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ΠΔΡΗΛΖΦΖ - ABSTRACT 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε δηαηχπσζε πξφηαζεο απινχζηεπζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ζηελ Διιάδα, απφ ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έσο ηε θάζε ηεο ηειηθήο 

πξφζιεςεο. 

Δηδηθφηεξα, αξρηθά εληνπίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα βήκαηα 

ηεο δηαδηθαζίαο, κε παξαπνκπή ζηελ αληίζηνηρε πξνβιέπνπζα έθαζην απηψλ 

λνκνζεζία, θαζψο θαη νη εκπιεθφκελνη ζε απηήλ θνξείο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε 

δηαδηθαζία απνηππψλεηαη αθελφο σο Γηάγξακκα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ κνληεινπνίεζεο B.P.M.N., αθεηέξνπ σο Έξγν ζε Γηάγξακκα 

Gantt, κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ (Bizagi Modeler θαη MS Project 

αληίζηνηρα). Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαδεηθλχεηαη ε έληνλε πνιππινθφηεηα θαη, 

θπξίσο, ε κεγάιε θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

αλαθχπηεη ε αλάγθε θάιπςεο ζέζεο ζε θάπνηνλ θνξέα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έσο 

ηε ζηηγκή πνπ ν πξνζιακβαλφκελνο ηνπνζεηείηαη ζηελ ελ ιφγσ ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο S.W.O.T. εληνπίδνληαη ηα γεληθφηεξα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε κέηξεζε 

εηδηθφηεξα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Βάξνπο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ Τπνρξεψζεσλ Πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

(Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Πνιίηεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ), κέζσ ησλ 

εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ε κέζνδνο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο. Καηφπηλ 

αλαδεηθλχνληαη κε ηε Μήηξα TOWS νη ζηξαηεγηθέο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, κε έκθαζε ζηα θξηηήξηα ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ πνηνηηθνχ απνηειέζκαηνο 

απηήο, ηεο κείσζεο ηεο δηάξθεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο, ππφ ην πξίζκα αλάιπζεο 

θφζηνπο - νθέινπο, αιιά θαη ζηνλ γεληθφηεξν εμνξζνινγηζκφ ηεο. 

Σέινο, κε ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ρξεζηκνπνηεζέλ 

ινγηζκηθφ (Bizagi Modeler), θαη έρνληαο ππ’ φςηλ εληνπηζζείζεο Βέιηηζηεο 

Πξαθηηθέο, επηρεηξείηαη ε δφκεζε πξφηαζεο αλαζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ησλ 

κνληέισλ Γηαρείξηζεο Δξγαζηψλ (Process Management), επί ηε βάζεη ησλ αλσηέξσ 

θξηηεξίσλ. 
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ABSTRACT 

 

 The project at hand is introducing a series of ideas on the simplification of the 

recruitment process of regular staff in the Greek Public Sector. 

Begging with a detailed description of the process steps, with reference to all 

relevant legislation, the process is then depicted both as a Business Process Diagram, 

through the B.R.M.N. model, and as a Project through Gantt Chart, using suitable 

software (Bizagi Modeler - MS Project), so as to show the complexity and delay form 

the time the position opens to the time of the acual recruitment. 

Then using S.W.O.T. analysis we explore the general problems of the process 

and we measure the Administrative Burdens deriving from the main Information 

Obligations for all the involved parties, through the Standard Cost Model. Then, we 

use the TOWS Matrix to point out strategic opportunities for procedural 

improvement, aiming to ensure the quality of the outcome, both time and cost 

reduction and an overall rationalization. 

Finaly, using the Bizagi Modeler and in light of located Best Practices we 

attempt to present a comprehensive proposal for process re-engineering, through 

Process Management Models, addressing the aforementioned issues. 
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Α. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ηειηθήο θάζεο ζπνπδψλ ηεο 

ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθήο εηξάο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.), θαηά ην δηάζηεκα απφ 10.06.2015 έσο 01.09.2015, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ 

πνπδψλ ηεο, φπσο εμεηδηθεχζεθαλ κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο 

ρνιήο (1). 

 θνπφο είλαη ε αλάδεημε ησλ βαζηθψλ παζνγελεηψλ, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκόζηνπ 

Σνκέα ζηελ Διιάδα, θαη ε δηαηχπσζε εκπεξηζηαησκέλεο πξόηαζεο βειηίσζεο 

(αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο). Κεληξηθφ άμνλα, επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηπρζεί ε ελ 

ιφγσ πξνζπάζεηα, ζα απνηειέζεη ε ρξήζε κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη 

από ην ζηξαηεγηθό κάλαηδκελη, ηδίσο ε αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

S.W.O.T. θαη ε Μήηξα TOWS, αιιά θαη ηα κνληέια Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Γηαδηθαζηώλ – Process Management, θαζψο θαη εηδηθνύ 

ινγηζκηθνύ γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζία θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ απηήο. 

Δηδηθφηεξα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αθελφο εηδηθφ ινγηζκηθό δηαρείξηζεο έξγνπ (MS 

Project), ψζηε λα απνηππσζεί ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα Γηαγξάκκαηνο 

Gantt, αθεηέξνπ εηδηθφ ινγηζκηθό κνληεινπνίεζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ 

δηαδηθαζηώλ (Bizagi Modeler) ζηε βάζε ηνπ πξνηχπνπ κνληεινπνίεζεο B.P.M.N. 

(Business Process Model Notation), ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ απνηέιεζε 

εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν ηεο ΚΓ Δθπαηδεπηηθήο εηξάο. Ζ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ππήξμε ζθφπηκε, θαζψο δεηνχκελν ηεο ηειηθήο εξγαζίαο 

ηεο Δ..Γ.Γ.Α., πέξαλ ηεο δφκεζεο ελφο πξσηφηππνπ επηζηεκνληθνχ πνλήκαηνο επί 

επίθαηξσλ ζεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, - νθείιεη λα - είλαη θαη ε αλάδεημε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (2). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ ζα απνηππσζεί ζην 

ζχλνιφ ηεο, κε ζεκείν έλαξμεο ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη έσο ηε θάζε 

ηεο ηειηθήο πξόζιεςεο. Ζ έξεπλα ζα επηρεηξήζεη λα θαηαδείμεη ην ζύλνιν ησλ 

βαζηθώλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 

έιιεηςε ζηξαηεγηθήο δφκεζεο θαη ζηφρεπζεο ζε νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν 
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εληφο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά θαη ζηνλ ηξφπν 

πξνζέιθπζεο θαη γεληθφηεξεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζα επηρεηξεζεί ε απνηύπσζε ησλ ζπλεπεηώλ ησλ αλσηέξσ ειιείςεσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ απνηπρία πξνζέιθπζεο ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ 

(έιιεηςε πνηφηεηαο), ζηελ εθηεηακέλε θαζπζηέξεζε ηεο ηειηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

λένπ ππαιιήινπ απφ ηε ζηηγκή εκθάληζεο ηεο αλάγθεο ζηνλ θνξέα, αιιά θαη ζηε 

ζπαηάιε  πιηθώλ θαη αλζξώπηλσλ πόξσλ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 

πνιπδηάζπαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζε 

πεξηβάιινλ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα ην πιηθφ 

θόζηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο 

(Τ.Π.) θαηά ηε δηαδηθαζία ζα επηρεηξεζεί λα ππνινγηζηεί θαη λα κεηξεζεί κε ηε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ε κέζνδνο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ 

Κόζηνπο (T.M.K.). εκεηψλεηαη φηη ε δφκεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Σ.Μ.Κ. έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ Σ.Μ.Κ. ζηα επξσπατθά Κξάηε, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή έθζεζε 

ηνπ 2006 γηα ηελ Μέηξεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν θαη ην 

ζρεηηθφ Δγρεηξίδην Υξήζεο (Manual) (3) (http://ec.europa.eu/smart-

regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/pilot-study_en.pdf, ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015 θαη http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_annexes_en.pdf, 

ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015). 

Τπόζεζε εξγαζίαο ζα απνηειέζεη ε πξφηαζε φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ δεκηνπξγνχληαη απφ ην γξαθεηνθξαηηθό βάξνο ησλ Τ.Π. πνπ 

βαξχλνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ιόγσ 

ηεο αλάγθεο επαλάιεςεο απηήο κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο, επνκέλσο ε 

απινχζηεπζε κέζσ ηεο κείσζεο ή ηεο εμάιεηςεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα 

βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ πξνθαινχκελνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ζην γεληθφηεξν 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ ηξφπνπ πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Βαζηθφ θξηηήξην αλαζρεδηαζκνύ ζα απνηειέζεη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ψζηε απηή λα παξάγεη πνηνηηθά απνηειέζκαηα, κε θχξην δεηνχκελν ηε 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο πξφζιεςεο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνζέιθπζεο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξώπνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε, θαζψο θαη ηελ 

κείσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ θόζηνπο ζηε βάζε αλάιπζεο θφζηνπο - νθέινπο. Μέζσ ηεο 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/pilot-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/pilot-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_annexes_en.pdf
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αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ 

κε ηε ρξήζε ηνπ Σ.Μ.Κ. ζα επηβεβαησζεί φηη ε κεγάιε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε κε 

πξνζέιθπζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη ην άζθνπα κεγάιν θφζηνο είλαη ηα 

θπξίαξρα πξνβιεκαηηθά ζεκεία, πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν επζύλεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη δελ αλαθέξνληαη ζε απνθάζεηο πνιηηηθήο επηινγήο. Χο δεηνχκελν 

ζηελ παξνχζα ηίζεηαη ε αλαδήηεζε κηαο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, πνπ λα θπξηαξρείηαη απφ απιόηεηα, ζαθήλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα, κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, 

δφκεζε επί ησλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη κε ζαθψο 

εμσζηξεθή θαη ακθίδξνκν ραξαθηήξα, πνπ λα θαζηζηά ηνπο ππνςεθίνπο ελεξγνχο 

ζπκκεηφρνπο ζε κηα πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ζχδεπμεο ησλ 

πξνζφλησλ, δεμηνηήησλ θαη επηζπκηψλ απηψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην γεληθόηεξν δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ απηώλ 

ησλ αλαγθώλ θαη ηεο ζέζπηζήο ηνπο σο ζεκέιην ζηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο αλαδόκεζεο ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο (ζέζπηζε Οξγαληζκψλ θαη αλάπηπμε Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ επί ηε βάζε 

ησλ αξρψλ ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο), είλαη δήηεκα πνπ εθθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(θαη ησλ δπλαηνηήησλ) ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη απνηειεί αληηθείκελν πνιηηηθήο 

απόθαζεο. Αθ’ εο ζηηγκήο, φκσο, ε απφθαζε απηή ιεθζεί, ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη 

ζε νξγαλσηηθφ, ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν κηα δηαδηθαζία, πνπ λα κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο κε ηξφπν απιφ, 

γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ. Σε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ηέηνηαο 

δηαδηθαζίαο αλαδεηά ε αλά ρείξαο εξγαζία. 

 

ην πξώην θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ζα εληνπηζηεί ε αληίζηνηρε λνκνζεζία. Ζ δηαδηθαζία, 

πεξαηηέξσ, ζα απνηππσζεί: 

- σο Γηάγξακκα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Business Process Diagram) κε 

ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ Bizagi 

Modeler θαη 

- σο Έξγν ζε Γηάγξακκα Gantt κε ηε ρξήζε MS Project. 

Σα ελ ιφγσ εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηφ ην ζηάδην, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ, κέζσ ηεο ζρεκαηηθήο απεηθφληζεο, ζηελ αλάδεημε ηεο κεγάιεο 

πνιππινθόηεηαο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ παξαηεξείηαη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ 
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νπνία αλαθχπηεη ε αλάγθε θάιπςεο ζέζεο ζε θάπνηνλ θνξέα ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ έσο ηε ζηηγκή πνπ ν πξνζιακβαλφκελνο ηνπνζεηείηαη ζηελ ελ ιφγσ ζέζε. 

ην δεύηεξν θεθάιαην, κε ηε ρξήζε αλάιπζεο S.W.O.T., ζα εληνπηζηνχλ ηα 

γεληθφηεξα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθηεηακέλε 

θαζπζηέξεζε, ζηελ έιιεηςε πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ (απνηπρία πξνζέιθπζεο 

ηθαλνχ θαη θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ) θαη ζην άζθνπα κεγάιν θφζηνο. Παξάιιεια, 

ζα επηρεηξεζεί ε θαηακέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ πξνβιεπφκελσλ Τ.Π., κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ε 

κέζνδνο ηνπ Σ.Μ.Κ. (4). Καηφπηλ, έρνληαο πιένλ εληνπίζεη ηφζν ηα βαζηθά 

πξνβιεκαηηθά ζεκεία, φζν θαη ην πξνθαινχκελν απφ απηά νηθνλνκηθφ θφζηνο (φπνπ 

δχλαηαη απηφ λα κεηξεζεί), ζα αλαδεηρζνχλ κε ηε Μήηξα TOWS νη ζηξαηεγηθέο 

επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε έκθαζε ζην γεληθόηεξν 

εμνξζνινγηζκό ηεο δηαδηθαζίαο, ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο θαη 

ηε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Σέινο, ζηε βάζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ πιένλ δεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ηεο βαζηθήο ππόζεζεο 

εξγαζίαο. 

ην ηξίην θεθάιαην, αθνχ παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

πξνεγεζείζαο αλάιπζεο, κε ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ 

αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ Bizagi Modeler θαη ζηε βάζε πθηζηάκελσλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ, ζα δνκεζεί θαη ζα παξνπζηαζηεί πξόηαζε αλαζρεδηαζκνύ ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ ζην πιαίζην ησλ κνληέισλ Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηώλ, κε 

ζθνπφ ηελ απινύζηεπζε απηήο επί ηε βάζεη ησλ αλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ, κε 

δεδνκέλεο θαη ηηο ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθέο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, εληφο 

ησλ νπνίσλ νθείιεη λα θηλεζεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε (5). 

Σέινο, ζην Παξάξηεκα ζα παξαηεζνχλ απηνχζηα ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο 

ππεχζπλνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κόζηνπο. 

 

 εκεηψλεηαη φηη ν θχξηνο φγθνο βηβιηνγξαθίαο αθνξά ζε πξσηνγελείο 

πεγέο, θαη ηδίσο λνκνζεηηθά θείκελα, θαη έθζεζε πξσηφηππεο ζθέςεο, θαζψο ην 

βαζηθφ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο, θαη φρη ζε 

ζεσξεηηθή παξάζεζε. Γεπηεξνγελείο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηδίσο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ιφγνπ επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ή εξγαιείνπ 



14 

 

κάλαηδκελη. Οη βαζηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη εληφο ηνπ θεηκέλνπ 

αλήθνπλ ζηελ γξάθνπζα θαη είλαη απνηέιεζκα αλαιπηηθήο κειέηεο θαη ζπλζεηηθήο 

έξεπλαο, φρη απηνχζηα κεηαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ ηξίησλ. Όπνπ ήηαλ δπλαηφ 

έρνπλ παξαηεζεί νη ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, γεληθά φκσο ηα ζηνηρεία 

γηα ηε δφκεζή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε νπνία είλαη εθηεηακέλε θαη αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξψο ζην αληίζηνηρν πεδίν. Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη γηα ηελ αλάιπζε 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (S.W.O.T. Analysis) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο έρνπλ αμηνπνηεζεί πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ηελ πεξίνδν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηεο γξάθνπζαο (Ννέκβξηνο 2014 

– Μάξηηνο 2015) ζην ηφηε Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (ήδε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο). 
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Β. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Β1. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 Οη πξνζιήςεηο ζηελ Διιάδα αλέθαζελ ππήξμε πεδίν βεβαξπκέλν απφ ηε 

ιεηηνπξγία πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλεμέιεγθηα γηα ηελ 

πξνψζεζε θνκκαηηθψλ θαη κηθξνπνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. Οπδέπνηε ε δηαδηθαζία 

δνκήζεθε επί ελφο νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο πνηέ δελ αληηκεησπίζηεθε σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο 

ηνπ Κξάηνπο, κε απνηέιεζκα λα έρεη θαηαζηεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

ζπαηάιεο, αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο, αλεπζπλόηεηαο θαη έιιεηςεο ζεβαζκνύ πξνο 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν, πνπ επσκίδεηαη ην βάξνο ηεο πξνβιεκαηηθήο χπαξμεο θαη 

αλάπηπμήο ηεο. 

Σν πξφβιεκα αλαπηχζζεηαη ζε δχν βαζηθά επίπεδα: ηηο δνκέο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο αθελφο θαη ην πξνζσπηθό πνπ ηε ζηειερψλεη αθεηέξνπ, κε ην δεχηεξν λα 

απνηειεί ζπλέπεηα ηνπ πξψηνπ. Όπσο ζα θαηαδεηρζεί θαηά ηελ εμέιημε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ε έιιεηςε νξζνινγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο δόκεζεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο σο εληαίν ζχλνιν κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε επηδξά άκεζα ζηελ πνηόηεηα 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο θαη ηνπ έξγν απηνχ. 

Ηζηνξηθά θαη κεηαπνιεκηθά κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε γεληθέο γξακκέο 

ηξεηο πεξίνδνη ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή πξνζιήςεσλ θαη ην 

αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην: ε πεξίνδνο έσο ην 1994, πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ 

άθξαηε θαη ρσξίο θαλέλα ζεζκηθφ αλάρσκα ιεηηνπξγία ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο (6), 

ε πεξίνδνο από ην 1994 θαη έσο ην 2010, φηαλ θαη ε ίδξπζε ηνπ Αλψηαηνπ 

πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) απνηέιεζε ηελ πξψηε νπζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο κε αμηνθξαηηθά ζηνηρεία, θαη ε πεξίνδνο 

πνπ μεθηλά από ην 2010, φηαλ θαη εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, επί ηε βάζε φκσο θαζαξά πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ Κξάηνπο ζην 

πιαίζην αλαιεθζεηζψλ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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πγθεθξηκέλα, ππφ ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζηνηρεία 

«πξνγξακκαηηζκνύ» ησλ πξνζιήςεσλ απνηέιεζαλ ε πξφβιεςε γηα γλσζηνπνίεζε 

απφ ηνπο θνξείο ζηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε 

πξνζσπηθφ (7) θαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αλαζηνιήο πξνζιήςεσλ, ε νπνία 

ελεξγνπνηνχηαλ κε Πξάμεηο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (Π.Τ..) θάζε θνξά πνπ 

απαηηνχληαλ ζπγθξάηεζε ηνπ ξαγδαίσο απμαλφκελνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνο (8). Σν 

έηνο 1999, κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2683/1999 «Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» (9), 

εηζήρζε ε ππνρξέσζε πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θνξέσλ θαη απνδφζεθε ζπληνληζηηθφο 

ξφινο ζην ηφηε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

πξφβιεςε πνπ επαλαιήθζεθε ζρεδφλ απηνιεμεί ζην άξζξν 11 ηνπ λένπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην λ. 3528/2007. Παξά ηαχηα, ν πξνβιεθζείο 

πξνγξακκαηηζκφο παξέκεηλε θελφ ραξηί, αθνχ κνλαδηθή δξάζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

απνηεινχζε ε έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ πνπ απέζηεηιαλ νη θνξείο, ρσξίο ηελ 

αλάπηπμε θάπνηαο ειεγθηηθήο ή ζπληνληζηηθήο ιεηηνπξγίαο, πνιιψ κάιινλ θάπνηαο 

νξηδφληηαο ιεηηνπξγίαο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ πξνο 

πξφζιεςε ππαιιήισλ. Σν έηνο 2010 εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνύ, κε ζπγθεθξηκέλν θαη απζηεξά πνζνηηθό πεξηερόκελν θαη 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπκθσλεζέλησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνζαξκνγψλ. Έηζη, ε δηαδηθαζία δνκήζεθε 

επί ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο αξηζκεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο λέεο πξνζιήςεηο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηα έηε 2010 – 2016 (10). 
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Β2. Γηαδηθαζία πξνζιήςεσλ – Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

 Β2α. Οξηζκνί 

 Καηά ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ, ηζρχνπλ νη 

αθφινπζνη νξηζκνί, φπσο απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία (11): 

 Γεκόζηνο Σνκέαο: Χο δεκφζηνο ηνκέαο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ 

λνείηαη ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, δειαδή: 

 Τπνπξγεία 

 Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

 ΟΣΑ Ά θαη Β Βαζκνχ θαη επνπηεπφκελα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ 

 Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, 

 θαζψο θαη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Β΄ ηνπ Νφκνπ 

3429/2005 - δειαδή κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην δεκφζηεο 

εηαηξείεο. 

Σαθηηθό πξνζσπηθό: Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα, 

φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο () θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζην λ. 2190/1994, πεξηιακβάλεη ην κφληκν πξνζσπηθφ θαη ην 

πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ 

πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε παγίσλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ζε νξγαληθέο (σο επί 

ην πιείζηνλ) ζέζεηο. 

Έθηαθην πξνζσπηθό: Σν έθηαθην πξνζσπηθφ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 103  θαη εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 2190/1994, πεξηιακβάλεη 

ππαιιήινπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκβαζε 

έξγνπ θαη σξνκίζζηνπο (12). 

Απνρώξεζε: Χο απνρψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

επηρεηξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, λνείηαη ε 

παξαίηεζε, ε παξαίηεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ε απφιπζε ιφγσ ζπκπιήξσζεο 

αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ε κεηαθίλεζε ζε θαζεζηψο 

δηαζεζηκφηεηαο/θηλεηηθφηεηαο ή αξγίαο. 

Απόιπζε: Χο απφιπζε λνείηαη ε απφιπζε γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή 

αληθαλφηεηα, ε απφιπζε ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο θαηά ην άξζξν 95 ηνπ Τπαιιειηθνχ 



18 

 

Κψδηθα, ε απφιπζε ιφγσ επηβνιήο ηεο πνηλήο νξηζηηθήο παχζεο, ε απφιπζε ιφγσ 

αλάθιεζεο δηνξηζκνχ, ε έθπησζε ιφγσ απψιεηαο ηεο ηζαγέλεηαο,, ε απηνδίθαηε 

έθπησζε ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο, ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ιφγσ ιήμεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ε απφιπζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

 Πξνγξακκαηηζκόο: Χο πξνγξακκαηηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ  λ. 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ λνείηαη 

ε ππνρξέσζε ηήξεζεο αλψηαηνπ νξίνπ πξνζιήςεσλ, πξνζδηνξηδφκελν απφ ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη αθελφο απφ ην ιφγν 1/5 ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνρσξήζεσλ (έσο κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), αθεηέξνπ απφ ην ιφγν 

1/1 ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνιχζεσλ (κία πξφζιεςε γηα θάζε απφιπζε), ζπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ πξνζιήςεσλ, δει. ησλ πξνζιήςεσλ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, αλ θαη είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα 

απηφ. 

 

Β2β. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ 

Απφ ην έηνο 2010, φηαλ θαη εηζήρζε θαηά ηα αλσηέξσ ν πξνγξακκαηηζκφο σο 

ππνρξεσηηθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο, ε πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 

 Πξνζδηνξίδεηαη θαη’ έηνο αλώηαην όξην πξνζιήςεσλ, αλά θνξέα θαη ζην 

ζχλνιν ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν 1/5 ησλ απνρσξήζεσλ, ζπλ 1/1 

ησλ απνιχζεσλ, ζπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ πξνζιήςεσλ, δειαδή 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο πξνζιήςεσλ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαη’ εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

απνρσξήζεσλ πνπ ζα ππάξμνπλ ζηηο 31/12 θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ηηο πξνζιήςεηο ηνπ επφκελνπ. Ο ελ ιφγσ 

πξνζδηνξηζκφο θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο (Κ..Μ.). Καηά ηα έηε 2010 - 2012 

ν πξνζδηνξηζκφο αλά θνξέα γηλφηαλ θαη’ εθηίκεζε ησλ Τπνπξγψλ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο (ήδε Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο) (13)  θαη Οηθνλνκηθψλ κε έθδνζε ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. 

 Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο δη’ απνζηνιήο 

εγθπθιίνπ δεηά απφ ηνλ θάζε θνξέα (Τπνπξγείν θ.ι.π.) λα πξνζδηνξίζεη 
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επαθξηβψο ηηο αλάγθεο ηνπ ζε πξνζσπηθό γηα ην επφκελν έηνο ζε φιεο ηηο 

ππεξεζηαθέο ηνπ κνλάδεο, δειαδή ηφζν ζηελ θεληξηθή ππεξεζία φζν θαη 

ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο, πνπ απνηειεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ηνπ θνξέα, απνζηέιιεηαη απφ απηφλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

 Έσο ηηο αξρέο Απξηιίνπ θάζε έηνπο (θαηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή, ρσξίο απηφ 

φκσο λα είλαη δεζκεπηηθφ), νη θνξείο δηα ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ 

απνζηέιινπλ πξνο έγθξηζε ζηελ ίδηα Γηεχζπλζε κεκνλσκέλα ηα αηηήκαηα 

γηα ηνπο επηκέξνπο δηνξηζκνύο θαη πξνζιήςεηο πνπ ηειηθά δεηνχληαη, πνπ 

αθνξνχλ είηε ζε εθθξεκφηεηεο πξνζιήςεσλ απφ νξηζηηθά απνηειέζκαηα, είηε 

ζε λέεο πξνζιήςεηο. 

 Σν ίδην αίηεκα απνζηέιιεηαη ζην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί βεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. 

 Ζ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

επεμεξγάδεηαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζην πιαίζην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ησλ θξηλφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ, φζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο 

ζηειέρσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαη εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο 

Π.Τ.. 33/2006, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζρεδίνπ 

εγθξηηηθήο απφθαζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ λ. 

2643/1998 γηα ηηο πνζνζηψζεηο κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα. 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο απφ ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, ε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο δηαβηβάδεη ηελ απόθαζε ζην Τπνπξγείν 

πνπ ππέβαιε ην αίηεκα, ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη ζην Α..Δ.Π. 

 Απφ ην ζεκείν απηφ ε αξκνδηφηεηα κεηαπίπηεη ζην Α..Δ.Π., ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ νπνίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηκέξνπο αηηνχκελνπο ηηο πξνζιήςεηο 

θνξείο, θαηαξηίδεηαη θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ. 

 ηε ζπλέρεηα δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο λφκηκνπο νξηζκνχο, είηε ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, είηε ν έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (θαηά ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο κε αληηθεηκεληθφ 

ή/θαη θνηλσληθά θξηηήξηα). 
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 Αθνινπζεί ε έθδνζε ησλ πηλάθσλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ, ε ππνβνιή 

θαη εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη εθδίδνληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο 

επηηπρόλησλ, πνπ απνζηέιινληαη ζην Δζληθό Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην ην θνξέα, νη πίλαθεο 

απνζηέιινληαη πξηλ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην Α..Δ.Π., πνπ δηελεξγεί έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Σελ έθδνζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ην Α..Δ.Π. αθνινπζεί ε 

έθδνζε απόθαζεο θαηαλνκήο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ήδε Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ απφθαζε θαηαλνκήο έρεη ηελ έλλνηα ελφο 

δεχηεξνπ ζηαδίνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ηεζέλησλ 

αξηζκεηηθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηηο θαη’ έηνο πξνζιήςεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 Σέινο, εθδίδνληαη νη αηνκηθέο πξάμεηο δηνξηζκνύ απφ ηνπο επηκέξνπο θνξείο. 

 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε έθδνζε απηψλ θαη λα επέιζεη ε νινθιήξσζε ηνπ 

δηνξηζκνχ κε ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνλ πξνο πξφζιεςε ππάιιειν, απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ γηα ηελ έληαμε ηεο πξφζιεςεο ζην ιφγν 1/5. 

  

Β2γ. ρεηηθή λνκνζεζία 

 Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία, επί ηεο νπνίαο ζεκειηψλεηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία 

πξνζιήςεσλ, κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο εμήο: 

 

1. Σσνηαγμαηικό πλαίζιο σπηρεζίας δημοζίφν σπαλλήλφν. 

Σν πξσηνγελέο ζεζκηθφ πεξίγξακκα, πνπ δηαγξάθεηαη ζην άξζξν 103 , 

νξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνκε ζρέζε 

πνπ ζπλδέεη απηνχο κε ην Γεκφζην (14). 

2. Σύζηημα προζλήυεφν 

Σν ηζρχνλ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα 

κε δηάθνξεο δηαηάμεηο, θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ απηέο ηνπ λ. 3812/2009. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε επηδίσμε δηαζθάιηζεο 

ηεο δπλαηφηεηαο δηεθδίθεζεο ζέζεο εξγαζίαο ζε δεκφζηνπο θνξείο απφ φινπο ηνπο 
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Έιιελεο πνιίηεο κε ηξφπν ηζφηηκν θαη αμηνθξαηηθφ, κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαη δηαθάλεηαο. Ζ ελ ιφγσ δηαζθάιηζε επηρεηξείηαη θαηά βάζε κέζσ ησλ 

ζεζπηδφκελσλ θξηηεξίσλ πξφζιεςεο θαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο 

απφ ην Α..Δ.Π., ην νπνίν ζπληζηά Αλεμάξηεηε Αξρή, κε ππαγφκελε ζε έιεγρν ή 

επνπηεία απφ άιια φξγαλα θαη κε ιεηηνπξγηθή θαη πξνζσπηθή αλεμαξηεζία γηα ηα 

κέιε ηνπ, κε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε (15). 

3. Διαδικαζία Προγραμμαηιζμού 

Ζ θαζ’ απηφ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ζήκεξα λνείηαη, εηζήρζε κε 

έλα ζχλνιν δηαηάμεσλ, κε βαζηθφηεξεο απηέο ησλ: 

-  λ. 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», 

- λ. 4057/2012  «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη 

- λ. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016». 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ  ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνζδηνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 20Α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ  λ. 4057/2012, βάζεη ηεο Π.Τ.. 33/2006, φπσο απηή 

ηζρχεη, θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/1994, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 1) απνηππψλνληαη ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πξνζιήςεσλ θαη ε αληίζηνηρε πξνβιέπνπζα έθαζην 

απηώλ λνκνζεζία. Γηαθαίλεηαη θαζαξά ε πνιππινθφηεηα θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θηλεί ε Γηνίθεζε ηε 

δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ. 

