξίλνληαη ζήκεξα κόληκνη ππάιιεινη κε παιαηό Β βαζκό (ησξηλόο Γ ή Γ) θαη λα 

απνθιείνληαη από ηηο θξίζεηο ππάιιεινη ΙΓΑΦ κε παιαηό Α βαζκό, δειαδή ζεκεξηλό 

Β. Καηά ηελ εθηίκεζή καο ζα έπξεπε λα έρεη επηθαηξνπνηεζεί ε πξνθήξπμε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο ππαιιήινπο ΙΓΑΦ, θάηη πνπ ην Σσκαηείν καο 

ην είρε δεηήζεη κε αίηεκα ηνπ από ηελ ηόηε πνιηηηθή εγεζία θαη ελώ ήηαλ ζε ηζρύ ε 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε. Απηό ζα απνηεινύζε κηα ελέξγεηα πνπ ζα ελίζρπε ηελ 

δηαθάλεηα, ηελ αμηνθξαηία, ζα θάιππηε ην εζηθό δήηεκα ηεο εληαίαο αληηκεηώπηζεο 

όισλ ησλ ππαιιήισλ, ελώ ζα έδηλε ζηελ Υπεξεζία ηελ επθαηξία λα αληιήζεη 

ηκεκαηάξρεο από κία πνιύ κεγαιύηεξε δεμακελή ππνςεθίσλ.  

Τν επηρείξεκα όηη πξέπεη λα γίλνπλ νη ηξέρνπζεο θξίζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε 

ππεξεζία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ πνιηηηθή εγεζία δηόηη ήδε εδώ θαη 

δύν ρξόληα δελ θξόληηζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηε δηελέξγεηα 

θξίζεσλ. Δπίζεο ππελζπκίδνπκε όηη νη ηκεκαηάξρεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, 

πνπ είλαη θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ ζέζεσλ, δελ έρνπλ έσο ηώξα αξκνδηόηεηεο, θαζώο 

δελ έρεη εθδνζεί πνηέ ε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε. 

Τν ζεκαληηθόηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν γεγνλόο όκσο είλαη όηη ζην πιαίζην ησλ 

ηξερνπζώλ ζπλζεθώλ επίθεηηαη άκεζα ε εθαξκνγή ησλ λέσλ νξγαλνγξακκάησλ ησλ 

Υπνπξγείσλ κε δπζηπρώο κεγάιε κείσζε ησλ δνκώλ ηνπο. Γειαδή όζνη θξηζνύλ γηα 

ηηο ζέζεηο ηνπ ηζρύνληνο νξγαληζκνύ δελ ζα μέξνπλ αλ νη ζέζεηο απηέο ζα ππάξρνπλ 

κε ηνλ επεξρόκελν νξγαληζκό.  

Όπσο θάλεθε από ην ζρέδην λόκνπ «Οξγάλσζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα δηαθνξνπνηεζνύλ, δεκηνπξγώληαο έλα λέν ηνπίν 

ζην νπνίν ζα έρνπλ δηθαίσκα ζηηο θξίζεηο νη ππάιιεινη όισλ ησλ βαζκώλ αλαιόγσο 



 

 

ησλ ηππηθώλ ηνπο πξνζόλησλ. Επιπλέον ζύμθυνα με ηο ίδιο ζσέδιο νόμος, με ηην 

έκδοζη ηυν νέυν Οπγανιζμών ηυν Υποςπγείυν με Π.Δ. θα λήξοςν αςηοδίκαια οι 

θηηείερ ηυν πποφζηάμενυν πος θα ςπηπεηούν ηόηε. Πος ζημαίνει όηι αν γίνοςν 

ηώπα ηοποθεηήζειρ, οι νέοι ημημαηάπσερ θα παπαμείνοςν ζηη θέζη πος θα 

καηαλάβοςν για ελάσιζηοςρ μήνερ ή και μέπερ. Σηην ζςνέσεια θα ηοποθεηεί 

όποιοςρ θέλει ο εκάζηοηε Υποςπγόρ και θα παπαμείνοςν μέσπι να γίνοςν κπίζειρ 

με ηο νέο ζύζηημα. Πξόθεηηαη γηα ζηξνθή ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ απόιπηνπ ειέγρνπ 

ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο από ηελ πνιηηηθή εγεζία. 

