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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα
επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο
αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο
θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ
θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ»
ΦΧΣΔΙΝΗ ΓΔΡΟΜΙΥΑΛΟΤ
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ΤΝΟΦΗ

Η Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (European Personnel Selection OfficeEPSO) είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηνξγαληθέο ππεξεζίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα, ηνπο νξγαληζκνχο
θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ. Ρφινο ηεο EPSO είλαη λα κεξηκλά θαη λα δηαζθαιίδεη κέζα απφ
αδηάβιεηεο θαη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηελ επηινγή αηφκσλ κε ηα πςειφηεξα πξνζφληα
θαη κε γεσγξαθηθή αλαινγία απφ φια ηα θξάηε-κέιε, γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο επξσπατθήο
δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Σν Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) είλαη ε αληίζηνηρε κε ηελ
EPSO ππεξεζία επηινγήο θαη πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε.
Απνηειεί αλεμάξηεηε θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηελ νξζή
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ επηινγήο θαη πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα, φπσο νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα παξνπζηαζζεί ε
αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο ηεο EPSO θαη ηνπ ΑΔΠ, ν ζθνπφο ζχζηαζεο θαη ν ξφινο ηνπο,
αιιά θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζηελ ζχγθξηζε ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ησλ δχν ππεξεζηψλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ γηα λα επηηειέζνπλ πην απνηειεζκαηηθά
ην έξγν ηνπο.
Η εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζε
επίζεκα έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο
θαλνληζκνχο, αλαθνηλψζεηο, νδεγίεο, εθζέζεηο, αιιά θπξίσο ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
πιηθνχ απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ δχν ππεξεζηψλ θαη άιινπο ζπλαθείο
δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο.
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ABSTRACT

The European Personnel Selection Office (European Personnel Selection OfficeEPSO) is one of the largest inter-institutional services in the European Union. They are
responsible for selecting staff in all institutions, bodies and EU agencies. The role of
EPSO is to oversee and ensure through fair and merit-based procedures so that the
servants who will be selected for the recruitment of European public administration will
be those with the highest qualifications, keeping at the same time the geographical
analogy from all member-states.
The Supreme Personnel Selection Council is the equivalent to EPSO service,
which is responsible for the selection and the recruitment of the staff in the Greek public
administration. It consists of an independent and constitutionally guaranteed authority,
which is designated to check the compliance of the proper provisions for the selection and
recruitment of staff in the narrow and the broader public sector, as it is defined in the
relevant legislation.
The purpose of this thesis is to explore and illustrate the necessity of setting up
EPSO and ASEP, their objects, their role, and the manner of their organization, operation
and action.
Particular emphasis is laid on the comparison of the legal frameworks of the two services
and on the identification of good practices adopted and implemented by them in order to
perform their work more effectively.
The preparation and writing of this thesis was based on bibliographic references,
official documents of the EU and the Greek Public Administration, such as regulations,
announcements, instructions, reports, but mainly on the collection and processing of
material from the official websites of the two services and other related websites.
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ΔΙΑΓΧΓΗ

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ηζηνχ κηαο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Μέζσ απηνχ πινπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο.
Δπνκέλσο ε επηινγή θαη πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε θαη
νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία απηήο.
Δθθηλψληαο απφ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο δηνίθεζεο, κε ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί θαη λα παξνπζηαζζεί ην
ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, πνπ εθαξκφδεηαη ηφζν ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, φζν θαη ζηελ Διιάδα. ηελ ΔΔ ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ
θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ,
ησλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο, είλαη κηα δηνξγαληθή ππεξεζία, ε European
Personnel Selection Office (EPSO) ή Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ.
Αληίζηνηρα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο
Πξνζσπηθνχ έρεη νξηζζεί αξκφδην γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ
ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο επξσπατθήο
δηνξγαληθήο ππεξεζίαο. Αλαιχνληαη: ν ιφγνο ίδξπζεο, νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο
απνδίδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ν ηξφπνο πνπ αζθεί ην έξγν ηεο, νη
δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηινγή ησλ ηθαλφηεξσλ ππνςεθίσλ πνπ δηεθδηθνχλ
θάπνηα ζέζε εξγαζίαο ζηελ επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε, ηα ζηάδηα ησλ δηαγσληζκψλ
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ θαηάξηηζε εθεδξηθνχ
πίλαθα επηηπρφλησλ θαη ηελ πξφζιεςε απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ησλ θαηαιιειφηεξσλ απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο πίλαθεο.
ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ΑΔΠ. Αληίζηνηρα παξνπζηάδεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο ηνπ ζεζκνχ, νη αξκνδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλν, ε
νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ, νη δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδεη γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα
δηνξγάλσζεο ελφο δηαγσληζκνχ, απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο έσο ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πίλαθα δηνξηζηέσλ θαη ηνλ δηνξηζκφ απηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηά ην δπλαηφλ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ
λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ησλ δχν παξαπάλσ πεξηγξαθνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ε ρξήζε θαη
8

εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ππαιιήισλ ζηελ επξσπατθή θαη ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε
αληίζηνηρα. Η ζχγθξηζε ζα επηθεληξσζεί ζηε λνκνηερληθή παξαζθεπή ησλ δηαηάμεσλ πνπ
δηέπνπλ ηηο δχν ππεξεζίεο, ζην χθνο θαη ζην πεξηερφκελν ησλ άξζξσλ ηνπο, ζην ζθνπφ
ζχζηαζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν ππεξεζηψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ
έρνπλ πεηχρεη ζηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγία ηνπο.
Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε ζπλνιηθή κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη
εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πεηχρεη νη δχν
ππεξεζίεο.
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ΜΔΡΟ 1ο
1. ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ-EUROPEAN
PERSONNEL SELECTION OFFICE (EPSO)

1.1. ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ
ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΧΗ
Με ηελ ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ θνηλνηηθνχ νξγαληζκνχ, ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) ην έηνο 19511, κεηαμχ έμη ηφηε επξσπατθψλ ρσξψλ,
πξνέθπςε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηθαλνχ λα αληαπνθξηζεί
ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ λένπ νξγαληζκνχ. Η δηνηθεηηθή
νξγάλσζε ζηελ ΔΚΑΥ πνπ απνηεινχληαλ απφ κηα έλσζε θξαηψλ, ηα νπνία απνθάζηζαλ
λα εθρσξήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηα φξγαλά ηεο, κεηαηξέπνληαο ηα
ζπληάγκαηά ηνπο θαη πξνζαξκφδνληαο ην λνκνζεηηθφ ηνπο πιαίζην, ήηαλ θπζηθφ θαη
επαθφινπζν λα επεξεαζηεί απφ ηελ δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο απηψλ ησλ
θξαηψλ-κειψλ2 θαη κεηέπεηηα απφ ηα λέα θξάηε-κέιε πνπ ζα πξνζρσξνχζαλ ζηελ
έλσζε. Σα θξάηε απηά δηέζεηαλ ζε εζληθφ επίπεδν νξγαλσκέλεο δηνηθήζεηο θαη θαλφλεο
δηθαίνπ γηα ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Έηζη δηαξζξψζεθε κηα θνηλνηηθή δηνίθεζε κε
δηθαζηηθή, εθηειεζηηθή θαη λνκνζεηηθή εμνπζία παξφκνηα κε ηελ θξαηηθή δηνίθεζε.
Κπξίσο ε νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάζηεθε απφ ηελ νξγάλσζε θαη
ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ησλ δχν ηζρπξφηεξσλ ηφηε θξαηψλ-κειψλ ηεο έλσζεο, ηελ
Γεξκαλία θαη ηελ Γαιιία. Απηή ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ ηεο έλσζεο ζηελ παξαγσγή θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο.
Ο θνηλνηηθφο ηφηε δηνηθεηηθφο κεραληζκφο απνηέιεζε ηελ βάζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζψκαηνο
ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Σν αξρηθφ ζψκα κε ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, ηελ ππνγξαθή λέσλ ζπλζεθψλ, ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαλ ζην δηνηθεηηθφ
κεραληζκφ ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο λέσλ θξαηψλ-κειψλ ζηελ Έλσζε θαη γεληθά ηηο λέεο
αλάγθεο θαη εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα δηεθπεξαηψζεη, θαηέιεμε ζήκεξα ζε έλα ζψκα
40.000 ρηιηάδσλ πεξίπνπ ππαιιήισλ.3
Ο λένο δηνηθεηηθφο κεραληζκφο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, φπσο θαη ζηα θξάηε
κέιε, έηζη θαη ζηελ έλσζε δηέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο δηθαίνπ.
πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο, 1951, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K&rid=38.
2
Αξγχξεο Γ. Παζζάο, Θεφδσξνο Ν. Σζέθνο, Δζληθή Γηνίθεζε θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε (Αζήλα:Παπαδήζεο, 2009), ζ. 27.
3
θνπξήο, Παλαγηψηεο Β. Σν Δπξσπατθφ Τπαιιειηθφ Γίθαην & ην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Αζήλα-Κνκνηελή:Αλη. άθθνπιαο, 2006), ζ. 23-29.
1
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Ο βαζηθφο θαλφλαο πνπ δηέπεη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ζηελ επξσπατθή δεκφζηα
δηνίθεζε είλαη ν θαλνληζκφο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο (ΚΤΚ) ησλ ππαιιήισλ.
Θεζπίζηεθε ην 1962 θαη ηζρχεη έσο θαη ζήκεξα, βειηησκέλνο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο
ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηφο κε ηηο εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ
ηερλνινγία.4

1.2.ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ-ΘΔΜΔΛΙΟ ΣΗ
ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Η έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο απoθηά νπζηαζηηθή ππφζηαζε
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1962 κε ηελ δεκνζίεπζε θαη ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) αξηζ. 31 θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 11 «πεξί θαζνξηζκνχ
ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο (ΚΤΚ) ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο
πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΟΚ θαη ηεο ΔΤΡΑΣΟΜ». Δηδηθφηεξα
ζην άξζξν 1α νξίδεηαη:
1. «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, σο
«ππάιιεινο ηεο Έλσζεο» λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη δηνξηζζεί, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, ζε κφληκε ζέζε
ελφο εθ ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο κε γξαπηή πξάμε ηεο αξκφδηαο γηα ηνπο
δηνξηζκνχο αξρήο (ΑΓΑ) ηνπ νξγάλνπ απηνχ.
2. Ο νξηζκφο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδεηαη επίζεο ζηα πξφζσπα πνπ
δηνξίδνληαη απφ ελσζηαθνχο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ν παξψλ
θαλνληζκφο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο δπλάκεη ησλ ηδξπηηθψλ πξάμεψλ ηνπο (ζην
εμήο θαινχκελνπο «Τπεξεζίεο»). Οη αλαθνξέο ζηα «φξγαλα» ζηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο Τπεξεζίεο, εθηφο εάλ
πξνβιέπεηαη άιισο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο».5
ην πξννίκην ηνπ Καλνληζκνχ νξίδεηαη ξεηά φηη ζθνπφο απηνχ είλαη ε πξφζιεςε
αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ ζε κέγηζην βαζκφ ηηο αμίεο ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο αθεξαηφηεηαο,
ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε επηινγή απηψλ αλαινγηθά φζνλ είλαη δπλαηφλ
4

ΔΟΚ-ΔΤΡΑΣΟΜ. 1962, Καλνληζκφο πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ
θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN.
5
π.π., ζ. 12.
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απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ
θαη ε παξνρή άξηζησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Σν φηη ν ΚΤΚ
πξνζδίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ θαη εηδηθά ησλ κνλίκσλ
ππαιιήισλ ζπλάγεηαη θαη απφ άιια άξζξα ηνπ, φπσο ην άξζξν 27 πνπ αλαθέξεη φηη νη
ππάιιεινη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πςειφηεξα πξνζφληα θαζψο απηνί είλαη αξκφδηνη λα
εθπιεξψλνπλ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΔ θαη κάιηζηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
έσο ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, ην άξζξν 28 φπνπ νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα
πιεξνί θάπνηνο γηα λα δηνξηζζεί κφληκνο ππάιιεινο, ην άξζξν 29 πνπ νξίδεη ηνλ ηξφπν
πξφζιεςεο ησλ ππαιιήισλ θαηά θαλφλα κε δηαγσληζκφ, θαη ην άξζξν 30 πνπ θαζνξίδεη
ηνλ νξηζκφ εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κε αξκνδηφηεηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ
επηηπρφλησλ. Σέινο ην παξάξηεκα ΙΙΙ, θαζψο ξπζκίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ δηαδηθαζία ησλ
δηαγσληζκψλ θαηαλέκνληαο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ηεο αξκφδηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή
(ΑΓΑ) θαη ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο EPSO θαη κεηά, ην ξφιν ηεο
ΑΓΑ αλαιακβάλεη ε ίδηα ε EPSO ζε ζέκαηα επηινγήο πξνζσπηθνχ.6
Ο ΚΤΚ ζπζηάζεθε παξάιιεια ζρεδφλ κε ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚ.7 Απνηειεί ην λνκηθφ
πιαίζην γηα ηελ πξφζιεςε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο
ππαιιήινπο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα, ηνπο
νξγαληζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε δηάθνξα κέξε ζηελ ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Ρπζκίδεη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ηελ ζηειέρσζε απηήο κε ηηο πξνζιήςεηο κφληκνπ ή κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ
ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ, αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα
ησλ ππαιιήισλ. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη:


Σηο γεληθέο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ

ππαιιήινπ θαη ε εθαξκνγή θαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ηζφηεηαο
ζηελ εξγαζία κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε δηεπθφιπλζε θάζε αλάπεξνπ
άηνκνπ λα ζπκκεηέρεη θαη λα εξγάδεηαη κε ηελ ιήςε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ
θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε έγγακσλ ζρέζεσλ ζπκβίσζεο
φπσο ηνλ γάκν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο
απηέο νη νκάδεο θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ, ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε, ν ηξφπνο θάιπςεο θάζε θελήο ζέζεο θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ
π.π. ζει. 84.
πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο, 1957, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:11957E212&rid=1.
6
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αληίζηνηρσλ επηηξνπψλ ζηα φξγαλα θαζψο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο ζηα πιαίζηα
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο


Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππαιιήισλ



Σελ ζηαδηνδξνκία ζηελ επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε απφ ηελ πξφζιεςε

έσο ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ


Σνλ ηξφπν ακνηβήο θαη γεληθά ζέκαηα απνδνρψλ



Σν πεηζαξρηθφ θαζεζηψο θαη ηνλ ηξφπν πξνζθπγψλ



Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ππαιιήινπο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ηξίηε ρψξα



Σα 15 παξαξηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ

ζεκάησλ θαη άιισλ ππεξεζηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζεκάησλ.8
Η ΔΚ ηφηε, ΔΔ ηψξα, θξφληηδε θαη θξνληίδεη, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, λα
ελζσκαηψλεη θάζε πξφνδν θαη θαηλνηνκία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θνηλσλία ζην
θαλνληζηηθφ ηεο πιαίζην. Πίζηεπε φηη γηα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ην ππαιιειηθφ
ζψκα ρξεηάδεηαη λα βαδίδεη παξάιιεια κε ηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη λα
πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια. Απηφ ζπκπεξαίλνπκε θαη απφ ην πιήζνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
(πεξίπνπ 130 ζε αξηζκφ) ζηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ θαη εηδηθά ζε θάπνηεο εμ απηψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ θαλνληζκνχ. Βαζηθφο
ζηφρνο πάληα ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νξγάλσλ κε ηηο πξνζιήςεηο ησλ αξίζησλ, ε
δηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ έηζη ψζηε λα απνδίδεη ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα θαη
πξσηίζησο ε ηήξεζε ηεο ελσζηαθήο βαζηθήο δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ
ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ Δπξσπαίν πνιίηε θαη ηε δηαζθάιηζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο.
Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε
ησλ αιιαγψλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, φπσο αιιαγή
νλνκαζίαο ηεο Έλσζεο, αιιαγέο ζε ξπζκίζεηο απνδνρψλ, ζπληάμεσλ θαη γεληθά
κηζζνινγηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζεκάησλ ησλ ππαιιήισλ. Καζνξηζηηθέο είλαη θάπνηεο
γεληθέο ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ, κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ.723/20049 θαη αξηζ.1023/201310, φπνπ εμεγνχληαη
θαη ζπλνςίδνληαη νη ζηφρνη ηεο ΔΚ ζηνλ πξψην θαλνληζκφ, ΔΔ πιένλ ζηνλ δεχηεξν
8

ΔΟΚ-ΔΤΡΑΣΟΜ. 1962, Καλνληζκφο πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ
θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN, ζ. 8-9.
9
Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2004, Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ) αξ.723 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαλνληζµνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ…, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0723&rid=1, ζ. 1-4.
10
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2013, Καλνληζκφο (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο..., http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:287:FULL&from=EL.
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θαλνληζκφ, θαη νη ιφγνη αιιαγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα λα επηηεπρζεί ην ρηίζηκν
κηαο πςειήο πνηφηεηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ζα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ζα
εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο θαη ζα ηηο αζθεί φζν θαιχηεξα κπνξεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ. ηνλ πεξίπινθν θαη ηδηαίηεξν δηνηθεηηθφ ζρεκαηηζκφ ηεο ΔΔ,
κνλαδηθφ ίζσο παγθνζκίσο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο
πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ζηε ζχλζεζή ηνπ, είλαη αλαγθαίν έλα θνηλφ
κνληέιν δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα φια ηα φξγαλα ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία εληαίαο επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν θνηλφ κνληέιν
ζηεξίδεη ε εθαξκνγή εληαίνπ ΚΤΚ ζε φια ηα φξγαλα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο Έλσζεο, πνπ πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ζέβεηαη
απφιπηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ. Έλα πιαίζην πνπ επηηπγράλεη ηελ πξνψζεζε ησλ
αμηψλ ηεο, ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηεο, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο, ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηεο.11
ηελ αλαθνξά γηα ηνλ ΚΤΚ θξίλεηαη ρξήζηκν λα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν νη βαζηθέο
αξρέο πνπ πξέπεη λα ππεξεηνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο επξσπατθήο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ησλ ππαιιήισλ ηεο. Οη αξκφδηεο
γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρέο αξρηθά θαη κεηά ε Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε ζήκεξα νλνκαδφκελε Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο
Πξνζσπηθνχ, νθείιεη λα ηεξεί θαη λα πξαγκαηψλεη απηέο ηηο αξρέο ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο δηνξγάλσζεο ησλ δηαγσληζκψλ. Κάζε παξέθθιηζε απφ ηηο βαζηθέο αξρέο
πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη λα ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο.
Απηέο νη βαζηθέο αξρέο ζηνλ ΚΤΚ νξίζηεθαλ εμαξρήο κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΚΤΚ θαη
ζηε ζπλέρεηα βειηηψζεθαλ απνζθνπψληαο ζηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη είλαη:
Η απσή ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ: ππεξεηείηαη κε ηελ απαγφξεπζε θάζε δηάθξηζεο κε
βάζε ην θχιν, ηε θπιή, ην ρξψκα, ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ή ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε,
ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο, ηα πνιηηηθά
θξνλήκαηα, ηελ ηδηφηεηα κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, ηελ πεξηνπζία, ηελ γέλλεζε, ηελ
ειηθία, ηελ αλαπεξία ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ.
Η απσή ηηρ ιζόηηηαρ: ε εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ππαιιήισλ θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηα φξγαλα ηεο ΔΔ λα δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ κέηξα εηδηθά γηα κηα
11

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (L C202 2016), Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο ηεο ΔΔ θαη ηεο πλζήθεο γηα
ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL, ζ. 24.
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θαηεγνξία πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ. Οη αξκφδηεο γηα
ηνπο δηνξηζκνχο αξρέο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θξνληίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαζθάιηζεο
ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ππαιιήισλ θαη ζεζπίδνπλ ηηο
αξκφδνπζεο δηαηάμεηο, ηδίσο γηα άξζε ησλ αληζνηήησλ ησλ δχν θχισλ.
Η απσή ηηρ γεωγπαθικήρ εξιζοππόπηζηρ και αναλογικόηηηαρ: εμππεξεηείηαη κε
ηελ αλαινγηθή θαηά ην δπλαηφλ πξφζιεςε ππαιιήισλ απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο
Έλσζεο, θάηη πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ πνιπεζληθή ηεο ηαπηφηεηα.12

1.3. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα δηνξηζζεί σο δεκφζηνο ππάιιεινο ζηελ επξσπατθή δεκφζηα
δηνίθεζε πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα:


Να είλαη ππήθννο θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ



Να έρεη πιήξε δηθαηψκαηα σο πνιίηεο ηεο ΔΔ



Να έρεη ηαθηνπνηεζεί ζηξαηνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί
ζηξαηνινγίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ αλήθεη



Να δηαζέηεη ηα ερέγγπα ήζνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ θαζεθφλησλ



Να έρεη πεηχρεη ζε δηαγσληζκφ βάζεη ηίηισλ, θαηφπηλ εμεηάζεσλ ή βάζεη ηίηισλ
θαη εμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ ΚΤΚ



Να πιεξνί ηνπο φξνπο πγείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ



Να απνδεηθλχεη φηη γλσξίδεη θαιά κηα απφ ηηο 24 επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο
θαη ηθαλνπνηεηηθά κηα άιιε γιψζζα (κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ,
γαιιηθψλ).13

ΔΟΚ-ΔΤΡΑΣΟΜ 1962, Καλνληζκφο πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ
θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN, άξζξν 27,
ζ. 27-28.
13
π.π, ζ. 28.
12
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1.4. ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Η απαζρφιεζε ζηελ Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνζθέξεη έλα πνιπεζληθφ,
πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν, πνπ ην
ζπγθξνηνχλ άλζξσπνη απφ φια ηα θξάηε-κέιε θαη φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Έλα
πεξηβάιινλ φπνπ νη δηαθνξεηηθνί ππάιιεινη νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα
ππεξεηήζνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνλ πην
απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Μέξηκλα ηεο ΔΔ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ λενπξνζιεθζέλησλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη λα ηνπο βνεζά λα
αλαπηχζζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Παξέρεη πνιιά θίλεηξα θαη πξνθιήζεηο εμέιημεο
γηα κηα επξεία γθάκα ζέζεσλ θαη ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία. Παξέρεη
επθαηξίεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο, δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο θαη ηαμηδηψλ, επθαηξίεο
γηα αιιαγή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, αιιαγή ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο, κηα ζηαζεξή
ζηαδηνδξνκία θαη πνιχ ειθπζηηθέο παξνρέο. Άιισζηε ηα ζεζκηθά φξγαλα έδηλαλ θαη
ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ δπλαηφηεηα εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο
ησλ ππαιιήισλ ζηελ ΔΔ. Απηφ απνηππψλεηαη ζε πνιιέο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο
θαη θπξίσο ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ην 2000,
κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. ηε Λεπθή Βίβιν, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη αιιαγέο ζηε
δηνηθεηηθή δηαρείξηζε, ζηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ ππαιιήισλ θαη γεληθά ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο.14
Έηζη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηελ επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί ηελ
έλαξμε κηαο ελδηαθέξνπζαο θαη ζπλαξπαζηηθήο πνξείαο. Αξρίδεη κε ηελ ζπκκεηνρή
ζε πξνθήξπμε ζέζεο θαη θαηνρπξψλεηαη κε ηνλ δηνξηζκφ. Αλάινγα κε ηελ θαηάξηηζε,
ηα πξνζφληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ νη Δπξσπαίνη πνιίηεο,
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηαδηνδξνκίαο. Οη ζέζεηο αθνξνχλ
δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ή βνεζνχο, λνκηθνχο, κεηαθξαζηέο, δηεξκελείο-δηνξζσηέο,
ππαιιήινπο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, αξκφδηνπο
δηαρείξηζεο πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθνχο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ.
Πξνζιακβάλνληαη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ απνηεινχλ ηηο κφληκεο ζέζεηο,

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000, Η Μεηαξξχζκηζε ηεο Δπηηξνπήο- Λεπθή Βίβινο, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52000DC0200(01)&rid=2, IV ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ.
14
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κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, σο ζπκβαζηνχρνη ππάιιεινη, θαη κε ζπκβάζεηο γηα
έθηαθηε εξγαζία, φπνπ πξνζιακβάλεηαη ην έθηαθην πξνζσπηθφ.15
Λφγσ ηεο μερσξηζηήο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ ΔΔ θξίλεηαη ρξήζηκε κηα εθηελέζηεξε
αλάπηπμε ησλ θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ κνλαδηθή θαη ηδηαίηεξε,
φπσο:


ΣΟ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ - Απνηειεί έλα πνιπεζληθφ,
πνιπγισζζηθφ

θαη

πνιππνιηηηζκηθφ

πεξηβάιινλ

θαζψο

νη

εξγαδφκελνη

πξνέξρνληαη απφ ηα 28 θξάηε-κέιε, κεηαθέξνπλ εζληθέο ηαπηφηεηεο, γιψζζεο,
πνιηηηζκνχο θαη ζπληαηξηάδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε θνηλέο
δξάζεηο θαη θνηλνχο ζθνπνχο. Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε πνιινχο
νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ ζε δηάθνξα θξάηε ηεο Δπξψπεο θαη ζε αληηπξνζσπείεο ηεο
ΔΔ ζε φιν ηνλ θφζκν. Φαληάδεη πξαγκαηηθά ζπλαξπαζηηθφ λα θαηαθέξλεηο λα
ζπλεξγάδεζαη κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά κέξε θαη
λα απνθηάο ζπλερψο λέεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο.