 

 Πίλαθαο 1 – Γηαδηθαζία Πξνζιήςεσλ θαη αληίζηνηρε λνκνζεζία 

 

ΑΑ ηάδηα Γηαδηθαζίαο Πξνζιήςεσλ Ννκνζεζία 

1.  Πξνζδηνξηζκόο αλαγθώλ, θελώλ ζέζεσλ θαη 

αηηήκαηνο απφ θνξείο θαη απνζηνιή ζηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2190/1994,  

παξ. 3 εδ. β ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
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Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

ίδηνπ λφκνπ, φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2527/1997, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2190/1994 θαη 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Π.Τ.. 

33/2006 

2.  Έιεγρνο γηα ύπαξμε πηζηώζεσλ απφ Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2225/1994,                

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Π.Τ.. 

33/2006 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 

3528/2007) 

3.  Δπεμεξγαζία εγθξηηηθήο απόθαζεο απφ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη ππνγξαθή ηεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεο  Π.Τ.. 33/2006 

παξ. 1, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ λ. 3833/2010 «Πξνζηαζία 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - 

Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», 

παξ. 8 εδ. α θαη β ηνπ άξζξνπ 49 

ηνπ λ. 3943/2011, 

παξ. 20Α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ  λ. 

4057/2012 (ΦΔΚ 54/Α/14-3-

2012) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», 

άξζξν 1 ηνπ λ. 4093/2012 

«Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 – 

Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
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λ. 4046/2012 θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016» θαη 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 33/2006 

Π.Τ.., φπσο ηζρχεη 

4.  Αίηεκα ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο γηα 

θαζνξηζκφ ηεο πνζόζησζεο ηνπ λ. 2643/1998 

θαη έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

2190/1994δ (ν λ. 2643/1998 

αληηθαηέζηεζε ην λ. 1648/1986 

ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα 

πξνζηαηεπφκελα άηνκα) 

5.  Απνζηνιή εγθξηηηθήο απόθαζεο ζην 

Α..Δ.Π. θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2190/1994 

6.  Απνζηνιή κεκνλσκέλσλ αηηεκάησλ ησλ 

θνξέσλ ζην Α..Δ.Π. γηα έθδνζε πξνθήξπμεο 

άξζξν 2, άξζξν 3 θαη παξ. 3 εδ. β 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997 

7.  Έθδνζε θαη δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ απφ ην 

Α..Δ.Π. κε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ δηνίθεζεο», 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 

3528/2007), 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  λ. 

3812/2009 «Αλακφξθσζε 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

άξζξν 16 ηνπ λ. 2190/1994, 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ θαη 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 
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3469/2006 

8.  Τπνβνιή αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο 

παξ. 4 επ. ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

2190/1994 θαη 

άξζξν 18 ηνπ λ. 2190/1994 

9.  Γηεμαγσγή δηαγσληζκνύ ή δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ππφ ηελ επζχλε ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 17 λ.2190/1994 

άξζξν 15 ηνπ λ. 2190/1994, 

άξζξν 17 ηνπ λ. 2190/1994 θαη 

άξζξν 18 ηνπ λ. 2190/1994 

10.  Έθδνζε πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 17, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3051/2002,  

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε δηαδνρηθά κε 

ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3801/2009 θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

ίδηνπ  λφκνπ 

11.  Τπνβνιή θαη θξίζε ελζηάζεσλ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε δηαδνρηθά κε 

ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3801/2009 θαη 

παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 

4071/2012 

12.  Έθδνζε νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 
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ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε δηαδνρηθά κε 

ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3801/2009, 

παξ. 11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε δηαδνρηθά κε 

ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997, ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3051/2002 θαη 

ηε ππνπαξάγξαθν Ε.5 εδ.4 ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 

θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

ίδηνπ  λφκνπ 

13.  Απόθαζε θαηαλνκήο ηνπ Τθππνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

14.  Απνζηνιή απαηηνχκελσλ γηα ηελ πξφζιεςε 

δηθαηνινγεηηθώλ ζηνπο θνξείο θαη έιεγρνο 

απηψλ 

παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994, 

παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4305/2014, θαη 

παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4305/2014 

15.  Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα 

ηελ έληαμε ηεο πξφζιεςεο ζην ιφγν 1/5 

 

παξ. 10 άξζξν 49 ηνπ λ. 

3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 
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Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

16.  Έθδνζε αηνκηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ απφ 

θνξέα θαη θνηλνπνίεζή ηεο ζην Α..Δ.Π. 

παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994 θαη 

άξζξν 15 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007) 

17.  Γεκνζίεπζε ηεο αηνκηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ 

ζηελ ΔηΚ 

άξζξν 17 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007) 

18.  Αίηεκα ηνπ θνξέα γηα αλαπιήξσζε / 

αληηθαηάζηαζε ζην Α..Δ.Π. ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο δηνξηζκνχ θαη απφθαζε Α..Δ.Π. 

γηα αλαπιήξσζε / αληηθαηάζηαζε 

άξζξν 26 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007) θαη 

παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ λ. 4172/2013 

19.  Αλάιεςε ππεξεζίαο απφ επηηπρφληα άξζξν 18 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007) 
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Β3. Απνηχπσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε Γηάγξακκα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ( 

Bizagi Modeler). 

 

Πίλαθαο 2 – Γηάγξακκα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

 

  

Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ Γηαγξάκκαηνο θαη ηεο αλαγθαίαο ζκίθξπλζήο 

ηνπ, θαζίζηαηαη κε επθξηλέο ζηελ αλάγλσζε. Γηα ηελ θαλνληθή κειέηε ηνπ παξαθαιψ 

ρξεζηκνπνηήζηε ην παξαηηζέκελν hyperlink γηα κεηαθνξά ζην απζεληηθό αξρείν 

processdiagram.bpm, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

processdiagram.bpm
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 Καζίζηαηαη, πάλησο, εκθαλήο, εθ κφλεο ηεο κνξθήο ηνπ Γηαγξάκκαηνο 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ησλ πξνζιήςεσλ, ε κεγάιε πνιππινθόηεηα, ηα 

ππεξβνιηθά πνιιά βήκαηα θαη ε ηεξάζηηα θαη θαηαθεξκαηηζκέλε απόζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηνλ Πνιίηε απφ ην Φνξέα, ζηνλ νπνίν επηδηψθεη λα εξγαζηεί. 

 

 

B4. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο σο έξγνπ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

έξγνπ MS Project - Γηάγξακκα Gantt 

 Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ δνκήζεθε κε ηε ινγηθή έξγνπ θαη 

απνηππψζεθε ζε Γηάγξακκα Gantt κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ MS Project, κε ζθνπφ 

ηελ νπηηθή απνηύπσζε ηεο ηεξάζηηαο θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σα ζρεηηθά 

ζηνηρεία ρξνληθήο δηάξθεηαο αληιήζεθαλ απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέζρε ε 

Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, θ. Ρνχθνπ, ζην πιαίζην ηεο δηελεξγεζείζαο ζπλέληεπμεο γηα ηε κέηξεζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Βάξνπο ηεο δηαδηθαζίαο (βι. Παξάξηεκα). 

 Γηα ηε δφκεζε ηνπ έξγνπ ππνηέζεθε φηη ε δηαδηθαζία πξνρσξά θαλνληθά, 

ππνινγίδνληαο ηελ αλψηεξε δπλαηή δηάξθεηα γηα θάζε ζηάδην, θαη νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ επηινγή αληηθαηαζηάηε, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην απψηεξν δπλαηφ ζεκείν 

νινθιήξσζεο κηα πξφζιεςεο. Ζ ζχλδεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο έγηλε θαηά 

θχξην ιφγν σο Finish to Start, κε βάζε ηηο νηθείεο λνκηθέο ξπζκίζεηο, πνπ σο επί ην 

πιείζηνλ ζεζπίδνπλ θάζε εξγαζία σο πξναπαηηνχκελν ηεο επφκελεο. Οη ιίγεο 

πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνηήζεσλ έρνπλ απνηππσζεί αλάινγα. 

Θέηνληαο σο ππνζεηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ ηε ζεκεξηλή, θαη 

ρσξίο θαλ λα νξηζηνχλ εμαηξεηέεο εκέξεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξφζιεςεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο, αλαδείρζεθε ε Γεπηέξα, 11 

Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2018, πξφβιεςε δπζηπρψο θαζφινπ ππεξβνιηθή, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

Ζ ηεξάζηηα έθηαζε ηνπ πξνθχςαληνο Γηαγξάκκαηνο Gantt δελ επηηξέπεη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ ζηελ παξνχζα ζέζε, νχηε ζε κηθξνγξαθία. Γηα ηελ κειέηε ηεο δφκεζεο 

ηεο Γηαδηθαζίαο σο έξγνπ θαη ηνπ Gantt Chart παξαθαιψ ρξεζηκνπνηήζηε ην 

παξαηηζέκελν hyperlink γηα κεηάβαζε ζην απζεληηθφ αξρείν ganttchart.mpp, ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

ganttchart.mpp
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Γ. ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 

Γ1.  Αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο SWOT 

 Γ1α. Οξηζκνί – Γηαηί SWOT analysis; 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ, νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ απηψλ είλαη πέληε: 

Ο πξνγξακκαηηζκόο, ν νπνίνο ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ πνξεία ηεο 

νξγάλσζεο. Μέζσ απηνχ αλαιχεηαη ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε, πξνζδηνξίδεηαη ην 

επηζπκεηφ γηα ηνλ νξγαληζκφ θαζψο θαη ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ. Δπηηειείηαη, έηζη, δηεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο, 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζαλψλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηινγή κεηαμχ 

απηψλ ηεο επηδησθφκελεο θαηάζηαζεο θαη θαζνξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ βεκάησλ θαη 

ζηφρσλ πξνο ηελ επηδησθφκελε θαηάζηαζε. 

Ζ νξγάλσζε, ε νπνία αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, 

κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηδησρζεί ε πινπνίεζε φζσλ απνθαζίζηεθαλ θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Καηά ην ζηάδην απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν 

ηξφπνο νξγάλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, πξνζδηνξίδνληαη νη 

εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη δηαζπψληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, αλαηίζεληαη 

αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνζδηνξίδνληαη νη πφξνη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη, επηρεηξείηαη ε θαηάιιειε 

ζηειέρσζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, θαζνξίδνληαη νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη αλαπηχζζεηαη πξνο εθαξκνγή έλα πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο (θαλφλεο θαη δηεξγαζίεο) ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ δηεύζπλζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ κεηάβαζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηε 

πξάμε. Δδψ ιακβάλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (16) θαη 

ε νξζή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. 

Ο έιεγρνο, ν νπνίνο αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. 
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Ο ζπληνληζκόο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ φισλ εθείλσλ ησλ 

αλεμάξηεησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηεξγαζηψλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηε βέιηηζηε 

δπλαηή ρξήζε ησλ πφξσλ (Γκέκας, 2014, σελ. 10 επ.). 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ θάζε δεκόζην νξγαληζκό είλαη νη δνκέο 

ηνπ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηηο ζηειερψλεη, νη δηαζέζηκνη πιηθνί πφξνη θαη ην 

δηέπνλ απηφλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Καζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, σο έλα εθ ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ (αλάιπζε εξγαζίαο), θαη ε θαηάιιειε 

ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνύ (πξνζέιθπζε, επηινγή, εθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ), απνηεινχλ θνκβηθά ζεκεία. 

Απηνλφεηε πξνυπφζεζε θαη βάζε απηψλ απνηειεί ε ζύλδεζε ηεο 

νξγαλσηηθήο δόκεζεο ησλ θνξέσλ (νξγάλσζε θαη δηαζχλδεζε δνκψλ) κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ/επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ησλ δξάζεσλ απηψλ, ην 

νπνίν γίλεηαη αθελφο κέζσ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, αθεηέξνπ κε ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ελψ ε 

ίδηα ε ιεηηνπξγία εμαξηάηαη βέβαηα απφ ηελ πνηόηεηα, ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ 

νξζή δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ θνξέα. Καζίζηαηαη, έηζη, πξνθαλέο 

φηη ν πξνγξακκαηηζκόο, πξνζέιθπζε θαη επηινγή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κε άμνλα ηελ επηρεηξεζηαθή ελίζρπζε ησλ 

θνξέσλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα 

επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα δνκεζεί ν θαηά ηα αλσηέξσ ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

νξγαληζκνχ απαηηείηαη ε δηεξγαζία ηεο αλάιπζεο πεξηβάιινληνο, πνπ απνηειεί 

βαζηθφ ζηάδην εθθίλεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ελφο 

νξγαληζκνχ. ηελ αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δηεξεπλνχληαη νη ηάζεηο θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηε δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. ηελ αλάιπζε εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ν νξγαληζκφο επηθεληξψλεηαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία, 

αμηνινγείηαη ε νξγαλσζηαθή ηνπ ηθαλφηεηα (πφξνη, δηεξγαζίεο, απφδνζε, θνπιηνχξα, 

δνκέο θα), ε παξνχζα ζηξαηεγηθή ηνπ (ζπλνιηθά, επί κέξνπο θχξηα ζέκαηα, δηαδηθαζίεο, 

ιεηηνπξγίεο), θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή απφδνζε (δείθηεο, 
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απνηειέζκαηα, ηζηνξηθφηεηα ζηνηρείσλ – πνξεία). Βάζεη απηψλ εμάγνληαη απνηειέζκαηα 

γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ. Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη απφ ην 

ζχλνιν ηεο αλάιπζεο απηήο γίλεηαη θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηξαηεγηθώλ 

δεηεκάησλ (Γκέκας, 2014, σελ. 30 επ.). 

Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία αλάιπζεο 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ε αλάιπζε S.W.O.T.: STRENGTHS (δπλαηά ζεκεία) –

WEAKNESSES (αδχλαηα ζεκεία) – OPPORTUNITIES (επθαηξίεο) –THREATS 

(απεηιέο). Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, δειαδή εθείλν ην θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ν νξγαληζκφο 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο, ελψ νη επφκελεο 

δχν θαηεγνξίεο απνηεινχλ ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή εθείλν 

ην ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ν νξγαληζκφο δε κπνξεί λα επεξεάζεη. Ζ 

αλάιπζε S.W.O.T. κπνξεί, σο εξγαιείν αλάιπζεο πεξηβάιινληνο, λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ, αιιά θαη ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο ή θαη 

δηαδηθαζίεο απηνχ. 

Ζ αλάιπζε S.W.O.T. έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απιφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο 

δηεξεχλεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επειημίαο ζηε ρξήζε, ελψ ηα 

βαζηθά κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη φηη αθνξά ζην ζηελφ πεξηβάιινλ εληφο θαη εθηφο 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζηεξψληαο έηζη κηα επξχηεξε αληηιεπηηθφηεηα, ελψ είλαη ζηαηηθή 

αμηνιφγεζε θαη, επνκέλσο, δελ ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

(Γκέκας, 2014, σελ. 42 επ.). Παξ’ φια απηά, απνηειεί έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν 

εξγαιείν αλάιπζεο πνπ ραίξεη κεγάιεο αμηνπηζηίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη επηιεγεί 

γηα ηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

Γ1β. Αλάιπζε Δζσηεξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο  

Aδύναηα ζημεία (weaknesses)  

α. Ζ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ βαζηθνχ θνξέα πνπ θηλεί ηηο 

δηαδηθαζίεο θεληξηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ πξνζιήςεσλ, δει. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (πξψελ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο), φπσο απηή εηζήρζε κε ηνλ Οξγαληζκφ πνπ 

ζεζπίζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2014 (17), εκπεξηέρεη αληηθαηηθά θαη αλνξζνινγηθά 

ζηνηρεία. 

Δηδηθφηεξα: 
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 Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα πξνζόληα δηνξηζκνύ έρεη αλαηεζεί ζην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνύ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ελψ ε αξκνδηφηεηα αλάπηπμεο θαη 

δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ 

κε ηελ θηλεηηθφηεηα/κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, έρεη 

αλαηεζεί ζην Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Αμηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο (18). Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο θαηά ηξφπν παληειψο 

αλνξζνινγηθφ έρνπλ αλαηεζεί ζηα ελ ιφγσ Σκήκαηα, απνηειψληαο μεθάζαξα 

δεηήκαηα δνκηθήο αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπζηεκαηηθά αλήθνπζεο ζηε 

Γηεύζπλζε Οξγαλσηηθώλ Μεηαξξπζκίζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζην Σκήκα 

Οξγάλσζεο θαη Αμηνιόγεζεο Γνκώλ (19), γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαη δηνηθεηηθέο αζηνρίεο θαηά ηελ άζθεζή ηνπο, πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Παξάιιεια, παξαηεξείηαη είηε παληειήο έιιεηςε, είηε αλεπάξθεηα ζύλδεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνύ κε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα έπξεπε ζην 

πιαίζην ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια, ήηνη ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ απνγξαθή, γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί πεξηβάιινλ πνιπδηάζπαζεο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ε αλάγθε θνηλφηεηαο ζηελ εμέιημε ησλ δχν δηαδηθαζηψλ είλαη 

πξνθαλήο, θαζψο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ απαζρφιεζεο 

σο πξψην ζηάδην εκθαλίδεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ, ν νπνίνο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ (εζεινληηθήο 

ή θαη ππνρξεσηηθήο) θηλεηηθόηεηαο, δειαδή αλαθαηαλνκήο ζηνλ πιηθφ ή 

ζην δηνηθεηηθφ/ιεηηνπξγηθφ ρψξν, ηνπ ήδε ππάξρνληνο δπλακηθνχ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν: 

- ζα εμαζθαιηδφηαλ ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κε φιεο ηηο 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο  πνπ απηφ επηθέξεη ηφζν ζηνπο ίδηνπο, φζν θαη ζηνλ νξγαληζκφ, 

- ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη νξζνινγηθή θξίζε πεξί ησλ πξαγκαηηθώλ 

αλαγθώλ/θελώλ, αθνχ έλαο νξγαληζκφο πνπ εκθαλίδεη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ζε 
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έλαλ ηνκέα θαη ειιείπνλ ζε άιινλ, ή πνπ έρεη δπλακηθφ απαζρνινχκελν ζε ζέζεηο κε 

ζπλάδνπζεο κε ηα πξνζφληα ηνπ, δελ πάζρεη απφ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, αιιά απφ 

θαθή θαηαλνκή απηνχ. 

 Σέινο, ε έιιεηςε δηαζύλδεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, 

θαηά βάζε απηψλ ηεο Απνγξαθήο, ησλ ηεξνχκελσλ δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη απηψλ ηνπ Α..Δ.Π δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηηθή 

επηβάξπλζε, αδπλακία ζπληνληζκνύ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, αιιά 

λαξθνζεηεί θαη ηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα άζθεζεο πξαγκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη Βάζεηο Γεδνκέλσλ ηνπ Α..Δ.Π., ε 

Βάζε ηεο Απνγξαθήο θαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ δελ ελεκεξψλνληαη απηφκαηα γηα ηελ θίλεζε ηεο 

πινπνίεζεο ησλ πξνζιήςεσλ αλά πίλαθα νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, κε 

απνηέιεζκα λα ζπαηαινχληαη ακέηξεηεο εξγαηνψξεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

β. Ζ δνκή ηεο δηαδηθαζίαο, σο επηκέξνπο ζηάδην άζθεζεο ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο, έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξόπν επηζηεκνληθά αλαθόινπζν. Έσο ην έηνο 2010 

ην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ δελ πθίζηαην σο κηα νξηδφληηνπ ηχπνπ δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε πξνο ην ζθνπφ ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηεο ηθαλφηεηαο. Δηζήιζε 

γηα πξψηε θνξά θαηά ην έηνο 2010, σο απφξξνηα ησλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ ηεο 

ρψξαο, κέζα ζε έλα αζθπθηηθφ θιίκα επηδίσμεο ηεο άκεζεο ζπκπίεζεο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζχκθσλα πάληα κε ηηο επηινγέο ηεο 

θξαηνχζαο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθιεηζηηθόο ζηόρνο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ππήξμε ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ηξφπν νξηδφληην (20), ρσξίο 

ηελ εηζαγσγή θαλελφο είδνπο πνηνηηθνχ θξηηεξίνπ (21) θαη ρσξίο θακία πξφβιεςε γηα 

ηε ζχλδεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηηο επίζεο πξνσζνχκελεο (ζηα πιαίζηα ησλ 

κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο) αλαδηαξζξψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Σν 

γεγνλφο ηεο αλεμάξηεηεο θίλεζεο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, δειαδή ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ δνκώλ αθελφο θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθεηέξνπ, δεκηνπξγεί έλα πιήζνο 

ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα αλνξζνινγηζκψλ, πνπ ζα αλαιπζνχλ θαησηέξσ, ζην πιαίζην 

ηεο αλάιπζεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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γ. Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 

γξαθεηνθξαηηθή θαη λνκνζεηηθά άλαξρε δηαδηθαζία κε πνιιά ζηάδηα θαη εκπινθή 

δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ, γεγνλφο πνπ κεγηζηνπνηεί ηα εγγελή ζηε δεκφζηα δηνίθεζεο 

πξνβιήκαηα ζπληνληζκνύ, ελψ πάζρεη παξάιιεια απφ έιιεηςε βαζηθώλ 

πξνζεζκηώλ ελέξγεηαο, ζπλνδεπφκελσλ απφ έιιεηςε θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε 

έγθαηξεο δξάζεο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε πνιύ κεγάιε θαζπζηέξεζε πνπ 

παξαηεξείηαη σο θαλφλαο απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθχπηεη ε αλάγθε πιήξσζεο ηεο 

ζέζεο ζε θάπνηνλ Γεκφζην Οξγαληζκφ, έσο ηε ζηηγκή πνπ ε ζέζε ηειηθά θαιχπηεηαη, 

θαζπζηέξεζε πνπ κπνξεί λα ππεξβεί θαη ηα δχν ρξφληα. 

Σν πιένλ πξνβιεκαηηθό ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ δεκηνπξγεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο αγθπιψζεηο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ γηα 

εγθξίζεηο πξνζιήςεσλ ζηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ απνζηέιινληαη 

απνζπαζκαηηθά, ελψ δελ ππάξρεη πξφβιεςε πξνζεζκίαο γηα ηελ απνζηνιή. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξνγξακκαηηζκφο ελφο έηνπο είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα 

νινθιεξσζεί/πινπνηεζεί εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαζψο είλαη ηδηαίηεξα ζπρλφ ην 

θαηλφκελν ηεο απνζηνιήο αηηεκάησλ εγθξίζεσλ, βάζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έηνπο, αθφκα θαη ην Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Δπίζεο, ειιείπνπλ (κάιινλ γηα ιφγνπο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγηθήο αδπλακίαο) 

νη θνκβηθήο ζεκαζίαο πξνζεζκίεο (θαη θπζηθά νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο επί κε 

ηήξεζήο ηνπο): 

- κεηαμύ ηεο έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο πξόζιεςεο απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ αηηήκαηνο πξόζιεςεο απφ ηνλ 

αηηνχκελν ηελ πξφζιεςε θνξέα ζην Α..Δ.Π. θαη 

- κεηαμύ ηεο ιήςεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θνξέα απφ ην Α..Δ.Π. θαη ηεο 

έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εκπινθή ζηε δηαδηθαζία πνιιώλ θνξέσλ, ηδίσο κε 

δεδνκέλν φηη έλαο εμ απηψλ ζπληζηά Αλεμάξηεηε Αξρή, κε ππνθείκελε ζε έιεγρν θαη 

κε δεζκεπφκελε απφ εληνιέο ηνπ θεληξηθνχ νξγάλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη νη κεγαιύηεξεο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία εληνπίδνληαη ζην ζηάδην 

από ηελ απνζηνιή ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο γηα πξφζιεςε απφ ηνλ θνξέα ζην 

Α..Δ.Π. έσο ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη πνιιέο 

γελεζηνπξγέο αηηίεο, κία εθ ησλ νπνίσλ απνηειεί ε πξνβιεκαηηθή απνζηνιή ησλ 
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αηηήζεσλ απφ ηνπο θνξείο κεκνλνκέλα θαη ρσξίο πξνζεζκία, κε απνηέιεζκα ε 

πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ησλ αηηεκάησλ απφ ην Α..Δ.Π. γηα ηελ έθδνζε ηεο 

πξνθήξπμεο λα ηειεί ππφ εθηεηακέλε αβεβαηφηεηα. Δπίζεο, ζεκαληηθή αηηία απηνχ 

απνηεινχλ νη εκπινθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Α..Δ.Π. ζρεηηθά 

κε ηα αηηνύκελα από ηνλ θνξέα πξνζόληα δηνξηζκνύ, πνπ ηίζεηαη ζε θάζε αίηεζε 

ρσξηζηά (θαη δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν ηα αηηνχκελα πξνζφληα λα έρνπλ ηεζεί 

θαζαξά «θσηνγξαθηθά» ή κε ζπγθεθξηκέλε κηθξνπνιηηηθή ζηφρεπζε). Φπζηθά, ε ελ 

ιφγσ πξνβιεκαηηθή μεθηλά απφ ηελ έιιεηςε Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ ζηνπο 

Οξγαληζκνύο ησλ θνξέσλ, δήηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη θαησηέξσ, ζηελ αλάιπζε 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Δσναηά ζημεία – Strengths 

 α. Σν πξνζσπηθό ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, πνπ θαιείηαη λα αζθήζεη ηελ θεληξηθή ζπληνληζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνζιήςεσλ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

ζηειερψλεη ην Α..Δ.Π., είλαη πςεινύ επηπέδνπ, κε γλψζεηο, πνιπεηή εκπεηξία θαη 

θνπιηνχξα δξάζεο κε βάζε ηα πξνηάγκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο. 

  

β. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή είλαη επαξθήο (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ 

πθίζηαληαη πεξηζψξηα βειηίσζεο). 

 

γ. Έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία βαζύηεξεο ζύλδεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

κε ηελ απνγξαθή. Ζ απνγξαθή γεληθά ιεηηνπξγεί επηβνεζεηηθά πξνο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο, κε βάζε ηα εμαγφκελα απφ ην Μεηξψν ηεο Απνγξαθήο 

κεληαία ζηνηρεία πξνζιήςεσλ θαη απνρσξήζεσλ, ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ θαη, ζπλεπψο, 

απνηειεί έλαλ πξφζζεην κεραληζκφ επηβεβαίσζεο ηεο ηήξεζεο ηνπ ιφγνπ 1/5. 

Ήδε, ε ιεηηνπξγία ηεο λέαο εθαξκνγήο πνπ παξαδφζεθε ζε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηελ άλνημε ηνπ 2015, πξνβιέπεη: 

 Σελ θαηαρώξεζε ζε θάζε λέα πξόζιεςε ηνπ αξηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο 

εγθξηηηθήο απόθαζεο, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δπλαηή ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε θαη ιεπηνκεξή παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ησλ 
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εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απαιείθεηαη, επίζεο, έλα κεγάιν γξαθεηνθξαηηθφ βάξνο, απηφ ηεο αλάγθεο 

ππνγξαθήο απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο κίαο πξνο κία ησλ Βεβαηώζεσλ ππαγσγήο ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

(πνπ, φπσο έρεη αλαιπζεί, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνζιήςεσλ), αθνχ απηέο εθδίδνληαη απηνκαηνπνηεκέλα από ην Μεηξών. 

 Σελ θαηαρώξηζε όισλ ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ θνξέσλ, ψζηε λα 

πξνθύπηνπλ νη αλάγθεο απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ. Σν 

εγρείξεκα απηφ, βέβαηα, βξίζθεηαη αθφκα ζε θαζαξά ζεσξεηηθή βάζε. Αθφκα 

θαη επί πινπνίεζήο ηνπ, φκσο, απιά ζα απαιείςεη έλα γξαθεηνθξαηηθό 

ζηάδην, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηνκαηνπνηεκέλα θαη φρη κε 

αλζξψπηλε παξέκβαζε. Κάηη ηέηνην ζα εμνηθνλνκήζεη, βέβαηα, ρξφλν θαη ζα 

βνεζήζεη ζηελ απειεπζέξσζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, φκσο αλ δελ πξνεγεζεί ε 

εθπόλεζε ζπλνιηθά δνκεκέλσλ Οξγαληζκώλ ησλ θνξέσλ, κε ζπγθεθξηκέλν 

ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ, ε βειηίσζε ζα 

αθνξά κόλν ζε αξηζκεηηθά ζηνηρεία θφζηνπο, θαη φρη ζηελ νξζνινγηθή 

επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε βάζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ θνξέσλ ηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο 

ηνπο. 

 

 δ. Τπάξρεη θιίκα άξηζηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ κε 

ηα Σκήκαηα πνπ θηλνχλ ηηο δηαδηθαζίεο απνγξαθήο θαη θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κε απνηέιεζκα πνιιά 

απφ ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ιεηηνπξγηθήο 

ζχλδεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηξηψλ Σκεκάησλ, λα θαιχπηνληαη κέζσ ηεο 

ζπλελλφεζεο ησλ ππαιιήισλ. Απηφ, φκσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

νδεγήζεη ζε εθεζπραζκφ, θαζψο κηα ζπλνιηθή ζεζκηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεηε, κε ηξφπν ψζηε ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ, 

θηλεηηθφηεηαο θαη απνγξαθήο λα είλαη εληαία θαη αδηάζπαζηε. 

 



37 

 

Απειλές – Threats 

α. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηελ ρψξα απφ ην έηνο 2009, 

δεκηνπξγεί κηα εμαηξεηηθά αξλεηηθή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ππφ ηε 

δηαξθή απεηιή ρξενθνπίαο, κε επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ πξνζιήςεσλ. 