Δθηηκνύκε επίζεο όηη εάλ γίλνπλ ηώξα ηνπνζεηήζεηο ηκεκαηαξρώλ, ζα δεκηνπξγεζεί 

κηα ζεηξά αλαθνινπζηώλ π.ρ. ζπλάδειθνη ζα κεηαθηλεζνύλ ζε ηκήκαηα ππεξεζηώλ 

άιισλ λνκώλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ζέζε ε νπνία 

ζηελ ζπλέρεηα ελδέρεηαη λα θαηαξγεζεί κε ζπγρώλεπζε θαη λα παξακείλνπλ εθηόο 

έδξαο σο απινί πιένλ ππάιιεινη.  

Οθείινπκε επίζεο λα ππελζπκίζνπκε γηα ηηο ζπλέπεηεο όζσλ ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηνπ 

ηόπνπ δηακνλήο ηνπο, ηώξα ή ζηε ζπλέρεηα θαη αξλεζνύλ λα αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. Έθηνο από ηελ πνηλή απνθιεηζκνύ από ηηο επόκελεο θξίζεηο, δελ 

γλσξίδνπκε ηη άιιν κπνξεί λα πξνθύςεη ιόγσ ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζρέδην λόκνπ 

θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ ζνινύ λνκηθνύ πιαηζίνπ. 

Δίλαη πεπνίζεζή καο όηη ζην ζέκα ησλ θξίζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο όιεο νη 

παξάκεηξνη πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα κεηάζρνπλ ή όρη. Θα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ από πξηλ πνηεο είλαη νη θελέο ζέζεηο αλά Ννκό θαη Υπεξεζία, 

ώζηε λα κελ αληηκεησπίζνπλ απξόβιεπηεο εμειίμεηο.  

Δίλαη αμηνζεκείσηε ε ζπνπδή κε ηελ νπνία η πολιηική ηγεζία ζπεύδει να 

ηοποθεηήζει ημημαηάπσερ ηην ηελεςηαία ζηιγμή, ζε θέζειρ ενόρ οπγανιζμού πος 

ζύνηομα δεν θα ςπάπσει και οι θηηείερ όζυν ηοποθεηηθούν αςηοδίκαια θα 

λήξοςν. Γελ θαηαλννύκε ηε ζθνπηκόηεηα απηήο ηεο ελέξγεηαο θαη κέρξη ηώξα δελ 

έρνπλ δνζεί πεηζηηθέο εμεγήζεηο. 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο εθηηκνύκε όηη οι ζςνάδελθοι πος μεηέσοςν ζηιρ 

κπίζειρ θα ππέπει να είναι ιδιαίηεπα πποζεκηικοί και με πεπίζκετη να 

ζςμπληπώζοςν ηη δήλυζη πποηίμηζηρ πος θα ηοςρ αποζηαλεί από ηο 

Υπηπεζιακό Σςμβούλιο. 

 

Τν Σσκαηείν καο έρεη επζύλε λα ελεκεξώζεη θαη λα πξνζηαηέςεη θάζε ζπλάδειθν 

πνπ δηθαηνύηαη λα θξηζεί θαη λα αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε νξγαληθώλ κνλάδσλ ζε 

επίπεδν ηκήκαηνο. Αθξηβώο απηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο θαη γη απηό 

ην ιόγν θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ αλάδεημε ησλ αδηεπθξίληζησλ πιεπξώλ ηεο 

δηαδηθαζίαο.  
 

Το ΔΣ τησ Π.Ε.Σ.Α. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