Η ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ - ηελ ΔΔ δελ επηδηψθεηαη ε ζηαζεξφηεηα ζε
κηα ζέζε αιιά αληηζέησο πξνσζείηαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ θαη ε
ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα αλαδεηνχλ θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ θαη ζηα δηάθνξα φξγαλα, λα απνθηνχλ λέεο
δεμηφηεηεο, λα κελ πιήηηνπλ απφ ηελ ελαζρφιεζε ζπλερψο κε ην ίδην αληηθείκελν,
λα ηνπο πξνζθέξνληαη ζπλερψο λέα ελδηαθέξνληα, θίλεηξα θαη ζηφρνη, λα
απνδίδνπλ ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζε κηα απνδνηηθή
θαη ιεηηνπξγηθή δεκφζηα δηνίθεζε.



Η ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΙΟΣΗΣΑ - Η ΔΔ σο εξγνδφηεο, επηδηψθεη λα
πξνζιακβάλεη ηαιαληνχρνπο θαη αμηφινγνπο αλζξψπνπο αμηνθξαηηθά θαη ρσξίο
θακηά δηάθξηζε ηεξψληαο πηζηά αξρέο θαη θαλφλεο. Με ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο
πνπ έρεη ζεζπίζεη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ νη ππνςήθηνη
αληηθεηκεληθά θαη λα απνδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ίζεο επθαηξίεο θαη φξνπο.
Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ε ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο κε ηθαλνχο θαη
θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο, ε θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ, ε θαιχηεξε
απφδνζε θαη ηέινο ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.

15

Πξνθίι γηα κηα ζηαδηνδξνκία ζηελ ΔΔ, epso.europa.eu, https://epso.europa.eu/career-profiles_el.
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Η ΤΝΔΥΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ - Η ΔΔ επελδχεη ζηελ
θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ δηα βίνπ
εθπαίδεπζή ηνπο, παξέρνληαο επθαηξίεο θαηάξηηζεο φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ
γισζζψλ αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ησλ βαζηθψλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Οη
πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαηηνχλ ηελ γλψζε ηνπιάρηζηνλ δχν γισζζψλ θαη έηζη
κπνξνχλ φζνη ηηο θαηέρνπλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ, αιιά παξάιιεια λα ηηο
βειηηψζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο γλψζεηο παξαθνινπζψληαο
καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ. Η εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζηελ ΔΔ απνηειεί
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ ππαιιήινπ, θαζψο ε γλψζε
κηαο ηξίηεο επξσπατθήο γιψζζαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ πξψηε
πξναγσγή ηνπ ππαιιήινπ. Έηζη ηα επξσπατθά φξγαλα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε
φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ζπλαδέιθσλ θαη λα βνεζήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.16



Η ΓΙΑΒΙΧΗ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΗ - Η έλαξμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο
ζηελ ΔΔ ζπλήζσο αξρίδεη απφ ηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο (ΛνπμεκβνχξγνΒξπμέιιεο) θαη δίπια ζε πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο. Πφιεηο πνπ ηηο δηαθξίλεη ε
πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία θαζψο εθεί ζηεγάδνληαη ηα επξσπατθά
φξγαλα θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί εδψ θαη πνιιά ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα
έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα θαηνηθνχλ άηνκα απφ
δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ. Οη πφιεηο απηέο έρνπλ θαηαθέξεη λα
δεκηνπξγήζνπλ δνκέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπο, φπσο
εζληθά, επξσπατθά θαη δηεζλή ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, θέληξα δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο.



Ο ΔΛΚΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΜΙΘΟ - Η ΔΔ, πηζηεχνληαο φηη ε
ηθαλνπνίεζε γεληθά ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφδνζή ηνπ, θξνληίδεη λα
παξέρεη θαη ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο. Ο κηζζφο ζπλδέεηαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ
εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη δηαθνξεηηθφο σο πξνο ηε ζέζε θαη ηελ
βαζκίδα πνπ θαηέρεη ν θάζε ππάιιεινο. Δπίζεο παξέρεη αξθεηά επηδφκαηα φπσο
εθπαηξηζκνχ, εμαξηψκελσλ ηέθλσλ ή ηαμηδηψλ ζε φζνπο θπζηθά ηα δηθαηνχληαη.17

16

ΔΟΚ-ΔΤΡΑΣΟΜ 1962, Καλνληζκφο πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ
θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN, ζ. 41
17
European Personnel Selection Office, n.d, https://epso.europa.eu/why-eu-careers_el
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1.5. ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΙΓΡΤΗ ΣΗ EPSO

Μέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ δηέπεη έσο θαη
ζήκεξα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΔ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Έλσζεο, νη ππάιιεινη
πξνζιακβάλνληαλ απφ ηα επξσπατθά φξγαλα ζηα νπνία απαζρνινχληαλ. Σν θάζε φξγαλν
θαζφξηδε ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα ζην άξζξν 78 ηεο πλζήθεο γηα
ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα αλαθέξεηαη πσο ν αξηζκφο
ησλ ππαιιήισλ, νη θιίκαθεο ησλ απνδνρψλ, ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ ζπληάμεσλ
πξνζδηνξίδνληαη απφ νξηδφκελε επηηξνπή πνπ ηελ απαξηίδνπλ νη Πξφεδξνη ησλ Οξγάλσλ
ηεο ΔΚΑΥ. ην άξζξν 86 ηεο ίδηαο πλζήθεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη ηεο Αλσηάηεο Αξρήο, ελφο νξγάλνπ ηεο ΔΚΑΥ,
επηθνξηηζκέλνπ κε θαζήθνληα ειέγρνπ. Οη ππάιιεινη ηεο Αλσηάηεο Αξρήο
απνιακβάλνπλ ζε έιεγρν ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
δηέπνπλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο απηνχ ηνπ θξάηνπο θαη αληίζηνηρα νη ππάιιεινη ηνπ
θξάηνπο επηθνπξνχλ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Αλσηάηεο Αξρήο ζην έξγν ηνπο.18
ρεηηθή αλαθνξά ππάξρεη θαη ζην άξζξν 246 παξ. 3 ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο
ΔΟΚ γηα ηελ απφθαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ, ηεο ακνηβήο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ
ζέζεσλ ηνπο απφ θάζε φξγαλν ρσξηζηά ζε ζπλεξγαζία κε ην πκβνχιην. ηελ ίδηα
παξάγξαθν αλαθέξεηαη φηη κέρξη λα θαηαξηηζηεί ν θαλνληζκφο ηεο ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην ινηπφ πξνζσπηθφ
ηεο Κνηλφηεηαο, ην θάζε φξγαλν πξνζιακβάλεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ ζπλάπηνληαο
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.19
Η πξφζιεςε ηνπ πξψηνπ ππαιιειηθνχ ζψκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε
ηα φξγαλα ηεο ΔΚΑΥ. Σα άξζξα 95-105 ηεο πλζήθεο πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο ησλ
ππαιιήισλ θαηνρπξψλνπλ ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο ζηαδηνδξνκίαο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηζρχεη ε κε δηαθνπή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
ππαιιήινπ ιφγσ αιιαγήο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ ππνγξαθή λέσλ πλζεθψλ.20 Οη
πξνζιήςεηο ζπλερίζηεθαλ απφ ηα φξγαλα πνπ ζπζηάζεθαλ κε ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚ θαη
κέρξη ην 1962, έηνο πνπ θαζνξίζηεθε ν Καλνληζκφο Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο ησλ
Τπαιιήισλ ηεο ΔΚ. ηε πλζήθε ηδξχζεσο ηεο ΔΟΚ, ζην άξζξν 212, νξίδεηαη φηη νη
πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο,1951, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K&rid=38, ζ. 63-67.
19
πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο, 1957, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:11957E246&rid=1.
20
θνπξήο, Παλαγηψηεο Β. Σν Δπξσπατθφ Τπαιιειηθφ Γίθαην & ην Γηθαζηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Αζήλα-Κνκνηελή:Αλη. άθθνπιαο, 2006), ζ. 66.
18

19

ππάιιεινη θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΚΑΥ θαη ηεο ΔΤΡΑΣΟΜ θαζίζηαληαη
ππάιιεινη ηεο ΔΟΚ. Αξγφηεξα, ην άξζξν 212 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 24 ηεο
πλζήθεο πγρσλεχζεσο ησλ ΔΚ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη νη ππάιιεινη ηεο ΔΚΑΥ,
ηεο ΔΤΡΑΣΟΜ θαη ηεο ΔΟΚ θαζίζηαληαη ππάιιεινη ησλ ΔΚ θαη νχησ θαζεμήο κέρξη λα
νξηζζνχλ αληίζηνηρα ππάιιεινη ηεο ΔΔ.21

1.6. ΙΓΡΤΗ ΣΗ EPSO

Σν ππαιιειηθφ ζψκα ηεο Έλσζεο απνηειεί ην πην πνιχηηκν θεθάιαην απηήο. Η
Δπηηξνπή θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε Έλσζε ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο, ζηελ πίζηε θαη ηελ αθνζίσζή ηνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ψζηε ηα
φξγαλα θαη νη ππεξεζίεο ηεο Έλσζεο λα πεηπραίλνπλ ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Η αμία πνπ απνδίδεη ε ΔΔ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο
απνηππψλεηαη ζε φιε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιηηηθήο, απφ ηελ ζχλαςε ηεο πξψηεο
πλζήθεο έσο θαη ζήκεξα. Φξνληίδα ηεο ήηαλ θαη παξακέλεη ε εμαζθάιηζε ησλ
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ψζηε νη ππάιιεινί ηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνδίδνπλ ηα
κέγηζηα. Έηζη ζπλερψο αλαδεηά ηνλ εληνπηζκφ παξσρεκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζέζπηζε
λέσλ βέιηηζησλ θαη νηθνλνκηθφηεξσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ πςειή πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο
θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
ηα πιαίζηα απηά, απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε κηαο λέαο ππεξεζίαο, ηεο Τπεξεζίαο
Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Μηαο ππεξεζίαο αλεμάξηεηεο,
ακεξφιεπηεο, δηαθαλνχο, πνπ ζα εθαξκφδεη πςειά πνηνηηθά θξηηήξηα ζηηο δηαδηθαζίεο
επηινγήο πξνζσπηθνχ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν δηνξηζκφο ηνπ θαηάιιεινπ ππαιιήινπ
ζηελ θαηάιιειε ζέζε. Ο αξρηθφο ηξφπνο πξφζιεςεο, φπνπ ην θάζε φξγαλν δηεμήγαγε
ρσξηζηνχο δηαγσληζκνχο θαη πξνζιάκβαλε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, απαηηνχζε ηελ
ζχζηαζε ππεξεζηψλ δηνξγάλσζεο δηαγσληζκψλ θαη επηινγψλ ππνςεθίσλ απνθιεηζηηθά
ζε θάζε ζεζκηθφ φξγαλν. Παξάιιεια, νη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο EPSO δελ επλννχζαλ ηελ αξρή
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
ΔΔ θαη επηπιένλ δαπαλνχληαλ πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί πφξνη. Γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ
θαη κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηελ ΔΚ, ε Δπηηξνπή ζηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 2000 κε ηίηιν
21

πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο, 1957,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:11957E212&rid=1.

20

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ππεξεζίαο
πξνζιήςεσλ γηα φια ηα φξγαλα ηεο ΔΔ22. Έηζη εθθηλνχλ νη δξάζεηο κηαο δηνξγαληθήο
νκάδαο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
εληαίνπ πιαηζίνπ δηνξγάλσζεο δηαγσληζκψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ ζηελ Δπξσπατθή
δεκφζηα δηνίθεζε. Η δηνξγαληθή νκάδα εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΟΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ, ΔΚΑΥ) αξ. 3947/1992,23 φπνπ ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα
λα απνθαζηζηεί έλα ζχζηεκα δηαγσληζκψλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δχν ή
πεξηζζφηεξα φξγαλα ή ζε λέν δηνξγαληθφ νξγαληζκφ λα δηνξγαλψλνπλ δηαγσληζκνχο, κε
εθαξκνγή εληαίσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη θαηάξηηζε θνηλνχ πίλαθα επηηπρφλησλ.
ην δηνξγαλσηή ησλ δηαγσληζκψλ ζα κεηαβηβάδνληαλ νη εμνπζίεο πνπ είρε ε αξκφδηα γηα
ηνπο δηνξηζκνχο αξρή ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζιεςεο. Η ηδέα απηή ηεο δηνξγάλσζεο γεληθψλ
δηαγσληζκψλ, αθνχ εμεηάδεηαη απφ θνηλνχ κε ηα ππφινηπα ζεζκηθά φξγαλα θαη κεηά ηε
ζπλήζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο απφ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, θαηαιήγεη ζηελ ίδξπζε
κηαο λέαο αξκφδηαο εηδηθήο Τπεξεζίαο. Η αλάγθε ίδξπζεο απηήο ηεο Τπεξεζίαο ήηαλ πην
έληνλε εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ιφγσ ηεο κεγάιεο δηεχξπλζεο ηεο Έλσζεο κε ηελ
έληαμε δέθα λέσλ κειψλ ην 2004.24 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ
ρξεηαδφηαλ λα πξνζιεθζνχλ πάλσ απφ 2500 ρηιηάδεο ππάιιεινη απφ απηέο ηηο ρψξεο.
Απαηηνχληαλ λέεο απνθάζεηο θαη ξπζκίζεηο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα
θαζήθνληα κηα ΔΔ κε 25 πιένλ θξάηε-κέιε θαη φρη 15. Παξάιιεια απνθαζίζηεθε θαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΤΚ ψζηε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα λα θαηαθέξνπλ λα εληάμνπλ κε
επηηπρία ην λέν πξνζσπηθφ απφ ηηο ππφ έληαμε ρψξεο.25
Η Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ ησλ ΔΚ ηδξχζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2002, κε
απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ
Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο,
ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή. Σα παξαπάλσ
φξγαλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ΚΤΚ, ηα απνηειέζκαηα δηαβνχιεπζεο ησλ απνθάζεσλ
ηεο δηνξγαληθήο νκάδαο εξγαζίαο θαη επ’ απηνχ ηελ γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ ΚΤΚ,
έθξηλαλ θαη απνθάζηζαλ ηελ αλάζεζε ζε έλα θνηλφ δηνξγαληθφ θνξέα ηεο δηαδηθαζίαο

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000, Η Μεηαξξχζκηζε ηεο Δπηηξνπήο- Λεπθή Βίβινο, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52000DC0200(01)&rid=2, IV.2 Δμέιημε ζηαδηνδξνκίαο
23
πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1992, Καλνληζκφο (ΔΟΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ, ΔΥΑΥ) αξ. 3947 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ...., http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1992:404:FULL&from=EL, ζ. 2-3.
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Σελ 1ε Μαΐνπ 2004, δέθα λέεο ρψξεο πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Οη ρψξεο : Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία,
Πνισλία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Οπγγαξία, ινβαθία, ινβελία, Κχπξνο θαη Μάιηα. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:e50017&from=EL.
25
Δπηηξνπή Δπξσπαηθψλ Κνηλνηήησλ (2002), Πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Πξνζιήςεσλ ησλ Δπξσπαηθψλ Κνηλνηήησλ,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0126(03)&rid=2, ζ. 22-24.
22

21

επηινγήο ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΔΚ.26 ηελ αξρή απηή
νλνκαδφηαλ «Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» θαη
αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε «Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ». Δπίζεο
απηή ε λέα Τπεξεζία ζα ζπλδξάκεη ηα ζεζκηθά φξγαλα, άιια φξγαλα, νξγαληζκνχο θαη
ππεξεζίεο πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηηο πλζήθεο ζηε δηνξγάλσζε εζσηεξηθψλ δηαγσληζκψλ
θαη ηελ επηινγή ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ελνπνηεκέλεο
απφδνζεο ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο είλαη:

Με



ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην



ην Δπξσπατθφ πκβνχιην



ην πκβνχιην



ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή



ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα



ην Διεγθηηθφ πλέδξην27

επφκελν θαλνληζκφ ηνπ

πκβνπιίνπ

(ΔΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ)

νξίζζεθε φηη

εμνκνηψλνληαη κε ηα φξγαλα ησλ Κνηλνηήησλ θαη εθαξκφδεηαη ν ΚΤΚ θαη ζηνπο
ππαιιήινπο:


ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο



ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ



ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή θαη



ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ.28

Σέινο, κε ηνλ Καλνληζκφ 1080/2010 νξίζζεθε φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε ηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο
Γξάζεο.29

26

Δπίζεµε Δθεµεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (L 197 2002), Απφθαζε ησλ νξγάλσλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο επηινγήο
πξνζσπηθνχ ησλ Δπξσπαηθψλ Κνηλνηήησλ, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:14469e18-7552-43d7-bfe07dfb66b157c7.0003.02/DOC_1&format=PDF.
27
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (L C202 2016), Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο ηεο ΔΔ θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL, ζ. 24.
28
Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2004, Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ) αξ. 723 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαλνληζµνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ…, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0723&rid=1,ζ. 4.
29
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2010, Καλνληζκφο (ΔΔ,ΔΤΡΑΣΟΜ) αξ. 1080 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ....,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1080&rid=1, ζ. 1, παξ. 2.
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Δμαηξείηαη απφ ηα παξαπάλσ ηζρχνληα ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ην Δπξσπατθφ Δπελδπηηθφ Σακείν, πνπ εθαξκφδνπλ εηδηθέο
δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ.
Η λέα Τπεξεζία αξρίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2003. Γελ επηβαξχλεη
επηπιένλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ΔΚ θαζψο κεηαθέξνληαη ζηελ Τπεξεζία, ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, νη ήδε πθηζηάκελνη ζηα ζεζκηθά φξγαλα πφξνη
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2002.30 ε επφκελε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ην έηνο 2004 κε ζέκα «Έθζεζε πξνφδνπ θαη κέηξα πνπ πξφθεηηαη λα
πινπνηεζνχλ ην 2004», αλαθέξεηαη φηη ε ίδξπζε ηεο λέαο ππεξεζίαο πέηπρε ηνλ
εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεηαδφηαλ θαηά ηελ
δηνξγάλσζε ρσξηζηψλ δηαγσληζκψλ απφ ην θάζε φξγαλν31. Η λέα Δπξσπατθή Τπεξεζία
Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαηά 11%
κηθξφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο δαπάλεο φισλ ησλ νξγάλσλ, παξά ην γεγνλφο φηη είρε
απμεκέλν θφξην εξγαζίαο ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο έληαμεο πνιιψλ λέσλ
ρσξψλ. Σν έηνο ίδξπζήο ηεο θαηάθεξε λα πξνθεξχμεη ηξηάληα δχν (32) δηαγσληζκνχο,
νινθιεξψλνληαο ηελ πξψηε θάζε, δει. ηελ θαηάζηαζε επαξθνχο αξηζκνχ δηαζέζηκσλ
επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ, απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο θελέο ζέζεηο ηα
φξγαλα.32
Η Τπεξεζία απνηειεί ην πξψην ζεκείν επαθήο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ πνπ
επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζηελ επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε. Μέζσ ηεο θαηαηνπηζηηθήο
ηζηνζειίδαο ηεο, νη Δπξσπαίνη πνιίηεο παξαθνινπζνχλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
πξνθεξχζζνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ φιε δηαδηθαζία δνθηκαζίαο. Σελ δηαδηθαζία απηή
θαηεπζχλεη ην εηδηθφ θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο πξνζιήςεσλ.
Σν ζψκα ησλ ππαιιήισλ ηεο ΔΔ θζάλεη ζήκεξα πεξίπνπ ηνπο 40.000 ρηιηάδεο
ππαιιήινπο θαη ην θαηλνηφκν θαη δηαθνξεηηθφ απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα δηνίθεζε,
φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη ην πνιπκνξθηθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ ζηνηρείν
πνπ ην δηαθξίλεη, θαζψο ην απαξηίδνπλ άηνκα ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλα, πξνεξρφκελα απφ
είθνζη νθηψ (28) δηαθνξεηηθά γισζζηθά, θπιεηηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Απηφ
ζπλεπάγεηαη κεγάιε δπζθνιία ζηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ, θαζψο ε ππεξεζία
πξέπεη λα δηεμαγάγεη δηαγσληζκνχο κε δνθηκαζίεο ζηηο είθνζη ηέζζεξηο (24) επίζεκεο
30

Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2002, Πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Πξνζιήςεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0126(03)&rid=2, ζ. 20.
31
Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2004, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, Δθπιήξσζε ηεο εληνιήο γηα κεηαξξχζκηζε: έθζεζε
πξνφδνπ θαη κέηξα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ην έηνο 2004 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0093&rid=1, ζ. 23
32
π.π, ζ. 11-23.
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γιψζζεο ηεο ΔΔ, θάηη κνλαδηθφ ζην ζχζηεκα επηινγήο ππνςεθίσλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ. Δλδεηθηηθά θάζε ρξφλν νινθιεξψλεη δηαγσληζκνχο γηα 1.500 ζέζεηο πεξίπνπ
θαη επεμεξγάδεηαη αληίζηνηρα 70.000 αηηήζεηο ππνςεθίσλ. Η εκπεηξία πνπ έρεη
απνθνκίζεη ε Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ απφ ηηο δηνξγαλψζεηο πνιιψλ
δηαγσληζκψλ ηελ έρεη θαηαζηήζεη πξσηνπφξν ππεξεζία ζε κεζφδνπο αμηνιφγεζεο
ππνςεθίσλ. Η επίηεπμε ηεο επηινγήο ησλ αξίζησλ ηελ νδεγεί ζπλερψο ζηελ αλαδήηεζε
ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ηεο δηθηχσλ θαη
ζηελ ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ψζηε λα απνθαζίδεη θαη λα εθαξκφδεη
ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα πξφζιεςεο. Η αληηθεηκεληθφηεηα, ε αμηνθξαηία, ε
πιήξεο δηαθάλεηα, ε ηζφηεηα θαη άιιεο παξφκνηεο αξρέο απνηεινχλ γηα ηελ EPSO ηε
βάζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο ηεο. ήκεξα νη ηθαλφηεηέο
ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο θαη νη ππάιιεινη ηεο ζπρλά
πξνζθαινχληαη γηα λα εθπαηδεχζνπλ άιιεο νκάδεο αμηνιφγεζεο. Μέζσ απηήο,
εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη πνιίηεο δηεθδηθνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλα δπλακηθφ
πεξηβάιινλ, κε πνιιέο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο.33

1.7. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΔΠΟ

ηελ απφθαζε ηδξχζεσο ηεο EPSO αλαθέξεηαη φηη ε Τπεξεζία αζθεί πιένλ ηηο
αξκνδηφηεηεο επηινγήο, πνπ έσο ηελ ίδξπζή ηεο αζθνχζαλ νη αξκφδηεο γηα ηνπο
δηνξηζκνχο αξρέο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη νη νπνίεο είραλ αλαηεζεί ζηηο αξρέο απηέο
απφ φξγαλα, νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηηο πλζήθεο ή κεηά απφ
αίηεζε ησλ νξγάλσλ. Δπνκέλσο ε λενζπζηαζείζα ππεξεζία θξνληίδεη ηε δηνξγάλσζε
ησλ γεληθψλ δηαγσληζκψλ κε ηνπο θαιχηεξνπο επαγγεικαηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο,
ψζηε ηα φξγαλα ηεο ΔΔ λα ζηειερψλνληαη κε ηνπο πην άμηνπο ππαιιήινπο. Γεκνζηεχεη
ηελ πξνθήξπμε θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ππνςεθίσλ κε βάζε ηα γεληθά θξηηήξηα πνπ
νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε, θαηφπηλ ηνλ κεηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα εμεηαζηηθή επηηξνπή
ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο, νινθιεξψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο, θαηαξηίδεη
εθεδξηθφ πίλαθα επηηπρφλησλ, ηνλ νπνίν κεηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο
αξρή ηνπ νξγάλνπ γηα λα πξνζιάβεη ηνλ ππνςήθην πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα
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θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. ε θάζε πξνθήξπμε ε EPSO θξνληίδεη λα
ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ θψδηθα νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.34

1.8. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΗ EPSO

Σα θαζήθνληα ηεο Τπεξεζίαο, φπσο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε πεξί νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο απηήο, είλαη:


Να δηνξγαλψλεη, κεηά απφ αίηεκα θάπνηνπ νξγάλνπ, γεληθνχο αλνηρηνχο

δηαγσληζκνχο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θαηάξηηζε πίλαθα επηηπρφλησλ. Οη δηαγσληζκνί
δηνξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΤΚ θαη µε ην εγθεθξηκέλν απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξφγξακκα εξγαζίαο. Έρεη ζηα πιαίζηα απηά ηελ γεληθή
επζχλε λα θαζνξίδεη θαη λα νξγαλψλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ.35


Να βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ

επηιέγνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζχκθσλα µε ηα πξνζφληα ηθαλφηεηαο πνπ
θαζνξίδνληαη γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ησλ νξγάλσλ.