 

β. Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ εμαξρήο πξνζαλαηνιίζηεθε ζε κηα ζπλερή 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε θξηηήξηα θαζαξά 

πνζνηηθά. ε απηφ ην πιαίζην, ε κλεκνληαθή δέζκεπζε ηεο ρώξαο θαη νη 

ζπλαθφινπζεο πηέζεηο γηα επίηεπμε πνζνηηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ δπζρεξαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηξαηεγηθήο θαη κε πνηνηηθά θξηηήξηα 

ζρεδίαζεο ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ αλαγθαίνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

γ. Όπσο δηαθάλεθε αλσηέξσ (βι. Πίλαθα 1), ην λνκνζεηηθό πιαίζην εληφο 

ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθν θαη 

ελ πνιινίο αζαθέο, ελψ ε δεκφζηα δηνίθεζε θηλείηαη γεληθά κέζα ζε πεξηβάιινλ 

ζαθνχο έιιεηςεο βαζηθήο θνπιηνύξαο (αιιά θαη ηθαλόηεηαο) θαιήο 

λνκνζέηεζεο. 

 

δ. Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη 

θηλείηαη ζε έλα γεληθφηεξν πεξηβάιινλ αλνξζνινγηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο κε 

ερζξηθή θνπιηνύξα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη: 

 Απφ ηελ έιιεηςε Οξγαληζκώλ κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθό 

ζρεδηαζκό. Απνηειεί θνηλφ κπζηηθφ εληφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο φηη νη λένη 

Οξγαληζκνί ησλ θνξέσλ, πνπ εθπνλήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2014, 

εθπνλήζεθαλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ 

πηέζεσλ, γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ, θαρππνςίαο ζρεηηθά κε ηηο απψηεξεο 

ζηνρεχζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηεο παληαρνχ παξνχζαο λννηξνπίαο ηνπ 

δνχλαη θαη ιαβείλ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ επηκέξνπο Σκεκάησλ 

(θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ζέζεσλ επζχλεο απηψλ) λα κελ «ράζνπλ» 

πεξηζζφηεξα απ’ φηη ζα «πάξνπλ» εληφο ηεο λέαο δνκήο (22). 
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 Απφ ηελ έιιεηςε Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ εληφο ησλ Οξγαληζκψλ. Σα 

Πεξηγξάκκαηα Θέζεο ζπληζηνχλ έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δφκεζεο ησλ 

νξγαληζκψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο. Πεξηγξάθνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο, επηηξέπνληαο έηζη θαη ηελ νξζνινγηθή θξίζε γηα 

ηνλ νξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε ζέζε πξνζφλησλ. Παξάιιεια, 

επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ, βνεζνχλ 

ζηε δηαπίζησζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θάζε ζέζεο θαη ζηε δηαθξίβσζε ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο απηήο, ελψ βνεζνχλ θαη ζηελ εζσηεξηθή αλαθαηαλνκή 

ηνπ πξνζσπηθνχ (θηλεηηθφηεηα). Καζίζηαηαη, ινηπφλ, πξνθαλέο φηη ε χπαξμε 

πεξηγξακκάησλ ζέζεηο απνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν γηα ηε 

δπλαηφηεηα ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, νξζνινγηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (Μιταλόποσλος και σσν, 2013, σελ. 5 επ.) (23). 

 Απφ ηελ έιιεηςε δηάζεζεο ξεαιηζηηθνύ θαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ απφ ηνπο επηκέξνπο 

θνξείο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερνχο πξνζπάζεηαο 

«ππεξάζπηζεο» ησλ θεθηεκέλσλ, φζν επηβιαβή θη αλ είλαη απηά γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε ζην ζχλνιφ ηεο, θαη ηθαλνπνίεζεο «πνιηηηθψλ» θαη 

θνκκαηηθψλ ςεθνζεξηθψλ αλαγθψλ. 

 

ε. Σν δηνηθεηηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έληνλεο ζπλδηθαιηζηηθέο πηέζεηο (εληφο θαη εθηφο θνξέα) γηα ηε κε εθαξκνγή 

αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ πνιηηηθνχ παηγλίνπ εληφο 

ηνπ νπνίνπ εθ ηεο θχζεο ηεο είλαη αλαγθαζκέλε λα θηλείηαη ε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

ζη. Παξαηεξείηαη ρακειή δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζην ζχλνιν ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Εσκαιρίες – Opportunities 

α. Ζ πνιηηηθή ζπγθπξία είλαη εμαηξεηηθά επλντθή γηα κεηαξξπζκίζεηο, 

θαζψο ε ρψξα πθίζηαηαη κεγάιε εμσηεξηθή πίεζε γηα ηελ δηελέξγεηα απηψλ (κε 
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απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη πην εχθνιν λα επηθνηλσλεζνχλ/πξνσζεζνχλ ζην 

εζσηεξηθφ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία). 

 

β. Χο απνηέιεζκα θαη ηεο εθξεθηηθήο, αζηξαπηαίαο θαη απφιπηεο 

θαηάξξεπζεο ησλ βαζηθώλ πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξαδνρώλ, 

πνπ δφκεζαλ ηελ χπαξμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Μεηαπνιίηεπζε θαη έσο ην 2009, ζπλεπεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ηεο θνηλσληθήο 

θνπιηνύξαο γεληθφηεξα, αιιά θαη ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ θαιείηαη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο λα παίμεη ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. 

 

γ. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ επηηξέπεη ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο απηψλ ζηελ ζεζκηθήο 

θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο κε ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

δ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο εθηεηακέλεο δηεζλνχο εκπεηξίαο 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

ε. Έρνπλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξμεη λνκνζεηηθά δείγκαηα βεκάησλ 

πξνο ζεηηθέο θαηεπζύλζεηο, κε ηελ εηζαγσγή ξπζκίζεσλ πνπ επηρεηξνχλ λα 

βειηηψζνπλ θάπνηεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, ηα θπξηφηεξα 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Ζ ζεζκνζέηεζε κε ην λ. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 

αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο»  εηδηθήο γξαπηήο 

δνθηκαζίαο (test) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεληθφηεξσλ θαη πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (αξηζκεηηθψλ, αλαιπηηθψλ, ιεθηηθψλ, θξίζεο θαη 

αληίιεςεο) ησλ ππνςεθίσλ, σο δπλαηφηεηαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 

βαζκνιφγεζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία απηφκαηεο επηινγήο. Ζ δηελέξγεηα ηεο 

δνθηκαζίαο γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ 

θαη ε βαζκνινγία θάζε ππνςεθίνπ ηεξείηαη ζε αξρείν ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

Α..Δ.Π. (24). 
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 Ζ πξφβιεςε γηα «Κπιηόκελνπο Πίλαθεο Δπηιαρόλησλ» κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 

3320/2005, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άκεζε θάιπςε αλαγθψλ ζε 

θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη θαη` έηνο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο πξνθεξπρζεζνκέλσλ ζέζεσλ ή θαιχπηνπλ ζπρλά επείγνπζεο 

αλάγθεο, ρσξίο ηε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ (25). 

  Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ «Δηήζηνπ Κπιηόκελνπ Πίλαθα Καηάηαμεο» κε ην 

άξζξν 7 λ. 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δ..Τ., ζέκαηα πξφλνηαο, 

Απαγφξεπζε Καπλίζκαηνο θ.ι.π.», πνπ ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 

3812/2009, εηζάγνληαο πξναηξεηηθή εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή 

κόληκνπ λνζειεπηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ κφλν φζνη έρνπλ ήδε 

εγγξαθεί ζηνλ Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο 

ηνπ Α..Δ.Π. (26). 

 Ζ ζεζκνζέηεζε πξναηξεηηθήο ρξήζεο ησλ πηλάθσλ επηιαρόλησλ 

πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ εληφο δηαζηήκαηνο ελλέα κελψλ γηα ηελ θάιπςε 

ζέζεσλ φκνησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ θαη πξφζζεησλ πξνζφλησλ, ρσξίο 

πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4210/2013 

(27). Ζ ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο εηζάγεη κεγαιχηεξε επειημία γηα ηελ 

άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ, ρσξίο αλάγθε λέαο ππνβνιήο θαη 

εμέηαζεο αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Παξά ηαχηα παξακέλεη ιεηςή, 

εθφζνλ νη επηιαρφληεο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί κε θάπνην ζχζηεκα σο επαξθείο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δεδνκέλσλ ζέζεσλ ησλ θνξέσλ, ζέηνληαο έηζη ελ 

ακθηβφισ θαη ηελ ζχκπλνηά ηεο κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. 

 Ζ εηζαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θιεηζηώλ πξνθεξύμεσλ σο εξγαιείνπ 

απνξξφθεζεο πξνζσπηθνχ, κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4210/2013, πνπ απνηέιεζε 

πξψηκε πξνζπάζεηα εκπνηηζκνχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε έλα πξσηφιεην 

είδνο θηλεηηθφηεηαο. Μέζσ απηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηηπρφληεο 

πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ, ησλ νπνίσλ νη δηνξηζκνί εθθξεκνχλ (γηα ιφγνπο 

ζπλήζσο έιιεηςεο πφξσλ ή πεξηνξηζκνχ απφ ηνλ ιφγν 1/5), λα απνξξνθεζνχλ 

ζε θνξείο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο πέηπραλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ αθελφο επηηπγράλεηαη ε απνξξφθεζε ησλ εθθξεκνηήησλ, πξνο 

ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο 
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εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε, αθεηέξνπ αληηκεησπίδεηαη ε πξφζιεςε κε ηξφπν 

νξζνινγηθφ θαη θαηεπζχλεηαη πξνζσπηθφ ζε δνκέο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή 

αλάγθε θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή, κε παξάιιειε απνκάθξπλζε ηνπ δεκνζίνπ, 

αιιά θαη ησλ πνιηηψλ, απφ ηε λννηξνπία ηνπ «νθεηιφκελνπ δηνξηζκνχ». 

 Ζ εηζαγσγή ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ην λ. 

4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.», ηδίσο ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηνπνίεζεο – άξζξν 10, ησλ 

Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ Α..Δ.Π. – άξζξν 11, φπνπ πξνβιέπεηαη θαη ε 

δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνύ Αξρείνπ Δγγεγξακκέλσλ Υξεζηώλ (28) θαη ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ Γεκνζίνπ – άξζξν 13. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εζεινληηθήο θηλεηηθόηεηαο κε κεηαηάμεηο 

θαηφπηλ αίηεζεο θαη ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, κε ην 

άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (4325/2015) (29). 

 

 

  

. 
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Γ1γ. Πίλαθαο SWOT 

 Αθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο άλσ 

επηρεηξεζείζαο αλάιπζεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Πίλαθαο 3 – S.W.O.T. Analysis 

 

SWOT ANALYSIS

Δσμαςά ρημεία (Strengths)

• Ποξρχπικό με γμώρειπ, πξλσεςή

εμπειοία και κξσλςξύοα δοάρηπ με 

βάρη ςα ποξςάγμαςα ςηπ 

ρςοαςηγικήπ διξίκηρηπ 

• Επαοκήπ σλικξςευμική σπξδξμή

• Σύμδερη με ςη μέα διαδικαρία ςηπ 

απξγοατήπ

• Καλή ρσμεογαρία με άλλα Τμήμαςα, 

πξσ κιμξύμ παοάλληλεπ διαδικαρίεπ 

(απξγοατή/κιμηςικόςηςα)

Αδύμαςα ρημεία (Weaknesses)

 Σςοαςηγικά αμακόλξσθα ςα δξμικά

ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ (μόμξ πξρξςική

ρςόυεσρη)

 Αμξοθξλξγική ξογαμχςική δξμή, πξσ

ξδηγεί ρε λειςξσογικά αδιένξδα – έλλειφη

(παμςελήπ ή αμεπαοκήπ) ρύμδερηπ με άλλεπ

παοάλληλεπ διαδικαρίεπ (κιμηςικόςηςα/

απξγοατή)

 Εναιοεςικά γοατειξκοαςική διαδικαρία –

πξλλά ρςάδια – έλλειφη βαρικώμ

ποξθερμιώμ εμέογειαπ – έλλειφη κσοώρεχμ

 

Εσκαιοίεπ (Opportunities)

• Μεγάλη ενχςεοική πίερη για 

μεςαοοσθμίρειπ

• Σςαδιακή μεςαρςοξτή ςηπ 

κξιμχμικήπ κξσλςξύοαπ ρυεςικά με 

ςξ οόλξ ςξσ δημξρίξσ 

• Νέεπ ςευμξλξγίεπ

• Ανιξπξίηρη διεθμξύπ εμπειοίαπ 

(βέλςιρςεπ ποακςικέπ)

•Ποόρταςα θεςικά βήμαςα 

βελςίχρηπ

Απειλέπ (Threats)

 Δημξριξμξμική κοίρη, ενάοςηρη υώοαπ από

ενχςεοική υοημαςξδόςηρη

 Μμημξμιακή δέρμεσρη για ποξραμαςξλιρμό

ςηπ διαδικαρίαπ ρε καθαοά πξρξςικξύπ

πεοιξοιρμξύπ

 Πξλύπλξκξ και αρατέπ μξμξθεςικό

πεοιβάλλξμ – έλλειφη κξσλςξύοαπ καλήπ

μξμξθέςηρηπ

 Αμάπςσνη διαδικαρίαπ ρε αμξοθξλξγικό

ξογαμχςικό και λειςξσογικό πεοιβάλλξμ με

ευθοική κξσλςξύοα

 Σσμδικαλιρςικέπ πιέρειπ για μη εταομξγή

αλλαγώμ ρςη δημόρια διξίκηρη

 Χαμηλή διείρδσρη μέχμ ςευμξλξγιώμ ρςξ

ρύμξλξ ςηπ δημόριαπ διξίκηρηπ
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Γ2. Καηακέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ απφ ηηο βαζηθέο Τπνρξεψζεηο 

Πιεξνθφξεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία - Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο 

Γ.2.α. Δηζαγσγηθά - Οξηζκνί 

 Οη ππέξκεηξεο γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ησλ 

Κξαηψλ Γηθαίνπ θαζηζηνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ζχλζεηε, θνζηνβφξα 

θαη κε ειθπζηηθή, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ αλάιεςε δξάζεο, δηαξξεγλχνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ, δεζκεχνπλ πνιχηηκνπο 

πφξνπο, εληζρχνπλ ηελ δηαθζνξά θαη ηελ παξαλνκία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

θαηακέηξεζε ησλ Γηνηθεηηθώλ Βαξώλ, σο εξγαιείν απινπνίεζεο δηαδηθαζηώλ 

θαη κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, απνηειεί πεδίν πνπ γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε επξσπατθφ επίπεδν (30). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη κέηξεζεο 

δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Οη πην γλσζηέο είλαη ην Doing Business ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο (http://www.doingbusiness.org/, τελεσταία πρόσβαση στις 31.07.2015), ην 

Red Tape Assessment ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ην Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κόζηνπο 

(Standard Cost Model), πνπ έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Αλαπηχζζεηαη απφ ην 2000 (ρψξα πξνέιεπζεο: Οιιαλδία) κε βαζηθή παξαδνρή φηη ε 

κέηξεζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ην θφζηνο πνπ απνξξέεη απφ 

ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (http://www.administrative-

burdens.com/default.asp?page=122, τελεσταία πρόσβαση στις 31.07.2015). 

  

  ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ.Μ.Κ. απαληψληαη νη θάησζη έλλνηεο: 

 Κόζηε Ννκνπαξαγσγήο (rule-making costs): ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ 

ησλ λφκσλ, 

 Κόζηε Δπηβνιήο (enforcement costs): ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή ηεο 

λνκνζεζίαο 

 Κόζηε πκκόξθσζεο: θφζηε πνπ έρνπλ ηα ππνθείκελα ηεο λνκνζεζίαο,, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ξπζκίζεηο 

 Ζarm Costs: θνηλσληθά θφζηε. 

 

Σκήκα ηνπ Kόζηνπο πκκόξθσζεο απνηειεί ην Γηνηθεηηθό Κόζηνο, 

δειαδή ε πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηε λνκνζεζία. Σν Γηνηθεηηθφ Κφζηνο απνηειείηαη απφ: 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=122
http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=122


44 

 

 ην Κόζηνο πλήζνπο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο (business as usual): 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν ε πιεηνςεθία 

ησλ ππνθείκελσλ ηεο ξχζκηζεο ζα επσκηδφληαλ νχησο ή άιισο ζην πιαίζην 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

 ην Γηνηθεηηθό Βάξνο, δειαδή ην έκκεζν θφζηνο ζπκκφξθσζεο ζε λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα παξνρή 

πιεξνθφξεζεο ζην δεκφζην ή ζε ηξίηνπο - Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο, ην 

νπνίν νη ππνθείκελνη επσκίδνληαη κφλν επεηδή είλαη λνκηθά ή δηνηθεηηθά 

ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ (31). Σα ππνθείκελα ηεο κέηξεζεο, πνπ βαξχλνληαη 

απφ ηηο Τ.Π., είλαη ζπλήζσο επηρεηξήζεηο, θαζψο ην Σ.Μ.Κ. αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα δηεπθνιπλζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε 

ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, πιελ φκσο ην Μνληέιν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ βαξψλ ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηεο 

ίδηαο ηεο Γηνίθεζεο (ελδν-δηνηθεηηθά βάξε), κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηνχκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 4) θαηαγξάθνληαη ζρεκαηηθά ηα δηάθνξα θφζηε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία θαη ε ελλνηνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. 
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 Πίλαθαο 4 - Κόζηε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ λνκνζεζία 

 

Ανάλυση κόστους συμμόρφωσης 

Κόςτη 
ςυμμόρφωςησ Άμεςα κόςτη 

Κόςτοσ νόμου Χ

Διοικητικά κόςτη 
Ουςιαςτικά κόςτη 

ςυμμόρφωςησ 

Διοικητικά βάρη 
Κόςτοσ ςυνήθουσ 

επιχειρηματικήσ λειτουργίασ 
(‘Business as usual’)_

Γραφειοκρατία

Άκεζεο 

πιεξωκέο πνπ 

πξνβιέπνληαη 

πρ. Σέιε, θόξνη 

θιπ 

Κόςτη που ένασ οργανιςμόσ θα είχε 
ακόμη κι αν δεν προβλέπονταν ςε 
νομοθετικέσ ρυθμίςεισ πχ κατάςταςη 
εργαζομένων κλπ.

Ενέργειεσ που 
εκτελούνται μόνο 

γιατί προβλέπονται 
ςτη νομοθεςία 

 

(πεγή: - Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α., 

ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014)  

 

Σα βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηακέηξεζεο 

Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, ζχκθσλα κε ην Σππνπνηεκέλν Μνληέιν Κφζηνπο, είλαη: 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο ζηε λνκνζεζία 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζπκκφξθσζεο (Γηνηθεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο) 

 Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο απηψλ θαη 

 Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο. 

 

 Οη επηκέξνπο θάζεηο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5). 
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 Πίλαθαο 5 - Φάζεηο Γηαδηθαζίαο Σ.Μ.Κ. 

 

Φαζη 1: Προπαραζκεσαζηικη

 Απνηειείηαη από 9 βήκαηα:
 Βήκα 1: Αλαγλώξηζε ΤΠ, ΑΓ θαη ΓΓ θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη πξνέιεπζεο

 Βήκα 2: Αλαγλώξηζε θαη μεθαζάξηζκα ζρεηηθώλ 
ξπζκίζεωλ

 Βήκα 3: Καηεγνξηνπνίεζε Τπνρξεώζεωλ βάζεη 
ηππνινγίαο (πξναηξεηηθό)

 Βήκα 4: Καηάηκεζε Πιεζπζκνύ

 Βήκα 5: Αλαγλώξηζε Πιεζπζκνύ & πρλόηεηαο

 Βήκα 6: Δπηινγή εξγαιείνπ ζπγθέληξωζεο 
δεδνκέλωλ γηα ηηο ΓΓ

 Βήκα 7: Παξακεηξνπνίεζε Κόζηνπο

 Βήκα 8: Πξνεηνηκαζία Οδεγνύ ζπλεληεύμεωλ

 Βήκα 9: Δπηζθόπεζε βεκάηωλ 1-8 

Βήκα 1 Καηαγξαθή Γηαδηθαζίαο

Βήκα 2 Απνηύπωζε Τπνρξεώζεωλ Πιεξνθόξεζεο, 

Γηνηθεηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ & Καηεγνξηνπνίεζε 

βάζεη πξνέιεπζεο

Βήκα 3 Σκεκαηνπνίεζε & αλαγλώξηζε πιεζπζκνύ & 

ζπρλόηεηαο

Βήκα 4 Παξακεηξνπνίεζε Κόζηνπο

Βήκα 5 Πξνεηνηκαζία Οδεγνύ ζπλεληεύμεωλ

ΚΟΠΟ :  ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΣΔΔΡΙ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΣΟΤ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΤ, Tariff, 

Quantity, frequency

Φάζη 2: Τσποποίηζη Δεδομένων & 

Υπολογιζμοί

 Απνηειείηαη από 2 βήκαηα:
 Βήκα 14: Αλαγωγή δεδνκέλωλ ζε εζληθό επίπεδν

 Σειηθνί ππνινγηζκνί ζε εζληθό επίπεδν

 Βήκα 15: Αλαθνξέο

 Πνηα λνκνζεζία είλαη πην επηβαξπληηθή θαη γηαηί

 Πξνέιεπζε ηωλ βαξώλ

 Πνηνηηθά δεδνκέλα από ηελ πιεπξά ηωλ 
επηρεηξήζεωλ

 Παξαξηήκαηα κε δεδνκέλα

Βήκα 6 Δπηινγή ηππηθώλ επηρεηξήζεωλ γηα

ζπλεληεύμεηο

Βήκα 7 Γηελέξγεηα πλεληεύμεωλ

Βήκα 8 Δμαγωγή Σππηθά Απνδνηηθήο Δπηρείξεζεο

Βήκα 9 Τπνινγηζκνί

Βήκα 10 Αλαθνξέο απνηειεζκάηωλ & πνηνηηθά

δεδνκέλα

ΚΟΠΟ ΔΙΝΑΙ Η ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ (ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΣΟΤ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΤ)

Time

ΚΑΙ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΦΑΗ 1

 

(πεγή: - Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α., 

ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014)  

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

ξχζκηζεο ζην πιαίζην ηνπ Σ.Μ.Κ., πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηκεζε θάζε 
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Τπνρξέσζεο Πιεξνθόξεζεο ζε Γηνηθεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο, ησλ νπνίσλ ζηε 

ζπλέρεηα θαηακεηξάηαη ην θφζηνο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 6) εκθαίλεηαη ν ηξφπνο θαηάηκεζεο θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 

Πίλαθαο 6 - Καηάηκεζε Τ.Π. ζε Γ.Γ. θαη ζπλνιηθό θόζηνο 

 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληρουόρησης 1 

Κόστος 
Υποχρέωσης 
Πληρουόρησης 
2 

Κόστος 
Υποχρέωσης 
Πληρουόρηση
ς 3

IO1+IO2+IO3.....= κόστος της ρύθμισης ποσ μετράται 

Διοικητική 
Δραστηριότητα 1a

Διοικητική 
Δραστηριότητα 1β

Διοικητική 
Δραστηριότητα 
2a

Διοικητική 
Δραστηριότητα 1γ

Διοικητική 
Δραστηριότητα 
2β

Διοικητική 
Δραστηριότητα 
2γ

Διοικητική 
Δραστηριότητα 
3a

Διοικητική 
Δραστηριότητα 
3β

Διοικητική 
Δραστηριότητα 3γ

Διοικητική 
Δραστηριότητα 4β

Διοικητική 
Δραστηριότητα 4a

Διοικητική 
Δραστηριότητα 4γ

Κόστος 1 Κόστος 2 Κόστος 3 Κόστος 4

 

(πεγή: - Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α., 

ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014)  

 

 Ζ εηδηθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Γ.Γ., εηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη 

αθνινχζσο (Πίλαθαο 7): 

 

 Πίλαθαο 7 - Καηεγνξηνπνίεζε Γ.Γ. 

 

Γ.Γ.1. Δμνηθείσζε κε ηα απαηηνχκελα ηεο Τ.Π. 

Γ.Γ.2. πγθέληξσζε/ Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Τ.Π. απφ 

εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πεγέο 

Γ.Γ.3. Τπνινγηζκφο θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ Τ.Π. θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο 
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Γ.Γ.4. Παξνπζίαζε/ πεξηγξαθή δεδνκέλσλ ηεο Τ.Π. ζε έγγξαθε κνξθή/ 

έιεγρνο/δηφξζσζε 

Γ.Γ.5. Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

Τ.Π. 

Γ.Γ.6. Έιεγρνη/ Δπηζεσξήζεηο απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ 

Τ.Π./ δηφξζσζε ζηνηρείσλ σο απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ 

Γ.Γ.7. Δθπαίδεπζε/ ελεκέξσζε γηα ηηο ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ Τ.Π. 

Γ.Γ.8. πκπιήξσζε/ θσηνηππία/ δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ Τ.Π. 

Γ.Γ.9. Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ αηηήζεηο/θαηαβνιή παξαβφισλ θ.ν.θ. 

ζρεηηθά κε ηελ Τ.Π. 

 

Σν θόζηνο θάζε Γηνηθεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηχπν: Κόζηνο Γηνηθεηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο = Σηκή (P) * Πνζόηεηα (Q), 

φπνπ P = θφζηνο εξγαηνψξαο δηεθπεξαησηή * ηππνπνηεκέλνο ρξφλνο 

δηεθπεξαίσζεο θαη Q = πιεζπζκφο ππνθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ * 

ζπρλφηεηα ζπκκφξθσζεο εληφο ηεο πεξηφδνπ βάζεο. 

 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή 

νπδεηεξφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο, ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα πνπ πξνσζεί εληφο ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ζηα επηθνηλσληαθά νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ηεο, ζηε ζρεηηθή επθνιία εθαξκνγήο θαη ζηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηε 

Γηνίθεζε γηα βειηίσζε κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ζαθψλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κηθξν-επίπεδν (θαζψο δελ κεηξά ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο, 

αιιά κφλν ην Γηνηθεηηθφ Βάξνο), ζηελ θαζπζηέξεζε εκθάληζεο κεηξήζηκσλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ πνιιέο θνξέο έιιεηςε δηάθξηζεο κεηαμχ ελνριεηηθψλ θαη κε 

ελνριεηηθψλ βαξψλ, ιφγσ ηεο πνζνηηθήο δηάζηαζεο ηεο κεζφδνπ, ζην κεγάιν θφζηνο 

εθαξκνγήο ηεο θαη ζηελ κεηαθνξά επηπιένλ βάξνπο ζηε Γηνίθεζε. 

 Παξά ηελ χπαξμε ησλ αλσηέξσ κεηνλεθηεκάησλ, θξίζεθε φηη ε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα ζαθή, πνπ ζα 

απνηππψλνπλ κε ελάξγεηα ην κεγάιν αλνύζην θόζηνο ηεο γξαθεηνθξαηηθά 

ππεξηξνθηθήο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ ζηελ Διιεληθή Γηνίθεζε, αθφκα θαη κφλν 
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ζην κηθξό ηκήκα θάπνησλ απφ ηηο πνιιέο πθηζηάκελεο Τ.Π. κε ηηο νπνίεο 

επηβαξχλνληαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο. Δπίζεο, ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη 

ελδεηθηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο καζεζηαθνχο, εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, νπφηε θαη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο 

εκθάληζεο απνηειεζκάησλ ράλνπλ ηελ βαξχηεηά ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη 

επειέγε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θφζηνπο πνπ νη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο ηεο 

εμεηαδφκελεο δηαδηθαζίαο θέξνπλ. 

 

Γ2β. Παξαδνρέο – Δπηζεκάλζεηο 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο 

ζηελ αλαπηπζζφκελε εξγαζία έγηλαλ ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο/παξαδνρέο, πνπ 

αθνξνχλ ζε δχν πεδία: 

Α. Παξαδνρέο κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαη φρη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

θαη ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ίδηαο ηεο εμεηαδφκελεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ. Απηέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηα εμήο: 

 Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε Γέληξν Απόθαζεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ξπζκίζεσλ βάζεη πξνέιεπζεο απφ Κνηλνηηθή/Γηεζλή Ννκνζεζία, 

Κνηλνηηθή/Γηεζλή λνκνζεζία κε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δζληθήο Γηνίθεζεο ή 

Δζληθή Ννκνζεζία/Γηνηθεηηθή Πξαθηηθή, δει. γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο 

αληίζηνηρα σο Καηεγνξίαο Α, Β ή Γ (32), θαζψο ε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζιήςεσλ σο θαζαξά δηνηθεηηθή ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηε ξπζκηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ Δζληθψλ Γηνηθήζεσλ, κε απνηέιεζκα φιεο νη εμεηαδφκελεο 

ξπζκίζεηο λα εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Γ. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο 8) παξνπζηάδεηαη ηππηθφ Γέληξν Απφθαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο. 
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Πίλαθαο 8 - Σππηθό Γέληξν Απόθαζεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ξπζκηζηηθήο πξνέιεπζεο 

 

1. Δίλαη ε ΤΠ / ΑΓ απνηέιεζκα κόλν εζληθήο πνιηηηθήο;

2. Η ΤΠ / ΑΓ πνπ ζεζπίδεηαη ζε δηεζλέο ή επξωπαϊθό πιαίζην 

πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν ζπκκόξθωζεο κε απηήλ;

3. Η ΤΠ / ΑΓ πνπ ζεζπίδεηαη ζε δηεζλέο ή επξωπαϊθό πιαίζην πεξηέρεη 

εζληθέο ΑΓ (όπωο πεξαηηέξω δηθαηνινγεηηθά);

ή/θαη

4. Η ΤΠ / ΑΓ πνπ ζεζπίδεηαη ζε δηεζλέο ή επξωπαϊθό πιαίζην 

δηεπξύλεηαη από ηηο εζληθέο αξρέο (αύμεζε ζπρλόηεηαο ππνβνιήο –

δηεύξπλζε νκάδωλ ζηόρωλ);

5α. Καηεγνξηνπνίεζε ην εζληθό κέξνο ζηελ 

Καηεγνξία Γ

6. Η ΤΠ/ ΑΓ πξνθύπηεη από δηεζλείο/ επξωπαϊθέο Οδεγίεο αιιά ηα κέζα 

ζπκκόξθωζεο δελ πξνθύπηνπλ από ην δηεζλέο πιαίζην;

ή/θαη

7. Η ΤΠ/ΑΓ δηακνξθώλεηαη από εζληθέο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε 

επξωπαϊθήο / δηεζλνύο λνκνζεζίαο;

5β. Σα κέζα πινπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη 

ζην δηεζλέο κέξνο ηεο ΤΠ/ΑΓ;

Καηεγνξία ΓΝαι 

Ότι 

Καηεγνξία ΑΝαι 

Ότι 

Καηεγνξία Γ
Ναι 

Ότι 

Καηεγνξία Α

Καηεγνξία Β

Ναι 

Ότι 

Καηεγνξία Β

 

(πεγή: - Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α., 

ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014)  

 

 Γελ έγηλε δηάθξηζε ζηε κέηξεζε, νχηε πξνζπάζεηα ζπιινγήο ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δνκεζέληνο εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ην Κόζηνο 

πλήζνπο Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο (business as usual), ψζηε λα κελ 

πξνζκεηξεζεί ην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ Γηνηθεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο κεζφδνπ. Πξνθαλψο, ε 

δηαηξέρνπζα κε απφιπην ηξφπν ηε δφκεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο Αξρή ηεο Ννκηκόηεηαο θαζηζηά άλεπ αληηθεηκέλνπ κηα ηέηνηα 

δηάθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ Γηνηθεηηθνχ Κφζηνπο ζε Κφζηνο πλήζνπο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνηθεηηθφ Βάξνο, ζε φζεο πεξηπηψζεηο 

θαηακεηξάηαη ελδν-δηνηθεηηθό θόζηνο, θαζψο αλ κηα δεδνκέλε ππνρξέσζε 

δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα εθηειεζηεί απφ 

έλαλ δεκφζην θνξέα, ιφγσ έιιεηςεο αξκνδηφηεηαο (παξαλνκία). 

