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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για τη διαδικασία των κρίσεων µε το νόµο 4509/2017»
Στις 22-12-2017 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόµος
4509/2017 (Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 201).
Σύµφωνα µε το άρθρο 47 παρ. 5 του ως άνω Νόµου, «Η παρ. 4 του άρθρου 30 του
ν. 4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί που
αφορούν την έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων της
περίπτωσης β' της παραγράφου 7, καθώς και της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του
άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26). Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, τηρούµενων των όσων ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου
7 και στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του παραπάνω νόµου,
διενεργείται ως ακολούθως. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος συστήµατος
επιλογής προϊσταµένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους ολοκληρώνεται
εντός τριών (3) µηνών. Εν συνεχεία, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
Διευθύνσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση των
προϊσταµένων

Γενικών

Διευθύνσεων.

Κατόπιν,

η
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και

τοποθέτηση

των

προϊσταµένων Τµηµάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση των
προϊσταµένων Διευθύνσεων».
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις επιχειρείται η µεταβολή του χρονοδιαγράµµατος των
απαιτουµένων ενεργειών για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν κρίσεων. Θα

πρέπει, βέβαια, να παρατηρηθεί, ότι το επίµαχο χρονοδιάγραµµα παραµένει εν πολλοίς
ασαφές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, ότι οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του Νόµου
4369/2016, στην αρχική τους µορφή, προέβλεπαν τον καθορισµό προθεσµιών, έχοντας
ως αφετηρία την έναρξη ισχύος του Νόµου. Στη νέα τους µορφή οι ρυθµίσεις αυτές δεν
εµπεριέχουν ένα ασφαλές και σταθερό χρονικό σηµείο αναφοράς, τουλάχιστον για την
εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων, που προηγείται χρονικώς των υπολοίπων.
Ως εκ τούτου αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πότε τελικώς θα ξεκινήσει η
διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης µέσω τυπικών και αξιοκρατικών κρίσεων,
ώστε η δηµόσια διοίκηση να εξέλθει του διαιωνιζόµενου γκρίζου καθεστώτος των
αυθαίρετων καθαιρέσεων προϊσταµένων και ανάδειξης νέων µε πράξεις ανάθεσης.
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