Να δηαρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο πίλαθεο ηθαλφηεηαο

θαη πψο απηνί αμηνπνηνχληαη.


Να ππνβάιεη εηήζηεο εθζέζεηο ζηα φξγαλα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο

ηεο.


Να δηνξγαλψλεη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ

ζε έλα φξγαλν θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή ηεο, ν νπνίνο είλαη ε
αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή ηεο Τπεξεζίαο, θαη ηνπ νξγάλνπ, ηεο
ππεξεζίαο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαη κε ηελ έγθξηζε θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
απηήο. Κάζε ηέηνηα ζπκθσλία πεξηιακβάλεη θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ
ζπλεπάγνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο. Οπζηαζηηθά ε Τπεξεζία θαζνξίδεη ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ εμεηάζεσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο δηαγσληζκνχο ησλ νξγάλσλ.
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Να παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζηα δηάθνξα ζεζκηθά ή άιια φξγαλα πνπ

δηνξγαλψλνπλ ηα ίδηα εζσηεξηθνχο δηαγσληζκνχο, γηα λα θαιχςνπλ ηαρχηεξα ηηο
αλάγθεο ηνπο.


Να δηνξγαλψλεη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη λα

θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο ηθαλφηεηαο ή ηνλ νξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε φξγαλν κπνξεί λα πξνζιακβάλεη κέιε
ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ.36

1.9. ΣΔΛΔΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΗ EPSO

Σελ Τπεξεζία Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ ηελ απαξηίδνπλ ν Γηεπζπληήο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Ο Γηεπζπληήο είλαη ν επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο. Γηνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή κε
ζεηηθή γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γηεπζπληήο απνηειεί ηελ αξκφδηα γηα ηνπο
δηνξηζκνχο αξρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο θαη δηνξίδεηαη κε πεληαεηή ζεηεία άπαμ
αλαλεψζηκε. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. Δλεξγεί ππφ ηελ
επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν δίλεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εμαζθαιίδεη ηελ γξακκαηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ππνβάιιεη ζε απηφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο EPSO.
Απηφο κε ηελ Δπηηξνπή ελεκεξψλνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηνπο ππφ δηνξγάλσζε
δηνξηζκνχο, ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, ηηο πξναγσγέο θαη ηελ θίλεζε ησλ
πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Απνθαζίδνπλ απφ
θνηλνχ κε ηα φξγαλα ηελ δηνξγάλσζε ησλ δηαγσληζκψλ. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπκθσλίαο αηηείηαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο αζθεί ηηο εμνπζίεο
πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή κε βάζε ην άξζξν 90 ηνπ
ΚΤΚ, πνπ έρεη αλαθνξά ζε πξνζθπγέο-ελζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηα θαζήθνληα ηεο
ππεξεζίαο. Δπεμεξγάδεηαη ην ζρέδην πνπ ζπληάζζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε
ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο. Πξνηείλεη ην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο
Τπεξεζίαο. Τπνβάιιεη πξνηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή
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δνκή ηεο ππεξεζίαο θαη κε ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη ε ππεξεζία ζην ζέκα ησλ
πξνζιήςεσλ. Καηαξηίδεη ζρέδην γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εζφδσλ θαη
δαπαλψλ ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ εηήζηα έθζεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ φζνλ
αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ παξείρε ε Τπεξεζία. Γεληθά ειέγρεη πιήξσο ηελ ιεηηνπξγία ηεο
Τπεξεζίαο.
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ έλα κέινο πνπ δηνξίδεη ην θάζε φξγαλν θαη
απφ ηξεηο αληηπξνζψπνπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηνξίδνληαη σο παξαηεξεηέο ζε θνηλή
ζπκθσλία κε ηηο επηηξνπέο πξνζσπηθνχ ησλ νξγάλσλ. Καηφπηλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
δηνξίδεη έλαλ πξφεδξν πνπ επηιέγεη κε απιή πιεηνςεθία αλάκεζα απφ ηα κέιε ηνπ θαη κε
δηεηή ζεηεία. Απνθαζίδεη κε απιή ή εηδηθή πιεηνςεθία. ηελ απιή πιεηνςεθία ην θάζε
φξγαλν δηαζέηεη κία ςήθν. ηελ εηδηθή πιεηνςεθία νη ςήθνη θαηαλέκνληαη θαηά φξγαλν.
Έηζη ε Δπηηξνπή δηαζέηεη 18 ςήθνπο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 7 ςήθνπο, ην πκβνχιην
7 ςήθνπο, ην Γηθαζηήξην 3 ςήθνπο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην 2 ςήθνπο θαη ν Δπξσπαίνο
Γηακεζνιαβεηήο 1 ςήθν. ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ρξεηάδνληαη 24 ςήθνη. Πξηλ ηνλ
δηνξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηηο δηαδηθαζίεο
επηινγήο θαη θπξίσο γηα ηελ ζχληαμε ηεο πξνθήξπμεο θαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ
ππνςεθίσλ. Αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:


Δγθξίλεη κε εηδηθή πιεηνςεθία ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.



Δγθξίλεη κε απιή πιεηνςεθία θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηελ

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ππεξεζίαο


Δγθξίλεη κε εηδηθή πιεηνςεθία θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηηο

θνηλέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ηα ζρεηηθά κε ηηο
πξνζιήςεηο, ηηο αξρέο αμηνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ ηθαλφηεηαο θαη ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΤΚ.


πληάζζεη θαη απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία, θαηφπηλ ζρεδίνπ πνπ έρεη

θαηαξηίζεη ν Γηεπζπληήο ηεο ππεξεζίαο, ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο. Σελ θαηάζηαζε απηή ηε δηαβηβάδεη ζηελ
Δπηηξνπή, ζηελ νπνία θαη πξνηείλεη ηηο πξνζαξκνγέο απηέο πνπ θξίλεη αλαγθαίεο
ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο.


Δγθξίλεη κε απιή πιεηνςεθία ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο κε ακνηβή

πνπ ε ππεξεζία κπνξεί λα παξέρεη ζηα ζεζκηθά θαη άιια φξγαλα, ηηο ππεξεζίεο
θαη ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ηηο παξέρεη.
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Δγθξίλεη νκφθσλα ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ππεξεζίαο, εηδηθά ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ππφ δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ,
ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο.


Δγθξίλεη, κε εηδηθή πιεηνςεθία θαη πάιη θαηφπηλ ζρεδίνπ πνπ εηνηκάδεη ν

Γηεπζπληήο ηεο ππεξεζίαο, ηελ εηήζηα έθζεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηηο
εξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε ε ππεξεζία. Κάζε ρξφλν πξηλ ηελ 1ε
Μαΐνπ απνζηέιιεη ζηα φξγαλα ηελ έθζεζε κε αλαιπηηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο ρξήζεο.


Δγθξίλεη κε απιή πιεηνςεθία θαη θαηαλέκεη δίθαηα ηα κεηαβιεηά θαη

άκεζα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ είλαη θαηαινγηζηέα ζην θάζε φξγαλν. Σα ζηνηρεία ηα
επηθαηξνπνηεί αλά ηξηεηία.


Οξίδεη κε απιή πιεηνςεθία, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ησλ πξνζιήςεσλ, ηηο

ιεπηνκέξεηεο πνπ θάζε φξγαλν παξέρεη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο επαξθή
αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, ηνπο πξνέδξνπο ηα κέιε θαη ηνπο
επηηεξεηέο.


Δγθξίλεη κε απιή πιεηνςεθία ηνπο φξνπο πνπ ε Τπεξεζία κπνξεί λα

παξέρεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηεο ζηα φξγαλα γηα λα δηνξγαλψλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο
δηαγσληζκνχο.
ΣΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Ο Γηεπζπληήο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη ππφινηπνη δηνηθεηηθνί
ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ EPSO ζπλζέηνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.
Πξνβιέθζεθε απφ ζπζηάζεσο ηεο EPSO λα επαλδξσζεί κε πξνζσπηθφ απφ κεηαθνξά
ήδε πθηζηακέλσλ ζηα φξγαλα ζέζεσλ θαη φρη κε πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ θαη έηζη ην
πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα άιια φξγαλα.
Η αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή θάζε νξγάλνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα ζέζεη ζηε
δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο επαξθή αξηζκφ κειψλ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, παξέδξσλ θαη
επηηεξεηψλ ζχκθσλα κε ηελ πνζφζησζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαη κε ζθνπφ ηελ θαιή δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο. Η δηαρείξηζε ζεκάησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο άδεηεο, ην ηακείν πγείαο, ηα αηπρήκαηα θαη ηηο
ζπληάμεηο ππάγεηαη ζηελ Δπηηξνπή. Ο πίλαθαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο
επηζπλάπηεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο Δπηηξνπήο σο παξάξηεκά ηνπ. Οη ππάιιεινη
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπ Γηεπζπληή, δει. ηεο αξκφδηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο
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αξρή, θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη πάληα θξνληίδνληαο λα
ππεξεηνχλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ ησλ νξγάλσλ.37

2. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ

2.1. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

Γηα λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο πνιίηεο ηεο ΔΔ ζε γεληθφ δηαγσληζκφ πξέπεη λα
πιεξνί νξηζκέλα θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη
ππνςήθηνη νθείινπλ λα επηβεβαηψζνπλ φηη πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα θαηαζέζνπλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζε πιήξε θάθειν ππνςεθηφηεηαο, φηαλ ηνπο δεηεζεί. Σα θξηηήξηα
δηαθξίλνληαη ζε γεληθά θαη εηδηθά.
Σα γεληθά είλαη θνηλά ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο θαη είλαη ηα εμήο:


Να είλαη ππήθννο ρψξαο κέινπο ηεο ΔΔ



Να έρεη πιήξε δηθαηψκαηα σο πνιίηεο ηεο ΔΔ



Να έρεη ηαθηνπνηεζεί ζηξαηνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία

πεξί ζηξαηνινγίαο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο


Να δηαζέηεη ηα ερέγγπα ήζνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ

πξνβιεπφκελσλ θαζεθφλησλ.
Η απαηηνχκελε ηζαγέλεηα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ
δηαβαηεξίνπ, ηεο ηαπηφηεηάο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ αλαθέξεη ξεηά
ηελ ηζαγέλεηά θαη πξέπεη λα ηζρχεη θαηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα
ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. Αληίζεηα, δελ απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ απφδεημε ηεο απνιαβήο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ή ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ
ζηξαηνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Αξθεί βεβαίσζε φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα απηά, ε νπνία
ππνβάιιεηαη παξάιιεια κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο.
Σα εηδηθά θξηηήξηα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ηίηινπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη
κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηαγσληζκψλ, αλάινγα κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα

37

π.π., ζ. 57-58.
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ησλ ππφ θάιπςε ζέζεσλ, θαη θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Απηά είλαη
ηα αθφινπζα:


Σίηινη ζπνπδψλ ή βεβαηψζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε

ησλ ζπνπδψλ.


Δπαγγεικαηηθή πείξα (εθφζνλ απαηηείηαη) θαη ιακβάλεηαη ππφςε εθφζνλ

είλαη ζρεηηθή κε ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηειεί γλήζηα θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία,
λα είλαη ακεηβφκελε, θαη λα απνηεινχζε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή παξνρή
ππεξεζίαο.


Οη γισζζηθέο γλψζεηο. Απαξαίηεηε είλαη ε άξηζηε γλψζε κηαο απφ ηηο 24

επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ (γιψζζα 1) θαη ε ηθαλνπνηεηηθή γλψζε κίαο αθφκε
(γιψζζα 2). Η πξψηε-θχξηα γιψζζα ζπλήζσο είλαη ε κεηξηθή γιψζζα ή θάπνηα
πνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά ν ππνςήθηνο. Η δεχηεξε γιψζζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ
ηελ πξψηε-θχξηα γιψζζα θαη απνηειεί θνηλή γιψζζα ζπλελλφεζεο ζηελ ΔΔ. Δίλαη
ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, γηα ην θέληξν
αμηνιφγεζεο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ EPSO. Η γιψζζα απηή πξέπεη λα είλαη
δηαθνξεηηθή απφ ηε γιψζζα 1. Σα αγγιηθά, ηα γαιιηθά θαη ηα γεξκαληθά
απνηεινχλ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζηα
ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, θαη απηέο είλαη επίζεο νη γιψζζεο πνπ απαηηνχληαη
ζπρλφηεξα θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θφζκν θαη ηελ αληηκεηψπηζε
δηαθφξσλ ππνζέζεσλ. Δπίζεο ην δεηνχκελν είλαη νη λενπξνζιεθζέληεο λα
εληάζζνληαη άκεζα θαη ελεξγεηηθά ζην πξνζσπηθφ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. Έηζη πξέπεη λα
επηιέμνπλ σο δεχηεξε γιψζζα κηα κεηαμχ ησλ αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ ή γαιιηθψλ.
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ, φινη νη ππνςήθηνη θαη
απηνί πνπ ε γιψζζα 1 είλαη κία απφ ηηο ηξεηο επηθνηλσληαθέο ζηελ ΔΔ,
ππνβάιινληαη ζε δνθηκαζία ζηε δεχηεξε γιψζζα ζε κηα άιιε κεηαμχ ησλ ηξηψλ
βαζηθψλ γισζζψλ επηθνηλσλίαο. Γηα δηαγσληζκνχο ηνπ γισζζηθνχ θιάδνπ
απαηηνχληαη γλψζεηο θαη άιισλ γισζζψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Γηα
ηελ απφδεημε ησλ γισζζηθψλ γλψζεσλ δελ απαηηνχληαη απνδεηθηηθά έγγξαθα,
εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλνπο δηαγσληζκνχο γηα γισζζνκαζείο. ηηο πεξηπηψζεηο

30

απηέο, ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ δηεπθξηλίδεη πψο πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη
θαη κε πνηνχο ηίηινπο ζπνπδψλ νη απαηηνχκελεο γισζζηθέο γλψζεηο.38

2.2. ΣΑΓΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Οη γεληθνί δηαγσληζκνί πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά εμεηάζεσλ ππφ ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ. Κάζε γεληθφο δηαγσληζκφο παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο
ππνςεθίνπο λα επηδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη εμαζθαιίδεη αμηνθξαηηθή επηινγή θαη
ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. πλήζσο ε δηαδηθαζία επηινγήο δηαξθεί 5 έσο 9
κήλεο. Οη ππνςήθηνη πνπ πεηπραίλνπλ ζε έλα δηαγσληζκφ πεξηιακβάλνληαη ζε εθεδξηθφ
θαηάινγν-πίλαθα, απφ ηνλ νπνίν ηα ζεζκηθά φξγαλα πξνζιακβάλνπλ ην θαηάιιειν
πξνζσπηθφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπνκέλσο πξψηηζηνο ζθνπφο ηνπ θάζε
δηαγσληζκνχ δελ είλαη ε πιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, αιιά ε δεκηνπξγία κηαο
εθεδξηθήο ιίζηαο ππνςεθίσλ γηα κειινληηθέο πξνζιήςεηο ζηα ζεζκηθά φξγαλα. Η ιίζηα
απηή γηα ηηο θαηεγνξίεο γεληθψλ θαζεθφλησλ παξακέλεη ζε ηζρχ πεξίπνπ γηα έλα ρξφλν.
Γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο είλαη δηαθνξεηηθή ε δηάξθεηα ηζρχνο.
Γηα θάζε δηαγσληζκφ δηνξίδεηαη εμεηαζηηθή επηηξνπή απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνπο
δηνξηζκνχο αξρή, ε νπνία θαηαξηίδεη πίλαθα κε ηνπο θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο. Σελ
επηηξνπή απαξηίδνπλ ν πξφεδξνο, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΑΓΑ, θαη ηα κέιε, πνπ ηα
νξίδνπλ εμίζνπ ζε αξηζκφ ε ΑΓΑ θαη ε επηηξνπή πξνζσπηθνχ. Σα κέιε πξέπεη λα είλαη
ηεο ίδηαο νκάδαο θαζεθφλησλ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπιάρηζηνλ βαζκνχ κε απηφλ ηεο ζέζεο πνπ
πξνθεξχζζεηαη. Δάλ ηα κέιε είλαη πάλσ απφ ηέζζεξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν
κέιε απφ θάζε θχιν. Η εμεηαζηηθή επηηξνπή θξνληίδεη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ππνςεθίσλ
θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιχηεξσλ κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα
πξνζφληα, ζχκθσλα πάληα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηελ
επηηξνπή θαζνξίδεηαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ δνθηκαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
εγθξίλεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαηφπηλ πξνηάζεσλ ηεο EPSO. Οη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο
είλαη κπζηηθέο. Η αλεμαξηεζία ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ
απαγφξεπζε απζηεξά ζε θάζε ππνςήθην λα έιζεη ζε επαθή κε απηή. Μπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη κέζσ αιιεινγξαθίαο πξνο ηελ EPSO, ε νπνία ηε δηαβηβάδεη ζηελ
38

Δπίζεµε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,2015,Δπξσπατθή ππεξεζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, Γεληθνί θαλφλεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηνπο γεληθνχο δηαγσληζκνχο, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:070A:FULL&from=EN.
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εμεηαζηηθή επηηξνπή. Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δεκνζηεχνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EPSO πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο. ε θάζε
δηαγσληζκφ ε EPSO θαηαξηίδεη πίλαθα ππνςεθίσλ, ειέγρνληαο εάλ νη ππνςήθηνη
πιεξνχλ ηνπο γεληθνχο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηελ
εμεηαζηηθή επηηξνπή, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ειέγρεη εάλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηνπο
εηδηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.

2.2.1. ΔΚΓΟΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο
αξρή, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ επηηξνπή ίζεο εθπξνζψπεζεο. Η θάζε πξνθήξπμε
δηαγσληζκνχ θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο απνηεινχλ ην λνκηθά δεζκεπηηθφ πιαίζην γηα ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη. Η θάζε πξνθήξπμε πεξηέρεη αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηελ
δηαδηθαζία επηινγήο. Δηδηθφηεξα ζην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδνληαη ηα εμήο:


Σν είδνο ηνπ δηαγσληζκνχ, δει. εάλ είλαη εζσηεξηθφο δηαγσληζκφο ζην

φξγαλν, εζσηεξηθφο δηαγσληζκφο ζηα φξγαλα, ή γεληθφο δηαγσληζκφο, ίζσο θνηλφο
γηα δχν ή πεξηζζφηεξα φξγαλα.


Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηνλ ηίηιν ή κε βάζε ηηο

εμεηάζεηο ή κε βάζε ηνπο ηίηινπο θαη ηηο εμεηάζεηο.


Η θχζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο

ζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζνχλ, θαζψο θαη ε πξνηεηλφκελε νκάδα
θαζεθφλησλ θαη βαζκψλ.


Σα δηπιψκαηα ή άιινη ηίηινη ή ην επίπεδν εκπεηξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα

ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο


ε δηαγσληζκφ κε εμεηάζεηο, θαζνξίδεηαη ε θχζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ν

ηξφπνο βαζκνιφγεζεο


Οη γισζζηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο



Σν φξην ειηθίαο θαη ε παξάηαζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο

πνπ αζθνχλ θαζήθνληα απφ έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ
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Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο



Η πεξίπησζε παξέθθιηζεο απφ ην άξζξν 28 ηνπ ΚΤΚ παξ. α, φπνπ

νξίδεηαη φηη κφλν ε αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή δχλαηαη λα επηηξέςεη λα
δηνξηζζεί ππάιιεινο θαη άηνκν πνπ δελ είλαη ππήθννο ελφο απφ ηα θξάηε κέιε.
ε θάζε πξνθήξπμε πεξηέρνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα φια ηα ζηάδηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα εμήο παξαξηήκαηα:
Παξάξηεκα Ι - Πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ ησλ πξνο θάιπςε ζέζεσλ
Παξάξηεκα ΙΙ - Πεξηέρεη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο
Παξάξηεκα ΙΙΙ- Πεξηέρεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο γηα γεληθνχο δηαγσληζκνχο
Παξάξηεκα ΙV - Πεξηέρεη ηνπο ειάρηζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ ηζρχνπλ αλά ρψξα
ηαλ πξνθεξχζζεηαη γεληθφο δηαγσληζκφο θνηλφο γηα δχν ή πεξηζζφηεξα φξγαλα, ε
πξνθήξπμε απνθαζίδεηαη απφ ηελ EPSO. ηνπο γεληθνχο δηαγσληζκνχο ε πξνθήξπμε
πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έλα κήλα
ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο
θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ησλ
εμεηάζεσλ. Δπίζεο φιεο νη πξνθεξχμεηο γίλνληαη γλσζηέο εληφο ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη
ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο ζε φια ηα φξγαλα.39
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε κειέηε ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, πνπ παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ηα γεληθά θαη εηδηθά θξηηήξηα, ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ηηο ελέξγεηεο
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή κε πξνβιήκαηα πγείαο, ηνπο αμηνινγεηέο, ηνλ ηξφπν
επηθνηλσλίαο κε ηελ EPSO θαη ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο θαη έλζηαζεο ησλ
ππνςεθίσλ. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο EPSO, θαηά απφθαζεο ή κε
ιήςεο απφθαζεο πνπ ζίγεη ηνπο ππνςεθίνπο, θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαηάμεηο
πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο έρνπλ ζαθψο παξαβηαζηεί. Οη ππνςήθηνη δελ
δχλαληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηελ ζπλάθεηα ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο εκπεηξία. Οχηε ν Γηεπζπληήο ηεο EPSO έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη αμηνινγηθή
θξίζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Δπίζεο νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ δηθαζηηθή
πξνζθπγή ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην40 θαηά απφθαζεο ηεο EPSO αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε
39

ΔΟΚ-ΔΤΡΑΣΟΜ 1962, Καλνληζκφο πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ
θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN, ζ. 84-86.
40
Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο n.d.,http://curia.europa.eu/jcms/.
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ππνβνιή δηνηθεηηθήο έλζηαζεο. Σέινο νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαηαγγειία
ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή αθνχ θαη πάιη έρνπλ ππνβιεζεί νη πξνεγνχκελεο
ελζηάζεηο πξνο ηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο

2.2.2. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν ππνςήθηνο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο βήκαηα:
1.