 Τηνζεηήζεθε ε ππόζεζε πιήξνπο ζπκκόξθσζεο, θαη φρη ε ππφζεζε 

πξαγκαηηθήο ζπκκφξθσζεο θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κεζφδνπ (33), θαζψο 
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αθελφο ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ζε θάπνηνλ θνξέα θαζηζηά ειαηησκαηηθή 

(παξάλνκε θαη άθπξε) ηελ φιε δηαδηθαζία γηα απηφλ, ιφγσ ηεο δέζκεπζεο 

απφ ηελ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο, αθεηέξνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηξψληαη ηα 

δηνηθεηηθά βάξε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 

Β. Παξαδνρέο ιφγσ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε πιαίζην εθπαηδεπηηθνύ 

ραξαθηήξα: 

Οη ππνινγηζκνί ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο έγηλαλ θαηά πξνζέγγηζε, θαζψο ε εμαγσγή ηνπο ζχκθσλα 

κε ηηο πξνηεηλόκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο κεζόδνπ, δει. ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ζηνηρείσλ, πνπ αληινχληαη απφ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη επίζεκεο πεγέο (34) ήηαλ 

πξαθηηθά αδύλαηε ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηφζν απφ άπνςε 

ρξφλνπ, φζν θαη απφ άπνςε πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ (ηα νπνία, 

άιισζηε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ πθίζηαληαη). Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζαθψο ζα 

εμέθεπγε ηνπ ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ηδίσο κε δεδνκέλν φηη ε 

κέηξεζε βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλόο επαλάιεςεο ησλ κεηξνχκελσλ Γ.Γ., ην 

νπνίν πνιιαπιαζηάδεη αζθφπσο ηα ζπλνιηθά Γηνηθεηηθά Βάξε, κε απνηέιεζκα ε 

κείσζε ηνπ θόζηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ επαλαιήςεσλ λα θαηαδεηθλύεηαη κε 

ζαθήλεηα, αζρέησο ηνπ χςνπο ηνπ απφιπηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε. 

Σα βαζηθά κεγέζε πνπ εμήρζεζαλ ζηε βάζε απηψλ ησλ παξαδνρψλ είλαη: 

 ν Πιεζπζκόο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο Τ.Π., 

 ε πρλόηεηα πκκόξθσζεο εληόο ηεο πεξηόδνπ βάζεο, 

  ηα πξόζσπα πνπ επειέγεζαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ζπλεληεύμεσλ θαη 

 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο Σππηθά Απνδνηηθήο Δπηρείξεζεο (35), 

θαζψο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθήο απνηχπσζεο απηψλ ζα απαηηνχληαλ 

αλάιπζε θαη εμαγσγή αλαθνξψλ επί φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Πηλάθσλ 

Δπηηπρφλησλ, ησλ αηηεκάησλ πξφζιεςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πξνζιήςεσλ ηεο ηειεπηαίαο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίαο. 
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Γ2γ. Μέηξεζε Γηνηθεηηθώλ Βαξώλ 

 

Ζ κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο πην ζεκαληηθέο Τ.Π. πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε λνκνζεζία θαη βαξχλνπλ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο 

ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, ήηνη: 

1. ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 

(Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), σο 

ππεχζπλν θνξέα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαλνκήο θαη εγθξίζεσλ ησλ 

πξνζιήςεσλ, 

2. ζην Α..Δ.Π., σο Αλεμάξηεηε Αξρή ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο 

3. ζηνπο αηηνχληεο ηελ πξφζιεςε Γεκνζίνπο Φνξείο θαη 

4. ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο Πνιίηεο, σο ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

Οη βαζηθέο Τ.Π. θαηεγνξηνπνηήζεθαλ έηζη ζε ηέζζεξηο αληίζηνηρεο νκάδεο. 

 

Ζ ζπλέληεπμε δηελεξγήζεθε κε ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, ε νπνία πξνζέθεξε ηηο εθηηκήζεηο 

ηεο γηα ηηο ηξεηο βαζηθέο νκάδεο Τ.Π., πιελ απηψλ πνπ βαξχλνπλ ην Α..Δ.Π., γηα ην 

νπνίν, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηεο γξάθνπζαο ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε 

Γηεχζπλζε. Σν πιήξεο θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη απηνχζην ζην 

Παξάξηεκα. 

 

Σα ζηνηρεία γηα ην ζύλνιν ησλ Οκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (Πίλαθαο 9): 

  

Πίλαθαο 9 - Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο θαη Πξνβιέπνπζα Ννκνζεζία 

 

 Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο Ννκνζεζία 

Οκάδα 1 – 

Γηεχζπλζε 

1. ρέδην εγθξηηηθήο 

απφθαζεο ησλ αηηνχκελσλ 

παξ. 20Α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ  

λ. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ 
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Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Αλάπηπμεο 

Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

απφ ηνπο θνξείο πξνζιήςεσλ 

γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ – 

φπνπ θαηαλέκνληαη αλά 

Τπνπξγείν νη πξνο έγθξηζε 

πξνζιήςεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

-, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006 

Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ», 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο - 

Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

33/2006 Π.Τ.., φπσο ηζρχεη 

 2. Απφθαζε θαηαλνκήο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, φζνλ 

αθνξά ζην ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ 

παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

4057/2012 «Πεηζαξρηθφ 

Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» 

Οκάδα 2 – Α..Δ.Π. 1. Πξνθήξπμε γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) κε βάζε 

ηα εγθξηζέληα αηηήκαηα ησλ 

θνξέσλ 

αξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  λ. 

3812/2009 «Αλακφξθσζε 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ 

ζην δεκφζην ηνκέα θαη 
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άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 16 ηνπ λ. 2190/2994, 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη 

παξ.9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3469/2006  

 2. Γεκνζίεπζε νξηζηηθψλ 

πηλάθσλ θαηάηαμεο 

ππνςεθίσλ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ. 2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε δηαδνρηθά 

κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 2527/1997 θαη ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ. 3801/2009, 

παξ. 11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997, ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3051/2002 

θαη ηε ππνπαξάγξαθν Ε.5 

εδ.4 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ 

ηνπ λ. 4093/2012 θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

Οκάδα 3 – Γεκφζηνη 

Φνξείο 

1. Πξνγξακκαηηζκφο θνξέσλ 

γηα ηηο αλάγθεο/αηηνχκελεο 
παξ.3 εδ. β πεξ. αηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 
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πξνζιήςεηο θαη’ έηνο 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα 

ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ 

θαη ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ  

λ. 3833/2010 «Πξνζηαζία 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - 

Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» 

 2.Αίηεζε γηα ηελ πξνθήξπμε 

ησλ αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην 

ΑΔΠ 

παξ.3 εδ. β πεξ. β ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 

«χζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2527/1997 

Οκάδα 4 - Πνιίηεο 1. Τπνβνιή αίηεζεο θαη 

απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηνλ 

πξνθεξπρζέληα δηαγσληζκφ 

παξ.4ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 2190/1994 «χζηαζε 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα 

ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ 

θαη ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
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παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

2738/1999 θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό Κόζηνπο θαη Πνζόηεηαο αλά Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα, ν νπνίνο έγηλε ζχκθσλα κε ηα παξαζρεζέληα ζηνηρεία θαη 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 10), ηζρχνπλ ηα εμήο, φπσο απηά 

έρνπλ απνηππσζεί θαη ζην ζρεηηθφ Δξσηεκαηνιφγην: 

 Χο πεξίνδνο βάζεο ιακβάλεηαη ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

κε ηελ απνζηνιή ηεο εγθπθιίνπ πξνζδηνξηζκνχ αλαγθψλ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη έσο ηελ απνζηνιή ηεο 

λέαο εγθπθιίνπ. 

 Σν Κόζηνο ππνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ (Κφζηνο Δξγαηνψξαο 

Τπαιιήινπ επί Υξφλνο Γηεθπεξαίσζεο ηεο Γ.Γ. απφ ηνλ ππάιιειν) όισλ 

ησλ απαζρνινύκελσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γ.Γ. ππαιιήισλ, αλά ηδηόηεηα 

απαζρνινχκελνπ ππαιιήινπ. 

Χο ηδηόηεηα απαζρνινύκελσλ ππαιιήισλ ελλνείηαη ην αλ πξφθεηηαη γηα: 

α. εθηειεζηηθό κέινο ηνπ θνξέα (ππάιιεινη ρσξίο αξκνδηφηεηα ιήςεο 

απφθαζεο), νπφηε θαη ν ππάιιεινο θαηαγξάθεηαη σο α, 

β. επηηειηθό ζηέιερνο (ελδηάκεζα ζηειέρε κε θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ην ζέκα, π.ρ. Σκεκαηάξρεο), νπφηε θαη θαηαγξάθεηαη σο β ή 

γ. δηεπζπληηθό ζηέιερνο (ζηειέρε κε αξκνδηφηεηα ιήςεο ηεο ηειηθήο 

απφθαζεο γηα ην ζέκα, π.ρ. Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο/Γεληθήο Γηεχζπλζεο θ.ν.θ., 

νπφηε θαηαγξάθεηαη σο γ. 

Με βάζε ηελ ηδηφηεηα ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε εξγαηνώξα, θαη’ 

αλαινγία κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ λ. 4024/2011 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» γηα ην χςνο ησλ 

κεληαίσλ κηζζψλ (36). 

Έηζη: 



57 

 

α. Ζ εξγαηνώξα ηνπ ππαιιήινπ α (εθηειεζηηθφ κέινο ηεο Γηνίθζεεο) 

ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ππαιιήινπ Γ.Δ. ζηνλ ρακειφηεξν – Σ -  

βαζκφ, δει. ζηε βάζε ησλ 858€. 

Άξα: 858€ : 22 εξγάζηκεο εκέξεο : 8 ψξεο = 4,875€ (α). 

β. Ζ εξγαηνώξα ηνπ ππαιιήινπ β (ελδηάκεζν ζηέιερνο, π.ρ. Σκεκαηάξρεο) 

ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ππαιιήινπ Π.Δ. ζηνλ ελδηάκεζν – Γ – 

βαζκφ, δει. ζηε βάζε ησλ 1588€. 

Άξα: 1.588€ : 22 εξγάζηκεο εκέξεο : 8 ψξεο = 9,023€ (β). 

γ. Ζ εξγαηνώξα ηνπ ππαιιήινπ γ (δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, π.ρ. Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο) ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ππαιιήινπ Π.Δ. ζηνλ 

αλψηεξν – Α – βαζκφ, δει. ζηε βάζε ησλ 2.097€. 

Άξα: 2.097€ : 22 εξγάζηκεο εκέξεο : 8 ψξεο = 11,914€ (γ). 

Χο ππάιιεινο Γ ινγίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κέηξεζεο θαη ην 

κέινο Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (χκβνπινο Α..Δ.Π.)  

δ. Ζ εξγαηνώξα ηνπ πνιίηε ππνινγίδεηαη ζηελ ίδηα βάζε κε ηνλ ππάιιειν α, 

άξα αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 4,875€ (δ). 

 Ζ Πνζόηεηα ππνινγίδεηαη σο γηλόκελν ηνπ Πιεζπζκνχ πκκφξθσζεο επί ηεο 

πρλφηεηαο πκκφξθσζεο αλά Τ.Π. 

Ο Πιεζπζκόο πκκόξθσζεο γηα ηηο Τ.Π.: 

α. ηεο Οκάδαο 1 θαη 2 (Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Α..Δ.Π.) είλαη 

πξνθαλψο 1. 

β. ηεο Οκάδαο 3 θαη 4 (Φνξείο θαη Πνιίηεο) ππνινγίδεηαη (ππφ ην θξάηνο ησλ 

ήδε δηαηππσζεηζψλ παξαδνρψλ) ζε 400 θαη 10.000 αληίζηνηρα. 

Ζ πρλόηεηα πκκόξθσζεο ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία: 

α. γηα ηελ Οκάδα 1 ζε 25 γηα θάζε Τ.Π. (Δγθξηηηθή Απφθαζε θαη Απφθαζε 

Καηαλνκήο), 

β. γηα ηελ Οκάδα 2 ζε 10 γηα θάζε Τ.Π. (Πξνθήξπμε θαη Έθδνζε Οξηζηηθψλ 

Πηλάθσλ), 

γ. γηα ηελ Οκάδα 3, φζνλ αθνξά ζηελ Τ.Π. 1 (Πξνγξακκαηηζκφο Αλαγθψλ) 

ζε 1,  

δ. γηα ηελ Οκάδα 3, φζνλ αθνξά ζηελ Τ.Π. 2 (Απνζηνιή Αηηήκαηνο 

Πξφζιεςεο ζην Α..Δ.Π.), θαζψο θαη γηα ηελ Οκάδα 4 (Τπνβνιή Αίηεζεο θαη 

Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ), ε πρλφηεηα πκκφξθσζεο ζα 

ππνινγηζηεί σο 1, ψζηε λα πξνθχςεη ε κέηξεζε βάζεο, ε νπνία είλαη ε κηθξφηεξε 
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δπλαηή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα Αηηήκαηα Πξνζιήςεσλ αλά Φνξέα θαη νη 

Αηηήζεηο πκκεηνρήο ζηνπο Γηαγσληζκνχο αλά Πνιίηε είλαη δεθάδεο, ίζσο θαη 

πεξηζζφηεξα ζε θάζε πεξίνδν βάζεο. Έηζη, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζα πξνθχπηεη κε 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνχ θάζε θνξά. 

Απηφ πνπ πξνθύπηεη αβίαζηα απφ ηνλ ελ ιφγσ ππνινγηζκφ κέηξεζεο βάζεο 

είλαη φηη ε θαηεχζπλζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ πξνο ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

κέζσ ηεο απάιεηςεο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο αλάγθεο επαλάιεςεο ηεο πκκφξθσζεο, 

δει. κέζσ ηεο κείσζεο ηεο πρλόηεηαο πκκόξθσζεο ζε απφιπην αξηζκφ, ζα 

επηθέξεη απηφκαηα ηφζε εμνηθνλόκεζε πόξσλ φζε ζα είλαη θαη ε ελ ιφγσ κείσζε. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 10) παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα 

ζηνηρεία θαη νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο γηα ηηο Γ.Γ. αλά Τ.Π. 

 

Πίλαθαο 10 - Γ.Γ. αλά Τ.Π., Κόζηνο (P) θαη Πνζόηεηα (Q) αλά Γ.Γ. 

 

 Τ.

Π. 

Γ.Γ

. 

Κόζηνο (P) 

(ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο x θφζηνο εξγαηνψξαο) 

Πνζόηεηα (Q) 

(πιεζπζκφο x 

ζπρλφηεηα 

ζπκκφξθσζεο) 

Οκάδα 1 1. 1. (2 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (2 ψξεο * β) 1 * 25 

  2. (4 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 25 

  3. (4 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (2 ψξεο * β) 1 * 25 

  4. (4 ψξεο * γ) + (6 ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 25 

  5. (4 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * β) + (4 ψξεο * γ) 1 * 25 

  6.  -  

  7.  -  

  8. 2 ψξεο * α 1 * 25 

  9.  -  

 2. 1. (2 ψξεο * γ) + (2 ψξεο * α) + (2 ψξεο * β) 1 * 25 

  2. (4 ψξεο * γ) + (8ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 25 

  3. (4 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 25 

  4. (4 ψξεο * γ) + (6 ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 25 

  5. (8 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * β) + (4 ψξεο * γ) 1 * 25 
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  6. -  

  7. -  

  8. 2 ψξεο * α 1 * 25 

  9. -  

Οκάδα 2 1. 1. (2 ψξεο * γ) + (2 ψξεο * α) + (2 ψξεο * β) 1 * 10 

  2. (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 1 * 10 

  3. (16 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (6 ψξεο * β) 1 * 10 

  4. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 1 * 10 

  5. (4 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 10 

  6.  -  

  7.  -  

  8. -  

  9.  -  

 2. 1. (2 ψξεο * γ) + (2 ψξεο * α) + (2 ψξεο * β) 1 * 10 

  2. (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 1 * 10 

  3. (16 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (6 ψξεο * β) 1 * 10 

  4. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 1 * 10 

  5. (4 ψξεο * γ) + (4 ψξεο * α) + (4 ψξεο * β) 1 * 10 

  6. -  

  7. -  

  8. -  

  9. -  

Οκάδα 3 1. 1. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 

  2. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 

  3. (16 ψξεο * γ) + (16 ψξεο * α) + (16 ψξεο * 

β) 

400 * 1 

  4. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 

  5. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * β) + (8 ψξεο * γ) 400 * 1 

  6. (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 

  7. -  

  8. 4 ψξεο * α  

  9. 8 ψξεο * α  

 2. 1. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 
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  2. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 

  3. (8 ψξεο * γ) + (16 ψξεο * α) + (16 ψξεο * β) 400 * 1 

  4. (8 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * α) + (8 ψξεο * β) 400 * 1 

  5. (16 ψξεο * γ) + (8 ψξεο * β) + (8 ψξεο * γ) 400 * 1 

  6. (24 ψξεο * γ) + (24 ψξεο * α) + (24 ψξεο * 

β) 

400 * 1 

  7. -  

  8. 4 ψξεο * α 400 * 1 

  9. 8 ψξεο * α 400 * 1 

Οκάδα 4 1. 1. 8 ψξεο * δ 10.000 * 1 

  2. 24 ψξεο * δ 10.000 * 1 

  3. 4 ψξεο * δ 10.000 * 1 

  4. 8 ψξεο * δ 10.000 * 1 

  5. -  

  6. -  

  7. 4 ψξεο * δ 10.000 * 1 

  8. 8 ψξεο * δ 10.000 * 1 

  9. 8 ψξεο * δ 10.000 * 1 

 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη παξαδνρέο, ην Γηνηθεηηθό Κόζηνο 

από ην ζύλνιν ησλ Τ.Π. πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ βαξπλφκελσλ θνξέσλ ππνινγίδεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, 

ηεηξαθόζηεο πελήληα δύν ρηιηάδεο, εμαθόζηα εβδνκήληα επξώ (4.452.670€) ζε κία 

πεξίνδν βάζεο. 

Αλαιπηηθά ηα πνζά αλά Τ.Π. εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 

11). Γηα ηνπο επηκέξνπο ππνινγηζκνχο παξαθαιψ ρξεζηκνπνηήζηε ην παξαηηζέκελν 

hyperlink γηα κεηαθνξά ζην ζρεηηθφ αξρείν ypologismoi-S.C.M.xlsx, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

ypologismoi-S.C.M.xlsx
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Πίλαθαο 11 - Γηνηθεηηθά Βάξε θαηά ηε Γηαδηθαζία Πξνζιήςεσλ 

 

Βαξπλόκελνο Φνξέαο Τπνρξεώζεηο 

Πιεξνθόξεζεο 

πλνιηθό Κόζηνο 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο 

1. ρέδην εγθξηηηθήο 

απφθαζεο 

13.086,90€ 

 2. Απφθαζε θαηαλνκήο 15.388€ 

Α..Δ.Π. 1. Πξνθήξπμε γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

7.758,14€ 

 2. Γεκνζίεπζε νξηζηηθψλ 

πηλάθσλ θαηάηαμεο 

ππνςεθίσλ 

7.758,14€ 

Γεκόζηνη Φνξείο 1. Πξνγξακκαηηζκφο 

θνξέσλ 

585.988,80€ 

 2.Αίηεζε γηα ηελ 

πξνθήξπμε ησλ 

αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην 

ΑΔΠ 

702.689,60€ 

Πνιίηεο 1. Τπνβνιή αίηεζεο θαη 

απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηνλ 

πξνθεξπρζέληα 

δηαγσληζκφ 

3.120.000€ 

ύλνιν Γηνηθεηηθώλ 

Δπηβαξύλζεσλ 

 4.452.670€ 

 

 Όπσο θαίλεηαη θαζαξά απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε, νη ελδηαθεξόκελνη 

πνιίηεο είλαη ε νκάδα πνπ αλαγθάδεηαη λα επσκηζηεί ην ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν 

θόζηνο ηεο Γηαδηθαζίαο, ην νπνίν νη ίδηνη βηψλνπλ ζε ηαιαηπσξία, αγσλία θαη 

απνγνήηεπζε απφ ηελ αλάγθε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο γηα έθδνζε λέσλ 

Πξνθεξχμεσλ, πξνζπάζεηαο θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζεζκηψλ, 

θαηάζεζεο ησλ ίδησλ δηθαηνινγεηηθψλ μαλά θαη μαλά, ζηεζίκαηνο ζε νπξέο θ.ν.θ.. 
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Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κνηάδεη ζρεδφλ ηηκσξεηηθή, απέλαληη ζε πνιίηεο πνπ απιά 

επηδεηνχλ εξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ θαηαδεηθλχεη ην άθξσο 

πξνβιεκαηηθό ηεο δφκεζεο απηήο θαη ηελ αλάγθε άκεζνπ εμνξζνινγηζκνύ. 
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Γ3. Αλάδεημε ζηξαηεγηθψλ επθαηξηψλ δξάζεο κέζσ ηεο Μήηξαο TOWS 

 

 Πίλαθαο 12 – TOWS MATRIX 
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TOWS MATRIX

Αδύμαςα ρημεία

(Weaknesses)

 Σςοαςηγικά

αμακόλξσθα ςα δξμικά

ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ

(μόμξ πξρξςική

ρςόυεσρη)

 Αμξοθξλξγική

ξογαμχςική δξμή, πξσ

ξδηγεί ρε λειςξσογικά

αδιένξδα – έλλειφη

(παμςελήπ ή αμεπαοκήπ)

ρύμδερηπ με άλλεπ

παοάλληλεπ διαδικαρίεπ

(κιμηςικόςηςα/

απξγοατή)

 Εναιοεςικά

γοατειξκοαςική

διαδικαρία – πξλλά

ρςάδια – έλλειφη

βαρικώμ ποξθερμιώμ

εμέογειαπ – έλλειφη

κσοώρεχμ)

Δσμαςά ρημεία (Strengths)

• Ποξρχπικό με γμώρειπ,

πξλσεςή εμπειοία και 

κξσλςξύοα δοάρηπ με βάρη 

ςα ποξςάγμαςα ςηπ 

ρςοαςηγικήπ διξίκηρηπ 

• Επαοκήπ σλικξςευμική 

σπξδξμή

• Σύμδερη με ςη μέα 

διαδικαρία ςηπ απξγοατήπ

Καλή ρσμεογαρία με άλλα 

Τμήμαςα, πξσ κιμξύμ 

παοάλληλεπ διαδικαρίεπ 

(απξγοατή/κιμηςικόςηςα

Εσκαιοίεπ (Opportunities)

• Μεγάλη ενχςεοική πίερη για 

μεςαοοσθμίρειπ

• Σςαδιακή μεςαρςοξτή ςηπ 

κξιμχμικήπ κξσλςξύοαπ ρυεςικά 

με ςξ οόλξ ςξσ δημξρίξσ 

• Νέεπ ςευμξλξγίεπ

• Ανιξπξίηρη διεθμξύπ εμπειοίαπ 

(βέλςιρςεπ ποακςικέπ)

•Ποόρταςα βήμαςα βελςίχρηπ

Ολξκλήοωρη διξικ. 

αμαρσγκοόςηρηπ με 

ρςοαςηγικό 

ποξραμαςξλιρμό

Πλήοηπ ανιξπξίηρη 

ηλεκςοξμικώμ μέρωμ

Ποξραμαςξλιρμόπ ςηπ 

διαδικαρίαπ ρςα 

ποξςάγμαςα ςξσ μεςά-μέξσ 

δημξρίξσ management

Μεςαςοξπή ςηπ μξξςοξπίαπ 

ςηπ κξιμωμίαπ ρε ρχέρη με 

ςημ «ποόρληψη ρςξ 

δημξριξ»

Απειλέπ

Δημξριξμξμική κοίρη

 Μμημξμιακή δέρμεσρη για

πξρξςικξύπ πεοιξοιρμξύπ

 Πξλύπλξκη μξμξθερία

 Αμξοθξλξγικό ξογαμχςικό και

λειςξσογικό πεοιβάλλξμ με

ευθοική κξσλςξύοα

 Σσμδικαλιρςικέπ πιέρειπ

 Χαμηλή διείρδσρη μέχμ

ςευμξλξγιώμ

Αμαβάθμιρη ςξσ οόλξσ ςξσ 

αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ ρςη 

μξμξθεςική διαδικαρία

Διαρύμδερη ηλεκςοξμικώμ 

ρσρςημάςωμ για μείωρη ςηπ 

αμθοώπιμηπ παοέμβαρηπ 

ρςξμ ποξρδιξοιρμό 

αμαγκώμ και ρςιπ λξιπέπ 

διαδικαρίεπ

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε κε ην πξφηππν ηνπ πίλαθα 

TOWS, κε βάζε ηα πθηζηάκελα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο απνζφβεζεο ησλ απεηιψλ θαη ηεο ελίζρπζεο 

ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο δηαδηθαζίαο, αλαδεηθλχνληαη σο πιένλ θαηάιιειεο θαη 
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ψξηκεο νη θάησζη ζηξαηεγηθέο επθαηξίεο, πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηνλ 

ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα: 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο κε ζηξαηεγηθά 

νξζνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πξνο 

ην ζθνπφ ηεο απηνκαηνπνίεζεο, ηεο νινθιήξσζεο, ηεο απινπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο εμάιεηςεο κε απαξαίηεησλ γξαθεηνθξαηηθψλ βεκάησλ, 

φπσο έρνπλ αλσηέξσ αλαιπζεί. Βαζηθφ βήκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ε πιήξεο δηαζύλδεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Ζ δηαζχλδεζε ησλ Βάζεσλ πνπ ηεξνχλ ζηνηρεία γηα ηα 

ίδηα δεδνκέλα κπνξεί λα γίλεη κε ζεκείν αλαθνξάο έλα «κνλαδηθφ ζηνηρείν 

αλαγλψξηζεο», ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(Α.Φ.Μ.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη άκεζε ε δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο απφ 

φιεο ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο ηεο πξαγκαηηθήο παξειζνληηθήο πνξείαο θαη 

πξαγκαηηθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα θάζε πξφζσπν πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, κέζσ ηνπ Α.Φ.Μ. – ζε πνηα Τπεξεζία 

ππεξεηεί, κε βάζε πνηα εγθξηηηθή απφθαζε δηνξίζηεθε, κε βάζε πνηα 

πξνθήξπμε θ.ν.θ. Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη άκεζα ζηελ απάιεηςε 

άρξεζησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ιαζώλ, 

αιιά θαη ηεο δπλαηόηεηαο αλζξώπηλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία, 

ζηε κείσζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, ζηε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο κηαο 

ζπλνιηθήο θαη πεξηεθηηθήο εηθόλαο γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό. 

 H αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ εκπιεθφκελνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ζηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, κε ζεζκνζέηεζε 

ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο απηνχ ζην αληηθείκελν ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, 

κε ζηφρν ηελ άκεζε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζιήςεηο. 

 Ζ κεηαηξνπή ηεο θνηλσληθήο λννηξνπίαο ζε ζρέζε κε ηελ «πξόζιεςε ζην 

δεκόζην» θαη ε ζηξνθή ηεο πξνο κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλαδήηεζεο ηνπ 

θαιχηεξνπ δπλαηνχ ζπλδπαζκνχ πξνζφλησλ ππνςεθίσλ θαη αλαγθψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα. 

 Σέινο, σο ζηξαηεγηθή επθαηξία, παξνπζηάδεηαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνύ ζηα πξνηάγκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνζίνπ 

κάλαηδκελη, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ ηξηπηχρνπ 
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απνηειεζκαηηθόηεηα – απνδνηηθόηεηα – πνηόηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 

 

Γ4. Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

Τπόζεζε εξγαζίαο απνηέιεζε ε πξφηαζε φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ δεκηνπξγνχληαη απφ ην γξαθεηνθξαηηθό βάξνο ησλ Τ.Π. πνπ 

βαξχλνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ιόγσ 

ηεο αλάγθεο επαλάιεςεο απηήο κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο. Ζ 

απινύζηεπζε κέζσ ηεο κείσζεο ή ηεο εμάιεηςεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ππνηέζεθε φηη ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ πξνθαινύκελνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο 

θαη ζην γεληθφηεξν εμνξζνινγηζκφ ηνπ ηξφπνπ πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Θεσξήζεθε φηη ηα θπξίαξρα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν επζχλεο ηεο δηνίθεζεο θαη δελ αλαθέξνληαη 

ζε απνθάζεηο πνιηηηθήο επηινγήο, είλαη ε κεγάιε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε κε 

πξνζέιθπζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ θαη ην άζθνπα κεγάιν θόζηνο. 

Οη άλσ παξαδνρέο επηβεβαηψζεθαλ απφ ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί, θαζψο:  

 κέζσ ηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο πξνέθπςε ε αδπλακία 

ηεο δηαδηθαζίαο λα πξνζειθχζεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη αλαδείρζεθαλ 

νη ιφγνη απηήο ηεο αδπλακίαο, 

 κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ κε ηε ρξήζε ηνπ Σ.Μ.Κ. 

επηβεβαηψζεθε ην κεγάιν θαη άζθνπν θφζηνο απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

Τ.Π., ην νπνίν δελ δηθαηνινγείηαη, θαζψο δελ εμαζθαιίδεη πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα, ψζηε λα είλαη απνδεθηφ ζην πιαίζην αλάιπζεο θφζηνπο – 

νθέινπο θαη 

 κέζσ ηνπ Γηαγξάκκαηνο Gantt θαη ηνπ Γηαγξάκκαηνο Ρνήο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαδείρζεθε ε πνιππινθφηεηα θαη ε ηεξάζηηα δηάξθεηά ηεο, ε 

νπνία θαηαιήγεη λα αλαηξεί ηνλ ίδην ην ιφγν χπαξμήο ηεο. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ απνδείρζεθε ηειηθά φηη ε αλαδήηεζε κηαο δηαδηθαζίαο 

πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, πνπ λα θπξηαξρείηαη 

απφ απιόηεηα, ζαθήλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, ζα πξέπεη λα πεξάζεη κέζα απφ 
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ηελ αλαδήηεζε ηξόπσλ κείσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ βεκάησλ ησλ Τ.Π. θαη 

ηξφπσλ κείσζεο θαηά ην δπλαηφλ ηεο εκπινθήο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζηε 

δηαδηθαζία, αιιά θπξίσο ηελ απφδνζε ελφο εμσζηξεθνύο θαη ακθίδξνκνπ 

ραξαθηήξα, πνπ λα θαζηζηά ηνπο ππνςεθίνπο ελεξγνχο ζπκκεηφρνπο ζε κηα 

πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ζχδεπμεο ησλ πξνζφλησλ, δεμηνηήησλ 

θαη επηζπκηψλ απηψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  
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Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Γ1. πκπεξάζκαηα 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηηεχρζεθαλ νη ηεζέληεο ζηφρνη, 

δειαδή ε αλάδεημε ησλ βαζηθψλ παζνγελεηψλ, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα ζηελ 

Διιάδα, θαη ε δηαηχπσζε εκπεξηζηαησκέλεο πξόηαζεο βειηίσζεο (αλαζρεδηαζκφο 

δηαδηθαζίαο). 

ην πιαίζην απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα θαη εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη 

από ην ζηξαηεγηθό κάλαηδκελη, ηδίσο ε αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

S.W.O.T. θαη ε Μήηξα TOWS, αιιά θαη ηα κνληέια Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Γηαδηθαζηώλ – Process Management. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζία θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ απηήο 

(MS Project θαη Bizagi Modeler). 

Ζ εμεηαζζείζα δηαδηθαζία απνηππψζεθε ιεπηνκεξψο, απφ ηε θάζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη έσο ηε θάζε ηεο ηειηθήο πξόζιεςεο. Ζ έξεπλα θαηέδεημε 

ην ζύλνιν ησλ βαζηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο 

δφκεζεο θαη ζηφρεπζεο ζε νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν εληφο ησλ θνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέιθπζεο θαη 

γεληθφηεξεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απηψλ. Απνηππψζεθαλ νη 

ζπλέπεηεο ησλ αλσηέξσ ειιείςεσλ (απνηπρία πξνζέιθπζεο ησλ θαηάιιεισλ 

ππνςεθίσλ - έιιεηςε πνηφηεηαο, εθηεηακέλε θαζπζηέξεζε ηεο ηειηθήο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ ππαιιήινπ, ζπαηάιε  πιηθώλ θαη αλζξώπηλσλ πόξσλ, ιφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη πνιπδηάζπαζεο ηεο δηαδηθαζίαο). Δηδηθφηεξα, 

θαηακεηξήζεθε ην πιηθφ θόζηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο (Τ.Π.) κε ηε κέζνδν ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ 

Κόζηνπο (T.M.K.). 

Ζ ηεζείζα ππόζεζε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ πξνβιεκαηηθφ ξφιν ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθό βάξνο ησλ Τ.Π. πνπ βαξχλνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

δηαδηθαζία, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ιόγσ ηεο αλάγθεο επαλάιεςεο απηήο 

κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο, επηβεβαηώζεθε κέζσ ηεο αλσηέξσ κέηξεζεο, 

γεγνλφο πνπ ελίζρπζε ηελ άπνςε φηη ε απινχζηεπζε κέζσ ηεο κείσζεο ή ηεο 

εμάιεηςεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ πξνθαινχκελνπ 
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δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ζην γεληθφηεξν εμνξζνινγηζκφ ηνπ ηξφπνπ πξνζέιθπζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Έηζη, σο βαζηθά θξηηήξηα 

αλαζρεδηαζκνύ ηέζεθαλ ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε απηή λα παξάγεη 

πνηνηηθά απνηειέζκαηα, ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο 

πξφζιεςεο θαη ε ηθαλφηεηα πξνζέιθπζεο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξώπνπ ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε, θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ θόζηνπο ζηε βάζε 

αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο. 

 

ην πξώην θεθάιαην πεξηγξάθεζαλ ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο θαη εληνπίζηεθε ε αληίζηνηρε λνκνζεζία. Ζ δηαδηθαζία 

απνηππψζεθε σο Γηάγξακκα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Business Process 

Diagram) κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ 

Bizagi Modeler θαη σο Έξγν ζε Γηάγξακκα Gantt κε ηε ρξήζε MS Project γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο κεγάιεο πνιππινθόηεηαο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην, κε ηε ρξήζε αλάιπζεο S.W.O.T., εληνπίζηεθαλ ηα 

γεληθφηεξα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθηεηακέλε 

θαζπζηέξεζε, ζηελ έιιεηςε πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ (απνηπρία πξνζέιθπζεο 

ηθαλνχ θαη θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ) θαη ζην άζθνπα κεγάιν θφζηνο. 

Καηακεηξήζεθε ην δηνηθεηηθό βάξνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία, ιφγσ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ Τ.Π., κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ε κέζνδνο ηνπ Σ.Μ.Κ.. Σν 

ζρεηηθφ εξσηεκαηνιόγην παξαηίζεηαη απηνχζην ζην Παξάξηεκα. Καηφπηλ, ε ρξήζε 

ηεο Μήηξαο TOWS βνήζεζε ζηελ αλάδεημε ησλ ζηξαηεγηθψλ επθαηξηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Καηφπηλ απηψλ, επηρεηξήζεθε ν έιεγρνο ηεο ππόζεζεο 

εξγαζίαο ζηε βάζε ησλ παξαηεζέλησλ ζηνηρείσλ. 

Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην, έρνληαο θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αλαζρεδηαζκνύ θαη ζηε βάζε πθηζηάκελσλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, δνκείηαη 

πξόηαζε αλαζρεδηαζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ ζην πιαίζην ησλ κνληέισλ 

Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηώλ, κε ζθνπφ ηελ απινύζηεπζε απηήο επί ηε βάζεη ησλ 

αλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ.. 
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Γ2. Πξφηαζε αλαζρεδηαζκνχ 

 Γ2α. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

 Ζ ελζσκάησζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηα ζπζηήκαηα δεκόζηαο δηνίθεζεο 

απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, ηδίσο 

εληφο ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή 

ζεζκηθή θαη πνιηηηζηηθή νκνηνγέλεηα. Σα ζεηηθά θαη επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηελ πξφηππε δφκεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θνξά εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο. 

 Χο βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ην δήηεκα ηεο πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο αλαδεηθλχεηαη ην ζχζηεκα πνπ αθνινπζείηαη ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ European Personnel Selection Office  (E.P.S.O.), 

κεηά ηελ αλακφξθσζή ηνπ θαηά ην έηνο 2010 

(http://www.eutraining.eu/epso_glossary/european_personnel_selection_office_epso, 

τελεσταία πρόσβαση στις 31.07.2015). 

Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα έρεη δνκεζεί ζηε βάζε ηεο παξαδνρήο φηη ε δηακφξθσζε 

θαη επίηεπμε ηεο απνζηνιήο κηαο νξγάλσζεο πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηεο 

πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ δχν βαζηθά ππνζπζηήκαηα: 

ηηο δνκέο θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό. 

 Θεκέιην ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε δφκεζή ηνπ κε ηξφπν πνπ 

πξνσζεί ηε δηαδξαζηηθή θύζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηππνπνηεκέλσλ αλνηρηώλ 

δηαγσληζκώλ γηα πξνθαζνξηζκέλεο νξγαληθέο ζέζεηο ζε δεκφζηνπο θνξείο ηεο Δ.Δ. 

Αξκφδην γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη 

ην E.P.S.O., πνπ ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε δνκή θαη δεζκεχεηαη απφ 

ελαξκνληζκέλα θξηηήξηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ζρεηηθή Πξνθήξπμε Αλνηρηνύ Γηαγσληζκνύ, πνπ 

δεκνζηεχεη ην E.P.S.O., ε νπνία πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε γηα ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ηα 

πεξηγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θαιπθζνχλ θ.ν.θ. ε πξψην ζηάδην νη ππνςήθηνη 

θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε, δεκηνπξγψληαο πξνζσπηθό πξνθίι 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ E.P.S.O., κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ην ζχλνιν ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ην Γξαθείν. Αθνινπζεί ην πξώην δηαγσληζηηθό ζηάδην, ζπλήζσο 

κέζσ ππνινγηζηώλ (C.B.T. – Computer Based Testing), κε ηεζη πνπ πεξηιακβάλνπλ 

http://www.eutraining.eu/epso_glossary/european_personnel_selection_office_epso
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εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεληθώλ γλώζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ, καζεκαηηθώλ θαη ιεθηηθώλ ηθαλνηήησλ, ηθαλνηήησλ ινγηθήο 

ζθέςεο θαη εθηίκεζεο θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο. 

Οη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη απφ ην πξψην απηφ ζηάδην (κέζσ ελφο 

ζπλδπαζκνχ ηεο ζέζεο θαηάηαμήο ηνπο θαη ηελ επίηεπμε δεδνκέλνπ βαζκνχ 

επάξθεηαο), θαινχληαη λα εμεηαζηνύλ δηα δώζεο ζε εμεηαζηηθά θέληξα, κε έκθαζε 

ζηελ πξνζπάζεηα δηαθξίβσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ απαηηνχκελσλ 

ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηαθψλ 

θαζεθφλησλ πνπ ζα θιεζνχλ λα αλαιάβνπλ. 

Δθφζνλ αμηνινγεζνχλ επαξθείο θαη θαηά ην δεχηεξν απηφ ζηάδην, νη 

ππνςήθηνη θαηαρσξνχληαη ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ (reserve list), απφ ηελ νπνία νη 

δηάθνξνη επξσπατθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ηνπο επηιέμνπλ γηα δηεμαγσγή 

ζπλέληεπμεο ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο. 

Ζ επηηπρία ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ E.P.S.O. δελ δεκηνπξγεί 

«δηθαίσκα» πξόζιεςεο ζηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο. Ζ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί: 

- αθελφο σο κέζν εμαζθάιηζεο ηεο ηζόηεηαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε εληφο ησλ επξσπατθψλ νξγαληζκψλ κέζσ θνηλψλ 

ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ, 

- αθεηέξνπ σο εξγαιείν εμαζθάιηζεο ηεο πςειήο πνηόηεηαο ηνπ ελ δπλάκεη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

Ζ πξνζθνξά ζέζεο εξγαζίαο απνηειεί απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ησλ 

νξγαληζκώλ, πνπ δεζκεχνληαη θαηά ηελ επηινγή ηνπο κφλν απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ εληφο ηεο Δ.Δ. 

Ζ reserve list (δειαδή ε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο επηηπρφληνο γηα ζπλέληεπμε 

εξγαζίαο απφ θάπνηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ) δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελόο έσο ηξηώλ εηώλ. Μεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα, αλ ν επηηπρψλ δελ έρεη 

πξνζιεθζεί, δηαγξάθεηαη απφ απηήλ θαη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία εθ λένπ. 
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Γ2β. Μέζνδνο θαη Κξηηήξηα αλαζρεδηαζκνύ 

Μέθοδος αναζτεδιαζμού 

Γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξγαιεία ησλ 

κεζφδσλ Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηώλ (Ρrocess Μanagement), πνπ απνηεινχλ ηζρπξφ 

κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ. 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγνχλ δχν δηαθνξεηηθά 

κνληέια: 

 Ο «αλαζρεδηαζκόο επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ» - Business Process 

Reengineering (B.P.R.), πνπ ζπληζηά κηα εθ ηνπ κεδελφο αλαδεκηνπξγία 

απηψλ, κε βαζηθφ ζεκείν ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ. 

 Ζ «δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ» - Business Process 

Management (B.P.M.), πνπ είλαη έλα ζχλνιν κεζφδσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ 

θαη ινγηζκηθψλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Ο αλαζρεδηαζκφο ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν απφ ηηο ειιείςεηο 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ παξειζφληνο, ην βαζηθφ κεηνλέθηεκά ηνπ φκσο είλαη φηη ζηελ 

νπζία θαζηζηά αλελεξγφ ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ, 

παξάιιεια, νη δξαζηηθέο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη λέεο δηαδηθαζίεο δελ 

είλαη εχθνιν λα ελζσκαησζνχλ ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ηδίσο φηαλ (φπσο 

ζπλήζσο ζπκβαίλεη) δε ζπλνδεχνληαη απφ πξνγξάκκαηα H.R. γηα δηαρείξηζε 

αιιαγψλ. Αληίζεηα, ην κνληέιν ηεο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ αμηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ, αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, εμαλαγθάδεη ηνπο 

νξγαληζκνχο λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπο θαη εληζρχεη ηελ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαθάλεηα (Γκέκας, 

2014, σελ. 70 επ.). 

 Ζ κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζιήςεσλ ζηελ παξνπζηαδφκελε πξφηαζε βειηίσζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ δχν βαζηθψλ πξναλαθεξζέλησλ κνληέισλ, αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζχγρξνλα ινγηζκηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελ κέξεη 

σο έρεη, αιιά θαη πξνβαίλνληαο ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζε κηα εθ ησλ βάζξσλ 

ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ απηήο, ηα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ζα αληιεζνχλ απφ ηε κεζνδνινγία E.S.I.A. (Eliminate – Simplify – Integrate 



73 

 

– Automate) (38), αιιά θαη άιιεο κεζφδνπο απινχζηεπζεο , φπσο απηέο εκθαίλνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 13). 

 

 Πίλαθαο 13 - Σξόπνη Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ 

 

5 «οδοί» απλούζηεσζης…

1. Κατάργηςη, μείωςη, 
ςυγχώνευςη ή βελτίωςη 
νομοθεςίασ

Κατάργηςη νομοθεςίασ/Κατάργηςη ΥΠ από την νομοθεςία
Εναλλακτικέσ μορφέσ ρύθμιςησ
Εξαίρεςη ομάδων πληθυςμού από την υποχρέωςη
Απλοποίηςη ορολογίασ-μείωςη πολυπλοκότητασ

2. Απλοποίηςη διαδικαςιών 
ςυμμόρφωςησ

Κατάργηςη Εντύπων, ελέγχων
Μείωςη χρόνου ςυμπλήρωςησ (βελτίωςη του ςχεδιαςμού των 
εντύπων, τησ ςαφήνειασ)
Προτεραιοποίηςη πόρων (λιγότεροι έλεγχοι ςε καλέσ 
επιχειρήςεισ)
Μείωςη ςυχνότητασ υποβολήσ δεδομένων

3. Διαςυνδεδεμένη διοίκηςη Συλλογή δεδομένων από άλλεσ κυβερνητικέσ υπηρεςίεσ 
Συλλογή δεδομένων κατευθείαν από τη μηχανογράφηςη των 
επιχειρήςεων
Δημιουργία υπηρεςιών μιασ ςτάςησ

4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικήσ 
διακυβέρνηςησ

Παροχή φορμών από το διαδίκτυο
Δημιουργία δια-δραςτικών φορμών για να απαιτούν μόνο την 
αναγκαία πληροφόρηςη
Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεςιών μιασ ςτάςησ

5. Παροχή  βελτιωμένων 
οδηγιών & πληροφοριών

Απλή γλώςςα ςτισ οδηγίεσ
Διαχωριςμόσ υποχρεωτικών/προαιρετικών απαιτήςεων ςτισ 
οδηγίεσ
Ηλεκτρονική πρόςβαςη ςτην νομοθεςία  

(πεγή: - Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α., 

ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014)  

 

Κριηήρια αναζτεδιαζμού 

Όπσο ήδε έρεη δηαθαλεί απφ ηελ αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην 

θπξίαξρν πξφβιεκα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ εληνπίδεηαη ζηελ αλνξζνινγηθή 

δόκεζή ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε λνκνζεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ 

πνιπδηάζπαζεο θαη ειιείπνπζαο ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο. Παξά ηαχηα, αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ ηεο δνκηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί κηα 

δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη κε απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Χο 

δεηνύκελν ζηελ παξνχζα έρεη ηεζεί ε αλαδήηεζε κηαο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ λα θπξηαξρείηαη απφ απιόηεηα, ζαθήλεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα, δφκεζε επί ησλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηνπ 
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νξζνινγηζκνύ θαη κε ζαθψο εμσζηξεθή θαη ακθίδξνκν ραξαθηήξα, πνπ λα 

θαζηζηά ηνπο ππνςεθίνπο ελεξγνχο ζπκκεηφρνπο ζε κηα πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο ζχδεπμεο ησλ πξνζφλησλ, δεμηνηήησλ θαη επηζπκηψλ απηψλ κε ηηο 

αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν πψο πξνζδηνξίδνληαη απηέο νη αλάγθεο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ην 

γεληθφηεξν φξακα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απφθαζε πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σν εξψηεκα πνπ απαληάηαη εδψ είλαη ην πνηα 

είλαη ε δηαδηθαζία, ζε νξγαλσηηθό, ζεζκηθό θαη ιεηηνπξγηθό επίπεδν, πνπ κπνξεί 

κε απιφ, γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα πξνζειθχζεη ηνπο θαηάιιεινπο 

αλζξώπνπο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ηεζέληεο ζηόρνη. Σα 

θξηηήξηα πνπ ζα επηιεγνχλ, επνκέλσο, ζα αθνξνχλ ζε βειηηώζεηο ηεο ίδηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη φρη ζε δεηήκαηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ή ζε 

ζέκαηα απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, πνζνζηψζεσλ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο θ.ν.θ. 

ην πιαίζην απηφ, φπσο αλαδείρζεθε αλσηέξσ, ηα θπξίαξρα πξνβιεκαηηθά 

ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ε αδπλακία εμαζθάιηζεο πνηνηηθήο 

ζηειέρσζεο ησλ θνξέσλ, ε κεγάιε δηάξθεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθχπηεη ε αλάγθε 

ηνπ νξγαληζκνχ έσο ηε ζηηγκή πιήξσζεο ηεο ζέζεο θαη πξαγκαηηθήο αλάιεςεο 

ππεξεζίαο απφ ηνλ δηνξηδφκελν, δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα δχν ρξφληα, κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κελ πθίζηαηαη πιένλ ε αλάγθε ή αθφκα θαη ε ζέζε, θαη 

ην κεγάιν δηνηθεηηθό βάξνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πνιιαπιέο Τ.Π. θαη 

κεγεζχλεηαη απφ ηελ αλάγθε επαλάιεςεο απηώλ πνιιέο θνξέο απφ ηνλ θάζε 

ελδηαθεξφκελν, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, σο βαζηθά θξηηήξηα 

ηεο επηρεηξνχκελεο πξφηαζεο αλαζρεδηαζκνχ έρνπλ επηιεγεί: 

- ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, κε άμνλα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηηηψλ βεκάησλ, ηελ απινπνίεζε θαη ελνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, ψζηε ε 

πξφζιεςε ζε κία ζέζε λα γίλεηαη άλεπ εηέξνπ εληφο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν ε 

ζέζε απηή πξνγξακκαηίζηεθε θαη 

- ε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο απφ ηηο πνιιαπιέο Τ.Π., κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο θαη ηελ αλάγθε αληαπφθξηζεο ζε απηέο κία θαη 

κνλαδηθή θνξά ηφζν απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, φζν, θπξίσο, θαη απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ. 
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Γ2γ. Πξόηαζε αλαζρεδηαζκνύ δηαδηθαζίαο θαη παξνπζίαζε πξνβιέςεσλ 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ: 

 ηηο ζηξαηεγηθέο επθαηξίεο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζσ ηνπ Πίλαθα TOWS 

 ηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ αθνινπζνχλ νη 

επξσπατθνί νξγαληζκνί κέζσ ηνπ E.P.S.O. σο βέιηηζηε πξαθηηθή θαη 

 ηα σο άλσ ηεζέληα θξηηήξηα αλαζρεδηαζκνύ, 

 δηακνξθψλεηαη αθνινχζσο πξφηαζε γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζιήςεσλ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ Διιάδα. 

 

 Βαζηθνί άμνλεο παξέκβαζεο: 

  

α. Παξέκβαζε ζηηο Γνκέο 

Πξέπεη λα πξνσζεζεί ε άκεζε νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

αλαζπγθξόηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βάζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ θαη 

νξζνινγηθνύ αλαζρεδηαζκνύ ησλ δνκώλ, κε ζηφρεπζε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

ε απηήλ, πέξαλ ηελ δεκηνπξγίαο ζσζηψλ Οξγαληζκώλ θαη Πεξηγξακκάησλ 

Θέζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνώζεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε 

ελζσκάησζε θαη πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ηφζν ζε επίπεδν δνκψλ, φζν θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

θαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαζύλδεζεο ησλ Ζιεθηξνληθώλ θαη Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ απηήο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επέιζεη ήδε κεγάινο εμνξζνινγηζκφο ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ζα απαιεηθζνύλ πεξηηηά θαη ηδηαίηεξα 

ρξνλνβόξα βήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπρλέο πνιχρξνλεο δηελέμεηο κεηαμχ 

Α..Δ.Π. θαη θνξέσλ γηα ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ, αθνχ απηά ζα πξνβιέπνληαη ξεηά 

ζηα Πεξηγξάκκαηα Θέζεο, ε αλάγθε ππνγξαθήο ρηιηάδσλ Βεβαηψζεσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηνξηζκνχ απφ έλα θαη κφλν άηνκν θ.ν.θ.. (βι. Πίλαθα …, φπνπ 

αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία, ζηα νπνία νη αλσηέξσ 

παξεκβάζεηο ζηηο δνκέο) ζα επηθέξνπλ απηά θαη άκεζα απνηειέζκαηα 
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β. Παξέκβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

 Ζ βαζηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ άμνλα ηεο αιιαγήο ηεο 

λννηξνπίαο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ θνηλσλία ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην σο «βόιεκα» («δηνξηζκφο ζην δεκφζην»), θαζψο 

θαη ζηελ εθηεηακέλε απινπνίεζή ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαδηθαζία ζα 

απνθηήζεη ζηαδηαθά δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζα ζηακαηήζεη λα αληηκεησπίδεηαη 

απφ ηελ θνηλσλία σο κηα θαζαξά αηνκηζηηθή πξάμε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πξνζσπηθή «εμαζθάιηζε», θαζψο ζα αξρίζεη λα εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία 

δηάδξαζεο θαη ζα εζίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηδέα ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ 

θνηλσλία, ηεο αηνκηθήο επζχλεο θαη ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο θαη εμέιημεο, θαζψο 

ηίπνηα δε ζα ζεσξείηαη δεδνκέλν κφλν θαη κφλν επεηδή ν ελδηαθεξφκελνο ζπκκεηείρε 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επηηπρψο. Σα καθξνπξόζεζκα νθέιε ζηελ 

παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ απφ 

κηα ηέηνηα κεηαζηξνθή είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ, ζίγνπξα, φκσο, δελ ζα είλαη 

ακειεηέα. Παξάιιεια, ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα εμαιείςεη πιεζώξα 

δηνηθεηηθώλ βαξώλ, ηα νπνία δεζκεχνπλ θνηλσληθνχο πφξνπο ζε ρξήζεηο ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε άλεπ ιφγνπ, αλ φρη επηβιαβείο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

Με βάζε ινηπφλ ηνπο αλσηέξσ άμνλεο ε πξφηαζε αλαζρεδηαζκνχ δνκείηαη σο 

εμήο: 

Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο αληίζηνηρνπ ηνπ E.P.S.O., κε ηε ζεζκνζέηεζε κίαο 

θαη κφλεο θεληξηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη’ έηνο. 

Δηδηθφηεξα: 

α. Οη θνξείο ζα θαινχληαη κέζσ εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ην επφκελν 

έηνο εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

β. Με Κ.Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα 

εγθξίλεηαη ν γεληθόο πξνγξακκαηηζκόο ζην ζχλνιν θαη αλά θνξέα εληφο ηνπ κελφο 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πξνγξακκαηηζκνχ (γηα λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα ην δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 

πνπ ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί πξνζιήςεσλ, ζηα πιαίζηα 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ηεο ρψξαο). 



77 

 

Ζ ελ ιφγσ εγθξηηηθή απφθαζε ζα θαηαρσξείηαη ζηε Βάζε ηεο Απνγξαθήο, ε 

νπνία ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλε κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Α..Δ.Π. θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ζε απηήλ ζα έρνπλ πξφζβαζε πηζηνπνηεκέλνη ππάιιεινη 

φισλ ησλ θνξέσλ. 

γ. Σα ηειηθά αηηήκαηα ησλ θνξέσλ γηα ηηο πξνζιήςεηο ζα απνζηέιινληαη ζε 

ζπγθεληξσηηθό θαηάινγν αλά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα έσο ηέινο Φεβξνπαξίνπ 

απεπζείαο ζην Α..Δ.Π. Μέζσ ηεο δηαζύλδεζεο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζα είλαη 

δπλαηφο ν άκεζνο έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν απηά ζπκπίπηνπλ κε ηνλ εγθξηζέληα θαη 

θαηαρσξεζέληα ζηελ Απνγξαθή πξνγξακκαηηζκφ. Δθπξόζεζκνη θαηάινγνη ζα 

ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο σο κε εγθξηζέληεο, νπφηε ν θνξέαο δελ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηε reserve list πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 

δ. Οη θαη’ έηνο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ Α..Δ.Π. πάληα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη ζηαζεξό ρξνληθό ζεκείν. Χο ηέηνην 

κπνξεί λα νξηζηεί ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ κήλα Απξηιίνπ, ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο θαη δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο Αλνηρηνύ Γηαγσληζκνύ, 

πνπ πιένλ, ελφςεη ηνπ αλσηέξσ αλαιπζέληνο νξγαλσηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ, ζα 

γίλεηαη ρσξίο ηηο εκπινθέο ηνπ παξειζφληνο. Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε Πεξηγξακκάησλ 

Θέζεσλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνπζία δηελέμεσλ κεηαμχ θνξέσλ θαη Α..Δ.Π. γηα ηα 

πξνζόληα δηνξηζκνύ γηα θάζε ζέζε, ελψ δελ ζα επηηξέπεη ηελ θσηνγξαθηθή ρξήζε 

απηψλ. Παξάιιεια, ε θαηαρψξηζε ζηε βάζε ηεο Απνγξαθήο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ζα βνεζά ζηνλ απηόκαην έιεγρν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θνξέσλ θαη ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ θεληξηθή έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, αθνχ νη θελέο ζέζεηο ζα πξνθύπηνπλ απηόκαηα κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ νξγαληθψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ 

εγθξηηηθψλ απνθάζσλ. 

 ηελ πξώηε θάζε ζα δηελεξγείηαη δηαγσληζκόο κέζσ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ ζε αληηθείκελα ειέγρνπ ηεο ηθαλφηεηαο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο, ησλ 

γεληθψλ γλψζεσλ, ηεο επζηξνθίαο θ.ν.θ. ηε δεύηεξε, κε ειεθηξνληθή, θάζε ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα εηζάγεηαη αξηζκφο ππνςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ 

ηξηπιάζηνο ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο ζε όια ηα ηεζη ηεο πξψηεο θάζεο. Οη 

ππνςήθηνη εδψ ζα ππνβάιινληαη ζε εηδηθόηεξα δηαγλσζηηθά ηεζη, πνπ ζα 

αλαθέξνληαη αθελφο ζηηο εηδηθέο γλώζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα απαηηεί 

ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ηελ νπνία δηαγσλίδνληαη, αθεηέξνπ ζε ςπρνκεηξηθέο 
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εμεηάζεηο, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

πίεζε θαη λα ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά εληφο νκάδαο. Όινη όζνη ιάβνπλ επάξθεηα ζε 

φια ηα αληηθείκελα ηεο δεχηεξεο θάζεο ζα θαηαρσξνχληαη ζηε reserve list. 

ε. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ζα εθδίδνληαη έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ, νπφηε θαη νη 

θνξείο ζα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο επηηπρφληεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο 

ρσξίο θακία ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Κάζε θνξέαο ζα κπνξεί λα θαιεί φζνπο 

ππνςεθίνπο επηζπκεί γηα ζπλέληεπμε θαη θάζε ππνςήθηνο ζα κπνξεί λα πξνζέξρεηαη 

ζε πιήζνο ζπλεληεχμεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κέζσ ηεο ακθίδξνκεο 

δηεξεύλεζεο ησλ πηζαλψλ επηινγψλ (θαη κε ην δεδνκέλν φηη φινη νη ππνςήθηνη έρνπλ 

ήδε θξηζεί επαξθείο, ηφζν απφ πιεπξάο ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ γηα ηε ζέζε, 

φζν θαη απφ πιεπξάο ηθαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο), ζα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή 

ζχδεπμε ππνςεθίσλ θαη ζέζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ακνηβαία σθέιεηα θνξέα θαη 

εξγαδφκελνπ. 