Έιεγρνο πιήξσζεο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ


Διέγρεη εάλ πιεξνί ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ κε

πξνζεθηηθή κειέηε ηεο πξνθήξπμεο θαη επίζεο ειέγρεη εάλ επέιεμε ζσζηά
ηελ θαηάιιειε θαηεγνξία θαζεθφλησλ γηα ηελ νπνία ζα ππνβάιιεη
αίηεζε, θαζψο ζηελ ίδηα πξνθήξπμε κπνξεί λα πεξηέρνληαη δηαγσληζκνί
γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαζεθφλησλ θαη έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη
ζπκκεηνρή κφλν γηα κηα θαηεγνξία αλά δηαγσληζκφ, θάηη βέβαηα πνπ
αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.

Γεκηνπξγία αηνκηθήο κεξίδαο EPSO


Η αηνκηθή κεξίδα απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή ζχλδεζε θαη επαθή

ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ EPSO. Μέζσ απηήο ελεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη
θαη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηάο ηνπο. ηελ
αηνκηθή κεξίδα απνζεθεχνληαη θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ
ππνςεθίσλ θαη κέζσ απηήο δεηάλε ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Η
δεκηνπξγία κεξίδαο γίλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηεο EPSO θαη ζηε γιψζζα 2 πνπ έρνπλ επηιέμεη νη
ππνςήθηνη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη έγθπξε
θαη ελεξγή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.


Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κφλν κίαο κεξίδαο EPSO, πνπ παξακέλεη

ζε ηζρχ γηα φιεο ηηο κειινληηθέο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο. Η EPSO
δχλαηαη λα απνθιείζεη έλαλ ππνςήθην, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ, αλ αλαθαιχςεη φηη έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο κεξίδεο.
3.

πκκεηνρή ζε δηαδξαζηηθέο δνθηκαζίεο


Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκκεηάζρνπλ

ελδεηθηηθά ζε ζεηξά δηαδξαζηηθψλ δνθηκαζηψλ αλάινγα κε ηηο
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλνπλ θαη εθηηκνχλ
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ην απαηηνχκελν επίπεδν ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δνθηκαζηψλ ζπκκεηνρήο ζην
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ.
4.

Ηιεθηξνληθή αίηεζε ππνςεθηφηεηαο


Η ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ

δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο EPSO, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ επηζπλάπηνληαη
ζε θάζε πξνθήξπμε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην
ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο.41 Η δηαδηθαζία αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο κπνξεί
λα δηαξθέζεη πνιχ ρξφλν, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ. Τπνρξέσζε ησλ ππνςεθίσλ είλαη λα
βεβαησζνχλ φηη έρνπλ νινθιεξψζεη θαη επηθπξψζεη ηελ αίηεζε
ππνςεθηφηεηάο ηνπο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλάινγα κε ηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα
παξάζρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ/θαηάξηηζεο, γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα (εθφζνλ απαηηείηαη), γηα ηνπο ιφγνπο ππνβνιήο
αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, γηα ηηο γισζζηθέο γλψζεηο ηνπο. ε εηδηθνχο
δηαγσληζκνχο, απαηηνχληαη επηπιένλ απαληήζεηο ζε ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ
εξσηήζεσλ. Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ πξνθήξπμε, ε αίηεζε
ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δεχηεξε γιψζζα (αγγιηθά, γαιιηθά ή
γεξκαληθά). Δάλ ππάξρεη αλαπεξία ή αζζέλεηα πνπ απαηηεί δηαθνξεηηθφ
ηξφπν εμέηαζεο, πξέπεη λα ηελ αλαθέξνπλ νη ππνςήθηνη ζηελ αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο θαη κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο νθείινπλ λα απνζηείινπλ
ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε αξκφδηνπ νξγαληζκνχ πεξί ηεο
αλαπεξίαο.


Δπηβεβαίσζε θαη επηθχξσζε

Η

νινθιήξσζε

ηεο

ππνβνιήο

ηεο

ειεθηξνληθήο

αίηεζεο

ππνςεθηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ επηινγή ζην θνπκπί «validate application»,
πνπ ζεκαίλεη φηη ε EPSO κπνξεί λα ηελ επεμεξγαζηεί. Η EPSO δελ
δέρεηαη αηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο εληφο
ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο. Μεηά ηελ επηθχξσζή ηεο, ε αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο δελ κπνξεί πιένλ λα ηξνπνπνηεζεί, θαζψο ε EPSO αξρίδεη
λα επεμεξγάδεηαη ακέζσο ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα πιαίζηα
ηεο δηαδηθαζίαο δηνξγάλσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζην

41

Epso n.d., Online Application Manual, http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_en.pdf.
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δηαγσληζκφ, ηφζν νη γεληθνί φζν θαη νη εηδηθνί, πξέπεη λα πιεξνχληαη θαηά
ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
5.

Τπνβνιή πιήξνπο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο


Η ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο κπνξεί λα δεηεζεί

είηε άκεζα κε ηελ επηθχξσζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο είηε
δηαθνξεηηθά ηελ ίδηα κέξα πνπ ζα θιεζνχλ νη ππνςήθηνη γηα δνθηκαζίεο
ζην θέληξν αμηνιφγεζεο. Ο πιήξεο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα
πεξηέρεη ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, θαζψο
θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Η EPSO δελ επηζηξέθεη
ζηνπο ππνςεθίνπο θαλέλα έγγξαθν θαη νη θάθεινη θαηαζηξέθνληαη κεηά
ηε ιήμε ηεο εθαξκνζηέαο πεξηφδνπ δηαηήξεζήο ηνπο. ζνη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε εθεδξηθφ πίλαθα θαη ηνπο πξνζθεξζεί ζέζε εξγαζίαο
αξγφηεξα, ζα πξέπεη, πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο, λα πξνζθνκίζνπλ ηα
πξσηφηππα φισλ ησλ εγγξάθσλ πξνο εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ. ηαλ ε
EPSO θαιέζεη ηνλ ππνςήθην λα ππνβάιεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο
ππνςεθηφηεηάο ηνπ, ζα πξέπεη λα εθηππψζεη ηελ επηθπξσκέλε
ειεθηξνληθή αίηεζε ππνςεθηφηεηάο απφ ηελ αηνκηθή κεξίδα, θαηφπηλ λα
ηελ ππνγξάςεη ζην πξνβιεπφκελν ηεηξαγσλίδην, λα αξηζκήζεη θαη λα
επηζπλάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ
θαηάζεζε αξηζκεκέλνπ επξεηεξίνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.
Απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή ζην πξψην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζεθηηθή κειέηε
ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπ νδεγνχ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο πνπ
αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο EPSO, θαζψο ε Τπεξεζία κπνξεί λα απνθιείζεη
ππνςεθίνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ δηαπηζηψζεη φηη:


έρνπλ δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία αηνκηθέο κεξίδεο EPSO



έρνπλ εγγξαθεί ζε δηαγσληζκνχο αζπκβίβαζηνπο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ
πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ πξνζφλησλ



έρνπλ πξνζθνκίζεη ςεπδείο δειψζεηο ή νη δειψζεηο δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα
θαηάιιεια έγγξαθα



δελ έρνπλ θξαηήζεη ζέζε γηα ηηο δνθηκαζίεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή



έρνπλ αληηγξάςεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ
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έρνπλ πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαηά
κε επηηξεπηφ ηξφπν.

ηαλ θάπνηνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα πξφζιεςε απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα νθείιεη λα
επηδεηθλχεη ηε κέγηζηε αθεξαηφηεηα. Η απάηε ή ε απφπεηξα απάηεο ππφθεηηαη ζε
ελδερφκελεο θπξψζεηο θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο.

2.2.3. ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΜΔ ΔΡΧΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔ ΣΗ
ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ
Η EPSO δηνξγαλψλεη δνθηκαζίεο πνιιαπιήο επηινγήο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή γηα ηνπο γεληθνχο δηαγσληζκνχο. Τπνβάιεη πξνηάζεηο ζηελ εμεηαζηηθή
επηηξνπή ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ησλ δνθηκαζηψλ. Η
δηφξζσζε απηψλ γίλεηαη κέζσ ππνινγηζηή. Αλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ππεξβαίλεη
ζπγθεθξηκέλν

φξην,

πνπ

θαζνξίδεηαη

γηα θάζε

δηαγσληζκφ

θαη

θαηεγνξία

θαζεθφλησλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο EPSO, φινη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ
αίηεζε ππνςεθηφηεηάο ηνπο έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, θαινχληαη λα ππνβιεζνχλ ζε
ζεηξά δνθηκαζηψλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή
ζε έλα απφ ηα δηαπηζηεπκέλα θέληξα ηεο EPSO. Δάλ δελ έρνπλ δνζεί αληίζεηεο
νδεγίεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα θιείζνπλ εκεξνκελία γηα ηηο δνθηκαζίεο κε εξσηήζεηο
πνιιαπιήο επηινγήο. πλήζσο πξνηείλνληαη δηάθνξεο εκεξνκελίεο γηα ηε ζπκκεηνρή
ζηηο δνθηκαζίεο θαη δηαθνξεηηθνί ηφπνη. Τπάξρεη πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηηο ρξνληθέο
πεξηφδνπο θξάηεζεο εκεξνκελίαο θαη δηελέξγεηαο ησλ δνθηκαζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ
ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ είλαη θάησ απφ ην πξνβιεπφκελν φξην ηεο πξνθήξπμεο, νη ελ
ιφγσ δνθηκαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θέληξν αμηνιφγεζεο. Η δηφξζσζε απηψλ ησλ
εξσηήζεσλ γίλεηαη κέζσ ππνινγηζηή. Η απνηπρία ζηηο ελ ιφγσ δνθηκαζίεο ζπλεπάγεηαη
απνθιεηζκφ θαη νη βαζκνί δελ ζπλππνινγίδνληαη κε ηνπο βαζκνχο ησλ άιισλ δνθηκαζηψλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θέληξν αμηνιφγεζεο.
Με ηηο δνθηκαζίεο απηέο αμηνινγνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Η θαηαλφεζε θεηκέλνπ: αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο θαη ε

θαηαλφεζε πξνθνξηθψλ πιεξνθνξηψλ


Η επρέξεηα ζε αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο: αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα

ινγηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ε θαηαλφεζε αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
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Η θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ: αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ινγηθνχ

ζπιινγηζκνχ θαη ε θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ δελ αθνξνχλ γισζζηθά, ρσξνηαμηθά
ή αξηζκεηηθά ζηνηρεία


Η ηθαλφηεηα εθηίκεζεο θαηαζηάζεσλ: αμηνινγείηαη ε ζπκπεξηθνξά ζε

εξγαζηαθά δεδνκέλα(πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δεχηεξε γιψζζα-αγγιηθά, γαιιηθά,
γεξκαληθά)


Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο,



Οη εηδηθέο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο.

2.2.4. ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
(ΑΠΟΓΟΥΗ)
Η EPSO πξνρσξά ζηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο
πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνδνρή απηήο, ειέγρεη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη γεληθνί φξνη
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ελψ ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε
ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζπκκεηνρήο. Λακβάλνληαη ππφςε κφλν νη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο
πνπ πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνχ.
2.2.5. ΔΠΙΛΟΓΗ ΒΑΔΙ ΣΙΣΛΧΝ - Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ
Γηα πην εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε επηπιένλ ζηάδην
δνθηκαζίαο πνπ νλνκάδεηαη «επηινγή βάζεη ηίηισλ». Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ
αμηνινγνχληαη απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη θαηφπηλ επηιέγνληαη απηνί πνπ νη ηίηινη
(ηδίσο δηπιψκαηα θαη επαγγεικαηηθή πείξα) ζπγθιίλνπλ πεξηζζφηεξν ζηα θαζήθνληα θαη
ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη
ππνςήθηνη ζε απηφ ην ζηάδην, πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ζηελ
ελφηεηα «αμηνινγεηήο ηαιέληνπ ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο. Οη εξσηήζεηο
είλαη ζρεηηθέο κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ θαη έηζη νη απαληήζεηο θάζε
ππνςεθίνπ ππνβάιινληαη ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή κε φκνην δνκεκέλν πιαίζην, ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε αθξηβήο θαη αληηθεηκεληθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ
φισλ ησλ ππνςεθίσλ. Απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή νξίδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο κε
δηαθχκαλζε απφ ην 1 έσο 3 γηα θάζε εξψηεζε ηνπ αμηνινγεηή ηαιέληνπ, αλάινγα κε ηε
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βαξχηεηα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ
ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνινγείηαη ε θάζε απάληεζε απφ 0 έσο 4 βαζκνχο. Σέινο ε
βαζκνινγία πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηεο θάζε εξψηεζεο. Οη
ππνςήθηνη πνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία πεξλνχλ ζηε θάζε ηεο
αμηνιφγεζεο (ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα γίλεη δεθηφο θαζνξίδεηαη ζηελ
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ).

2.2.6. ΚΔΝΣΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Δθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη παξαπάλσ δνθηκαζίεο, νη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε
έλα θέληξν αμηνιφγεζεο, ζπλήζσο ζηηο Βξπμέιιεο ή ζην Λνπμεκβνχξγν. Η αμηνιφγεζε
κπνξεί λα δηαξθέζεη κία ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο. Δίλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο αζθήζεηο λα
δηνξγαλσζνχλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζε άιιεο πφιεηο. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία ηεο δηνξγάλσζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή εκεξνκελίαο
θαη θέληξνπ απαηηεί ηελ θξάηεζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο εμέηαζεο. ε θάζε
πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θαηαρσξείηαη αλαιπηηθή εμήγεζε ησλ δνθηκαζηψλ θαζψο θαη
ζην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε ηίηιν «Κέληξν αμηνιφγεζεο», ην νπνίν ιακβάλνπλ νη
ππνςήθηνη νη νπνίνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.
ην θέληξν αμηνιφγεζεο αμηνινγνχληαη, εθηφο ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ, θαη νη
εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δηαγσληζκφ θαη θαηεγνξία θαζεθφλησλ. Οη
εμεηάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ γξαπηή εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ,
πξνθνξηθή αηνκηθή παξνπζίαζε ζέκαηνο, αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, νκαδηθέο αζθήζεηο,
δνθηκαζίεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, πξαθηηθέο γισζζηθέο δνθηκαζίεο, θαη αζθήζεηο
εηδηθψλ δεμηνηήησλ. ην θέληξν αμηνιφγεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη
δνθηκαζίεο πνιιαπιψλ επηινγψλ κέζσ Η/Τ ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ πνπ
πεξηιακβάλνπλ δνθηκαζίεο

θαηαλφεζεο

θεηκέλνπ, επρέξεηαο

ζε αξηζκεηηθνχο

ππνινγηζκνχο, θαηαλφεζεο αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη εθηίκεζεο θαηαζηάζεσλ. Οη
δνθηκαζίεο

πνπ

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

δηαγσληζκνχ.
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αλαθνηλψλνληαη

ζηελ

πξνθήξπμε

ηνπ

2.2.7. ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ / ΔΦΔΓΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Με ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ε εμεηαζηηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη
«εθεδξηθφ πίλαθα», πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ επηηπρφλησλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο
θαη ηηο κεγαιχηεξεο βαζκνινγίεο. Καηφπηλ, ν πίλαθαο απηφο απνζηέιιεηαη ζηα ζεζκηθά
φξγαλα ηεο ΔΔ, ηα αξκφδηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. Η εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ
ζηνλ εθεδξηθφ πίλαθα δελ ζπλεπάγεηαη φηη έρνπλ δηθαίσκα ή εγγχεζε πξφζιεςεο.
Ο εθεδξηθφο πίλαθαο, θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, δεκνζηεχνληαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο EPSO. Η
ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα δχλαηαη λα παξαηαζεί θαη ε απφθαζε ηεο παξάηαζεο
δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EPSO. ινη νη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο
δνθηκαζίεο ηνπ θέληξνπ αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ ην «θπιιάδην δεμηνηήησλ», έλα
έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην θέληξν αμηνιφγεζεο. Σα θπιιάδηα
δεμηνηήησλ ησλ επηηπρφλησλ δηαβηβάδνληαη επίζεο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο θαη κε ζηφρν ηελ
ηδαληθφηεξε πξφζιεςε θαη ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ππαιιήινπ.42

42

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2015, Δπξσπατθή ππεξεζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, Γεληθνί θαλφλεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηνπο γεληθνχο δηαγσληζκνχο, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:070A:FULL&from=EN, ζ. 6-12.
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ΜΔΡΟ 2ο

3. ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ΑΔΠ)

3.1. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππεξεηεί ζηε δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν
παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Οη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο, απφ ηελ
άιιε πιεπξά, πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ πξφζιεςε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ
πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ν δηνηθεηηθφο
κεραληζκφο θαη κάιηζηα βαζηδφκελνη θαη ζεβφκελνη ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο ίζεο
επθαηξίαο ζπκκεηνρήο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο.
Γπζηπρψο φκσο ε ζηειέρσζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηεξίρζεθε σο επί ην
πιείζηνλ ζηελ αλαμηνθξαηία, ηελ επλνηνθξαηία θαη γεληθά ζε έλα ζχζηεκα πειαηεηαθφ,
κε πξψηηζην ζηνηρείν ηελ ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
εθινγηθνχ ζψκαηνο. Μηα ζπλαιιαγή ηφζν ηζρπξή πνπ αθφκα θαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ, ε
ςήθηζε λφκσλ θαη ε ζχζηαζε εηδηθψλ νξγάλσλ δελ θαηάθεξαλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ
θαη λα ηελ παχζνπλ νξηζηηθά. Αθφκε θαη ζήκεξα ζηνλ Έιιελα πνιίηε ε δεκφζηα
δηνίθεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε εθηεηακέλε δηείζδπζε ησλ θνκκαηηθψλ θαη πειαηεηαθψλ
κεραληζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ θξάηνπο κεηαπνιεκηθά έσο θαη
ζήκεξα αθφκα, παξά ηηο θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ, παξακέλνπλ άιπηα
βαζηθά πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, φπσο ε πνιπλνκία θαη ε ζχγρπζε
αξκνδηνηήησλ, ε αλαμηνθξαηία ζηελ πξφζιεςε θαη ζηαδηνδξνκία ησλ ππαιιήισλ, ε
γξαθεηνθξαηία πνπ εγθισβίδεη ηνπο πνιίηεο ζηα γξαλάδηα ηεο, ν έληνλνο θνκκαηηζκφο
θαη ε έιιεηςε θνπιηνχξαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Η πνιπλνκία ίζσο είλαη έλα απφ
ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα ιπζεί άκεζα γηα λα απειεπζεξψζεη ηελ δεκφζηα
δηνίθεζε απφ ηελ ηππνιαηξία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο εξκελείαο θαη
ιήςεο ζσζηήο απφθαζεο. Μειεηψληαο ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηηο άπεηξεο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ λφκσλ, ηηο κεηαβνιέο ησλ άξζξσλ θαη ηε κεγάιε έθηαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο, ληψζεηο φηη βαδίδεηο ζε έλα ιαβχξηλζν, πνπ φζν θη αλ πξνζπαζείο λα
βξεηο δηέμνδν δελ ηα θαηαθέξλεηο. Η δαηδαιψδεο λνκνζεζία ζε εγθισβίδεη θαη ζε νδεγεί
ζε κε μεθάζαξεο εξκελείεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο.
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ρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηε ιχζε ησλ εληνπηζκέλσλ
πξνβιεκάησλ έρνπλ γξαθηεί άπεηξα βηβιία, πνιιέο κειέηεο επίζεο απφ εηδηθνχο, θαη
έρνπλ επηρεηξεζεί πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο, ρσξίο λα επηηεπρζεί ζεκαληηθφ απνηέιεζκα.
Απηφ δηαπηζηψλεηαη ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο
πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 2014-2016 γηα ηε Γηνηθεηηθή
Μεηαξξχζκηζε. Δληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο
δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ζην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ζηε κε ζσζηή θαηαλνκή
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζην πξνβιεκαηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην φπνπ θπξηαξρεί ε
πνιπλνκία, ε θαθνλνκία θαη νη πνιχπινθεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη ζηε κε πηνζέηεζε
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ. ηφρνο ηεο
ζηξαηεγηθήο λα νηθνδνκεζεί κηα αλεμάξηεηε, εμσζηξεθή θαη επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε,
πνπ ζα αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία, ζα αμηνπνηεί θαηάιιεια ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζα θάλεη ζσζηή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο. Θα επελδχεη ζηελ
θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζα πξνσζεί ηε ινγνδνζία ηεο δηνίθεζεο. Σν ζρέδην
δξάζεο ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε κείσζε ηεο πνιπλνκίαο κε ηελ εθαξκνγή
πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε
καδηθή θαηάξγεζε παιηψλ δηαηάμεσλ. Ο εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε θαηαγξαθή
απηψλ ζε κειέηεο είλαη κηα ζρεηηθά εχθνιε δηαδηθαζία, αιιά ε εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ
έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα, πνπ δελ επηηπγράλεηαη εδψ θαη ρξφληα. Οη δπζιεηηνπξγίεο
παξακέλνπλ θαη ε εηθφλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιάδεη κε αλεπαίζζεηνπο ξπζκνχο.43
ην ηειεπηαίν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κε ζέκα «Μεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα 2014-2020»44 αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο
ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», δεκνζίεπζε ηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε βαζηθνχο
ηνκείο πνιηηηθήο. ηνλ ηνκέα «πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» ε Διιεληθή δεκφζηα
δηνίθεζε βαζκνινγείηαη κε πνιχ ρακεινχο δείθηεο απφδνζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο
αληίζηνηρνπο

δείθηεο

ηνπ

κέζνπ

φξνπ

ηεο

ΔΔ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα,

ζηελ

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθπβέξλεζεο ε Διιάδα θαηαηάρζεθε ζηελ 26 ζέζε ζην ζχλνιν
ησλ 28 ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ. ηελ ρξεζηνθεληξηθφηεηα, πνπ κεηξά 4 δείθηεο: ηελ online
δηαζεζηκφηεηα, ηε ρξεζηηθφηεηα, ηελ ηαρχηεηα ζηε ρξήζε θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε
ησλ

ππεξεζηψλ

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο

ζε

επηά

δηαθνξεηηθνχο

ηνκείο

δηαθπβέξλεζεο, βαζκνινγήζεθε κε 50 (θιίκαθα 0-100) κε κέζν φξν ζηελ ΔΔ ην 72.