Ζ reserve list ζα έρεη δηάξθεηα απζηεξά ελόο έηνπο, ή έσο ηελ θαηάξηηζε ηεο 

επφκελεο. Όζνη δελ επειέγεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ εθ λένπ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ μαλά ηελ 

πηζαλφηεηα πξφζιεςεο ζε θάπνηνλ θνξέα. 

 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη ηεξάζηηα, 

θαζψο ζα απαιεηθζνχλ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιεκαηηθά ζηάδηα απηήο. 

Δηδηθφηεξα: 

 Θα ζηακαηήζεη ε ππνβνιή θαη έιεγρνο ησλ ηππηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ 

(πηπρία, πηζηνπνηήζεηο, βεβαηψζεηο θ.ν.θ.) ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

απφ ηνπο επηηπρφληεο ζηνπο πξνζσξηλνχο θαη νξηζηηθνχο πίλαθεο, αθνχ ζα 

έρνπλ ήδε ππνβιεζεί κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ πξνθίι ηνπ 

ππνςεθίνπ. Δπηπιένλ ζεηηθφ ζηνηρείν εδψ ζπληζηά ην γεγνλφο φηη απαιείθεηαη 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, επί ηνπ νπνίνπ ε κνλάδα ηνπ θεληξηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ (Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο) 

δελ έρεη θαλέλαλ έιεγρν, θαζψο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξκφδηαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
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 Θα απαιεηθζεί ην ζηάδην ηεο έγθξηζεο ησλ επηκέξνπο αηηεκάησλ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

 Θα ζηακαηήζεη λα απνηειεί πξφβιεκα ε κε ύπαξμε πξνζεζκίαο γηα ηελ 

απνζηνιή απφ ην θνξέα ηνπ αηηήκαηνο δηνξηζκνχ ζην Α..Δ.Π., θαηφπηλ ηεο 

έγθξηζεο απηνχ, θαζψο ζα ιεηηνπξγεί ην πιένλ δπλαηφ θίλεηξν ηεο γλψζεο φηη 

επί κε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο απνζηνιήο ηνπ θαηαιφγνπ έσο ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ, ν θνξέαο δελ ζα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνζιήςεηο γηα 

εθείλν ην έηνο. 

 Θα απαιεηθζεί ην ζηάδην ηεο έθδνζεο απόθαζεο θαηαλνκήο σο δεχηεξν 

ζηάδην ειέγρνπ ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαζψο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη 

απηφκαηα κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

 Θα απαιεηθζεί ε αλάγθε έθδνζεο Βεβαίσζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξφζιεςεο, αθνχ απηή ζα εθδίδεηαη απηφκαηα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

Απνγξαθήο. 

 

Παξάιιεια, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ κεηαζηξνθή 

ηεο ζηξεβιήο λννηξνπίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ «δηνξηζκνχ» ζην δεκφζην σο 

ππνρξέσζε ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηνπο πνιίηεο, ελ είδεη θάπνηνπ ππνθαηάζηαηνπ 

ειιείπνπζαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο ζα εηζάγεη ζε απηήλ έληνλα ζηνηρεία 

δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ζα εκθπζήζεη 

ζηνπο ππνςεθίνπο ηε ζέιεζε γηα ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αηνκηθή 

βειηίσζε πξνο ην θνηλφ φθεινο θαη πγηή αληαγσληζκφ. 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία αξηζκεηηθνχ ηχπνπ 

«πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ» ζα κεηαηξαπεί ζε κηα πξαγκαηηθή ζηξαηεγηθή 

δηαδηθαζία «πξνζέιθπζεο», σο ζηαδίνπ ζπλνιηθήο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ άλσ παξεκβάζεσλ, φπσο απηέο έρνπλ αλσηέξσ αλαιπζεί, 

θαηεγνξηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηε κέζνδν E.S..I.A. αλά είδνο παξέκβαζεο 

(παξέκβαζε ζηηο Γνκέο – παξέκβαζε ζηηο Γηαδηθαζίεο):  
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Πίλαθαο 14 – Απνηειέζκαηα Παξεκβάζεσλ ζηηο Γνκέο θαη ηηο 

Γηαδηθαζίεο 

 

Απνηέιεζκα Παξεκβάζεηο ζηηο Γνκέο Παξεκβάζεηο ζηηο Γηαδηθαζίεο 

Δμάιεηςε Δμάιεηςε γξαθεηνθξαηηθψλ 

βεκάησλ, θαη, εηδηθφηεξα, 

εμάιεηςε ησλ δηελέμεσλ κεηαμχ 

Α..Δ.Π. θαη θνξέσλ ζρεηηθά κε 

ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ, πνπ 

απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ 

ρξνλνβφξα βήκαηα ζηελ φιε 

δηαδηθαζία, ελψ αθήλνπλ ην 

πεδίν αλνηρηφ γηα 

«θσηνγξαθηθέο» θαη άιινπ 

είδνπο κε αμηνθξαηηθέο 

αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. Ζ 

εμάιεηςε απηή ζα ιάβεη ρψξα κε 

ηελ ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ εληφο 

ησλ Οξγαληζκψλ ησλ θνξέσλ, 

νπφηε θαη ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

ζέζεο ζα πξνθχπηνπλ άκεζα απφ 

απηά. 

Δμάιεηςε ηνπ βήκαηνο ηεο έθδνζεο 

απφθαζεο θαηαλνκήο, σο δεχηεξν 

ζηάδην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

ηήξεζεο ησλ αξηζκεηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ησλ πξνζιήςεσλ. 

Απηφο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη πιένλ 

απηνκάησο απφ ηελ βάζε ηεο 

Απνγξαθήο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ 

εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Δλνπνίεζε Απάιεηςε ηεο αλάγθεο έγθξηζεο 

ησλ επηκέξνπο αηηεκάησλ 

πξφζιεςεο, πνπ απνζηέιινληαη 

κεκνλσκέλα απφ ηνπο θνξείο 

κεηά ηελ αξρηθή έγθξηζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο, αθνχ 

απηή ζα γίλεηαη θεληξηθά θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ ηεο 

θαηαρψξηζεο ηεο αξρηθήο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο ζηε βάζε 

ηεο Απνγξαθήο, ε νπνία ζα είλαη 

Ζ αλαγθαζηηθή ζχλδεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ κε ηελ 

θηλεηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, κε 

δεδνκέλν φηη ε έθδνζε ηεο 

πξνθήξπμεο γηα ην δηαγσληζκφ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνζιεθζνχλ 

λένη ππάιιεινη, ζα (πξέπεη λα) 

ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εζεινληηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηηο 

θελέο ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά 
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δηαζπλδεδεκέλε κε ηηο βάζεηο 

ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη κε ηε 

βάζε ηνπ Α..Δ.Π. Δδψ ε 

ελνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ρξήζεο ησλ κέζσλ πνπ παξέρεη 

ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

θαη εηδηθφηεξα ε δηαζχλδεζε ησλ 

μερσξηζηψλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ. 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θνξέσλ, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη δχν 

δηαδηθαζίεο ζα αλαπηχζζνληαη 

παξάιιεια θαη ζε απφιπηε 

ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε. 

 

Απηνκαηνπνίεζε 

 

Απηφκαηε ειεθηξνληθή έθδνζε 

ησλ βεβαηψζεσλ γηα ηελ έληαμε 

ηεο πξφζιεςεο ζηνπο 

αξηζκεηηθνχ πεξηνξηζκνχο κέζσ 

ηεο βάζεο ηεο Απνγξαθήο. Απηή 

ζα ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ζηε Βάζε ηεο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο κε ηα 

νλφκαηα ησλ επηηπρφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ν δηνξηζκφο γίλεηαη 

βάζεη απηήο ηεο εγθξηηηθήο, 

νπφηε θαη ζα είλαη δπλαηή ε 

έθδνζε βεβαηψζεσλ γηα θαζέλα 

απφ απηνχο κε ηελ απιή 

θεληξηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο ηεο εγθξηηηθήο. 

Έηεξν βήκα απηνκαηνπνίεζεο 

ζα είλαη θαη ε απηφκαηε 

νπζηαζηηθά δηελέξγεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ θνξέσλ 

κέζσ ηεο βάζεο ηεο Απνγξαθήο, 

κε ηελ θαηαρψξηζε ζε απηήλ 

φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ (κε 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο 

νξζψλ Οξγαληζκψλ θπζηθά). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, 

Ζ απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ γηα 

πιήξσζε ησλ εγθξηζεηζψλ ζέζεσλ 

απφ ηνπο θνξείο πξνο ην Α..Δ.Π. 

είλαη ην βαζηθφ βήκα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ 

απηνκαηνπνηεκέλα, θαζψο ε 

θαηαρψξηζε ηεο εγθξηηηθήο 

απφθαζεο ζηε βάζε ηεο 

Απνγξαθήο, θαηφπηλ ηεο απνζηνιήο 

ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαηαιφγνπ 

αηηεκάησλ απφ ηνπο θνξείο ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ζα 

ηζνδπλακεί κε ηαπηφρξνλν αίηεκα 

πξνο ην Α..Δ.Π. γηα ηελ έθδνζε 

ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. Ζ κε 

απνζηνιή εθπξφζεζκα ηνπ ζρεηηθνχ 

θαηαιφγνπ ζην Τπνπξγείν απφ 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα ζα ηζνδπλακεί 

κε αδπλακία ηνπ ελ ιφγσ θνξέα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη πξνζιήςεηο κε 

βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ 

θαη γηα φζν ρξφλν ζα ηζρχεη ε 

reserve list απηνχ. Έηζη, 

δηνξζψλεηαη ηφζν ην πξφβιεκα ηεο 

απνζπαζκαηηθήο απνζηνιήο ησλ 
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αληηπαξαβάιινληαο ηελ πνξεία 

ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ κε 

ην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ αλά θνξέα, ζα 

πξνθχπηνπλ άκεζα νη θελέο 

νξγαληθέο πξνο πιήξσζε. 

αηηεκάησλ, φζν θαη ην θελφ ηεο 

έιιεηςεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ απνζηνιή 

απηψλ. 

 

Απινύζηεπζε 

 

Βαζηθφ πεδίν απινχζηεπζεο 

κέζσ ηεο παξέκβαζεο ζηηο 

Γνκέο ζα απνηειέζεη ε 

επηθνηλσλία ησλ θνξέσλ, ε 

νπνία ζα γίλεηαη άκεζα κέζσ 

ηεο δηαζχλδεζεο ησλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ ηνπο, θαζψο θαη νη 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ 

ζα είλαη πιένλ ζαθείο, 

αλακελφκελεο, ζα δηεμάγνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, κε 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

δελ ζα απαηηνχλ απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηηο 

ελεκεξψζεηο, ψζηε λα 

εληνπίζνπλ πνηα είλαη ε επφκελε 

πξνθήξπμε, ηη δηθαηνινγεηηθά 

απαηηεί, ηη πξνζεζκίεο έρεη, γηα 

ηη ζέζε πξννξίδεηαη θ.ν.θ. 

 

Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο θαη 

ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ θαηάιεςε 

ηεο ζέζεο. Με ηελ ςεθηαθή 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Α..Δ.Π., ζηελ 

αηνκηθή κεξίδα θάζε 

δηαγσληδφκελνπ, ζα ππάξρεη αλά 

πάζα ζηηγκή δηαζέζηκε ε πιήξεο 

εηθφλα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ, απνιχησο 

επηθαηξνπνηεκέλε. Γελ ζα πθίζηαηαη 

αλάγθε ηήξεζεο πξνζζεζκηψλ 

απνζηνιήο ή αλαδήηεζεο ηνπ 

εηδηθφηεξνπ ηππηθνχ, πνπ θάζε 

πξνθήξπμε απαηηεί, ελψ θάζε 

δηαγσληδφκελνο ζα γλσξίδεη ήδε 

απφ ην άλνηγκα ηεο αηνκηθήο ηνπ 

κεξίδαο πνηα βαζηθά δηθαηνινγεηηθά 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο 

δηαγσληζκνχο. Σπρφλ επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθά, ιφγσ εηδηθφηεηαο 

ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο, ζα 

αλαθνηλψλνληαη κε ηελ κνλαδηθή 

εηήζηα πξνθήξπμε, νπφηε θαη ζα 

ππάξρεη άπιεηνο ρξφλνο γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη εηζαγσγή ηνπο ζηε 

Βάζε. Παξάιιεια, ν έιεγρνο ζα 

ιακβάλεη ρψξα ζε έλα θαη κνλαδηθφ 
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ζηάδην, θαη εηδηθφηεξα πξηλ ηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ, φηαλ 

θαη ν ελδηαθεξφκελνο ζα νθείιεη λα 

ηα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ζε 

θπζηθή κνξθή, εθηφο θπζηθά θαη αλ 

ππάξρνπλ ήδε ζε άιιε Γεκφζηα 

Τπεξεζία, νπφηε θαη ε αλαδήηεζε 

ζα γίλεηαη εζσηεξηθά 

απηεπαγγέιησο θαη κε επζχλε ηνπ 

θνξέα. 
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Δ. ΖΜΔΗΧΔΗ 

 

1 Βι. ππ’ αξηζκφλ 4651/2015 απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 
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2 εκεηψλεηαη φηη ζην ίδην πιαίζην, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, ηδίσο γηα 
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Σππνπνηεκέλνπ Μνληέινπ Κφζηνπο, αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε δφκεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ, έρνπλ αμηνπνηεζεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ 

δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ εηδηθφηεξα πνπ αληιήζεθαλ θαηά ηελ θάζε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηεο γξάθνπζαο ζην ηφηε Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

3 PILOT PROJECT ON ADMINISTRATIVE BURDENS, Prepared by WiFo 

and CEPS For the European Commission, DG Enterprise under Contract Nr. 

B2/ENTR/05/091-FC, December 2006. 

4 εκεηψλεηαη εδψ φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην 

γεγνλφο φηη απηή εθαξκφδεηαη ζε θνξείο δηεπφκελνπο απφ Γεκφζην Γίθαην, 

ελψ έρεη αλαπηπρζεί γηα εθαξκνγή ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Οη επηκέξνπο 

ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη εληφο ηνπ θεηκέλνπ ζην αληίζηνηρν ζεκείν. 

5 Έρνληαο, άιισζηε, ππ’ φςηλ ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ εηζήρζε θαηά ην έηνο 2010 σο 

κλεκνληαθή ππνρξέσζε θαη απέθηεζε ην ραξαθηήξα πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

ζηελ πξφζιεςε λέσλ ππαιιήισλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, κέζσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ Κξάηνπο, θαζίζηαηαη 

ζαθέο φηη ε εμνηθνλφκεζε πιηθψλ πφξσλ, κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο 

γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ, ζα κπνξνχζε λα απειεπζεξψζεη 
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θνλδχιηα, πνπ απηή ηε ζηηγκή παξακέλνπλ δεζκεπκέλα ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

αγθπιψζεηο ελφο θαθψο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

6 Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο: λ. 1811/1951, 

π.δ. 611/1977, λ. 1232/1982, λ. 1320/1983, λ. 1388/1983, λ. 1735/1987, λ. 

1943/1991. 

7 Βι. άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 1320/1983, φπνπ νξίδεηαη φηη «φιεο νη ππεξεζίεο 

θαη νη θνξείο ηνχ Γεκφζηνπ Σνκέα» ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζην 

ππνπξγείν πξνεδξίαο ηεο θπβέξλεζεο κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ θάζε ρξφλν «ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ ππαιιήισλ ή κηζζσηψλ πνπ είλαη θελέο ή πξφθεηηαη 

λα θελσζνχλ ή λα ζπζηαζνχλ έσο ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο, ησλ νπνίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πιήξσζε». ε πεξίπησζε κε 

γλσζηνπνίεζεο ήηαλ αδχλαηε ε πξαγκαηνπνίεζε πξνζιήςεσλ. 

8 Πξψηνο εμνπζηνδνηηθφο λφκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Π.Τ.. ππήξμε ν 

1232/1982. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 16 - Πξνζσξηλή αλαζηνιή δηνξηζκψλ 

νξηδφηαλ φηη: «1. Με  απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφ λα 

αλαζηέιιεηαη ε επηινγή ή πξφζιεςε πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., κε εμαίξεζε  ην 

πξνζσπηθφ ηνπ άξζξνπ 16 παξ. ηνπ πληάγκαηνο θαη ζε θξαηηθά Ννκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ή ειεγρφκελα απφ ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1 απηνχ ηνπ λφκνπ. 2. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη θαη εμαηξέζεηο απφ ηελ 

αλαζηνιή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.». Σν θαζεζηψο 

αλαζηνιήο πνπ εηζήρζε ηφηε ζχληνκα θαηέζηε ην ζχλεζεο, κε ζπλερείο 

παξαηάζεηο ηεο αλαζηνιήο κε λεφηεξεο Π.Τ.. Καηά ην δηάζηεκα απηφ νη 

πξνζιήςεηο απνθαζίδνληαη θαη’ εμαίξεζε, «ιφγσ επεηγνπζψλ αλαγθψλ», 

κέζσ έγθξηζεο απφ πξνο ηνχην ζπζηελφκελν φξγαλν, απνηεινχκελν απφ 

Τπνπξγνχο (νπφηε θαη παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ 

ησλ πξνζιήςεσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπκβαίλεη νξγαλσκέλα θαη κε ηελ 

πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ) – βι. ελδεηθηηθά Π.Τ.. 11/1977, 

Π.Τ.. 229/1981, Π.Τ.. 23/1983. 

9 Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 2683/1999 «Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» έρεη σο 

εμήο: « Πξνγξακκαηηζκφο πιήξσζεο ζέζεσλ: 1. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνγξακκαηίδνπλ ζε εηήζηα βάζε ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο 
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ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. 2. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο, ζπληνλίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ.». 

10 Βι. άξζξα 10 θαη 11 ηνπ λ. 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - 

Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη 

άξζξν 1 ηνπ λ. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016». 

11 Ζ εηδηθφηεξε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ησλ πξνζιήςεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ακέζσο θαησηέξσ ππφ Β2γ. 

12  Σν έθηαθην πξνζσπηθφ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζε επηβαξχλνλ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ πξνζσπηθφ θαη ζε κε επηβαξχλνλ (έθηαθην πξνζσπηθφ κε 

απαζρφιεζε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ΔΠΑ, απηνρξεκαηνδνηνχκελα θαη 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πξνγξάκκαηα), δηάθξηζε πνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ θαηάιεςε ή κε έθαζηεο θαηεγνξίαο απφ ηελ ηζρχ ησλ 

πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ηηο 

πξνζιήςεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ εηζήρζεζαλ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί φζνλ 

αθνξά ηηο θαη’ έηνο δπλάκελεο λα δνζνχλ εγθξίζεηο κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο». Μέρξη θαη ην 2016 νη 

δπλάκελεο λα δνζνχλ εγθξίζεηο ζα κεηψλνληαη θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αλά έθηαθηε θαηεγνξία θαη αλά θνξέα, 

ελψ γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 ην πνζνζηφ κείσζεο ήηαλ 20%. εκεηψλεηαη, 

επίζεο, φηη γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ απαηηείηαη κφλν έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο Π.Τ.. 33/2006 θαη δελ εθδίδεηαη απφθαζε θαηαλνκήο. Ο πεξηνξηζκφο 

ηνπ 10% εθαξκφδεηαη επίζεο γηα ηηο εγθξίζεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζηα 

λ.π.η.δ., ελψ εηδηθά γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. νη δπλάκελεο λα 

δνζνχλ εγθξίζεηο – αλψηαην φξην - θαζνξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο κε 

Κ.Τ.Α. Τπελζπκίδεηαη φηη ε παξνχζα εξγαζία δελ επεθηείλεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. 

13 Βι. π.δ. 24/2015 (ΦΔΚ 20/Α/2015) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, 

κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 
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14 «Άξζξν 103 - Μέξνο Σξίην – Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο Πνιηηείαο – 

Σκήκα Σ – Γηνίθεζε – Κεθάιαην Γεχηεξν – Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο: «1. Oη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη εθηειεζηέο ηεο 

ζέιεζεο ηνπ Kξάηνπο θαη ππεξεηνχλ ην Λαφ νθείινπλ πίζηε ζην χληαγκα 

θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα. Tα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο 

νξίδνληαη απφ ην λφκν. 2. Kαλέλαο δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί ππάιιεινο ζε 

νξγαληθή ζέζε πνπ δελ είλαη λνκνζεηεκέλε. Eμαηξέζεηο κπνξεί λα 

πξνβιέπνληαη απφ εηδηθφ λφκν, γηα λα θαιπθζνχλ απξφβιεπηεο θαη 

επείγνπζεο αλάγθεο κε πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 3. Oξγαληθέο ζέζεηο εηδηθνχ 

Eπηζηεκνληθνχ θαζψο θαη ηερληθνχ ή βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα 

πιεξνχληαη κε πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Nφκνο νξίδεη ηνπο φξνπο γηα ηελ πξφζιεςε, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο 

εγγπήζεηο ηηο νπνίεο έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη. 4. Oη δεκφζηνη 

ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο είλαη κφληκνη εθφζνλ απηέο νη 

ζέζεηο ππάξρνπλ. Aπηνί εμειίζζνληαη κηζζνινγηθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηνπ λφκνπ θαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνρσξνχλ ιφγσ νξίνπ ειηθίαο 

ή παχνληαη κε δηθαζηηθή απφθαζε, δελ κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ ρσξίο 

γλσκνδφηεζε νχηε λα ππνβηβαζηνχλ ή λα παπζνχλ ρσξίο απφθαζε 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δχν ηξίηα 

απφ κφληκνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Kαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπκβνπιίσλ 

απηψλ επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Eπηθξαηείαο, φπσο λφκνο 

νξίδεη. 5. Mε λφκν κπνξεί λα εμαηξνχληαη απφ ηε κνληκφηεηα αλψηαηνη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο εθηφο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο, 

νη δηνξηδφκελνη απεπζείαο κε βαζκφ πξεζβεπηηθφ, νη ππάιιεινη ηεο 

Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ησλ 

Yπνπξγψλ θαη Yθππνπξγψλ. Oη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Bνπιήο, νη νπνίνη θαηά ηα ινηπά 

δηέπνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Kαλνληζκφ ηεο, θαζψο θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. **7. Ζ πξφζιεςε ππαιιήισλ ζην Γεκφζην θαη 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5, γίλεηαη είηε κε δηαγσληζκφ είηε κε επηινγή 

ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ππάγεηαη ζηνλ 
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έιεγρν αλεμάξηεηεο αξρήο, φπσο λφκνο νξίδεη. Νφκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο πνπ πεξηβάιινληαη κε απμεκέλεο εγγπήζεηο 

δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο ή εηδηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα 

ζέζεηο ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ πεξηβάιιεηαη απφ εηδηθέο ζπληαγκαηηθέο 

εγγπήζεηο ή πξνζηδηάδεη ζε ζρέζε εληνιήο. **8. Νφκνο νξίδεη ηνπο φξνπο, θαη 

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην Γεκφζην 

θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, γηα ηελ 

θάιπςε είηε νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 είηε πξφζθαηξσλ είηε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ 

αλαγθψλ θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2. Νφκνο νξίδεη επίζεο ηα 

θαζήθνληα πνπ κπνξεί λα αζθεί ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε απφ ην λφκν κνληκνπνίεζε πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζην 

πξψην εδάθην ή ε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεψλ ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Oη 

απαγνξεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ θαη σο πξνο ηνπο 

απαζρνινπκέλνπο κε ζχκβαζε έξγνπ. **9. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ «πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε» πνπ 

ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή».. 

15  Βι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3051/02, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2190/94, ελψ γηα ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Α..Δ.Π. βι ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009. 

16 Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη έλα ζχλνιν απφ δηαδηθαζίεο, 

πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο γηα ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζέιθπζε, ηελ επηινγή, ηελ αλάπηπμε, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο, θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ νξγαληζκψλ (έηζη ζην Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά - Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α. ΚΓ’ 

Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014, ζει. 3). 

17 Με ην π.δ. 99/28.08.2014 (ΦΔΚ 166/Α/2014) ηέζεθε ζε ηζρχ ν λένο 

Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ήδε Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (βι. αλσηέξσ ζεκείσζε 13), 

δηα ηνπ νπνίνπ ζεκειηψζεθε ε λέα νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαη 

απνθξπζηαιιψζεθε ν ξφινο ηνπ σο θηλεηήξηνπ κνρινχ θαη ζπληνληζηή ηνπ 

έξγνπ ηεο γεληθφηεξεο κεηαξξχζκηζεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 
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ζηνλ άμνλα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ απηήο, κέζσ ηνπ ζεζκηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ ηεο εθζπγρξνληζκνχ ζηε βάζε ησλ επηηαγψλ ηνπ κεηα-λένπ 

δεκνζίνπ κάλαηδκελη. 

18 χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14, πεξ. ββ) ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη φηη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

αλήθεη, κεηαμχ άιισλ, ν «ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη 

πξφζιεςεο γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». χκθσλα κε ηελ παξ. 

3β ηνπ άξζξνπ 14, πεξ. δδ) θαη εε) νξίδεηαη φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αμηνπνίεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ππάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε «αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο 

πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ» θαη ε «αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

θηλεηηθφηεηαο/κεηαθηλήζεσλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο». 

19 χκθσλα κε ηελ παξ. γ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Γνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οξγαλσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ, εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ: «αα. Ζ 

δηακφξθσζε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. ββ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε απηψλ κε ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία». Καζίζηαηαη, ζαθέο, έηζη φηη ε αξκνδηφηεηα 

ηεο θαηαλνκήο/αλαθαηαλνκήο ζέζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ ζην 

πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θνξέα δε κπνξεί παξά λα αλήθεη ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Μεηαξξπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

θαζψο ν απαηηνχκελνο αξηζκφο θαη είδνο ζέζεσλ θαη ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ κε ηνπο νπνίνπο – ηδεαηά - ζα πξέπεη απηέο λα 

ζηειερσζνχλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ελ ιφγσ Γ/λζεο θαη ηνπ 

θνξέα γεληθφηεξα. Μφλν κεηά ην πέξαο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο 

ελεξγνπνηνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ γηα ηα ζέκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ). 
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20 Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο πνζνηηθήο ζηφρεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ελδεηθηηθφ ηνπ ζηξεβινχ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηεο, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο θαηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην έηνο 2015 θαζφξηζε ην αλψηαην φξην 

αλά απνρσξήζεηο φρη ζπλνιηθά γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά αλά 

Τπνπξγείν. Πξνθαλέο είλαη ην ζπζηεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, 

θαζψο ν ελ ιφγσ δεκνζηνλνκηθφο πεξηνξηζκφο θαηέζηε επηπιένλ πεξηνξηζκφο 

πξνζσπηθνχ αλά θνξέα (νη ιφγνη γηα απηφ ζα πξέπεη κάιινλ λα αλαδεηεζνχλ 

ζηηο κηθξνπνιηηηθέο πηέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παηρηψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Κ..Μ.), κε απνηέιεζκα λα 

απνθιείεηαη εθ πξννηκίνπ ε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο αληηκεηψπηζεο 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ έθαζηνπ θνξέα. 

21 Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ κε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αθφκα 

θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία, ηφζν ζηα ζεζκηθά θείκελα, φζν θαη ζηε 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε «πξφζιεςε» θαη «δηνξηζκφ», 

ελψ ε πξαγκαηηθή ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζε «πξνζέιθπζε» 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία ζπληζηά δπλακηθή δηαδηθαζία δηάδξαζεο 

κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πξνζειθπφκελνπ δπλακηθνχ ηνπ, θαη φρη κηα 

δηεθπεξαησηηθνχ ηχπνπ εθαξκνγή αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

(«πξνγξακκαηηζκφο») εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κηα ζηξεβιή ζεψξεζε 

ηεο απαζρφιεζεο σο νθεηιήο ηνπ δεκνζίνπ («πξφζιεςε», «δηνξηζκφο») εθ 

κέξνπο ηνπ ελ δπλάκεη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

22 Αλ ζα ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε ηε δηαδηθαζία ππφ ηελ νπνία εθπνλήζεθαλ 

ηνηο πξάγκαζη νη λένη Οξγαληζκνί θαηά ην έηνο 2014, ζα έπξεπε κάιινλ λα 

αλαθεξζνχκε ζε κηα πξνζπάζεηα νξηδφληηαο κείσζεο ησλ δνκψλ θαηά 30 – 

40%, σο απφξξνηα ηεο αληίζηνηρεο κλεκνληαθήο δέζκεπζεο, κε παξάιιειε 

πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηφζν ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο 

απηψλ, φζν θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ επζχλεο (Πξντζηακέλσλ 

Σκεκάησλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ). 

23 Σν έξγν ηεο αλάπηπμεο Πεξηγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

ζπλέπεζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο δηαζεζηκφηεηαο/θηλεηηθφηεηαο επί Κπβέξλεζεο 

ακαξά θαη Τπνπξγίαο Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζπλάληεζε εμ αξρήο ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο, θαζψο ζεσξήζεθε απφ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο φηη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε 
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δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ. Έηζη, ην έξγν «πάγσζε» νπζηαζηηθά κε ην 

άξζξν 54 ηνπ λ. 4178/2013, δηα ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθαλ νη λένη νξγαληζκνί 

θαη πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία Πεξηγξακκάησλ Θέζεο κφλν γηα ηηο Θέζεηο 

Δπζχλεο. Καζψο, φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη νηθείεο Γηεπζχλζεηο θαηά ηε 

δηαδηθαζία δφκεζεο ησλ Πεξηγξακκάησλ απιά αλαπαξήγαγαλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο έθαζηεο Γηεχζπλζεο, αληί λα απνηππψλνπλ ηα θαζήθνληα, ην 

αξκφδην Σκήκα ηνπ ηφηε Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. εθπφλεζε έλα νξηδφληην Πεξίγξακκα 

Καζεθφλησλ ησλ ζέζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ, ην νπνίν εηζήγαγε κε ηα άξζξα 

26 - 28 Π.Γ. 99 (ΦΔΚ 166Α/28.08.2014). Γεληθά ην έξγν ησλ Πεξηγξακκάησλ 

αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πξάμε, θαζψο αληηκεηψπηζε ζζελαξέο 

πηέζεηο θαη ερζξηθή λννηξνπία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

δεηήζεθε θαλ ε ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ησλ - θαηά ηελ άπνςε ησλ θνξέσλ - 

πξαγκαηηθψλ θαη αλαγθαίσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ θάζε θνξέα, αιιά απιά δεηήζεθε λα γίλεη πεξηγξαθή ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ (θάηη πνπ επίζεο ελ ηέιεη δελ έγηλε). 