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε
2014-2016, http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20140416_action_plan_gcr.doc.
44
Δ.Π.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, 2015, http://www.epdm.gr/index.php?obj=e04ff7431bae7f10.
43
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Σέινο ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ θεληξηθή
θπβέξλεζε ε Διιάδα ηνπνζεηήζεθε ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε.45
ε θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο είλαη γεγνλφο φηη πεξηιακβάλνληαη θαη νη
δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα. Σν πξνζιακβαλφκελν
πξνζσπηθφ κε αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ιφγσ ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη πξνζφλησλ
πνπ δηαζέηεη, αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαιχηεξα απφ απηφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε
πειαηεηαθά θξηηήξηα. ηα πιαίζηα ινηπφλ αλαδήηεζεο λέαο κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε λέσλ ζεζκψλ αλεμάξηεησλ,
ακεξφιεπησλ θαη αληηθεηκεληθψλ, πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ζα εληζρχνπλ ηνλ έιεγρν
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζα εγγπψληαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη
ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ζηε ζρέζε ηνπο κε ην θξάηνο θαη ζα βειηηψλνπλ ηελ δηνηθεηηθή
δξάζε, πξνζιακβάλνληαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πςεινχ επηπέδνπ. Έλαο απφ απηνχο
ηνπο ζεζκνχο είλαη θαη ην γλσζηφ ζε κεγάιε κεξίδα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ Αλψηαην
πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ λ. 2190/1994 σο
αλεμάξηεηε αξρή, απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην
ηνκέα, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ. Αλακθηζβήηεηα ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΑΔΠ
πξνθάιεζε κεγάιν πιήγκα ζην πειαηεηαθφ ζχζηεκα θαη απνηειεί θαίξηα ηνκή ζηηο
δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε. Γπζηπρψο φκσο άπεηξεο κε ζχλλνκεο
πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ παξαηεξνχληαη θαη κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ θαη
εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ην δπζλφεην θαη νγθψδεο ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην. Μηα απφ ηηο
πην βαζηθέο αηηίεο πνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα δελ βειηηψλεηαη θαη δελ εθζπγρξνλίδεηαη ε
ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ε έιιεηςε απινχ, επέιηθηνπ θαη ζαθνχο γξαπηνχ
λνκηθνχ πιαηζίνπ. Δλφο πιαηζίνπ πνπ ζα νδεγεί ζε μεθάζαξεο εξκελείεο, εχθνιε
θαηαλφεζε, θνηλέο θαη ζαθείο απνθάζεηο, ζα εληζρχεη ην θξάηνο δηθαίνπ, ηελ ηζφηηκε
κεηαρείξηζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ δηαθάλεηα, ζα απνηξέπεη παξεξκελείεο θαη θάιπςε ησλ
πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθά ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο
δηνίθεζεο.46
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014, Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο,
http://www.epdm.gr/Uploads/Files/files_for_content/Apofasi_C2014_10138.pdf.
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Μαξίλα Παπαδνπνχινπ, Οη πξνζιήςεηο ζην δεκόζην κέζσ ηνπ ΑΔΠ (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπια Α.Δ, 2005), ζ. 8-9 &
Δπηχρεο Φπηξάθεο, Σα ειεγθηηθά ζώκαηα ηεο δηνίθεζεο (Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010), ζ. 34-41.
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3.2. ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΑΔΠ
Απφ ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αλαδεηήζεθε ε εχξεζε ελφο νξζνινγηθνχ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ηα πιαίζηα απηά αλαηέζεθε ζε εηδηθνχο
εκπεηξνγλψκνλεο ε κειέηε εμεχξεζεο απηνχ ηνπ ηξφπνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ
θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα ζσζηά ιεηηνπξγνχζα θξαηηθή κεραλή πξέπεη λα
ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε έλα ζσζηφ θαη αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ γηα ηε
ζηειέρσζή ηεο. Έλα ζχζηεκα πνπ ζα νδεγεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ
ππαιιήινπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη επίζεο ζηελ απνδνηηθφηεξε δξάζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Η κειέηε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ςήθηζε ηνπ λ.
1811/1951, πνπ πεξηιάκβαλε έλα λέν Τπαιιειηθφ Κψδηθα, θαζηέξσλε ην δηαγσληζκφ σο
βαζηθφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην θαη φξηδε ηε ζχζηαζε ηνπ Αλσηάηνπ
πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (ΑΓΤ). Σν ΑΓΤ ζπζηάζεθε ιφγσ ηεο αλάγθεο λα
ππάξρεη έλα φξγαλν πνπ ζα ειέγρεη ηελ νκνηφκνξθε θαη δίθαηε εθαξκνγή ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ απνδφζεθαλ αξκνδηφηεηεο επηηειηθέο θαη γλσκνδνηηθέο
ζην ζχλνιν ησλ δεκνζηνυπαιιειηθψλ ζεκάησλ. Αξγφηεξα επεθηάζεθαλ νη αξκνδηφηεηέο
ηνπ ζηε ζχληαμε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο απηψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ηελ εθδίθαζε ππαιιειηθψλ πξνζθπγψλ, θαη γεληθά ζε
αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε θπβεξλεηηθά θαζήθνληα. ρεηηθά κε ηνπο
δηαγσληζκνχο, νξίζηεθε φηη θαλείο δελ ζα δηνξίδεηαη δεκφζηνο ππάιιεινο εάλ δελ
πεηχρεη ζε δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψλεη ην ΑΓΤ, ην νπνίν ήηαλ αξκφδην γηα ηελ έθδνζε
ηεο πξνθήξπμεο, ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
εμεηαζηέαο χιεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πίλαθεο
επηηπρφλησλ θαηαξηηδφηαλ απφ ηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο απηψλ
απνδφζεθε ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο θαη έηζη ην ΑΓΤ δελ είρε ειεγθηηθή
αξκνδηφηεηα σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ησλ πηλάθσλ. Απηφ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο
δηαθνξέο κε ην ζεκεξηλφ αληίζηνηρν φξγαλν, ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο
Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), πνπ δηελεξγεί ην ίδην, απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ ελζηάζεσο, ηνλ
έιεγρν ησλ δηαγσληζκψλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε άιιεο αξρήο. Σν ΑΓΤ είρε ηζρχ έσο ην
1974, θαζψο θαηαξγήζεθε κε ην λ.δ. 285/1974. Σα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ΑΓΤ έσο ηελ ίδξπζε ηνπ ΑΔΠ ίζρπαλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξφζιεςεο
ζην δεκφζην ηνκέα. Δηδηθφηεξα, κεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο ζπζηάζεθε λένο
Τπαιιειηθφο Κψδηθαο (π.δ. 611/1977), πνπ φξηδε φηη νη πξνζιήςεηο γίλνληαη κε
δηαγσληζκφ, ρσξίο λα νξίδεηαη αληίζηνηρν κε ην ΑΓΤ φξγαλν. Γηαρψξηδε ηνπο
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δηαγσληζκνχο ζε εηδηθνχο, λνκαξρηαθνχο θαη θνηλνχο. Οη εηδηθνί αθνξνχζαλ ηελ έθδνζε
πξνθήξπμεο θαηφπηλ αίηεζεο ηεο ελδηαθεξνκέλεο ππεξεζίαο, νη λνκαξρηαθνί
δηελεξγνχληαλ θάζε έηνο θαη νη θνηλνί αθνξνχζαλ ζέζεηο κε εηδηθά πξνζφληα θαη πηπρία
αλσηάησλ ή αλσηέξσλ ζρνιψλ. Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηαγσληζκψλ αζθείην
απφ ην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο θαη νη αξκφδηεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο νξίδνληαλ απφ ηελ
πνιηηηθή εγεζία. Οη έθηαθηνη θαη ζπκβαζηνχρνη ππάιιεινη δηνξίδνληαλ ρσξίο
δηαγσληζκφ. ηε ζπλέρεηα θαη κε ην λφκν 1320/1983 θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα ησλ
κνξίσλ θαη θαηαξγήζεθαλ νη δηαγσληζκνί. Οη πίλαθεο επηηπρφλησλ θαηαξηίδνληαλ απφ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε εηζαγσγή θξηηεξίσλ θαη κνξίσλ, γεγνλφο πνπ βνήζεζε λα
θξηζεί σο ην πην ακεξφιεπην ζχζηεκα επηινγήο. Με ηνπο λφκνπο 1943/1991 θαη
2026/1992 νξίζζεθε θαη πάιη ν δηαγσληζκφο σο ζχζηεκα πξφζιεςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε
θάπνηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (εληνπηφηεηα, βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ θ.α.). Αξκφδηα γηα
ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ κηα θεληξηθή επηηξνπή δηαγσληζκψλ. Σέινο, κε ηνλ
λ. 2190/1994, θνηλψο «λφκν Πεπνλή» απφ ην φλνκα ηνπ ππνπξγνχ πνπ ηνλ ζπλέηαμε,
θαζηεξψζεθε ε ζηειέρσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ζπζηάζεθε ην ΑΔΠ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο
δηνίθεζεο. Οπζηαζηηθά ην ΑΔΠ απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ ΑΓΤ κε πεξηνξηζκέλεο θαη
δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα.47

3.3. ΙΓΡΤΗ ΑΔΠ
Σν ΑΔΠ ζπζηάζεθε σο αλεμάξηεηε αξρή κε ην λ. 2190 πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 3
Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 1994 θαη κε έλαξμε ηζρχνο ηξηάληα εκέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζή ηνπ.
Οπζηαζηηθά αλέιαβε δξάζε ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο. θνπφο ηνπ λφκνπ ήηαλ λα
επηηεπρζεί, κε ηε ζχζηαζε κηαο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο θαη κε ηελ θαζηέξσζε
ελφο λένπ αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξφζιεςεο ζην δεκφζην, ε ζηειέρσζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο κε φζν ην δπλαηφλ πην δηαθαλείο, δίθαηνπο θαη αμηνθξαηηθνχο φξνπο
δεκηνπξγψληαο κηα αλεμάξηεηε θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο θαη λα
εμαιεηθζεί ε εμάξηεζε απηήο απφ ηηο θνκκαηηθέο θαη πειαηεηαθέο παξεκβάζεηο.
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Μαξίλα Παπαδνπνχινπ, Οη πξνζιήςεηο ζην δεκόζην κέζσ ηνπ ΑΔΠ (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπια Α.Δ, 2005), ζ. 1-8.
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ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζρεηηθά :
«Άξζξν 2. χζηαζε Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ
πληζηάηαη Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ην νπνίν
ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή. Σν ΑΔΠ δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ
θπβεξλεηηθά φξγαλα ή άιιε δηνηθεηηθή αξρή θαη νη πξάμεηο ηνπ δελ ππφθεηληαη ζε
ηεξαξρηθφ έιεγρν νχηε απφ άπνςε λνκηκφηεηαο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ
ην θαηά ην άξζξν 7 πξνζσπηθφ. Σν ΑΔΠ ππάγεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο ηεο
Κπβέξλεζεο.»48
Με ην άξζξν 3 παξ. β’ ηνπ Π.Γ. 147 (Α’ 27-6-11) ππάγεηαη πιένλ ζηνλ Τπνπξγφ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Η αλεμαξηεζία ηνπ ΑΔΠ θαηνρπξψλεηαη επηπιένλ κε ην άξζξν 103 παξ. 7 ηνπ
πληάγκαηνο (αλαζεψξεζε ηνπ 2001) θαη κε ην λφκν 3051/2002,49 πνπ πεξηιακβάλεη
ξπζκίζεηο γηα ηηο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο. Η ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε νθείιεηαη θαη ζηηο επηζεκάλζεηο θαη πηέζεηο ηνπ ΑΔΠ κέζσ ησλ εηήζησλ
εθζέζεψλ ηνπ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαζψο αληηκεηψπηδε ηελ άξλεζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ λα
απνδερηνχλ θαη λα ηεξήζνπλ ηηο λέεο δηαηάμεηο ζηα ζέκαηα ησλ πξνζιήςεσλ.
Θσξαθίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ηφζν ζπληαγκαηηθά φζν θαη λνκνζεηηθά ιφγσ ηεο
επηηαθηηθήο αλάγθεο λα εμειηρζεί θαη λα εληζρπζεί ε δεκφζηα δηνίθεζε κε δξάζεηο
λνκηκφηεηαο βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο, ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ, κε δηαθάλεηα, αμηνθξαηία θαη
αληηθεηκεληθφηεηα. Σν ΑΔΠ δελ ππάγεηαη ζε ηεξαξρηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν αιιά ζε
θνηλνβνπιεπηηθφ θαη δηθαζηηθφ έιεγρν. Ο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο αζθείηαη κε βάζε
ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Ο δηθαζηηθφο έιεγρνο αζθείηαη κε πξνζθπγή Τπνπξγνχ ζην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεψλ ηνπ.
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Νφκνο 2190/94 (ΦΔΚ Α΄ 28/03.03.1994) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ
δηνίθεζεο», άξζξν 2.
49
Νφκνο 3051/2002 (ΦΔΚ 220/Α/20-9-2002) «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο».
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3.4. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΑΔΠ

Καζήθνλ ηνπ ΑΔΠ είλαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ επηινγή θαη
πξφζιεςε αηφκσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο
φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην λφκν. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη ζε φιε ηελ
δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ θαη γεληθά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πξνζιήςεσλ,
απφ ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ έσο ηνλ δηνξηζκφ ησλ επηηπρφλησλ, ην ΑΔΠ είλαη ππεχζπλν
λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, δεκνζηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο
θαη αμηνθξαηίαο.
Αλαιπηηθφηεξα, έξγν ηνπ ΑΔΠ είλαη:


Η εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ επηινγή ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ

ή πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.


Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο απφ ηνπο θνξείο πνπ

δηελεξγνχλ απφ κφλνη ηνπο ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
γηα ηελ θάιπςε παξνδηθψλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ.


Η πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ κέζσ ηνπ γξαθείνπ

επηζεψξεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2190/1994 θαη άιιεο ηζρχνπζεο εηδηθέο
δηαηάμεηο.


Η επηβνιή θπξψζεσλ ζε φξγαλα θαη θνξείο πνπ απφ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη

φηη δελ ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ.50

3.5. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΑΔΠ

1.

Η έθδνζε πξνθήξπμεο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ή ηελ πξφζιεςε κνλίκσλ

ππαιιήισλ ή ππαιιήισλ κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη
εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε ζέζεσλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ, νη θαηεγνξίεο, νη θιάδνη ή νη εηδηθφηεηεο
πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θάζε πξνθήξπμε απνθαζίδνληαη αλάινγα απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο Κπβέξλεζεο, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη
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Δπηχρεο Φπηξάθεο, Σα ειεγθηηθά ζώκαηα ηεο δηνίθεζεο (Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010), ζ. 156-157.
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δεχηεξνπ βαζκνχ θαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ πεξί ΑΔΠ.
2.

Η ζπγθξφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ επηηξνπψλ.

3.

Η ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο

πξφζιεςεο, απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο έσο ηελ θαηάξηηζε πίλαθα
δηνξηζηέσλ γηα ηελ επηινγή κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα. Απηφ
επηηπγράλεηαη είηε κε ηε δηελέξγεηα γξαπηνχ δηαγσληζκνχ, είηε κε ηελ επηινγή
βάζεη πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, είηε κε εηδηθή
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.
Η πιήξσζε ζέζεσλ κε εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ
δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη πξνζηίζεηαη ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ ππνςεθίσλ.
4.

Ο έιεγρνο ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ ππνβάιινπλ νη

ππνςήθηνη, νη νπνίνη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο
δηνξηζηέσλ ή δελ ζπκθσλνχλ κε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο.
5.

Η παξνρή νδεγηψλ πξνο ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη, ζχκθσλα κε ην λφκν,

ζηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ηήξεζε εληαίσλ αξρψλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο
ηνπ (άξζξν 5 παξ. 1 γ΄ Ν. 2190/1994).
6.

Η ζέζπηζε δεπηεξνγελψλ θαλφλσλ δηθαίνπ είηε αλεμάξηεηα, είηε κε

ζπκκεηνρή ζε ζπλζέζεηο.
7.

Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ αλαθνηλψζεσλ γηα δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ) ή κε ζπκβάζεηο
κίζζσζεο έξγνπ (ΜΔ) πνπ δηελεξγνχλ νη ίδηνη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ.
1.

ηηο ΟΥ νη ζέζεηο αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο

εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ). Ο έιεγρνο εζηηάδεηαη ζηελ έγθξηζε ηεο
αλαθνίλσζεο ηνπ θνξέα πξφζιεςεο, πνπ γίλεηαη ζε δηάζηεκα είθνζη
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη
απνξξηπηέσλ, ζηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ζηελ
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο, θαζψο θαη ζε απηεπάγγειην έιεγρν ησλ πξνζιεπηέσλ. Με ηηο
ΟΥ θαιχπηνληαη παξνδηθέο αλάγθεο, αλάγθεο θαζαξηφηεηαο, εζηίαζεο,
ζίηηζεο θαη θχιαμεο θηηξίσλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ φισλ ησλ
ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ησλ ΝΠΙΓ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα
Τπνπξγεία

θαη

αθνξνχλ

θαηεγνξίεο

κφλν

δεπηεξνβάζκηαο

θαη

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αλάγθεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
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δξάζεσλ, θαηεπείγνπζεο ή επνρηθέο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο κε δίκελεο
ζπκβάζεηο,

απξφβιεπηεο

θαη

επείγνπζεο

αλάγθεο

φπσο

ζεηζκνί,

πιεκκχξεο, παγεηνί, ππξθαγηέο, αλάγθεο πξφζιεςεο εξγαηηθνχ θαη
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο δήκνπο, αλάγθεο πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη αλάγθεο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα
ηελ

δηελέξγεηα

ρξεκαηνδνηνχκελσλ

εξεπλεηηθψλ

έξγσλ

θαη

πξνγξακκάησλ απφ ΑΔΙ, ΣΔΙ, Δξεπλεηηθά θέληξα θαη Ιλζηηηνχηα (άξζξα
20, 21 Ν. 2190/94).
2.

ηηο ΜΔ ην ΑΔΠ ρνξεγεί βεβαίσζε ζηνπο θνξείο φηη νη ελ ιφγσ

ζπκβάζεηο δελ αθνξνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο
πνπ ππνβάιινπλ. Μεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ειέγρεη θαη εγθξίλεη
ηηο αλαθνηλψζεηο γηα ηε ζχλαςε ησλ ΜΔ θαη επίζεο ειέγρεη ηνπο πίλαθεο
δηνξηζηέσλ θαη απνξξηπηέσλ, εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ,
ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη αζθεί απηεπάγγειην έιεγρν ησλ δηνξηζηέσλ.
8.

Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο

θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πνπ δηελεξγνχλ νη δεκφζηνη
θνξείο γηα απαζρφιεζε ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηα νπνία
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα αλέξγσλ ηνπ
ΟΑΔΓ. Ο έιεγρνο εθθηλεί είηε απηεπαγγέιησο, είηε κεηά απφ αίηεκα ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ.51
9.

Ο έιεγρνο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ηα πιαίζηα θάιπςεο επηηαθηηθψλ αλαγθψλ
ησλ θνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ησλ
Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία πξνβαίλνπλ ζηε δεκηνπξγία
θαηαιφγσλ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν θαη ηνπο απνζηέιινπλ ζην
ΑΔΠ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ειέγρεη ην ρξφλν αλεξγίαο θαη ηελ εκεξνκελία
επηδφηεζεο αλεξγίαο ηνπο θαη θαηαξηίδεη ηειηθνχο πίλαθεο θαηά θιάδν θαη
εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν εκπεηξίαο θαη ηνλ ρξφλν αλεξγίαο (Ν.
3329/2005, άξζξν 10).52
10. Ο

έιεγρνο

λνκηκφηεηαο

ησλ

πηλάθσλ

θαηάηαμεο

αλαπιεξσηψλ

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ Δηδηθνχ
Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ηνπ Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πνπ
51

Ν. 4152/13 (ΦΔΚ 107 Α΄/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»,
άξζξν 1ν παξ. ΙΓ, ππνπαξάγξαθνο ΙΓ.Ι.
52
Ν. 3329/05 (ΦΔΚ 81 Α΄/04-04-05) «Eζληθφ χζηεµα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», άξζξν 10.
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θαηαξηίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζψο
θαη ν έιεγρνο ησλ ελζηάζεσλ ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο. Η αξκνδηφηεηα απηή
μεθίλεζε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 (Ν. 4395/2016, άξζξν ηξίην).
11. Η αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηε ζχζηαζε Δζληθνχ
Μεηξψνπ Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ
ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο πςειήο επζχλεο θαη πξνζφλησλ.
Σν ΑΔΠ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ειεθηξνληθή ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ, ηελ
εγγξαθή θαη ηε δηαγξαθή ησλ κειψλ, ηνλ έιεγρν, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη
ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ θαζψο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ.53 ηνλ
ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ ζην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αξκνδηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ΑΔΠ, πξψηνλ ζην Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο
Πξντζηακέλσλ κε δχν κέιε εθ ησλ νπνίσλ ην έλα σο Πξφεδξνο. Σν φξγαλν απηφ
είλαη αξκφδην γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ
Τπνπξγείσλ,

απηνηειψλ

δεκνζίσλ

ππεξεζηψλ,

ησλ

Απνθεληξσκέλσλ
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θαη δεχηεξνλ ζηε

Γηνηθήζεσλ, ησλ Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.

ζπκκεηνρή ζην πκβνχιην Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ κε δχν κέιε ζε ζχλνιν πέληε κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ.55
12. ηηο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΑΔΠ ππάγνληαη νη επηζεσξήζεηο πνπ
αζθεί κέζσ ηνπ γξαθείνπ επηζεψξεζεο απφ πκβνχινπο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηνπνζεηνχληαη σο Δπηζεσξεηέο ζην αληίζηνηρν γξαθείν. Οη
χκβνπινη-Δπηζεσξεηέο ηνπ ΑΔΠ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαθξηηηθνχ
ππαιιήινπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη
κπνξνχλ λα θαηαινγίζνπλ πξφζηηκν ζε βάξνο ησλ νξγάλσλ πνπ πξνέβεζαλ ζε
παξάλνκεο πξνζιήςεηο ίζν κε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ησλ παξάλνκα
πξνζιεθζέλησλ αηφκσλ. Οη Δπηζεσξήζεηο αζθνχληαη είηε θαηφπηλ εξσηήκαηνο
ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο, ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ, ή Αξρεγνχ θφκκαηνο, είηε
απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ππνςεθίνπ, ή ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ θαη ηεο
Γ..Δ.Δ.

53

Ν. 4369/16 (ΦΔΚ 33/Α/27-02-2016), άξζξν 3.
π.π., άξζξν 29.
55
ΑΔΠ, Δηήζηα έθζεζε 2016, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016?,
ζ. 53-63.
54
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Δηδηθφηεξα ην γξαθείν Δπηζεψξεζεο είλαη αξκφδην γηα:


Σνλ έιεγρν γηα παξάλνκεο πξνζιήςεηο ή απζαίξεηνπο δηνξηζκνχο πνπ

δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994. ηελ πεξίπησζε απηή πξνβαίλεη
κέζσ εξσηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο, ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ, ή ηνπ
Αξρεγνχ θφκκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, είηε απηεπαγγέιησο.


Σνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ λφκνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ

103 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο
ζε νξγαληθή ζέζε πνπ δελ είλαη λνκνζεηεκέλε. Δπηηξέπεηαη κφλν κε πξφβιεςε
απφ εηδηθφ λφκν θαη γηα θάιπςε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ θαη κε
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Πξνβαίλεη θαηφπηλ εξσηήκαηνο, φπσο ζηελ
πεξίπησζε 1, ή απηεπαγγέιησο ή αηηήκαηνο ησλ Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θαη ηεο Γ..Δ.Δ.


Σνλ έιεγρν εάλ εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη

νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ απαζρφιεζε απηνχ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ
παξνδηθψλ αλαγθψλ. Ο έιεγρνο εθθηλεί φπσο ζηελ πεξίπησζε 2.


Σελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο θαη ειέγρνπ εάλ ηεξνχληαη απφ φινπο φζνπο

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νη ηζρχνπζεο λφκηκεο
δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί. Η έξεπλα θαη πάιη μεθηλά φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο 2 θαη
3, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεκα θαη ν
ππνςήθηνο.
13. Σνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνξηζκψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο θνξείο
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 (πιήξσζε ζέζεσλ βάζεη πξνηεξαηφηεηαο). Ο
έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά ζε δείγκα ηνπιάρηζηνλ δέθα επί ηνηο
εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηνξηδνκέλσλ αλά θνξέα.56
14. Η ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο,
κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο. Η έθζεζε
ππνβάιιεηαη ηνλ Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλεη ην έξγν ηνπ
ΑΔΠ, ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ην
ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα, αλαθνξέο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη
πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ή βειηίσζεο απηψλ. Γεκνζηεχεηαη θαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.57

56
57

Ν. 2190/94, άξζξν 8.
Ν. 2190/94, άξζξν 10.
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3.6. ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΔΠ

3.6.1. ΤΝΘΔΗ ΑΔΠ
Σν ΑΔΠ απνηειείηαη απφ είθνζη νθηψ (28) κέιε θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Πξφεδξν,
ηξείο Αληηπξνέδξνπο θαη είθνζη ηέζζεξηο πκβνχινπο (Ν. 3839/10, άξζξν 6). Χο
χκβνπινη ηνπνζεηνχληαη άηνκα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλα
θαη κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΑΔΠ. Σα
άηνκα απηά είλαη ή έρνπλ ηειέζεη αλψηεξνη ή αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη
ή θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ΑΔΙ ή αλψηαηα ζηειέρε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ
θαη επηρεηξήζεσλ, ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή
επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά
50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη θαη ζπληαμηνχρνη σο ζχκβνπινη ζην ΑΔΠ, ιακβάλνληαο
πιήξεηο απνδνρέο, έσο φκσο ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 70 εηψλ. ηηο ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ή
ηνπ Αληηπξνέδξνπ δχλαηαη λα ππεξεηνχλ θαη έσο ην 75 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε ηελ
πξνυπφζεζε ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπο έρνπλ ειηθία άλσ
ησλ 67 εηψλ λα κελ μεπεξλά ην ½ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ.
ια ηα κέιε εθιέγνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα. Ο Πξφεδξνο θαη έλαο Αληηπξφεδξνο
εθιέγνληαη απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ δηαηειέζεη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί. Οη χκβνπινη
επηιέγνληαη θαηφπηλ δεκφζηαο αλαθνίλσζεο γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ.
Σα κέιε ηνπ ΑΔΠ ηνπνζεηνχληαη κε εμαεηή ζεηεία θαη κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο επί
ρξφλνπ πιήξνπο ή κε ζεηείαο. Η αλαλέσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ γίλεηαη
κε απφθαζε ηεο κείδνλνο Οινκέιεηαο, ελψ ησλ πκβνχισλ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε
ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ. Σα κέιε ηνπ ΑΔΠ είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο
θαη κφλν έσο πέληε απφ απηά πνπ δηνξίδνληαη κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ δχν ζέζεηο θαη
απζηεξά γηα κηα ηξηεηία, φπνπ θαηφπηλ επηιέγνπλ ηε κία ζέζε. Οη απνδνρέο ηνπο θαη
γεληθά ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα κε ηηο απνδνρέο θαη
ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνπο πκβνχινπο ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.58

58

Ν. 2190/94, άξζξν 4.
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3.6.2. ΟΡΓΑΝΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΔΠ
Σε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαζνξίδνπλ ηα ζπιινγηθά θαη κνλνκειή φξγαλά ηνπ. Η
ηνπνζέηεζε ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη ησλ πκβνχισλ ζηα αλσηέξσ φξγαλα γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ.59
πιινγηθά φξγαλα ηνπ ΑΔΠ είλαη:
1. H ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

πγθξνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Α..Δ.Π., πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο, ν νπνίνο
αλαπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ απφ ηνλ αξραηφηεξν
Αληηπξφεδξν θαη εάλ απνπζηάδνπλ φινη νη Αληηπξφεδξνη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν αξραηφηεξνο
χκβνπινο. Έρεη απαξηία κε ηελ παξνπζία ηνπ κηζνχ θαη ελφο επηπιένλ αξηζκνχ ησλ
κειψλ ηνπ.
2. Η ΔΛΑΧΝ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

πγθξνηείηαη απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ θαη απφ
επηά κέιε. Πξφεδξνο νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο Αληηπξφεδξνο κε αλαπιεξσηή ηνλ
αξραηφηεξν χκβνπιν.
3. ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ

πζηήλνληαη πέληε (Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄) Σκήκαηα, πνπ ην θαζέλα ζπγθξνηείηαη απφ
ηξεηο (3) πκβνχινπο. ην θάζε ηκήκα Πξφεδξνο νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο χκβνπινο κε
αλαπιεξσηή ηνλ επφκελν αξραηφηεξν. Σα κέιε αλαπιεξψλνληαη απφ άιινπο
ζπκβνχινπο.
Μνλνκειή ξγαλα είλαη:

59



Ο Πξφεδξνο



Οη Αληηπξφεδξνη



Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ

Απφθαζε Οινκέιεηαο ΑΔΠ 72/13 (ΦΔΚ Β΄ 997/18.7.03) «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΑΔΠ», άξζξν 15.
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ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΟΤ ΑΔΠ

3.7.

3.7.1. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

1.

Τπνβάιιεη πξφηαζε γηα έθδνζε απφθαζεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ θαη

άιισλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ (άξζξν 17 παξ. 2 θαη 18 παξ. 1 Ν.
2190/94).
2.

Τπνβάιιεη πξφηαζε σο πξνο ηελ ζχζηαζε ζέζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ

ππεξεζηψλ ηνπ ΑΔΠ (άξζξν 2 παξ. 5, Ν. 3051/02).
3.

πληάζζεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ (άξζξν 2 παξ. 7, Ν. 3051/02)

θαη ηνλ θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο (άξζξν 2 παξ. 3, Ν. 3051/02).
4.

Δηνηκάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε (άξζξν 10, Ν. 2190/1994).

5.

πγθξνηεί ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γξαπηψλ Γηαγσληζκψλ (άξζξν 17 παξ.

1, Ν. 2190/1994).
6.

Δπηιέγεη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο (άξζξν 7, Ν. 2190/1994).

7.

Γηαηππψλεη γλψκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ (άξζξν 3

παξ. 7, Ν. 2190/94).
8.

Καζνξίδεη θαη πξνηείλεη ηα πάγηα κέξε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνθεξχμεσλ

(άξζξν 10 παξ. 1, Ν. 3051/02).
9.

Δπηιακβάλεηαη ηηο ζέζεηο ζην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηα

ππεξεζηαθά ζέκαηά ηνπο, ζηα νπνία απαηηείηαη γλψκε ή απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 12 παξ. 4, Ν. 3051/02).
10. Γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Πξφεδξν (ή γηα
ζχγθιηζε ηεο Οινκέιεηαο φηαλ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο ην δεηήζεη απφ ηνλ Πξφεδξν
(άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο).
11. Διέγρεη εάλ νη εγθξίζεηο ή απνθάζεηο γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζπκθσλνχλ κε ην άξζξν 103 παξ. 2 θαη 3 ηνπ
πληάγκαηνο, πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνζιήςεηο γηα θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ
θαη εηδηθνχ πξνζσπηθνχ (άξζξν 3 παξ. 3, Ν. 2190/94).
12. Δηζεγείηαη λα εθδνζεί θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα απνδεκηψζεηο κειψλ
πνπ κεηέρνπλ ζε επηηξνπέο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζιεςεο
(άξζξν 17 παξ. 6, Ν. 2190/94).
13. Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο
ηήξεζεο ηεο ελφηεηαο ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ, αλάθιεζεο ή ηξνπνπνίεζεο
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απφθαζεο ηεο Διάζζνλνο Οινκέιεηαο ή Σκήκαηνο θαη επίζεο ζέκαηα κε ζαθνχο
εξκελείαο θάπνηαο δηάηαμεο.

3.7.2. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΔΛΑΟΝΟ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

1.

Διέγρεη ηηο πξνθεξχμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πξηλ ηελ δεκνζίεπζή

ηνπο θαη αλ θξίλεη ν Πξφεδξνο φηη ρξεηάδεηαη, φπσο πεξηπηψζεηο εμέηαζεο
ππνςεθίσλ ζε εηδηθή χιε, ή απφδεημεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο κε ηίηινπο
ζπνπδψλ θαη φρη κε εμεηάζεηο (άξζξν 17 παξ. 3, Ν. 2190/94), ή θαζνξηζκφ
πξφζζεησλ πξνζφλησλ ή δηεμαγσγή πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ή εμέηαζεο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (άξζξν 18 παξ. 7, Ν. 2190/1994), ή εθαξκνγή
εηδηθήο εμέηαζεο βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 2190/1994. Μπνξεί
λα νξίζεη γηα ππνβνιή αηηήζεσλ πξνζεζκία κηθξφηεξε ησλ 20 εκεξψλ, φρη
φκσο θάησ ησλ 15 εκεξψλ (άξζξν 16 παξ. 4, Ν. 2190/94).
2.

Απνθαζίδεη φηαλ ηίζεηαη ζέκα ακθηζβήηεζεο ζηνλ ηξφπν

πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ κεηαμχ ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ ή ησλ θξηηεξίσλ
(άξζξν 18 παξ. 1, Ν. 2190/1994).
3.

Οξίδεη

ηνπο

βαζκνινγεηέο

θαη

αλαβαζκνινγεηέο

θαηφπηλ

πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ
(άξζξν 17 παξ. 1, Ν. 2190/94).
4.

Απνθαζίδεη θαη απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζην

ΑΔΠ, θαηφπηλ παξαπνκπήο ηνπ Πξνέδξνπ.
5.

Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ησλ Σκεκάησλ φηαλ δελ ππάξρεη νκφθσλε

απφθαζε θαη παξαπέκπνληαη ζηελ Διάζζνλα Οινκέιεηα.
6.

Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή κε αηηήκαηνο θνξέα γηα δηεμαγσγή

απφ ην ΑΔΠ ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαηφπηλ
παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ Πξφεδξν (άξζξν 10 παξ. 6, Ν. 3051/2002).

3.7.3. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΑΔΠ
Οη ππνζέζεηο πνπ επηιακβάλνληαη ηα Σκήκαηα θαηαλέκνληαη κεηαμχ απηψλ απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο δχλαηαη λα κεηαθέξεη ππφζεζε ζε άιιν Σκήκα απφ απηφ
πνπ έρεη θαηαλεκεζεί, εάλ δηαπηζηψζεη θαζπζηέξεζε ζηελ δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζή
ηνπ.
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1.

Δμεηάδνπλ ηηο ελζηάζεηο ή ηηο αηηήζεηο ζεξαπείαο ησλ ππνςεθίσλ,

θπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο θαη ηνπο πίλαθεο ησλ δηνξηζηέσλ, αζθνχλ
απηεπάγγειην έιεγρν θαη δηαζέηνπλ ηνπο δηνξηζηένπο ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο
γηα δηνξηζκφ.
2.

Αζθνχλ ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν θαη εμεηάδνπλ ηηο ελζηάζεηο ή αηηήζεηο

ζεξαπείαο ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ θνξείο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ Ν. 2527/1997, ηνπ άξζξνπ
18 παξ. 8 ηνπ Ν. 2539/1997 θαη ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ Ν. 2716/1999, ή ζε
πεξηπηψζεηο πνπ ε δηεμαγσγή γίλεηαη απφ ηνπο θνξείο θαη ν έιεγρνο απφ ην ΑΔΠ
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη αξκφδηα ηα απνθεληξσκέλα Σκήκαηα ή ηα
Μνλνκειή φξγαλα.
3.

Αζθνχλ απηεπάγγειην έιεγρν, εμεηάδνπλ ελζηάζεηο, θπξψλνπλ πίλαθεο θαη

νινθιεξψλνπλ ηελ δηαδηθαζία ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ θνξέσλ (άξζξν 10 παξ. 6 ηνπ Ν. 3051/2002).

3.7.4. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΑΔΠ


Τπνβάιιεη ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ηελ εηήζηα

έθζεζε ηνπ Α..Δ.Π.


Δθπξνζσπεί ην Α..Δ.Π. δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο.



Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ σο δηνηθεηηθφο

πξντζηάκελνο, ζπληνλίδεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Α..Δ.Π. θαη επηβιέπεη
ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ.


Απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα γξαπηνχ δηαγσληζκνχ θαη’ εθαξκνγή ηεο

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 2190/1994.


πγθξνηεί ηηο απαξαίηεηεο επηηξνπέο, φπσο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή γηα ηε

δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ κε θξηηήξηα (άξζξν 18, Ν. 2190/94), ηηο επηηξνπέο
επηινγήο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ (άξζξν 19, Ν. 2190/94), ηελ
επηηξνπή γηα δηελέξγεηα εηδηθήο γξαπηήο δνθηκαζίαο (άξζξν 18 παξ. 3, Ν.
2190/94), ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη ηελ επηηξνπή ηνπ εηδηθεπκέλνπ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο ζπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο απφ
ηα κέιε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ, ή ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή
αθφκα θαη ηδηψηεο πνπ θαηέρνπλ εηδηθέο γλψζεηο ζηελ εμέηαζε εηδηθψλ ζεκάησλ
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ (άξζξν 29, Ν. 2190/1994).
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Δθδίδεη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΔΠ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο

πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ
Ν. 2190/1994, θαζψο θαη ηηο πξνθεξχμεηο γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ ΑΔΠ.


Αζθεί γεληθά θάζε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηηο εθάζηνηε

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.


Απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε άιιν ζέκα ηνπ ΑΔΠ πνπ πξνθχπηεη θαη δελ

ππάγεηαη κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ αξκνδηφηεηα θάπνηνπ
άιινπ νξγάλνπ ηνπ ΑΔΠ.


Δλεκεξψλεη ηελ Οινκέιεηα γηα θάζε ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην

ΑΔΠ.

3.7.5. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΧΝ


Διέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνθεληξσκέλσλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ,

θαηφπηλ ηεο θαηαλνκήο απφ ηνλ Πξφεδξν.


Δπνπηεχνπλ θαη ζπληνλίδνπλ θαζνξηζκέλα απφ ηνλ Πξφεδξν ηκήκαηα

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΔΠ.


Αζθνχλ θάζε απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη ππνγξάθνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα

ή ηηο πξάμεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.


Διέγρνπλ ηηο πξνθεξχμεηο πνπ εθδίδεη ην ΑΔΠ, θαηφπηλ αλάζεζεο κε

πξάμε απφ ηνλ Πξφεδξν.


Γεληθά είλαη ππεχζπλνη γηα φ,ηη αλαηίζεηαη ζ’ απηνχο κε πξάμε ηνπ

Πξνέδξνπ ή κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΑΔΠ.

3.7.6. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΟΤ ΑΔΠ


Διέγρνπλ ηηο πξνθεξχμεηο πνπ εθδίδνπλ νη θνξείο θαη’ εθαξκνγή ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997 ή βάζεη άιισλ εηδηθψλ
δηαηάμεσλ.


Διέγρνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο θνξέσλ γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ

πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994
ή άιισλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
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Αζθνχλ απηεπάγγειην έιεγρν θαη εμεηάδνπλ ηηο ελζηάζεηο ή ηηο αηηήζεηο

ζεξαπείαο ζε δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ζέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη είηε απφ ην ΑΔΠ
είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο, φηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δελ μεπεξλά
ηνπο εθαηφ (100) ζε αξηζκφ θαηφπηλ πξάμεο αλάζεζεο ηνπ Πξνέδξνπ.


Γεληθά αζθνχλ θάζε έξγν πνπ ηνπο αλαηίζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΑΔΠ.60

3.8.

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΟΤ ΑΔΠ

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΑΔΠ εθηφο ησλ 28 κειψλ αλήθεη ην εηδηθεπκέλν
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ βνεζνχλ ηα φξγαλα ζηελ
απνζηνιή ηνπ έξγνπ ηνπο.

3.8.1. ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ (ΔΔΠ)
Σν εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη σο ηαθηηθφ πξνζσπηθφ
θαηφπηλ δηαδηθαζίαο επηινγήο κε έθδνζε πξνθήξπμεο απφ ην ΑΔΠ θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2190/1994. Οξίδεηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ, πνπ εμεηάδεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ
ππνςεθίσλ θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ψζηε λα εληνπίζεη ηνλ θαηάιιειν ππνςήθην γηα
ηελ θάζε εηδηθφηεηα. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ εθαξκφδεη θαη άιια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο,
φπσο ηελ δεκφζηα ζπλέληεπμε. Η δηαβάζκηζε ησλ ζέζεσλ απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ν
θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΑΔΠ. Οη εηδηθνί
επηζηήκνλεο επηθνπξνχλ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ ΑΔΠ, ηνπο
Πξνέδξνπο ηεο Διάζζνλνο Οινκέιεηαο θαη ησλ Σκεκάησλ, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ
Απνθεληξσκέλσλ

Σκεκάησλ,

ηνπο

πκβνχινπο

θαη

ηνπο

Δπηζεσξεηέο,

ζηελ

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη θαη ζε ζέζεηο βνεζνχ
επηζεσξεηή, φπνπ δηελεξγνχλ φιεο ηηο πξάμεηο επηζεψξεζεο εθηφο ηεο έθζεζεο
επηζεψξεζεο, πνπ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ επηζεσξεηή. Δπίζεο ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο
δηαγσληζκψλ, εθπξνζσπνχλ ην ΑΔΠ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο, ππνβάιινπλ πξνηάζεηο
γηα ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, επηκεινχληαη
επηζηεκνληθά ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΑΔΠ, ζρεδηάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη
60

π.π., άξζξα 15 έσο 20.
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ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα
ειεθηξνληθήο θχζεσο ζην ΑΔΠ, φπσο νη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο, ε δηαχγεηα, ηα αλνηθηά
δεδνκέλα θαη γεληθά φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ππνβάιινπλ
πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο
ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΔΠ, βνεζνχλ ηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο θαη ζπληάζζνπλ
λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. Έσο ηψξα έρνπλ θαιπθζεί νη 11 απφ ηηο 18 πξνβιεπφκελεο ζέζεηο
εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΑΔΠ.61

3.8.2. ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ
Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απνηειεί ηελ γξακκαηεία ηνπ ΑΔΠ. Παξέρεη ηελ δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη βνεζά ηα κέιε ηνπ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο νξίδεηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο,
πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΑΔΠ θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο. Η νξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο, νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ν
αξηζκφο ησλ ζέζεσλ, νη θιάδνη θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα θαζήθνληά ηνπο
θαη γεληθά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή θαζνξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα,
θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο θαη εηζήγεζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ.
Έξγν ηεο Γξακκαηείαο είλαη λα παξέρεη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαη λα βνεζά ηα κέιε ζηελ δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ ζεκάησλ
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ζηελ έθζεζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ έηνπο 2016,
ζηελ Γξακκαηεία ππεξεηνχλ 220 ππάιιεινη.62
Η Γξακκαηεία απνηειείηαη απφ:
Σελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο- πεξηιακβάλεη ηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, ηελ
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, ηελ Γηεχζπλζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Απηνκαηηζκνχ θαη ηελ
Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηνίθεζεο.
Σελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ- πεξηιακβάλεη ηελ Γηεχζπλζε Πξνθεξχμεσλ, ηελ
Γηεχζπλζε Γξαπηψλ Γηαγσληζκψλ θαη Δπηινγήο ΔΔΔ, ηελ Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ κε
ζεηξά Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ Δπνρηθνχ Πξνζσπηθνχ.

61

Ν. 2190/94, άξζξν 19 & ΑΔΠ, Δηήζηα έθζεζε 2016,
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016?, ζ. 21.
62
Ν. 2190/94, άξζξν 7 & ΑΔΠ, Δηήζηα έθζεζε 2016,
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016? , ζ. 22-24.
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Σα Αλεμάξηεηα Σκήκαηα- πεξηιακβάλνπλ ην Γξαθείν Πξνέδξνπ, ην Γξαθείν
Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ην Σκήκα
Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ θαη 12 Γξαθεία Γξακκαηείαο Απνθεληξσκέλσλ Σκεκάησλ.63

4. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ

4.1. ΔΙΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ

Με ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο απφ ηνλ ΑΔΠ αξρίδεη ε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ κε
γξαπηφ δηαγσληζκφ ή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή κε
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.

4.1.1. ΓΡΑΠΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Με γξαπηφ δηαγσληζκφ επηιέγνληαη ππάιιεινη θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ),
Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη θαιχπηνληαη ζέζεηο γηα
θνηλέο εηδηθφηεηεο (δηνηθεηηθνχ-νηθνλνκηθνχ), γηα εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηξάπεδεο ηνπ δεκνζίνπ θαη γηα ζέζεηο κε πςειφ βαζκφ
εμεηδίθεπζεο (ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ζηελνγξάθνη θηι.). Γηελεξγείηαη απφ
Κεληξηθή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΑΔΠ. Ο δηαγσληζκφο κπνξεί
λα είλαη θνηλφο γηα πνιινχο θνξείο, έλαο δηαγσληζκφο γηα έλα κφλν θνξέα θαη εηδηθφο
δηαγσληζκφο γηα νξηζκέλν θιάδν ή εηδηθφηεηα. Παλειιήληνο θνηλφο δηαγσληζκφο γίλεηαη
κηα θνξά ην έηνο (θάηη πνπ δελ ηεξείηαη-θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε ειάρηζηεο θνξέο). Με
θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ ΑΔΠ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
επηηξνπψλ, δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ, θαζνξηζκφο ηεο εμεηαζηέαο χιεο, ηξφπνο
βαζκνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, βαζκνινγεηέο θαη αλαβαζκνινγεηέο). Απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ ην ΑΔΠ έρεη δηεμαγάγεη πεξίπνπ 35 γξαπηνχο δηαγσληζκνχο.64

63

Τ.Α. 42799/03 (ΦΔΚ Β΄1863/12.12.03) «Καζνξηζκφο ηεο νξγάλσζεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΑΔΠ», άξζξν 2.
ΑΔΠ,Δηήζηα έθζεζε 2015 https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2015?, ζ.
26.
64
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Σα βαζηθά θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ θνηλνχ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ είλαη:


Ο βαζκφο γξαπηήο εμέηαζεο



Ο δηδαθηνξηθφο ηίηινο



Ο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο



Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ



Οη κήλεο εκπεηξίαο



Η εληνπηφηεηα

Σα θξηηήξηα δηαθέξνπλ γηα ηνπο δηαγσληζκνχο εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθά γηα εηδηθέο
ζέζεηο.65 Ο γξαπηφο δηαγσληζκφο δηαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
επηινγήο πξνζσπηθνχ, γη’ απηφ θαη ην ΑΔΠ πξνηείλεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ λα
θαζηεξσζεί ζχζηεκα εηζαγσγήο ζην δεκφζην ζπλδπαζηηθφ εηδηθήο γξαπηήο δνθηκαζίαο
θαη πξνζφλησλ, θαζψο νη δηαγσληζκνί κε επηινγή θξηηεξίσλ ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο
ππνθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, θάηη πνπ δελ είλαη δίθαην,
ηζφηηκν θαη αληηθεηκεληθφ.

4.1.2. ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΜΔ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ
Με ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο επηιέγνληαη ππάιιεινη θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ),
Σερλνινγηθήο (ΣΔ), Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) θαη Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ),
θαηαξηίδνληαη πίλαθεο θζίλνπζαο θαηάηαμεο βάζεη βαζκνινγνχκελσλ αληηθεηκεληθψλ
θξηηεξίσλ θαη επηιέγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ θαηαηάρζεθαλ ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ηνπ
πίλαθα.