24 Ζ δνθηκαζία κέρξη ζηηγκήο έρεη δηελεξγεζεί κηα κφλν θνξά, θαηά ην έηνο 

2009. 

25 «Άξζξν 3 - Κπιηφκελνο Πίλαθαο Δπηιαρφλησλ: 1. Γηα νξηζκέλνπο 

θιάδνπο/εηδηθφηεηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη θαη` έηνο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

πξνθεξπρζεζφκελσλ ζέζεσλ ή θαιχπηνπλ ζπρλά επείγνπζεο αλάγθεο, 

δεκηνπξγείηαη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Α..Δ.Π., "Κπιηφκελνο 

Πίλαθαο Δπηιαρφλησλ". ηνλ πίλαθα απηφλ εληάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνινγίαο, ρσξίο ηε ιήςε ππφςε ηπρφλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ, φζνη 

έπνληαη ησλ δηνξηζηέσλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 

πξνθεξχμεσλ γηα θάιπςε ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζε αξηζκφ ίζν 

ησλ δηνξηζηέσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ εηδηθφηεηαο. Ο Κπιηφκελνο Πίλαθαο 

Δπηιαρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ην Α..Δ.Π. θαη ρξεζηκεχεη γηα ηελ άκεζε 

πιήξσζε λέσλ ζέζεσλ φκνησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ, κε απηνχο ησλ νπνίσλ 

ζέζεηο πξνθεξχρζεθαλ, χζηεξα απφ αίηεκα θάιπςεο ζέζεσλ ηνπ νηθείνπ 

θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα πξνθήξπμε. Ζ επηινγή ησλ δηνξηζηέσλ ζηηο 

λέεο ζέζεηο γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο κε απφθαζε ηνπ Α..Δ.Π.» 

26  «Άξζξν 7 - Γηαδηθαζία επηινγήο κφληκνπ λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ: «ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α) πξνζηίζεληαη 

παξάγξαθνη 5 θαη 6 σο εμήο: «5.α. Ζ πξφζιεςε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 



92 

 

ησλ θιάδσλ ΠΔ Ννζειεπηηθήο, ΣΔ Ννζειεπηηθήο, ΣΔ Δπηζθεπηψλ Τγείαο, 

ΣΔ Μαηεπηηθήο, ΣΔ Ραδηνινγίαο - Αθηηλνινγίαο, ΣΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ, ΣΔ 

Σερλνιφγσλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ΣΔ Δξγνζεξαπεπηψλ, ΣΔ 

Λνγνζεξαπεπηψλ, ΣΔ Σερλνιφγσλ Ηαηξηθψλ Οξγάλσλ, ΣΔ Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, ΣΔ Νεπηνβξεθνθφκσλ, ΓΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ, ΓΔ Ννζειεπηηθήο, 

ΓΔ Δπηκειεηψλ Αζζελψλ, ΓΔ Παξαζθεπαζηψλ, ΓΔ Υεηξηζηψλ - Δκθαληζηψλ, 

ΓΔ Υεηξηζηψλ Ηαηξηθψλ πζθεπψλ, ΓΔ Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ, ΓΔ Πιεξσκάησλ Αζζελνθφξσλ, ΓΔ Βνεζψλ Φαξκαθείνπ, ΓΔ 

Υεηξηζηψλ Ηαηξηθψλ Μεραλεκάησλ θαη ΓΔ Βνεζψλ Αθηηλνινγηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο (Φ.Π.Τ.Τ.Κ.Α.), θαζψο θαη ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ 

Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ 

Σακείνπ ηξαηνχ (Ν.Η.Μ.Σ..), πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Α..Δ.Π., 

κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη βάζεη «Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ Πίλαθα Καηάηαμεο» 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2190/1994. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Α..Δ.Π., ν 

Δηήζηνο Κπιηφκελνο Πίλαθαο Καηάηαμεο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη θαη ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία σο ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ, ν Δηήζηνο Κπιηφκελνο 

Πίλαθαο Καηάηαμεο δελ εθαξκφδεηαη. β. i. Σνλ Οθηψβξην θάζε έηνπο ην 

Α..Δ.Π. θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ησλ θνξέσλ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

«Πξνθήξπμε γηα ηελ Καηάξηηζε Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ Πίλαθα Καηάηαμεο 

Τπνςεθίσλ» αλά θαηεγνξία θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα. … iii. Σν Α..Δ.Π. 

επεμεξγάδεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηαξηίδεη ηνλ πξνζσξηλφ 

Δηήζην Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο αλά θαηεγνξία θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα 

πξνζσπηθνχ. Ζ θαηάηαμε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2190/1994. … iv. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ελζηάζεσλ, ην Α..Δ.Π. θαηαξηίδεη θαη θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ Δηήζην 

Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο, ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξίδεη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν θαη ηνλ απνζηέιιεη γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Γ). Ο νξηζηηθφο Δηήζηνο Κπιηφκελνο Πίλαθαο 

Καηάηαμεο ηζρχεη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
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Κπβεξλήζεσο. v. Νένη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ επφκελε 

πξνθήξπμε θαηάξηηζεο Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ Πίλαθα Καηάηαμεο. Όζνη 

ππνςήθηνη έρνπλ εληαρζεί ζην δεκνζηεπκέλν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο Δηήζην Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο πεξηιακβάλνληαη 

απηνδηθαίσο θαη ζηνπο επφκελνπο Δηήζηνπο Κπιηφκελνπο Πίλαθεο 

Καηάηαμεο. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξνζφλησλ ή θαη ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ζηελ επφκελε πξνθήξπμε θαηάξηηζεο Δηήζηνπ 

Κπιηφκελνπ Πίλαθα Καηάηαμεο λέα αίηεζε, πξνζθνκίδνληαο κφλν ηα 

απαηηνχκελα πξνο απφδεημε ηεο κεηαβνιήο δηθαηνινγεηηθά. γ. i. To Α..Δ.Π. 

εθδίδεη, έσο ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, «Πξνθήξπμε Πιήξσζεο Θέζεσλ» ησλ 

θνξέσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ πξνθήξπμε 

θαηαρσξίδεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνρξεσηηθψο ηνπιάρηζηνλ ζε δχν 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ παλειιήληαο θπθινθνξίαο. … ii. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ έρνπλ 

κφλν φζνη ππνςήθηνη έρνπλ εληαρζεί ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Δηήζην 

Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο. Ο πίλαθαο δηνξηζηέσλ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Δηήζην Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο βάζεη ηεο ζεηξάο πνπ έρνπλ νη 

ππνςήθηνη ζε απηφλ, ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε ηε δήισζε πξνηηκήζεσλ 

ηνπο θαη πεξηιακβάλεη αξηζκφ δηνξηζηέσλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ 

πξνθεξχρζεθαλ. …» 

27 «Ζ θάιπςε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Α..Δ.Π. θαη ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ νηθείνπ θνξέα, ρσξίο λέα πξνθήξπμε απφ πίλαθα επηιαρφλησλ 

πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη λέεο 

πξνο θάιπςε ζέζεηο αθνξνχλ φκνηνπο θιάδνπο-εηδηθφηεηεο θαη πξφζζεηα 

πξνζφληα, θαη φηη δελ έρνπλ παξέιζεη ελλέα (9) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ 

αληίζηνηρσλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 (Α`40), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη.» – παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ .2190/1994, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4210/2013. 

28 «Άξζξν 11 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο Α..Δ.Π.: 1. ην Ν.2190/1994 

πξνζηίζεηαη άξζξν 14Α σο αθνινχζσο: «Άξζξν 14
Α
 Σήξεζε 
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αξρείνπ/κεηξψνπ: … 2. Σν Α..Δ.Π. ηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν (κεηξψν) 

ππνςεθίσλ (ζην εμήο απνθαινχκελσλ «εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ») κε ηα 

ζηνηρεία θαη ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά εθείλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζρεηηθή 

πξφζθιεζή ηνπ γηα ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ή/θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία απηψλ γηα 

θάζε είδνπο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο κέζσ Α..Δ.Π., ζηηο νπνίεο νη 

ελ ιφγσ εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ελδερνκέλσο ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, 

ρσξίο λα απαηηείηαη επαλππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ/δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ αλά 

δηαδηθαζία. Σα ήδε εγγεγξακκέλα κέιε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Α..Δ.Π. 

εληάζζνληαη απηνδηθαίσο ζην σο άλσ κεηξψν. 3. Γηα θάζε εγγεγξακκέλν 

ρξήζηε δεκηνπξγείηαη κία πξνζσπηθή θαξηέια, ζηελ νπνία έρεη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο. ηελ θαξηέια απηή απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί. Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεηξψνπ ππνςεθίσλ κπνξεί λα παξέρνληαη απφ ην Α..Δ.Π. θαη ινηπέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, φπσο ππεξεζίεο 

πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο/ελεκέξσζεο, παξνπζίαζε ησλ 

απαληεηηθψλ θχιισλ πνιιαπιψλ επηινγψλ, αλά δηαγσληζκφ θαη αλά ρξήζηε. 

Σν κεηξψν ππνςεθίσλ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο κε θαηαρψξηζε λέσλ ζηνηρείσλ/δηθαηνινγεηηθψλ. … 

5. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Α..Δ.Π. θαη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, πέξαλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ζην αλσηέξσ κεηξψν εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε δηαδηθαζίεο αξκνδηφηεηαο Α..Δ.Π.». 

29 «Άξζξν 15 - Γηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ θαη πιήξσζεο ζέζεσλ κε εζεινληηθή 

θηλεηηθφηεηα: 1. Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ 

θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο εηδηθψο αηηηνινγεκέλα αηηήκαηα γηα ελίζρπζε 

κε πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πνπ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ζε 

θελέο ή ζπληζηψκελεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3. … 3. Καηφπηλ 

ηεο αλσηέξσ γλσκνδφηεζεο ησλ Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ, ν Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο εθδίδεη Πξφζθιεζε, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ Πξφζθιεζε απηή 

θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη αλά θνξέα, πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, 
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θαηεγνξία θαη θιάδν/εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ, θαη ηπρφλ εηδηθά πξνζφληα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνπο θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα 

κεηαηαρζνχλ/κεηαθεξζνχλ. … 4. Με ηελ Πξφζθιεζε νξίδεηαη απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, εληφο ηεο νπνίαο 

νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ Αίηεζε - Τπεχζπλε Γήισζε ζε εηδηθφ πξνο ην 

ζθνπφ απηφ έληππν ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ειεθηξνληθά, κε θνηλνπνίεζε ζηε 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ή αλήθε νξγαληθά ν 

ππάιιεινο ή ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ θνξέα, ζηε Γηεχζπλζε/Σκήκα 

Δπνπηείαο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ. Σα ζηνηρεία απηά δηαβηβάδνληαη θαη ζηηο 

Σξηκειείο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. … 5. Οη Σξηκειείο 

Δπηηξνπέο παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη απνθαζίδνπλ 

αηηηνινγεκέλα εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο 

δεθαήκεξεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηε 

κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά, 

κέζσ θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηε κνξηνδφηεζε 

θαη ηελ ηπρφλ ππνβιεζείζα αίηεζε πξνηίκεζεο, ζε πξνζσξηλνχο πίλαθεο 

θαηάηαμεο θαη δηάζεζεο, νη νπνίνη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. … 6. Οη ελζηάζεηο 

εμεηάδνληαη απφ ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Α..Δ.Π. εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ελζηάζεσλ, ην Α..Δ.Π. δηαβηβάδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε ζηηο Σξηκειείο 

Δπηηξνπέο, νη νπνίεο θαηαξηίδνπλ νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο θαη δηάζεζεο 

ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ πξάμε κεηάηαμεο/κεηαθνξάο ησλ 

ππαιιήισλ εθδίδεηαη απφ ην θνξέα ππνδνρήο. 8. Σν Α..Δ.Π. έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο σο άλσ 

δηαδηθαζίαο, φπσο θαη επί ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηα άξζξα 17 έσο 19 ηνπ 

παξφληνο.». 

30 Σν ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην Γ 

ζρεηηθά κε ηελ Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ 

ππάξρεη έηεξε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή, έρεη αληιεζεί απφ ην Δθπαηδεπηηθφ 
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Δγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α. γηα ηε Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, ΚΓ’ 

Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, Αζήλα 2014). 

31 Ζ λνκνζεζία εηζάγεη Τπνρξεψζεηο Πιεξνθφξεζεο, κε ηηο νπνίεο νη 

ελδηαθεξφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθσζνχλ. Γηα ηε ζπκκφξθσζε 

νη ππφρξενη πξέπεη λα πξνβνχλ ζε κηα ζεηξά απφ δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

νη νπνίεο έρνπλ θφζηνο (πιεξσκέο, ρξφλν θαη θφζηνο πξνζσπηθνχ). Σα θφζηε 

απηά απνηεινχλ ην δηνηθεηηθφ βάξνο πνπ απνξξέεη απφ ηε λνκνζεζία. Ζ 

Τπνρξέσζε Πιεξνθφξεζεο πεξηέρεηαη ζε λνκηθφ, θαλνληζηηθφ ή άιιν 

επεμεγεκαηηθφ θείκελν ηεο δηνίθεζεο, ή πξνθχπηεη απφ δηνηθεηηθή πξαθηηθή, 

θαη ππνρξεψλεη ηελ επηρείξεζε λα παξέρεη δεδνκέλα πξνο δεκφζηα αξρή ή 

πξνο ηξίηνπο ή λα ηεξεί δεδνκέλα ηα νπνία λα είλαη δηαζέζηκα ζε δεκφζηα 

αξρή ή ηξίηνπο, εάλ δεηεζνχλ.  

32 1. Καηεγνξία Α: Τπνρξεψζεηο Πιεξνθφξεζεο πνπ απνξξένπλ απνθιεηζηηθά 

απφ θνηλνηηθή λνκνζεζία ή άιιε δηεζλή ξχζκηζε. Οη δηεζλείο θαλφλεο 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν ζπκκφξθσζεο. 2. Καηεγνξία Β: Τπνρξεψζεηο 

Πιεξνθφξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ θνηλνηηθή ή δηεζλή ξχζκηζε, ε νπνία 

δηαηππψλεη ην ζθνπφ ελψ ε πινπνίεζε αθήλεηαη ζηελ επρέξεηα ησλ εζληθψλ 

δηνηθήζεσλ (Τπνθαηεγνξία Β1: Δλζσκάησζε ππνρξεψζεσλ ρσξίο 

«επηρξχζσζε», κε απφδνζε θφζηνπο 100% ζην δηεζλή θνξέα πνπ ζεζπίδεη ηελ 

ππνρξέσζε - Τπνθαηεγνξία Β2: Δλζσκάησζε ππνρξεψζεσλ κε 

«επηρξχζσζε», ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ελζσκάησζεο 

ηνπ δηεζλνχο θαλφλα - Τπνθαηεγνξία Β3: Δλζσκάησζε ππνρξεψζεσλ κε 

«επηρξχζσζε», ε νπνία απνηειείηαη απφ κέηξα εθαξκνγήο πνπ πξνυπάξρνπλ 

ηνπ θαλφλα πνπ ελζσκαηψλεηαη). 3. Καηεγνξία Γ: Τπνρξεψζεηο 

Πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη απνθιεηζηηθά απφξξνηα εζληθψλ ξπζκίζεσλ 

(Τπνθαηεγνξία Γ1: Τπνρξεψζεηο Πιεξνθφξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ εζληθά 

ξπζκηζηηθά θείκελα, φπσο λφκνπο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο - Τπνθαηεγνξία Γ2: Τπνρξεψζεηο Πιεξνθφξεζεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή πξαθηηθή ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ). 

33 Τπφζεζε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο: ηεθκαίξεηαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε δηεθπεξαηψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ. Τπφζεζε πξαγκαηηθήο ζπκκφξθσζεο: βάζε 
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ηεο κέηξεζεο απνηειεί ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη. 

34 χκθσλα κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο, θαηά ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξέπεη: ην 

δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξεπλψκελνπ 

πιεζπζκνχ, λα ππάξρεη εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ππννκάδσλ πνπ απνηεινχλ 

ηνλ πιεζπζκφ, λα έρνπλ ηεζεί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο, θαηά ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ νδεγνχ 

ζπλεληεχμεσλ, λα ππάξμεη ηπραία επηινγή ησλ εξσηψκελσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο ή απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, λα έρεη δηελεξγεζεί έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο 

ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε «ηάζεο», λα ππάξρεη 

απνπζία πξνδηάζεζεο/«bias». 

35 Σππηθά Απνδνηηθή Δπηρείξεζε: ε επηρείξεζε πνπ δηεθπεξαηψλεη ηηο 

δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε «θπζηνινγηθφ» ηξφπν, δειαδή νχηε πνιχ 

ρεηξφηεξν νχηε πνιχ θαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν. 

36 Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί, φηη ηα πξνθχπηνληα πνζά είλαη πηζαλφ λα 

κελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ην χςνο ηνπ 

κηζζνχ ησλ δηαθφξσλ ππαιιήισλ πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, 

κε θπξίαξρν ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο (αιιαγή βαζκνχ - κηζζνινγηθνχ 

θιηκαθίνπ), αιιά θαη ηε θχζε ηνπ θνξέα ππεξεζίαο ηνπο, ηελ χπαξμε 

πξνζσπηθψλ δηαθνξψλ, επηδνκάησλ θ.ν.θ. 

37 H Δμάιεηςε (Eliminate) αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θαηάξγεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηνηήησλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαξγεζνχλ είλαη απηά πνπ ζηαηηζηηθά απνδεηθλχεηαη φηη δελ επεξεάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ή πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ππεξεζηαθά. 

Αληίζηνηρα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ είλαη φζεο 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο (π.ρ. επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δχν 

θνξείο, φρη εγγξάθσο αιιά ειεθηξνληθά). Ζ Απινχζηεπζε (Simplify) κπνξεί 

λα έρεη εθαξκνγή εμίζνπ ζε έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, φζνλ αθνξά ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο Φφξκεο. Σν θαηεμνρήλ πεδίν παξέκβαζεο σζηφζν, αθνξά 

ζε Γηεξγαζίεο, Ρνέο θαη Γηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηδησρζεί 

απινχζηεπζε ζηα ζηάδηα ηεο Δπηθνηλσλίαο πνπ απαηηνχληαη γηα κία 

δηαδηθαζία. Ζ Οινθιήξσζε/ελνπνίεζε (Integrate) αλαδεηά πηζαλέο 

ζπλέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
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κεηαμχ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ. Ζ Απηνκαηνπνίεζε 

(Automate) αθνξά θαηεμνρήλ ζηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη γεληθφηεξα Σ.Π.Δ., ππέξ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Σ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Πξσηνγελείο Πεγέο 

 

 Διιεληθφ χληαγκα 1974/1986/2001/2008, Μέξνο Σξίην – Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο Πνιηηείαο – Σκήκα Σ – Γηνίθεζε – Κεθάιαην Γεχηεξν – 

Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, άξζξν 103 

  

 Νφκνη: 

 

 1811/1951 

 1232/1982 

 1320/1983 

 1388/1983 

 1735/1987 

 1232/1982 

 1320/1983 

 1943/1991 

 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» 

 2225/1994 

 2527/1997 

 2643/1998 

 2683/1999 «Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» 

 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο»   

 3320/2005 

 3429/2005 

 3469/2006 

 3528/2007 «Τπαιιειηθφο Κψδηθαο» 
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 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», 

 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δ..Τ., ζέκαηα πξφλνηαο, Απαγφξεπζε 

Καπλίζκαηνο θ.ι.π.» 

 3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

 4057/2012  «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη 

 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη 

ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» 

 4210/2013 

 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

 

 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 33/2006 

 

 

Γεπηεξνγελείο Πεγέο 

 

Βηβιία 

 

 Γθέθαο, 2014, ηξαηεγηθή Γηνίθεζε Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ, Δθπαηδεπηηθφ 

εγρεηξίδην Δ..Γ.Γ.Α. ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Κνηλή Φάζε πνπδψλ 

 

 Μνπζκνχηε, 2014, Μέηξεζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ, Δθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην 

Δ..Γ.Γ.Α. ΚΓ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Α Δηδηθή Φάζε πνπδψλ 
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 Μηραιφπνπινο θαη ζπλ, 2013, Οδεγφο γηα ην ρεδηαζκφ Πεξηγξακκάησλ 

Θέζεσλ Δξγαζίαο 

 

Γηαδηθηπαθνί ηφπνη 

 

 http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=122, ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015 

 http://www.doingbusiness.org/, ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015 

 http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_annexes_en.pdf, 

ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015. 

 http://ec.europa.eu/smart-

regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/pilot-study_en.pdf, 

ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015 

 http://www.eutraining.eu/epso_glossary/european_personnel_selection_office

_epso, ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 31.07.2015 

 

 

πλέληεπμε: 

 

 πλέληεπμε κε ηελ Διέλε Ρνχθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζε (Παξάξηεκα), Ηνχιηνο 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=122
http://www.doingbusiness.org/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/ia_guidelines_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/pilot-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/files/pilot-study_en.pdf
http://www.eutraining.eu/epso_glossary/european_personnel_selection_office_epso
http://www.eutraining.eu/epso_glossary/european_personnel_selection_office_epso
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Ε. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

  

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΓ΄ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηειηθήο 

εξγαζίαο 
 

 

πνπδαζηήο:             Γήκεηξα-Άξηεκηο Κξεηηθνύ 

Τπεχζπλνο Δπίβιεςεο:             Νίθνο Παπαειηνύ 

 

 

 

Αζήλα, Ηνύιηνο 2015 
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Δξσηεκαηνιόγην 1 

 

γηα ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 

 

Γηεξεχλεζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο βαζηθέο 

πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαηαλνκήο θαη εγθξίζεσλ ησλ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

 

 

Σν θάησζη εξσηεκαηνιφγην ζπληζηά πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηακέηξεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

βάξνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο βαζηθφηεξεο ππνρξεώζεηο πιεξνθόξεζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηνπο θνξείο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ. Ζ ελ ιφγσ πξνζπάζεηα εληάζζεηαη ζην πιαίζηνεθπφλεζεο ηειηθήο 

εξγαζίαο γηα ηελ ΚΓ εηξά ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

Ζ κέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο πην ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο 

πιεξνθφξεζεο πνπ εληνπίδνληαη ζηε λνκνζεζία θαη βαξχλνπλ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

θαη ηνπο πνιίηεο ζηηοηέζζεξηο βαζηθέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, ήηνη: 

 

1. ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 

(Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), σο 

ππεχζπλν θνξέα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαλνκήο θαη εγθξίζεσλ ησλ 

πξνζιήςεσλ, 

2. ζην Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.), σο 

Αλεμάξηεηε Αξρή ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο 

3. ζηνπο αηηνχληεο ηελ πξφζιεςε δεκνζίνπο θνξείοθαη 
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4. ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνιίηεο, σο ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

 

Παξαθαιψ, ζπκπιεξψζηε ην θάησζη εξσηεκαηνιφγην κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

αθξίβεηα. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

λνκνζεζία (είηε αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία κέζσ δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο, 

είηε ε λνκνζεζία δελ εθαξκφδεηαη), παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε ηνχην θαη λα 

πεξηγξάςεηε ηε δηαθνξά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξαθαιείζζε λα θαηαγξάςεηε ηα 

ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ηφζν γηα ηελ πξαγκαηηθά αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, φζν θαη 

απηά πνπ ππνινγίδεηε φηη ζα ίζρπαλ αλ αθνινπζνχηαλ ε πξνβιεπφκελε. 

 

 Οη βαζηθέο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο νπνίεο εξσηάζζε έρνπλ 

θαηαγξαθεί κε ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, έγθξηζεο, θαηαλνκήο θαη ηειηθήο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξεηο νκάδεο: 

 

- νκάδα 1: ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ θέξεη ην ίδην ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαλνκήο θαη εγθξίζεσλ 

 

- νκάδα 2: ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ αηηνχλησλ ηελ πξφζιεςε 

δεκνζίσλ θνξέσλ 

 

- νκάδα 3: ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνιηηώλ, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

 

Παξαθαιείζζε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο γηα θάζε κία απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο 

(Πίλαθαο 1, Πίλαθαο 2, Πίλαθαο 3), ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα θάζε 

νκάδα. 
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Δθφζνλ έρεηε ν,ηηδήπνηε άιιν λα πξνζζέζεηε, πέξαλ ησλ εξσηεκάησλ πνπ 

ηίζεληαη, παξαθαιψ ζεκεηψζεηε ην ζηελ εξψηεζε 8 ηνπ κέξνπο Α, ζηνλ αληίζηνηρν 

ρψξν πνπ δηαηίζεηαη. Ζ βνήζεηά ζαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

 

 

 

ηνηρεία ζπλέληεπμεο θαη εξσηώκελνπ: 

 

ΑΑ 1 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 30.07.2015 

Όλνκα εξσηψκελνπ Διέλε Ρνχθνπ 

Θέζε ζηελ ππεξεζηαθή κνλάδα Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 

Κιάδνο/Βαζκφο ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/Β΄ 

πλνιηθά έηε ππεξεζίαο ζην δεκφζην  

Υξφλνο ππεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε 

2 

 

   

 

 

Μέξνο Α. 

Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο (ΤΠ) – Οκάδα 1 

(ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαλνκήο θαη εγθξίζεσλ 

ησλ πξνζιήςεσλ) 

 

Παξαθαιείζζε λα θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο 1, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, ζχκθσλα κε 

ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο απφ ηελ έσο 

ζήκεξα εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην Τπνπξγείν ζαο. 

 

 

 



106 

 

Πίλαθαο 1 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 

 

 

Ννκνζεζία 

 

1. ρέδην εγθξηηηθήο απόθαζεο ησλ 

αηηνχκελσλ απφ ηνπο θνξείο 

πξνζιήςεσλ γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ – 

φπνπ θαηαλέκνληαη αλά Τπνπξγείν νη 

πξνο έγθξηζε πξνζιήςεηο, ζχκθσλα κε 

ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο -, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 

33/2006 

 

 

παξ. 20Α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ  λ. 4057/2012 

«Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», 

 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 

«Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - 

Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» θαη 

 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 33/2006 Π.Τ.., 

φπσο ηζρχεη 

  

 

2. Απόθαζε θαηαλνκήο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, φζνλ 

αθνξά ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ 

 

παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4057/2012 

«Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 
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Δξώηεζε 1. Πφζεο εγθπθιίνπο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ (γηα ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, γηα επίζπεπζε ή ππελζχκηζε, δηεπθξηλήζεηο θνθ) θαηά κέζν 

φξν απνζηέιιεη ην Τπνπξγείν θαη’ έηνο; Πφζεο εγθξηηηθέο απνθάζεηο θαη απνθάζεηο 

θαηαλνκήο εθδίδεη ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ελ ιφγσ 

εγθπθιίνπο; 

 

 

Απάληεζε 

 

 

Μία εγθχθιην απνηχπσζεο αλαγθψλ. 25 πεξίπνπ εγθξηηηθέο απνθάζεηο θαη απνθάζεηο 

θαηαλνκήο αληίζηνηρα. 
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Δξώηεζε 2. Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ Πίλαθα 1 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε απηέο. 

Παξαθαιψ αλαθέξεηεηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα θάζε ΤΠ 

ρσξηζηά. 

 

 

Απάληεζε 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο Απαηηήζεηο Γεδνκέλσλ 

 

1. ρέδην εγθξηηηθήο απόθαζεο ησλ 

αηηνχκελσλ απφ ηνπο θνξείο 

πξνζιήςεσλ (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Αξηζκφο αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ, 

θιάδνο θαη εηδηθφηεηα, θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο, πηζηψζεηο 

 

2. Απόθαζε θαηαλνκήο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ) 

 

 

Αξηζκφο δηνξηζηέσλ, θιάδνο θαη 

εηδηθφηεηα, θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, 

πηζηψζεηο, ΦΔΚ νξηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ 
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Δξώηεζε 3. Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ππνρξεψζεσλ 

πιεξνθφξεζεο ηεο νκάδαο 1, πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ΓΓ) εθηειείηε; 

Παξαθαιψ δηαβάζηε κε πξνζνρή ηελ πεξηγξαθή θάζε κίαο απφ ηηο δηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεκεηψζηε ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο εξψηεζεο 

γηα θάζε ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο πνηεο απφ απηέο δηεθπεξαηψλεηε θαη πφζν ρξφλν 

μνδεχεηε. Αλαθέξεηε κφλν ην ρξφλν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηθή ζαο εξγαζία. Υξφλνο 

εξγαζίαο άιισλ αηφκσλ γηα ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζα θαηακεηξεζεί ρσξηζηά ζε 

επφκελε εξψηεζε. 