Δδψ

πεξηιακβάλνληαη

θαη

ζπκπιεξσκαηηθά

κέηξα

αμηνιφγεζεο

πνπ

απνθαζίζηεθαλ κε λεφηεξεο δηαηάμεηο. Έηζη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θνξέα θαη κε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΑΔΠ, κπνξεί λα νξηζζνχλ θαη άιια πξνζφληα ζηελ πξνθήξπμε γηα
εμαθξίβσζε εηδηθψλ γλψζεσλ, φπσο ε πξαθηηθή δνθηκαζία ή ε εμέηαζε κε Η/Τ ή άιιεο
ζπζθεπέο ή ε εηδηθή γξαπηή δνθηκαζία (ηεζη δεμηνηήησλ) ή ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.66
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη δηαηάμεηο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ κε γξαπηφ δηαγσληζκφ.
ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ην ΑΔΠ δηεμήγαγε πάλσ απφ 110 δηαγσληζκνχο κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο.
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Ν. 2190/94, άξζξα 15, 16, 17.
ΑΔΠ, Δηήζηα έθζεζε 2015 https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2015, ζ.
27.
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Σα βαζηθά θξηηήξηα θαηάηαμεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο είλαη:


Οη ηίηινη ζπνπδψλ (βαζηθφο ηίηινο θαη δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ)



Οη Μεηαπηπρηαθνί θαη Γηδαθηνξηθνί ηίηινη (γηα ΠΔ θαη ΣΔ)



Η εκπεηξία



Η γλψζε μέλεο γιψζζαο



Η εληνπηφηεηα



Η ζπλέληεπμε. ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πνπ δηεμάγεη ην ΑΔΠ,

ζπλέληεπμε δηελεξγείηαη κφλνλ φηαλ ηε δεηήζεη ν νηθείνο θνξέαο κε αίηεκά ηνπ
πξνο ην ΑΔΠ θαη αλαθέξεηαη απαξαηηήησο ζηελ πξνθήξπμε. ηαλ ηε δηαδηθαζία
πξφζιεςεο δηελεξγεί ν ίδηνο ν θνξέαο, νη θιάδνη ή εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα
δηελεξγεζεί ζπλέληεπμε πξέπεη λα νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Καη ζηηο δχν
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην ΑΔΠ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα απνθιείεη ηε
δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο.
Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ ηα βαζηθά θξηηήξηα είλαη:


Ο αξηζκφο ησλ ηέθλσλ (αλήιηθα ηέθλα, ηέθλν πνιχηεθλεο ή ηξίηεθλεο

νηθνγέλεηαο)


Ο ρξφλνο αλεξγίαο



Ο ρξφλνο εκπεηξίαο



Η ειηθία



Η εληνπηφηεηα.67

5. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ

Γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ λα ηζρχνπλ ηα
εμήο:
1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο (Ν. 2431/1996 κε ηνπο πεξηνξηζκνχο
ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 απηνχ). Δπίζεο θαη φζνη απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα
κε πνιηηνγξάθεζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ απφθηεζή ηεο,
εθηφο εάλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξνυπφζεζε λα γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε

67

Ν. 2190/94, άξζξν 1.
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βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξηδφκελνπ θιάδνπ θαη λα
ην απνδεηθλχνπλ κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ν.
4027/2011, άξζξν 9. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ
πξνθεξπρζεί, Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί,
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη
Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Έιιελεο θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε
απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (Ν.Γ. 3832/1958).
2. Να έρνπλ γελλεζεί απφ-έσο δει. ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγία πνπ νξίδεηαη
ζηελ πξνθήξπμε.
3. Να έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
ζέζεο πνπ επηιέγνπλ (Ν. 4210/2013, αξ. 7, παξ. 1).
4. Να κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ (άξζξν 8 Ν. 3528/2007), νχηε θαηά ην
ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά
ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ, φπσο:
α) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα
θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε
θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο
ηεο γελεηήζηαο δσήο.
β) Να κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή
θαη’ άιινλ λφκηκν ηξφπν (άξζξν 43, Ν. 4139/2013) γηα θαθνχξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα απηφ έρεη παξαγξαθεί.
γ) Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα
φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
δ) Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή),
ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο
θαηαζηάζεηο.
ε) Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο
ηεο νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν
ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία
απφ ηελ απφιπζε.
5. Οη άλδξεο θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο
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ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. Γελ απαηηείηαη
εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο κέινπο
ηεο ΔΔ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε ρψξα ηνπο ηέηνηα ππνρξέσζε θαη
έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί σο Έιιελεο πνιίηεο.
6. Να θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα/ηδηφηεηεο (π.ρ. πηπρίν, ηίηιν μέλεο
γιψζζαο), φπσο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο
ησλ πηπρίσλ ηνπο, εθφζνλ ηα ηειεπηαία απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αηηήζεσο
ζπκκεηνρήο.
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α’ θαη
β’ βαζκίδαο θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ πνπ δηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Ν. 2190/1994,
πξηλ ηε ζπκπιήξσζε πεληαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο. Η απαγφξεπζε απηή
αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ε ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα.68

6. ΣΑΓΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

6.1. ΔΚΓΟΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Η πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ κε δηαγσληζκφ εθδίδεηαη απφ ην ΑΔΠ θαηφπηλ
απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 1 παξ. 1, Ν. 2190/94) θαη πεξηιακβάλεη:


Σνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαηά θαηεγνξίεο, θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο θαη θαηά

ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν.


Σελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ.



Σα πξνζφληα πξφζιεςεο (γεληθά θαη εηδηθά).



Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.



Σελ εμεηαζηέα χιε.



Σελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ



Σηο αξρέο φπνπ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο.

68

ΑΔΠ, Πξνθήξπμε 12Κ/2017),
http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/1%CE%93_2017/comp1%CE
%93_2017.pdf?lve, παξάξηεκα Α΄, ζ. 32.
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Δπίζεο ζηελ θάζε πξνθήξπμε πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη παξαξηήκαηα κε αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο:


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Γεληθά πξνζφληα πξφζιεςεο



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Δπηζπλαπηφκελα κε ηελ αίηεζε δηθαηνινγεηηθά-

πηζηνπνηεηηθά


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ- Σξφπνη απφδεημεο



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Σίηινη Γισζζνκάζεηαο- Σξφπνο απφδεημεο



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: Δηδηθέο θαηεγνξίεο ζέζεσλ- Σξφπνο απφδεημεο



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Σ:

Γεληθέο

νδεγίεο

ζπκπιήξσζεο-ππνβνιήο

ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ.
Η πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη, ζηελ πεξίπησζε γξαπηνχ δηαγσληζκνχ, ζαξάληα εκέξεο
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο
πιήξσζεο ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη πξφζιεςεο ΔΔΠ, δεθαπέληε εκέξεο πξηλ.
Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ θαη
ζε κία ηνπηθή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη ζέζεηο θαη κεηαδίδεηαη
αλαθνίλσζε ηεο πξνθήξπμεο ππνρξεσηηθά απφ ηα θξαηηθά ξαδηνηειενπηηθά κέζα.

6.2. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ

Οη ππνςήθηνη, αθνχ κειεηήζνπλ ηελ πξνθήξπμε πξνζεθηηθά θαη δηαπηζηψζνπλ φηη
πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη,
πξέπεη:
1.

Να ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο

ζην ΑΔΠ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηνχ. Η αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ηηο
γεληθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο-ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ θάζε
πξνθήξπμε σο παξάξηεκα. Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε ζσζηήο
ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ιακβάλνπλ
αξηζκφ πξσηνθφιινπ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ζην ΑΔΠ. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε.
2.

Να απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζε

θάθειν κεγέζνπο Α4 ή ζε εηδηθφ θάθειν ΑΔΠ POST (πνπ δηαλέκεηαη απφ ηα
ΔΛΣΑ), εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
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πκπιεξσκέλε

θαη

ππνγεγξακκέλε

ηελ

εθηππσκέλε

κνξθή

ηεο

ειεθηξνληθήο αίηεζεο θαζψο αλππφγξαθεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.


Παξάβνιν ηξηψλ (3) Δπξψ, πνπ πξνκεζεχεηαη ν ππνςήθηνο είηε

ειεθηξνληθά είηε απφ Γεκφζην Σακείν. Γηα εμππεξέηεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ
ππνςεθίσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ ππάξρεη ζρεηηθφο ζχλδεζκνο κε ηελ
νλνκαζία «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ».69


Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή

άιισλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία
γελλήζεψο ηνπ (δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο, αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο,
πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο).


Σα

απαξαίηεηα,

κε

βάζε

ηελ

πξνθήξπμε,

δηθαηνινγεηηθά

πνπ

απνδεηθλχνπλ ηα πξνζφληα ή ηηο ηδηφηεηεο πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο. Δάλ δελ πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,
δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζφληα ή ηα θξηηήξηα ή νη ηδηφηεηεο πνπ δειψλνπλ
κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (Π.Δ. ή Σ.Δ. ή Γ.Δ. ). Η ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ αηηήζεσλ θαη ε
επηινγή πνιιψλ θαηεγνξηψλ ζηελ ίδηα πξνθήξπμε νδεγεί ζηελ απνβνιή ηνπ ππνςεθίνπ
απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία κε απφθαζε ηεο νηθείαο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο.70

6.3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΙΝΑΚΧΝ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Μεηά ηελ ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη νηθείεο επηηξνπέο
ειέγρνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ. ε γξαπηφ δηαγσληζκφ ην ΑΔΠ ζπγθξνηεί
θεληξηθή επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. ε απηή ηε θάζε ιακβάλνπλ κέξνο φιεο
69

… Με ηελ ππ' αξηζκ. ΓΙΑΓΙΠΤΓ/ΣΠΔΑΓ/Φ.18/33296,30202/17 (ΦΔΚ 362 Β/9-2-2017) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηα πξνβιεπφκελα παξάβνια αλαπξνζαξκφδνληαη σο εμήο:
Σν παξάβνιν ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή ζε δηαδηθαζία επηινγήο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ή ζε
ινηπέο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) επξψ.
Σν παξάβνιν ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ εηδηθή γξαπηή δνθηκαζία (ηεζη δεμηνηήησλ) γηα δηνξηζκφ ζην Γεκφζην θαη ηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα νξίδεηαη ζε δέθα (10) επξψ.
Σν παξάβνιν ππνβνιήο έλζηαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη (20) επξψ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ
πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. Σν αλαπξνζαξκνδφκελν πνζφ ηνπ παξαβφινπ ηεο έλζηαζεο δελ ηζρχεη γηα πξνθεξχμεηο πνπ
έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
70
Ν. 2190/94, άξζξν 16.
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νη δνθηκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη δηελεξγνχληαη απφ ηηο νηθείεο
επηηξνπέο. Οη επηηξνπέο ειέγρνπλ ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε απνθιείνπλ φζνπο δελ ηα έρνπλ.
Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία επηινγήο, νη επηηξνπέο θαηαξηίδνπλ
πίλαθεο επηηπρίαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαη πάλσ απφ ηελ θαζνξηζκέλε βάζε.
Απνζηέιινπλ ηνπο πίλαθεο ζην ΑΔΠ, ην νπνίν ηνπο δεκνζηνπνηεί θαη ηνπο αλαξηά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα
εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο θαηαρψξεζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν, είηε ηαρπδξνκηθά,
είηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο είηε ειεθηξνληθά ζε εηδηθή δηεχζπλζε ηνπ ΑΔΠ. ηελ
έλζηαζε επηζπλάπηεηαη θαη ζρεηηθφ παξάβνιν, δηαθνξεηηθά ε έλζηαζε δελ εμεηάδεηαη. Σν
ΑΔΠ ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ειέγρεη ηε
λνκηκφηεηα ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ππνςεθίσλ. Μεηά ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ,
θαηαξηίδεη ηνπο «ΟΡΙΣΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΗ» ππνςεθίσλ θαη ζχκθσλα κε
απηνχο ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ αξηζκφ αηφκσλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχρζεθαλ.
Αθνινχζσο, νη πίλαθεο απηνί αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ θαη
απνζηέιινληαη απφ ην ΑΔΠ γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ηεχρνο
Γ΄).

6.4. ΓΙΑΘΔΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ

Με απφθαζή ηνπ ην ΑΔΠ δηαζέηεη ηνπο επηηπρφληεο, κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ
πίλαθα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπο, ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα
λνκηθά πξφζσπα γηα λα δηνξηζηνχλ. Δάλ ν δηνξηζηένο δελ απνδερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή
παξαηηεζεί, νη ππεξεζίεο ελεκεξψλνπλ ην ΑΔΠ, πνπ δηαζέηεη ηνλ επφκελν επηηπρφληα.
Η δηαδηθαζία απηή δηαξθεί γηα έλα έηνο απφ ηελ έθδνζε ησλ πηλάθσλ επηηπρίαο.71

71

Ν. 2190/94, άξζξν 17.
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ΜΔΡΟ 3ο
7. ΤΓΚΡΙΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΧΝ ΠΛΑΙΙΧΝ ΚΑΙ ΚΑΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ

7.1. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ

Πξηλ επηρεηξεζεί ε αλαιπηηθή ζχγθξηζε ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ηεο EPSO θαη ηνπ
ΑΔΠ, ζα αλαθεξζεί μερσξηζηά ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηα δηέπεη θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ
αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.

7.1.1. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ EPSO
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο EPSO ην απνηεινχλ:
1. Οη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
Δπηηξνπήο, ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο θαη
Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή ηεο 25εο Ινπιίνπ
2002 γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο επηινγήο
πξνζσπηθνχ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΚΤΚ φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη
εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 45 θαη 45α, ην παξάξηεκα ΙΙΙ κε ζέκα
ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ θαη εηδηθά ην άξζξν 7, ην άξζξν 12 παξ. 2 ησλ
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο πξνζιήςεηο εθηάθησλ ππαιιήισλ θαη ην άξζξν 82
παξ. 2 ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο πξνζιήςεηο ησλ ζπκβαζηνχρσλ
ππαιιήισλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξφιν πνπ ζηνλ ΚΤΚ θαηακεηξνχληαη έσο
ζήκεξα πεξίπνπ 140 ηξνπνπνηήζεηο, απηέο δελ επεξεάδνπλ θαη δελ έρνπλ ζρέζε
κε ηα αξρηθά θαζήθνληα ηεο EPSO θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο
σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχλ ελζσκάησζε ησλ λέσλ πλζεθψλ, ξπζκίζεηο ζε
νηθνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα (εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, εηδηθέο εηζθνξέο,
αλαπξνζαξκνγέο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ) θαη ππεξεζηαθά ζέκαηα ησλ
ππαιιήισλ.
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7.1.2. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΔΠ
Η αλαιπηηθή παξάζεζε φιεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην ΑΔΠ ζην ζχλνιν ησλ
εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ιφγσ ηεο ςήθηζεο ζε εηήζηα βάζε πνιιψλ λέσλ λνκνζεηεκάησλ
θαη ηεο ζπζζψξεπζεο κηαο δαηδαιψδνπο λνκνζεζίαο, απνηειεί πνιχπινθε θαη δχζθνιε
δηαδηθαζία πνπ ζα θάιππηε πνιιέο ζειίδεο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Καηά ζπλέπεηα
θξίζεθε ρξήζηκν λα αλαδεηεζνχλ θαη λα παξαηεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ ίδξπζε, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπ, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.


Σν άξζξν 101Α ηνπ πληάγκαηνο πνπ νξίδεη ηελ πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή
αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο θαη ηελ δηαδηθαζία εθινγήο
απηψλ.



Σν άξζξν 103 παξ. 7 ηνπ πληάγκαηνο πνπ νξίδεη ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ζην
δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, πνπ γίλεηαη είηε κε γξαπηφ δηαγσληζκφ,
είηε κε επηινγή βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη
ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο αξρήο.



Ο ηδξπηηθφο λφκνο 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε, αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη.



Ο λφκνο 3051/2002 (ΦΔΚ 220 Α/20-09-02) «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο
αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ
ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.



Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΑΔΠ: Απφθαζε Οινκέιεηαο ΑΔΠ 72/2003
(ΦΔΚ Β 997/18-07-03).



Ο λφκνο 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α/09-02-07) «Τπαιιειηθφο Κψδηθαο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη: άξζξα 1, 12, 13.



Η Τπνπξγηθή Απφθαζε 42799/2003 (ΦΔΚ Β 1863/12-12-2003) «Καζνξηζκφο ηεο
νξγάλσζεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΑΔΠ».



Η Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ 15221/2006 (ΦΔΚ Β-539/02-05-2006)
«Γηαβάζκηζε

ζέζεσλ

θαη

θαζνξηζκφο

θαζεθφλησλ

ηνπ

Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΠ».72

72

Δπηχρεο Φπηξάθεο, Σα ειεγθηηθά ζώκαηα ηεο δηνίθεζεο (Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010), ζ. 162-207.
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Δηδηθεπκέλνπ

Σα ζεκαληηθά άξζξα ηνπ Ν. 2190/1994 πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη
ηηο ελέξγεηεο ηνπ ΑΔΠ είλαη:
Πίλαθαο 7.1
ΠΡΟΔ ΔΙΓΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΛΗΦΗ

Ν.2190/1994
Ννννννν12ννΑΡΘΡΑν.

Δ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΑΔΠ

ΝΔΡΓΔΙΔ

ΑΔΠ
Ρπζκίδεη

Άπθπο 17

ηηο

πξνζιήςεηο

ηαθηηθνχ

πξνζσπηθνχ κε γξαπηφ δηαγσληζκφ

Έθδνζε πξνθήξπμεο
Γηεμαγσγή γξαπηνχ δηαγσληζκνχ
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ

Ρπζκίδεη

Άπθπο 18

ηηο

πξνζιήςεηο

ηαθηηθνχ

πξνζσπηθνχ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο

Έθδνζε πξνθήξπμεο
Γηεμαγσγή γξαπηνχ δηαγσληζκνχ
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ

Ρπζκίδεη

Άπθπο 19

πξνζιήςεηο

Δηδηθνχ

Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ)

Έθδνζε πξνθήξπμεο
Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ

Ρπζκίδεη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα

Άπθπο 20

απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο

Έιεγρνο

γηα

ηελ

ζπλδξνκή

ησλ

πξνυπνζέζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ

Ρπζκίδεη πξνζιήςεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
Έγθξηζε αλαθνίλσζεο

Άπθπο 21

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα παξνδηθέο ή επνρηαθέο
Έιεγρνο πηλάθσλ θαη ελζηάζεσλ
αλάγθεο

ΤΝΓΤΑΜΟΙ ΝΟΜΧΝ

ν.2525/1997
ν.3848/2010

&

ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΦΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΑΔΠ

Καζνξίδνπλ ηνλ γξαπηφ δηαγσληζκφ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Έθδνζε πξνθήξπμεο
Γηεμαγσγή γξαπηνχ δηαγσληζκνχ
Έθδνζε πηλάθσλ επηηπρφλησλ

Ν. 2190/1994 άπθπο 18

Ρπζκίδνπλ

πξνζιήςεηο

ηαθηηθνχ

πξνζσπηθνχ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο

Έθδνζε πξνθήξπμεο
Γηεμαγσγή γξαπηνχ δηαγσληζκνχ
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ
Έθδνζε

ν. 4261/2014 άπθπο 186

πξνθήξπμεο

ζέζεσλ

γηα

ηε

ζηειέρσζε ηεο Κ.Τ & Π.Τ ηνπ ΓΛΚ
Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ
Έθδνζε

ν. 4058/2012 άπθπο 18

ζηειέρσζε

πξνθήξπμεο
ηεο

ζέζεσλ

Τπεξεζίαο

γηα

Αζχινπ,

Πξψηεο Τπνδνρήο θαη Αξρήο Πξνζθχγσλ
Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ
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Έθδνζε πξνθήξπμεο

ν. 4325/2015 άπθπο 20

Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ
Ρπζκίδνπλ

ν. 3868/2010 Άπθπο 7

πξνζιήςεηο

λνζειεπηηθνχ

θαη

ηαθηηθνχ
παξαταηξηθνχ

πξνζσπηθνχ κε θπιηφκελν πίλαθα

Έθδνζε πξνθήξπμεο γηα ηελ θαηάξηηζε
θπιηφκελνπ πίλαθα
Γηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
Έθδνζε πξνθήξπμεο ζέζεσλ
Έθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ
Με ηε δηαδηθαζία ηνπ θπιηφκελνπ πίλαθα

ν. 3320/2005 άπθπο 3

γηα εηδηθφηεηεο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ Ννζειεπηηθήο,
ΣΔ

Μαηεπηηθήο,

Αθηηλνβνιίαο

ΣΔ

θαη

Δξγαζηεξίσλ(Απφθαζε

ΡαδηνινγίαοΣΔ

ηαηξηθψλ

10/2005

ηεο

Οινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ)
ν.4210/2013 άπθπο 8

Ρπζκίδεη

πξνζιήςεηο

πξνζσπηθνχ

θαη

ΔΔΠ

απφ

ηαθηηθνχ

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη θάιπςε ησλ

πίλαθα

θελψλ ζέζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα

επηιαρφλησλ

εθδνζεί λέα πξνθήξπμε, γηα ζέζεηο νκνίσλ
θιάδσλ-εηδηθνηήησλ

θαη

πξφζζεησλ

πξνζφλησλ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκε ηνπ
ΑΔΠ θαη ηνπ νηθείνπ θνξέα, απφ πίλαθα
επηιαρφλησλ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ
έρνπλ

πεξάζεη

δεκνζίεπζε

ελλέα

ησλ

κήλεο

αληίζηνηρσλ

απφ

ηε

πηλάθσλ

δηνξηζηέσλ ζε ΦΔΚ
ν.2527/1997 άπθπο 6

Ρπζκίδνπλ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε

Έγθξηζε αλαθνίλσζεο

ν.3812/2009 άπθπο 10

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ

Έιεγρνο πηλάθσλ θαη ελζηάζεσλ

ν.2190/1994 άπθπο 14 παπ.2

Ρπζκίδνπλ πξνζιήςεηο εξγαηηθνχ θαη

Έιεγρνο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο

ν.4071/2012 άπθπο 12 παπ.2

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ κέρξη

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ

ν.2190/1994άπθπο 2

πέληε(5) εκεξνκίζζηα ην άηνκν

ν.2190/1994 άπθπο 14 παπ.2

Ρπζκίδνπλ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα

Έιεγρνο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο

ν.3812/2009 άπθπο 1 παπ.2

αληηκεηψπηζε

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ

ν.3584/2007

επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε

παπ.1όπωρ
και
άπθπο

ιζσύει
41

άπθπο

206

ηποποποιήθηκε

δίκελεο

ή

θαηεπεηγνπζψλ
ηξίκελεο

ζπκβάζεηο

ή
κε

(ν.4325/2015

απαζρφιεζε ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ζηε

παπ.2

λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ

&

ν.4350/2015 άπθπο 9 )
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ν.3812/2009 άπθπο 9 παπ.8

Δμεηδηθεχνπλ ηηο επνρηθέο αλάγθεο θαη

Έθδνζε γλσκνδφηεζεο γηα ηηο επνρηθέο

Με ηποποποίηζη από άπθπο

πξνζδηνξίδνπλ ην πξνζσπηθνχ κε ζρέζε

αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ(έρεη

8

θαηαξγεζεί)

ν.4325/2015

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ

καηαπγείηαι η ςποσπέωζη

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςή

παποσήρ γνωμοδόηηζηρ από

ηνπο

παπ.1 ηος

ΑΔΠ
ν. 3812/2009 άπθπο 10

Οξίδεη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηε

Έιεγρνο φηη νη ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ

γλεζηφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ

αηηνχληαη νη θνξείο λα ζπλάςνπλ δελ
ππνθξχπηνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη δελ
θαιχπηνληαη κε απηέο πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο

ν.4024/2011 άπθπο 36

Ρπζκίδεη πξνζιήςεηο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο
Δπνπηεία θαη
ραξαθηήξα
έιεγρνο ηνπ
ησλ
ΔΠΑ
δηαδηθαζηψλ