 

ΓΓ1 Δμνηθείσζε κε ηα απαηηνύκελα ηεο ΤΠ 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα εμνηθεησζείηε κε ηα απαηηνχκελα απηήο ηεο 

ππνρξέσζεο ή γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ2 πγθέληξσζε/Αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ΤΠ από 

εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πεγέο 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα αλαθηήζεηε/ζπγθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε 

κε απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ3 Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα ππνινγίζεηε θαη αμηνινγήζεηε ζηνηρεία ζε ζρέζε κε 

απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 
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 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ4 Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε έγγξαθε 

κνξθή/έιεγρνο/δηόξζσζε 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα παξνπζηάζεηε/πεξηγξάςεηε ηα δεδνκέλα ζε έγγξαθε 

κνξθή θαη λα πξνβείηε ζε έιεγρν θαη ηπρφλ δηφξζσζε απηψλ ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ 

ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ5 Γηελέξγεηα εζσηεξηθώλ ή εμσηεξηθώλ ζπλαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα δηελεξγήζεηε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο ζπλαληήζεηο 

ζρεηηθά κε απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ6 Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο από άιιεο δεκόζηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηόξζσζε ζηνηρείσλ σο απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα ζπλεξγαζηείηε ζε ειέγρνπο/επηζεσξήζεηο απφ άιιεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη, αλ ρξεηαζηεί, λα πξνβείηε ζε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ σο 

απνηέιεζκα, ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 
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ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ7 Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε γηα ηηο ζεζκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ ΤΠ 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα ζπκκεηέρεηε ζε επίζεκε εθπαίδεπζε ή ελεκέξσζε 

ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; Παξαθαιψ ζηελ εξψηεζε απηή 

ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ αληηζηνηρεί ζε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ή άιινπ είδνπο 

ελεκεξψζεσλ, πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο 

είλαη ππνρξεσηηθή, φρη ην ρξφλν πνπ ηπρφλ εζείο αθηεξψλεηε γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο 

ελεκέξσζε. 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; 

 

 ΓΓ8 πκπιήξσζε/θσηνηππία/δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα ζπκπιεξψζεηε/θσηνηππήζεηε/ δηαλείκεηε έγγξαθα 

ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 

 

 ΓΓ9 Τπνβνιή πιεξνθνξηώλ/αηηήζεηο/θαηαβνιή παξαβόισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα λα ππνβάιιεηε πιεξνθνξίεο, λα θάλεηε αηηήζεηο, λα 

θαηαβάιεηε παξάβνια θ.ν.θ. ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο; 

 

 Πφζν ρξφλν μνδεχεηε ζπλήζσο γηα απηφ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεζηε θαηά κέζν φξν γηα θάζε θνξά πνπ εθπιεξψλεηε απηήλ ηελ ππνρξέσζε, 

ρσξίο λα ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ρξεηαζηήθαηε ηελ πξψηε θνξά πνπ 

αζρνιεζήθαηε κε απηήλ. 
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Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 1 

ρέδην εγθξηηηθήο απόθαζεο 

ησλ αηηνχκελσλ απφ ηνπο θνξείο πξνζιήςεσλ 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Γηνηθεηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

Δθηέιεζε 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα απαηηνχκελα 

ηεο ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

0,25 εκέξεο 

 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ΤΠ απφ εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο πεγέο 

 

 

Ναη - Ορη 

 

0,5 εκέξεο 

 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη αμηνιφγεζε 

ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ 

θαη απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

Ναη –Όρη 

 

0,25 εκέξεο 
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ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε έγγξαθε 

κνξθή/έιεγρνο/δηφξζσζε 

 

Ναη –Όρη  

1 εκέξα 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη –Όρη 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο απφ 

άιιεο δεκφζηεο αξρέο ζρεηηθά κε 

ηελ ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ σο 

απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ 

 

 

Ναη –Όρη 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε γηα ηηο 

ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη–Όρη 

 

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη –Όρη 

 

 

 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή 

 

Ναη–Όρη 
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πιεξνθνξηψλ/αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ 

 

 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 2 

Απόθαζε θαηαλνκήο 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Δθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

Ναη –Όρη 

 

0,25 εκέξεο 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ΤΠ απφ εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο πεγέο 

 

 

Ναη –Όρη 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

 

Ναη –Όρη 

 

0,5 εκέξεο 
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απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

Ναη –Όρη 

 

0,5 εκέξεο 

 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη –Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο απφ 

άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

Ναη –Όρη 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη–Όρη 
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ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

Ναη –Όρη  

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη–Όρη 
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Δξώηεζε 4: Καηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ αλσηέξσ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε κία απφ ηηο ΤΠ, πφζνη ππάιιεινη απαζρνινχληαη εθηφο 

απφ εζάο; 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη γηα θάζε 

κία δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα αλά ΤΠ, ηνλ ρξφλν εξγαζίαο θαζελφο θαη ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο, αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα (α) εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ θνξέα (ππάιιεινη ρσξίο 

αξκνδηφηεηα ιήςεο απφθαζεο), (β) επηηειηθφ ζηέιερνο (ελδηάκεζα ζηειέρε κε 

θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην ζέκα, π.ρ. Σκεκαηάξρεο) ή (γ) 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο (ζηειέρε κε αξκνδηφηεηα ιήςεο ηεο ηειηθήο απφθαζεο γηα ην 

ζέκα, π.ρ. Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο/Γεληθήο Γηεχζπλζεο θ.ν.θ.). 

 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 1 

ρέδην εγθξηηηθήο απόθαζεο 

ησλ αηηνχκελσλ απφ ηνπο θνξείο πξνζιήςεσλ 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Αξηζκφο επηπιένλ 

απαζρνινχκελσλ 

αηφκσλ 

 

 

 

Ηδηφηεηα αλά 

άηνκν 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο 

κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

αλά άηνκν 

 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

 

2 άηνκα 

 

1α 

1β 

 

0,5 εκέξεο 

0,25 εκέξεο 
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ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ΤΠ απφ 

εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

πεγέο 

 

 

2 άηνκα 

1α 

1β 

1 εκέξα 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

 

0,5 εκέξεο 

0,25 εκέξεο 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

 

 

 

 

1α 

1β 

 

 

0,75 εκέξεο 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

 

1β 

1γ 

 

 

0,5 εκέξεο 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο 

απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 
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ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

 

  

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

1 άηνκν 

 

 

1
α
 

 

 

0,25 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

  

 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 2 

Απόθαζε θαηαλνκήο 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 
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Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Αξηζκφο επηπιένλ 

απαζρνινχκελσλ 

αηφκσλ 

 

 

Ηδηφηεηα αλά 

άηνκν 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο 

κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

αλά άηνκν 

 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

 

2 άηνκα 

 

1α 

1β 

 

0,25 εκέξεο 

0,25 εκέξεο 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ΤΠ απφ 

εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

πεγέο 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

1 εκέξα 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

0,5 εκέξεο 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

0,75 εκέξεο 

0,5 εκέξεο 



121 

 

 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1β 

1γ 

 

 

0,5 εκέξεο 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο 

απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

 

  

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

 

  

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

1 άηνκν 

 

 

1α 

 

 

0,25 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

 

 

  



122 

 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 
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Δξώηεζε 5. Παξαθαιψ αλαθέξεηε θαηά πφζνλ ππάξρεη θάπνηνο εηδηθφο 

εμνπιηζκφο/ινγηζκηθφ/πιηθά ή ππεξεζίεο απφ εμσηεξηθνχο ηδηψηεο επαγγεικαηίεο, 

πνπ απαηηείηαη λα πξνκεζεπηεί ε Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ΤΠ. 

Αλ ππάξρεη, παξαθαιψ αλαθέξεηε θαηά πξνζέγγηζε ην θφζηνο απηψλ, 

ρσξηζηά γηα ην θαζέλα (εθφζνλ ην γλσξίδεηε). 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο/ 

ινγηζκηθό/πιηθά/ππεξεζίεο από 

ηδηώηεο 

 

Κόζηνο αλά 

πιηθό/ 

ππεξεζία 

θνθ 

 

 

1. ρέδην εγθξηηηθήο 

απόθαζεο ησλ αηηνχκελσλ 

απφ ηνπο θνξείο 

πξνζιήςεσλ (ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ) 

 

 

 

MS WORD, MS EXCEL 

 

 

120 επξψ 

 

2. Απόθαζε θαηαλνκήο 

ηνπ Τθππνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο (ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ) 

 

 

 

MS WORD, MS EXCEL 

 

 

120 επξψ 
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 Δξώηεζε 6. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξάγεηε/ζπιιέγεηε γηα ηελ εθπιήξσζε 

θάζε ΤΠ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ εθπιήξσζε θάπνηαο άιιε ΤΠ; Αλ λαη πνηάο; 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Υξήζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε άιιεο ΤΠ 

 

ΤΠ γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη 

νη πιεξνθνξίεο 

 

 

1. ρέδην εγθξηηηθήο 

απόθαζεο ησλ 

αηηνχκελσλ απφ ηνπο 

θνξείο πξνζιήςεσλ 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Ναη –Όρη 

 

Απφθαζε 

θαηαλνκήο 

 

2. Απόθαζε θαηαλνκήο 

ηνπ Τθππνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο (ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ) 

 

 

Ναη –Όρη 

 

Βεβαίσζε ηνπ 

ιφγνπ έλα πξνο 

πέληε 
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 Δξώηεζε 7. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη πην δχζθνιεο ή ελνριεηηθέο 

ΤΠ; 

εκεηψζηε ηηο κε ρ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ή/θαη πξνζζέζηε άιιεο πνπ 

ζεσξείηε πην ελνριεηηθέο ζηελ ηέηαξηε ζεηξά ηνπ πίλαθα. Θεσξείηε πσο ζα 

κπνξνχζαλ απηέο λα παξαιεθζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ πξνο ην θαιχηεξν θαη πψο; 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Μεγαιύηεξνο βαζκόο ελόριεζεο 

 

Σξόπνο 

βειηίσζεο 

 

 

1. ρέδην εγθξηηηθήο 

απόθαζεο ησλ 

αηηνχκελσλ απφ ηνπο 

θνξείο πξνζιήςεσλ 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Υ 

 

Δλζσκάησζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ ζην 

ζρέδην ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  

 

2. Απόθαζε θαηαλνκήο 

ηνπ Τθππνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο (ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ) 

 

 

 

 

 

3. Άιιεο ΤΠ 
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Δξώηεζε 8. Πνηεο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ΤΠ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαλνκήο, έγθξηζεο θαη πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ; 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζρεηηθφ (βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

πνπ γλσξίδεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο, πξνβιήκαηα ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή ππνζηειέρσζεο, ηδίσο ζε ζέκαηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ, 

πξνβιήκαηα ειιηπνχο εμνπιηζκνχ – πξνηάζεηο γηα βειηίσζε απηψλ θ.ν.θ.). 

 

 

Απάληεζε 

 

1. Πξνζαλαηνιηζκφο πξνζιήςεσλ ζηε βάζε ηνπ ςεθηζζέληνο εηήζηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 

2. Πξνζαλαηνιηζκφο/Αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ αλζξψπνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε  

3. Δμάιεηςε επηθαιππηφκελσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο: ε εγθξηηηθή απφθαζε 

ζπληζηά ηελ πνιηηηθή έγθξηζε εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ε 

νινθιήξσζε ηεο νπνίαο απαηηεί ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαλνκήο επί ηε 

βάζεη ίδησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 
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Μέξνο Β. 

Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο (ΤΠ) – Οκάδα 2 

(ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνπο αηηνχληεο ηελ πξφζιεςε δεκνζίνπο θνξείο) 

 

Παξαθαιείζζε λα θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο 2, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2, ζχκθσλα κε 

ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή εθηίκεζή ζαο γηα ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελέξγεηεο ησλ αηηνχλησλ θνξέσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ 

έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο απφ ηε δηαδηθαζία αηηήζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

 

Πίλαθαο 2 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 

 

 

Ννκνζεζία 

 

1. Πξνγξακκαηηζκόο θνξέσλ γηα ηηο 

αλάγθεο/αηηνχκελεο πξνζιήςεηο θαη’ 

έηνο (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

παξ.3 εδ. β πεξ. αηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ 

θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.8 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997 θαη 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ  λ. 

3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο» 

 

 

2. Αίηεζε γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ 

αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην ΑΔΠ 

 

παξ.3 εδ. β πεξ. β ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο 
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 γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.8 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997 
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Δξώηεζε 1. Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ Πίλαθα 2 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ γηα ηελ αληαπφθξηζή ζε απηέο. 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα θάζε ΤΠ 

ρσξηζηά. 

 

Απάληεζε 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο Απαηηήζεηο Γεδνκέλσλ 

 

1. Πξνγξακκαηηζκόο θνξέσλ γηα ηηο 

αλάγθεο/αηηνχκελεο πξνζιήςεηο θαη’ 

έηνο (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

 

Καηεγνξία πξνζσπηθνχ, Κιάδνο θαη 

εηδηθφηεηα, αξηζκφο πξνζιήςεσλ 

 

2. Αίηεζε γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ 

αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην ΑΔΠ 

 

Καηεγνξία πξνζσπηθνχ, Κιάδνο θαη 

εηδηθφηεηα, αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ 

πξνζιήςεσλ, επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ππνςεθίσλ 
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Δξώηεζε 2. Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ππνρξεψζεσλ 

πιεξνθφξεζεο ηεο νκάδαο 2, πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ΓΓ) εθηειείηε; 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε κίαο απφ ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαηξέμηε 

ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε 3 ηνπ κέξνπο Α. 

εκεηψζηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα γηα θάζε ππνρξέσζε πιεξνθφξεζεο πνηεο 

απφ ηηο ΓΓ δηεθπεξαηψλεηε θαη πφζν ρξφλν μνδεχεηε. Αλαθέξεηε κφλν ην ρξφλν πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε δηθή ζαο εξγαζία. Υξφλνο εξγαζίαο άιισλ αηφκσλ γηα ηελ ίδηα 

δξαζηεξηφηεηα ζα θαηακεηξεζεί ρσξηζηά ζε επφκελε εξψηεζε. 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 1 

Πξνγξακκαηηζκόο θνξέσλ 

γηα ηηο αλάγθεο/αηηνχκελεο πξνζιήςεηο θαη’ έηνο (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Δθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ΤΠ απφ εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο πεγέο 

 

 

Ναη - Ορη 

 

 

1 εκέξα 
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ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

Ναη – Όρη 

 

2 εκέξεο 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο απφ 

άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

 

Ναη – Όρη 
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γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 2 

Αίηεζε 

γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην ΑΔΠ 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Δθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 
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ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ΤΠ απφ εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο πεγέο 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

2 εκέξεο 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο απφ 

άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

 

Ναη – Όρη 

 

 

3 εκέξεο 
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ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

0,5 εκέξεο 
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Δξώηεζε 3: Καηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ αλσηέξσ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε κία απφ ηηο ΤΠ, πφζνη ππάιιεινη απαζρνινχληαη εθηφο 

απφ εζάο; 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη γηα θάζε 

κία δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα αλά ΤΠ, ηνλ ρξφλν εξγαζίαο θαζελφο θαη ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο, αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα (α) εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ θνξέα (ππάιιεινη ρσξίο 

αξκνδηφηεηα ιήςεο απφθαζεο), (β) επηηειηθφ ζηέιερνο (ελδηάκεζα ζηειέρε κε 

θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην ζέκα, π.ρ. Σκεκαηάξρεο) ή (γ) 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο (ζηειέρε κε αξκνδηφηεηα ιήςεο ηεο ηειηθήο απφθαζεο γηα ην 

ζέκα, π.ρ. Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο/Γεληθήο Γηεχζπλζεο θ.ν.θ.). 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 1 

Πξνγξακκαηηζκόο θνξέσλ 

γηα ηηο αλάγθεο/αηηνχκελεο πξνζιήςεηο θαη’ έηνο (ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Αξηζκφο επηπιένλ 

απαζρνινχκελσλ 

αηφκσλ 

 

 

 

Ηδηφηεηα αλά 

άηνκν 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο 

κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

αλά άηνκν 

 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

2 άηνκα 

 

1α 

1β 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

 

 

1 εκέξα 
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πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ΤΠ απφ 

εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

πεγέο 

 

1β 1 εκέξα 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

2 εκέξεο 

2 εκέξεο 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1β 

1γ 

 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο 

απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

 

1α 

1β 

 

 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 
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ειέγρσλ 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

 

  

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

1 άηνκν 

 

 

1α 

 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

1 άηνκν 

 

1α 

 

1 εκέξα 

 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 2 

Αίηεζε 

γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην ΑΔΠ 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Αξηζκφο επηπιένλ 

απαζρνινχκελσλ 

αηφκσλ 

 

Ηδηφηεηα αλά 

άηνκν 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο 

κε ηε 
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δξαζηεξηφηεηα 

αλά άηνκν 

 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

2 άηνκα 

 

1α 

1β 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ΤΠ απφ εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο πεγέο 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 

 

ΓΓ3 

Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

2 εκέξεο 

2 εκέξεο 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1α 

1β 

 

 

1 εκέξα 

1 εκέξα 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

 

 

2 άηνκα 

 

 

1β 

 

 

1 εκέξα 
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εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

1γ 1 εκέξα 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο 

απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

 

 

 

2 άηνκα 

 

 

 

1α 

1β 

 

 

 

3 εκέξεο 

3 εκέξεο 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

 

  

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

 

1 άηνκν 

 

 

1α 

 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

1 άηνκν 

 

1α 

 

1 εκέξα 
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Δξώηεζε 4. Παξαθαιψ αλαθέξεηε θαηά πφζνλ ππάξρεη θάπνηνο εηδηθφο 

εμνπιηζκφο/ινγηζκηθφ/πιηθά ή ππεξεζίεο απφ εμσηεξηθνχο ηδηψηεο επαγγεικαηίεο, 

πνπ απαηηείηαη λα πξνκεζεπηεί ε Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ΤΠ. 

Αλ ππάξρεη, παξαθαιψ αλαθέξεηε θαηά πξνζέγγηζε ην θφζηνο απηψλ, 

ρσξηζηά γηα ην θαζέλα (εθφζνλ ην γλσξίδεηε). 

 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο/ 

ινγηζκηθό/πιηθά/ππεξεζίεο από 

ηδηώηεο 

 

Κόζηνο αλά 

πιηθό/ 

ππεξεζία θνθ 

 

 

1. Πξνγξακκαηηζκόο 

θνξέσλ γηα ηηο 

αλάγθεο/αηηνχκελεο 

πξνζιήςεηο θαη’ έηνο 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

 

MS WORD, MS EXCEL 

 

 

120 επξψ 

 

2. Αίηεζε γηα ηελ 

πξνθήξπμε ησλ 

αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην 

ΑΔΠ 

 

 

MS WORD, MS EXCEL 

 

120 επξψ 

 

 

 

 

 



141 

 

Δξώηεζε 5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξάγεηε/ζπιιέγεηε γηα ηελ εθπιήξσζε 

θάζε ΤΠ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ εθπιήξσζε θάπνηαο άιιε ΤΠ; Αλ λαη πνηάο; 

 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Υξήζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε άιιεο ΤΠ 

 

ΤΠ γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

πιεξνθνξίεο 

 

 

1. Πξνγξακκαηηζκόο 

θνξέσλ γηα ηηο 

αλάγθεο/αηηνχκελεο 

πξνζιήςεηο θαη’ έηνο 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

2.Αίηεζε γηα ηελ 

πξνθήξπμε ησλ 

αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην 

ΑΔΠ 

 

 

Ναη – Όρη 
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Δξώηεζε 6. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη πην δχζθνιεο ή ελνριεηηθέο 

ΤΠ; 

εκεηψζηε ηηο κε ρ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ή/θαη πξνζζέζηε άιιεο πνπ 

ζεσξείηε πην ελνριεηηθέο ζηελ ηέηαξηε ζεηξά ηνπ πίλαθα. Θεσξείηε πσο ζα 

κπνξνχζαλ απηέο λα παξαιεθζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ πξνο ην θαιχηεξν θαη πψο; 

 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Μεγαιύηεξνο 

βαζκόο 

ελόριεζεο 

 

Σξόπνο βειηίσζεο 

 

 

1. Πξνγξακκαηηζκόο 

θνξέσλ γηα ηηο 

αλάγθεο/αηηνχκελεο 

πξνζιήςεηο θαη’ έηνο 

(ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 

 

 

 

2.Αίηεζε γηα ηελ 

πξνθήξπμε ησλ 

αηηνχκελσλ ζέζεσλ ζην 

ΑΔΠ 

 

 

Υ 

Σππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζιήςεσλ ζηε βάζε ηνπ 

ηαηξηάζκαηνο ηνπ πξνθίι ηνπ 

ππνςεθίνπ ζην πεξίγξακκα ηεο 

εθάζηνηε ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα 

κελ απνηεινχλ νη πξνθεξχμεηο 

αληηθείκελν δαηδαιψδνπο 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θνξέσλ 

θαη ΑΔΠ 

 

3. Άιιεο ΤΠ 
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Δξώηεζε 7. Πνηεο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ΤΠ; 

 

Απάληεζε 

 

 

Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ην πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ θάζε 

θνξέαο λα επηιέγεη απηνύο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, ππό 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πξνεγνύκελεο ζπγθξηηηθήο θαη νξηδόληηαο αμηνιόγεζήο ηνπ 

ζην πιαίζην δηαδηθαζηώλ ΑΔΠ.  
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Μέξνο Γ. 

Τπνρξεώζεηο Πιεξνθόξεζεο (ΤΠ) – Οκάδα 3 

(ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο, σο πηζαλνχο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ) 

 

Παξαθαιείζζε λα θαηαγξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο 3, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, ζχκθσλα κε 

ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή εθηίκεζή ζαο γηα ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελέξγεηεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

πξνζσπηθνχ. 

 

Πίλαθαο 3 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 

 

 

Ννκνζεζία 

 

1. Τπνβνιή αίηεζεο θαη απαηηνύκελσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ γηα ζπκκεηνρή ζηνλ 

πξνθεξπρζέληα δηαγσληζκφ 

 

παξ.4ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2190/1994 

«χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε 

ζεκάησλ δηνίθεζεο», 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2527/1997 θαη 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

2738/1999 θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ 
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Δξώηεζε 1. Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αλαθεξφκελεο ππνρξέσζεο 

πιεξνθφξεζεο ηεο νκάδαο 3, πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ΓΓ) εθηειείηε; 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε κίαο απφ ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαηξέμηε 

ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε 3 ηνπ κέξνπο Α. 

εκεηψζηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα πνηεο απφ ηηο ΓΓ δηεθπεξαηψλεηε θαη πφζν 

ρξφλν μνδεχεηε. 

 

Απάληεζε 

 

 

Τπνρξέσζε Πιεξνθόξεζεο 1 

Τπνβνιή αίηεζεο θαη απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

γηα ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπρζέληα δηαγσληζκφ 

 

 

Γηνηθεηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

 

Δθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Μέζνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 

 

ΓΓ1 

Δμνηθείσζε κε ηα 

απαηηνχκελα ηεο ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ2 

πγθέληξσζε/Αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ΤΠ απφ εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο πεγέο 

 

 

Ναη –Όρη 

 

3 εκέξεο 

 

ΓΓ3 

 

Ναη – Όρη 

 

0,5 εκέξεο 
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Τπνινγηζκφο θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ΤΠ θαη 

απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζή ηεο 

 

 

ΓΓ4 

Παξνπζίαζε/πεξηγξαθή 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΠ ζε 

έγγξαθε κνξθή/έιεγρνο/ 

δηφξζσζε 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 

 

ΓΓ5 

Γηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ή 

εμσηεξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

ΓΓ6 

Έιεγρνη/Δπηζεσξήζεηο απφ 

άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ 

ΤΠ/δηφξζσζε ζηνηρείσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

 

ΓΓ7 

Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε 

γηα ηηο ζεζκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ 

 

Ναη – Όρη 

 



147 

 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΤΠ 

 

 

ΓΓ8 

πκπιήξσζε/θσηνηππία/ 

δηαλνκή εγγξάθσλ ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

0,5 εκέξεο 

 

ΓΓ9 

Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ/ 

αηηήζεηο/θαηαβνιή 

παξαβφισλθ.ν.θ. ζρεηηθά 

κε ηελ ΤΠ 

 

 

Ναη – Όρη 

 

1 εκέξα 
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Σέινο, παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα (Πίλαθαο 4) ηελ 

εθηίκεζή ζαο, ζχκθσλα κε ηελ έσο ζήκεξα εκπεηξία ζαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ απαηηείηαη θαηά κέζν φξν γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε κίαο απφ ηηο θάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ, φπσο απηέο παξαηίζεληαη. 

 

 Πίλαθαο 4 – ηάδηα Γηαδηθαζίαο Πξνζιήςεσλ 

 

 

ΑΑ 

 

ηάδηα Γηαδηθαζίαο 

Πξνζιήςεσλ 

 

 

Ννκνζεζία 

 

Μέζνο ρξόλνο 

δηεθπεξαίσζεο 

1.  Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ, 

θελψλ ζέζεσλ θαη αηηήκαηνο 

απφ θνξείο θαη απνζηνιή ζηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 2190/1994,  

παξ. 3 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 2527/1997, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 

2 ηνπ  άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2190/1994 θαη 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

Π.Τ.. 33/2006 

 

 

2 κήλεο 

2.  Έιεγρνο γηα χπαξμε πηζηψζεσλ 

απφ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ λ. 2190/1994, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 2225/1994,                

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

Π.Τ.. 33/2006 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Τπαιιειηθνχ 

 

1 κήλαο 
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Κψδηθα (λ. 3528/2007) 

 

3.  Δπεμεξγαζία εγθξηηηθήο 

απφθαζεο απφ Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

ππνγξαθή ηεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεο  Π.Τ.. 33/2006 

παξ. 1, 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3833/2010 «Πξνζηαζία 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

- Δπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο», 

παξ. 8 εδ. α θαη β ηνπ 

άξζξνπ 49 ηνπ λ. 

3943/2011, 

παξ. 20Α ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ  λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 

54/Α/14-3-2012) 

«Πεηζαξρηθφ Γίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ», 

άξζξν 1 ηνπ λ. 

4093/2012 «Έγθξηζε 

Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 

– Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ 

 

7 εκέξεο 
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Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-

2016» θαη 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

33/2006 Π.Τ.., φπσο 

ηζρχεη 

 

4.  Αίηεκα ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο γηα θαζνξηζκφ ηεο 

πνζφζησζεο ηνπ λ. 2643/1998 

θαη έθδνζε ζρεηηθήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ. 2190/1994δ (ν λ. 

2643/1998 

αληηθαηέζηεζε ην λ. 

1648/1986 ζρεηηθά κε 

ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα 

πξνζηαηεπφκελα άηνκα) 

 

 

1 κήλαο 

5.  Απνζηνιή εγθξηηηθήο 

απφθαζεο ζην Α..Δ.Π. θαη 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ. 2190/1994 

 

 

4 εκέξεο 

6.  Απνζηνιή κεκνλσκέλσλ 

αηηεκάησλ ησλ θνξέσλ ζην 

Α..Δ.Π. γηα έθδνζε 

πξνθήξπμεο 

άξζξν 2, άξζξν 3 θαη 

παξ. 3 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 2190/1994, 

φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 2527/1997 

 

 

1 κήλαο 

7.  Έθδνζε θαη δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο γηα ηελ πιήξσζε 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ απφ 

ην Α..Δ.Π. κε γξαπηφ 

δηαγσληζκφ ή ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 2190/1994 

«χζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», 

 

2 κήλεο 
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παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007), 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  

λ. 3812/2009 

«Αλακφξθσζε 

ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

άξζξν 16 ηνπ λ. 

2190/1994, 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ. 3469/2006 

 

8.  Τπνβνιή αηηήζεσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο 

παξ. 4 επ. ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ λ. 2190/1994 θαη 

άξζξν 18 ηνπ λ. 

2190/1994 

 

 

10-20 εκέξεο 

9.  Γηεμαγσγή δηαγσληζκνχ ή 

δηαδηθαζίαο επηινγήο ππφ ηελ 

επζχλε ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 17 

λ.2190/1994 

άξζξν 15 ηνπ λ. 

2190/1994, 

άξζξν 17 ηνπ λ. 

2190/1994 θαη 

άξζξν 18 ηνπ λ. 

2190/1994 

 

 

2 κήλεο 

10.  Έθδνζε πξνζσξηλψλ 

απνηειεζκάησλ 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 17, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
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κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

3051/2002,  

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994 

«χζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε 

δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

3801/2009 θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ ίδηνπ  λφκνπ 

 

Μέγηζην 6 κήλεο 

11.  Τπνβνιή θαη θξίζε ελζηάζεσλ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994 

«χζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε 

δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

3801/2009 θαη 

παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 12 

 

Μέγηζην 3 κήλεο 
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ηνπ λ. 4071/2012 

 

12.  Έθδνζε νξηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994 

«χζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ 

δηνίθεζεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε 

δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997 θαη ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

3801/2009, 

παξ. 11 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε 

δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 

10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2527/1997, ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

3051/2002 θαη ηε 

ππνπαξάγξαθν Ε.5 εδ.4 

ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ. 4093/2012 θαη 

παξ. 1 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ ίδηνπ  λφκνπ 

 

7 εκέξεο 

13.  Απφθαζε θαηαλνκήο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ. 4057/2012 

«Πεηζαξρηθφ Γίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

 

5 εκέξεο 
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Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» 

 

14.  Απνζηνιή απαηηνχκελσλ γηα 

ηελ πξφζιεςε δηθαηνινγεηηθψλ 

ζηνπο θνξείο θαη έιεγρνο 

απηψλ 

παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994, 

παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4305/2014, θαη 

παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 2190/1994, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

4305/2014 

 

 

1 κήλαο 

15.  Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ γηα ηελ έληαμε ηεο 

πξφζιεςεο ζην ιφγν 1/5 

 

παξ. 10 άξζξν 49 ηνπ λ. 

3943/2011 

«Καηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, 

ζηειέρσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ» 

 

 

2 εκέξεο 

16.  Έθδνζε αηνκηθήο πξάμεο 

δηνξηζκνχ απφ θνξέα θαη 

θνηλνπνίεζή ηεο ζην Α..Δ.Π. 

παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994 θαη 

άξζξν 15 ηνπ 

 

15 εκέξεο 
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Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(λ. 3528/2007) 

 

17.  Γεκνζίεπζε ηεο αηνκηθήο 

πξάμεο δηνξηζκνχ ζηελ ΔηΚ 

άξζξν 17 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(λ. 3528/2007) 

 

 

10 εκέξεο 

18.  Αίηεκα ηνπ θνξέα γηα 

αλαπιήξσζε / αληηθαηάζηαζε 

ζην Α..Δ.Π. ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο δηνξηζκνχ θαη 

απφθαζε Α..Δ.Π. γηα 

αλαπιήξσζε / αληηθαηάζηαζε 

άξζξν 26 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(λ. 3528/2007) θαη 

παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 2190/1994, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 

ηνπ λ. 4172/2013 

 

 

20 εκέξεο 

19.  Αλάιεςε ππεξεζίαο απφ 

επηηπρφληα 

άξζξν 18 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(λ. 3528/2007) 

 

 

30 εκέξεο 
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