ν.4152/2013 άπθπο ππώηο

επηινγήο

ζπκκεηερφλησλ/σθεινπκέλσλ

παπ. ΙΓ, ςποπεπίπηωζη ΙΓ.1

απφ ηνπο δηθαηνχρνπο.
Έγθξηζε αλαθνηλψζεσλ
Έιεγρνο λνκηκφηεηαο πηλάθσλ
Δμέηαζε ελζηάζεσλ

ν.4024/2011 άπθπο 40

Ρπζκίδεη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα

Έγθξηζε πξφζθιεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε

εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία ζηνπο

Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ Πίλαθα Αλέξγσλ

ΟΣΑ

Δμέηαζε ελζηάζεσλ
Κχξσζε ηνπ άλσ πίλαθα

Πεγή: Asep.gr, εηήζηα έθζεζε 2016, ζ. 96-99

72

8. ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Καηά ηελ κειέηε ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ησλ ππφ εμέηαζε ππεξεζηψλ, θξίζεθε
ρξήζηκν λα πξνεγεζεί, πξηλ ηελ αλαιπηηθή ζχγθξηζε, κηα γεληθή ζχγθξηζε απηψλ ζε
ζρέζε κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνινχληαη. χκθσλα κε
ηελ νλνκαζία ηνπο, θαίλεηαη νη δχν ππεξεζίεο λα είλαη φκνηεο ή λα ζπζηάζεθαλ γηα ηνλ
ίδην ζθνπφ. Ολνκάδνληαη ππεξεζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, κε επξσπατθή βέβαηα
δηάζηαζε ε κελ, θξαηηθή ε άιιε θαη απνζηνιή ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ζηνλ αληίζηνηρν
δεκφζην ηνκέα πνπ ε θαζεκηά έρεη αλαθνξά. Η ζχζηαζή ηνπο, ε νξγάλσζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο δηέπνληαη απφ εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν νθείινπλ λα ηεξνχλ θαη
λα εθαξκφδνπλ. Γηνξγαλψλνπλ δηαγσληζκνχο, επηιέγνπλ ηνπο ηθαλφηεξνπο ππνςεθίνπο
θαη δηαζθαιίδνπλ παξάιιεια ίζεο επθαηξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζπλζήθεο
απφιπηεο δηαθάλεηαο, αμηνθξαηίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο. Δθαξκφδνπλ παξφκνηα
δηαδηθαζία κε δηνξγαλψζεηο δηαγσληζκψλ είηε γξαπηψλ είηε κε θξηηήξηα, πξνζζέηνληαο
ζηε ζπλέρεηα θαη άιιεο δνθηκαζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ
ιφγσ ηεο θνηλσληθήο θαη ηερλνινγηθήο εμέιημεο, φπσο αζθήζεηο ζε Η/Τ, πξνζνκνηψζεηο
εξγαζίαο, παξνπζηάζεηο ζε νκάδα θαη αλάπηπμε επίθαηξσλ ζεκάησλ, αηνκηθέο ή νκαδηθέο
ζπλεληεχμεηο θαη εηδηθέο δνθηκαζίεο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζέζεσλ φπσο νη
κεηαθξαζηέο, δηεξκελείο, ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, γξαθίζηεο θ.α. Η παξφκνηα
δηαδηθαζία εληνπίδεηαη θαη σο πξνο ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο κε ειεθηξνληθφ
ηξφπν, ηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ηελ απνζηνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηνλ νξηζκφ γεληθψλ
θξηηεξίσλ θαη πξφζζεησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο, ηνλ νξηζκφ
επηηξνπψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ επηηπρφλησλ.
Δθηφο φκσο απφ ηελ άλσ νκνηφηεηα δηαθαίλεηαη θαη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο
EPSO θαη ηνπ ΑΔΠ. Ο ηίηινο θαη κφλν ζηελ EPSO ηεο πξνζδίδεη ηεξάζηηα εκβέιεηα
δξάζεο. Πεξηιακβάλεη φιε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, πνπ ηελ απνηεινχλ 28 θξάηε
κέιε, ζε αληίζεζε κε ην ΑΔΠ πνπ ε εκβέιεηά ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε απηή ηνπ ελφο
θξάηνπο. Η EPSO αληηπξνζσπεχεη γεσγξαθηθά έλα ηεξάζηην ρψξν πνπ απμάλεηαη
ζπλερψο κε ηελ έληαμε θαη λέσλ ρσξψλ ζηελ ΔΔ, δέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη πιήζνο
αηηήζεσλ, θέξλεη ζε πέξαο δηαδηθαζίεο ζε πνιιέο γιψζζεο θαη εμεηάδεη ππνςεθίνπο απφ
28 δηαθνξεηηθά θξάηε. Υεηξίδεηαη πνιππινθφηεξν ζχζηεκα πξφζιεςεο, επεμεξγάδεηαη
θαη ελζσκαηψλεη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο αμηνιφγεζεο θαζψο νη
ππνςήθηνη δηαθέξνπλ ζηε γιψζζα, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ππεθνφηεηα
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θαη πξνέξρνληαη απφ θξάηε κε δηαθνξεηηθφ ζεζπηζκέλν πιαίζην. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα
κειεηεζνχλ, λα ζπγθξηζνχλ, λα ζπλδπαζηνχλ, θαη λα επηιεγνχλ ζην ηέινο θνηλά πξφηππα
δνθηκαζηψλ γηα φινπο, πνπ ζα ζέβνληαη θαηνρπξσκέλεο βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο θαη
ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο. Αληηζέησο ην ΑΔΠ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ
ζε έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθά ρψξν ησλ νξίσλ ελφο θξάηνπο, νη δηαδηθαζίεο
δηεμάγνληαη κε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ κε φκνηα γεληθά ζηνηρεία πνπ απνιακβάλνπλ ηα
ίδηα δηθαηψκαηα, έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, αθνινπζνχλ θνηλή θαηά βάζε εθπαίδεπζε,
απνθηνχλ φκνηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη φκνηα επηκφξθσζε, κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη
δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Αληίζηνηρα θαη νη αλάγθεο ζηειέρσζεο ηεο
δηνίθεζεο είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
θξάηνπο.

9. ΤΓΚΡΙΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΧΝ ΠΛΑΙΙΧΝ

9.1. Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΦΟ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ
ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ εληνπίδνληαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο,
θπξίσο απφ λνκνηερληθήο απφςεσο θαη σο πξνο ην χθνο, ηελ ζχληαμε θαη δνκή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ην ζθνπφ ζχζηαζήο ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ επηινγψλ, ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ
επηηεινχλ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο EPSO ραξαθηεξίδεηαη πεξηεθηηθφ, απζηεξφ,
επηγξακκαηηθφ θαη ρσξίο πεξηηηέο αλαθνξέο, κε θείκελα απιά, ζαθή, κε κηθξή έθηαζε
θαη θαηαλνεηά φρη κφλν απφ εηδηθνχο αιιά θαη απφ ηνλ απιφ πνιίηε, θαη δελ έρεη ππνζηεί
θακηά αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε απφ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή έσο θαη ζήκεξα. Οη δηαηάμεηο
ηνπ δελ έρνπλ κεηαβιεζεί θαη δελ πεξηέρνπλ εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπο. Γηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο φια ηα ζεζκηθά φξγαλα, νη ππεξεζίεο θαη νη
νξγαληζκνί ηεο ΔΔ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, πνπ
πξνζιακβάλνπλ κε δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο επηινγήο. Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα
θάπνηεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ νχηε ηζρχεη πξνηεξαηφηεηα θάπνηαο ρψξαο έλαληη άιιεο.
Απφ θνηλσληθή πιεπξά ππάξρεη κέξηκλα γηα ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ
ηελ δηαδηθαζία δνθηκαζηψλ, φπσο ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο αλαπεξίαο ή χπαξμεο αηφκσλ
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κε πξνβιήκαηα πγείαο. Δπνκέλσο δηαθξίλνπκε έλα λνκηθφ πιαίζην κε θαζνιηθή
εθαξκνγή, εληαίν γηα φια ηα φξγαλα, ιηηφ, κε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ζαθήλεηα, κε
θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ρσξίο εμαηξέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, παξαπνκπέο, θαηαξγήζεηο θαη
εθηελείο αλαθνξέο άξζξσλ. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκνζεζίαο πξνζηαηεχνπλ
θαη εληζρχνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, δηαζθαιίδνπλ ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο λνκνζεζίαο. Η
ζαθήλεηα θαη ε ιηηφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα
δηαθνξεηηθήο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ή ακθηζβήηεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θαη βνεζνχλ ηελ
ππεξεζία λα πεηπραίλεη κε ηνλ θαιχηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν ηνλ ζηφρν ηεο.73
Αληηζέησο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ ΑΔΠ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ απηφ ηεο EPSO.
Πξφθεηηαη γηα έλα αδηαθαλέο, ππθλφ θαη νγθψδεο πιαίζην, φπσο αθξηβψο είλαη ζηε
ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία φιε ε ειιεληθή λνκνζεζία. Μηα λνκνζεζία πνπ ιεηηνπξγεί
θαηαζηαιηηθά ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, εκπνδίδεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη
ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κπινθάξεη θάζε πξνζπάζεηα
κεηαξξχζκηζεο απηήο θαη ηελ θαζηζηά κε απνηειεζκαηηθή. Απαηηείηαη ηεξάζηηα
πξνζπάζεηα θαη ρξφλνο, ρσξίο λα είλαη βέβαην φηη ζα θαηαθέξεη αθφκα θαη ν πην εηδηθφο,
λα θαηαλνήζεη ηνλ ζεκέιην λφκν 2190/1994 ηνπ ΑΔΠ, πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ νη
δπζεξκήλεπηεο θαη πνιχπινθεο δηαηππψζεηο, πνιιέο παξάγξαθνη κε κεγάιε έθηαζε ζην
πεξηερφκελφ ηνπο, αξθεηέο εμαηξέζεηο, ακέηξεηεο παξεκβάζεηο ζηα άξζξα ηνπ θαη
αιιεπάιιειεο

ηξνπνπνηήζεηο.

ηνηρεία

πνπ

απνηεινχλ

ραξαθηεξηζηηθά

θαθήο

λνκνζέηεζεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξέρνπλ κεγάια φξηα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, θάηη πνπ ζπληειεί ζε κε εληαία πνιηηηθή απφ ηε κηα
ππεξεζία ζηελ άιιε. Ο βαζηθφο απηφο λφκνο έρεη ηξνπνπνηεζεί εθαηφλ ηξηάληα επηά
(137) θνξέο κε απνηέιεζκα θαη ην ίδην ην ΑΔΠ λα αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ
ζπζζψξεπζε ηφζν πνιιψλ λνκνζεηεκάησλ θαη ηελ έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ
δηαηάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη πξαθηηθέο.74 Γηαθξίλεηαη κηα
πνιπλνκία θαη θαθνλνκία, πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ζπλδένληαη ακθίδξνκα κεηαμχ
ηνπο, κε ηελ πνιπλνκία λα δεκηνπξγεί θελά θαη αληηθάζεηο πνπ θαιχπηνληαη κε ηελ
73

Αληψλεο Μαθξπδεκήηξεο. 2004, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, http://www.kathimerini.gr/697041/opinion/epikairothta/arxeio-monimessthles/oi-nomoi-kai-pws-prepei-na-syntassontai.
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Δλδεηθηηθά παξαζέησ έλα απφ ηα πνιιά δπζεξκήλεπηα ζεκεία ηνπ Ν. 2190/94, πνπ απνδεηθλχεη ηελ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ: «(ρεηηθά κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 :(Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 είρε ηξνπνπνηεζεί από ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/97, ΦΔΚ-206 Α'). – Η ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΝΟΜΟΤ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ
54 ΠΑΡ. 4 (απιή αλαθνξά) ΣΟΤ Π.Γ. 292/03, ΦΔΚ-248 Α’.(ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/97, ΦΔΚ-206 Α' νξίδεηαη
όηη : "νη αλσηέξσ θνξείο ππάγνληαη, κε ηελ επηθύιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94,
όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 2247/94, λ.2335/95, λ.2336/95 θαη λ. 2434/96 θαη ζπκπιεξνύηαη ή
ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 24 (εδ. α' πεξ. ββ') θαη 28 (παξ. 18, φπσο
ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 13 ηνπ λ. 2266/94) ηνπ λ. 2190/94 θαη ησλ εμαηξέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ λ. 1911/90 (άξζξν 19,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 1947/91 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ. 2109/92), λ.2229/94 (άξζξν 5 παξ.3), λ.2247/94 (άξζξν 1
παξ. 19) θαη λ. 2408/96 (άξζξν 5 παξ. 7 εδ.ε', πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 15β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2479/97).(άξζξν 14 λ.2190/94)».
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ςήθηζε λέσλ λφκσλ.75 Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην βηβιίν ηεο Μαξίλαο Παπαδνπνχινπ,
παξέδξνπ ηνπ ηΔ:
«Ο λ. 2190/1994 κε ηνλ ππεξβνιηθφ ηνπ φγθν, ηηο αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο
θαη θαηαξγήζεηο δηαηάμεσλ, ηελ πεξίηερλε ζχληαμε θαη ηηο άπεηξεο παξαπνκπέο
δηαηάμεσλ ηνπ ζε άιιεο, θαζηζηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ εμαηξεηηθά
δπζρεξείο, φρη κφλν γηα ηνλ κέζν πνιίηε αιιά θαη γηα ηνλ έκπεηξν λνκηθφ. Η
εθζπγρξνληζηηθή ηάζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θαλφλεο δηθαίνπ πξέπεη λα είλαη
απινί, ιηηνί, επέιηθηνη θαη ζαθείο, θαίλεηαη λα κελ πξνάγεηαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
λφκν».76
Πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ θαη ηεο πνιπλνκίαο πνπ δηέπεη ην ΑΔΠ, επηρεηξήζεθε
απφ κειέηε ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΑΔΠ, θαηακέηξεζε ησλ λέσλ λφκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ
απφ ηελ ζχζηαζή ηνπ έσο ζήκεξα. Σν απνηέιεζκα είλαη απνγνεηεπηηθφ θαζψο
θαηακεηξήζεθαλ πεξίπνπ 300 λέα λνκνζεηήκαηα. ε αληίζεζε κε ηελ EPSO, πνπ δηέπεηαη
απφ κφιηο ηξεηο βαζηθέο δηαηάμεηο (δχν απνθάζεηο θαη κεξηθά άξζξα ηνπ ΚΤΚ).
Η απίζηεπηε πνιπλνκία θαη δπζθνιία ζηελ εξκελεία ησλ λφκσλ δηθαηνινγεί απφιπηα
ηηο επίκνλεο πξνηάζεηο ηνπ ΑΔΠ ζε φιεο ηηο εθζέζεηο ηνπ, ηεο αλάγθεο θσδηθνπνίεζεο
θαη απινπνίεζεο ηεο δαηδαιψδνπο λνκνζεζίαο ζην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ. Γπζηπρψο ζηα
είθνζη ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ έρεη εηζαθνπζηεί θαη δελ έρεη επηηεπρζεί ε
πεξηβφεηε θσδηθνπνίεζε, αλ θαη απνθαζίζηεθε απφ ην 1997 κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.
2527. Χο ζπλήζσο φκσο, θαζψο ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ηελ δηαθξίλεη εθηφο
άιισλ θαθψλ θαη ε έιιεηςε ζπλέρεηαο, ε έθδνζε ηνπ Π.Γ. πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο δελ έρεη αθφκε ζπληειεζηεί. Δπίζεο ππνγξακκίδεη
ηα ρξφληα θαη θαιψο δηαηεξνχκελα πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ άζθεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ. Πξνθαινχλ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ,
παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, αμηνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο θαη θαζηζηνχλ ηελ
δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα ακθηζβεηήζηκε θαη κε
αμηνθξαηηθή. Σα πξνβιήκαηα ζπλνςίδνληαη ζην πνιπδαίδαιν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο
ζπλερφκελεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο κε αλαδξνκηθή πνιιέο θνξέο ηζρχ, ζηελ έιιεηςε
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ, ζηε κε ζσζηή ζχληαμε ησλ πξνθεξχμεσλ, ζηνλ
ειιηπή έιεγρν ησλ αλαθνηλψζεσλ γηα πξνζιήςεηο επνρηαθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ,
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Απφιπηα ηαηξηαζηή θαη απνθαιππηηθή ησλ αλσηέξσ είλαη θαη ε δήισζε ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αληψλε Αξγπξνχ: «Πώο
λα γλσξίδεηο έλαλ λόκν ηνπ νπνίνπ ην θείκελν έρεη ππνζηεί αιιεπάιιειεο αληηθαηαζηάζεηο, ζπκπιεξώζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ζε
παξαγξάθνπο, εδάθηα, πεξηπηώζεηο, ππνπεξηπηώζεηο, εμαηξέζεηο, αιιά θαη κε ηελ επηθύιαμε άιισλ δηαηάμεσλ, όπσο θαη απηέο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί;», Αληψλεο Αξγπξφο, News247, 11 Οθησβξίνπ 2015, http://news247.gr/eidiseis/gnomes/antonisargyros/polynomia-kakonomia-anomia-kai-ta-tria-kaka-ths-moiras-mas.3711950.html.
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Μαξίλα Παπαδνπνχινπ, Οη πξνζιήςεηο ζην δεκόζην κέζσ ηνπ ΑΔΠ (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπια Α.Δ, 2005), ζ. 9.
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ζηελ κε επαλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ζηε κεγάιε δηάξθεηα
απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ζηε δηαρείξηζε εηδηθψλ ζεκάησλ θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
ππαιιήισλ θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ. Κη εδψ αμίδεη λα εθθξαζηεί ν ζαπκαζκφο
πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ γηαηί επηηειεί έλα ηεξάζηην έξγν θαη κφλν πνπ θαηαθέξλεη
λα κειεηήζεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ απηφ ηνλ κεγάιν φγθν
λνκνζεηεκάησλ κε ηηο άπεηξεο κεηαβνιέο, λα αληαπεμέιζεη ζηελ εθαξκνγή θαη
πινπνίεζε απηψλ θαη λα ζπλερίδεη λα επηηειεί ην ξφιν ηνπ αθνχξαζηα, παξά ηηο
παξαπάλσ δπζθνιίεο, πξνζπαζψληαο ζπλερψο λα πείζεη ηνπο αξκνδίνπο γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη επίιπζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ.77

9.2. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ

9.2.1. ΥΡΟΝΟ ΤΣΑΗ
Η EPSO ζπζηάζεθε ην έηνο 2002, ζρεδφλ επηά ρξφληα αξγφηεξα απφ ην ΑΔΠ, πνπ
ηδξχζεθε ην έηνο 1994. Η δηαθνξά ησλ εηψλ πξνζδίδεη έλα πιενλέθηεκα ζηελ EPSO ζε
ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Δίρε ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη πην
εμειηγκέλεο ηερλνινγηθά κεζφδνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο
πξνζσπηθνχ θαη γεληθά ζηελ δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ. Με ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
εληζρχνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο, φπσο ηεο
δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, αιιά θαη ε
ηαρχηεξε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Η ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ νθείιεηαη ζηελ
απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ Η/Τ θαη ζηνλ
κεδεληζκφ ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο, πνπ αληίζεηα πθίζηαηαη ζε δηαδηθαζίεο κε
αμηνιφγεζε απφ βαζκνινγεηή θαη ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.
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ΑΔΠ, Δηήζηα έθζεζε 2007, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2007, ζ.
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9.2.2. ΚΟΠΟ ΤΣΑΗ
Η ζχζηαζε ηεο EPSO απνηέιεζε βέιηηζηε πξαθηηθή ηεο ΔΚ, δηφηη απνθαζίζηεθε
πξψηνλ γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο αξκφδηεο ππεξεζίεο επηινγήο
πξνζσπηθνχ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα θαη ρσξηζηά ζε θάζε φξγαλν θαη λα ηηο
ελζσκαηψζεη ζε έλα εληαίν θνξέα πξνο κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη δεχηεξνλ λα
δηνξγαλψλεη γεληθνχο δηαγσληζκνχο γηα κφληκεο ζέζεηο, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηα
φξγαλα, θαη λα επηιέγεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ππνςεθίνπο κε ζπλερή αλαδήηεζε θαη
εθαξκνγή πςεινχ επηπέδνπ δνθηκαζηψλ. πσο δηαβάδνπκε ζηε ζπζηαηηθή απφθαζε,
είλαη αλαγθαίν γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκίαο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πφξσλ λα αλαηεζνχλ ζε έλα λέν δηνξγαληθφ θνξέα ηα κέζα πνπ έσο ηφηε
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ επηινγή ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΚ
απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα. Με ηελ ίδξπζε ηεο EPSO επηηπγράλνληαη δηπιά νθέιε. Πξψηνλ,
κείσζε ησλ δαπαλψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηεο ΔΚ, θαζψο ηελ ίδηα εξγαζία ζα
επηηειεί έλα φξγαλν θαη φρη πνιιά θαη κάιηζηα ρσξίο λέν θφζηνο ζηειέρσζεο απηνχ θαη
λέεο πξνζιήςεηο. Οξίδεηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα πξνθχςεη απφ ην ππάξρνλ
πξνζσπηθφ πνπ ζα κεηαθεξζεί απφ ηα φξγαλα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηεο ππεξεζίεο ηεο
ΔΚ. Σν δεχηεξν φθεινο πξνθχπηεη απφ ηελ θαιχηεξε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ
ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ, πνπ είλαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο
γισζζηθήο θαη γεσγξαθηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ηελ θαιχηεξε ζηειέρσζε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έηζη πξνζιακβάλνληαη νη θαιχηεξνη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ,
αμηνινγνχληαη κε εληαίνπο θαλφλεο, κε ηα ίδηα θξηηήξηα θαη ηηο ίδηεο δνθηκαζίεο θαη
θξίλνληαη αληηθεηκεληθά, αμηνθξαηηθά θαη ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο.
Η ζχζηαζε ηνπ ΑΔΠ αδηακθηζβήηεηα εληάζζεηαη θη απηή ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Απνηειεί ηνκή θαη ηεξάζηην βήκα ζηε δηαζθάιηζε ηεο
αμηνθξαηίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζην ζχζηεκα ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην
ηνκέα. Τπεξεηεί θαη απηφ δηπιφ ζθνπφ. Πξψηνλ ηελ αλάγθε ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δεκηνπξγίαο ελφο ζεζκνχ αλεμάξηεηνπ πνπ ζα ηεξκαηίζεη ηηο
παξεκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θπβεξλψληνο πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Καη δεχηεξνλ ηελ νξζή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο
επηινγήο αηφκσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Έξρεηαη λα ιχζεη ην έληνλν πξφβιεκα ηεο αλνκίαο
θαη ηεο θνκκαηηθήο επηξξνήο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ θαη λα νηθνδνκήζεη κηα
δεκφζηα δηνίθεζε αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαθαλή θαη αμηνθξαηηθή. Έσο ηφηε
θπξηαξρνχζε απφιπηα ε επλνηνθξαηία θαη ε ηνπνζέηεζε αθαηάιιεισλ αλζξψπσλ ζε
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αθαηάιιειεο ζέζεηο, κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ζπλαιιαγή γηα πνιηηηθφ φθεινο θαη φρη ηελ
ηθαλφηεηα θαη ηα πξνζφληα ησλ αηφκσλ θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπζηήκαηνο.

ΔΚΣΙΜΗΗ
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη νη δχν ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ζθνπφ ζχζηαζεο. Παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ
πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα απφ φ,ηη ζηελ ειιεληθή. Δπνκέλσο νη
ζθνπνί δεκηνπξγίαο ηεο θάζε ππεξεζίαο εμππεξεηνχζαλ εηδηθέο αλάγθεο πνπ ππήξραλ
ζην ρψξν δξάζεο απηψλ. Κνηλφ ζθνπφ θαη γηα ηηο δχν ππεξεζίεο απνηειεί ε δηνξγάλσζε
δηαγσληζκψλ, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πεξί πξνζιήςεσλ δηαηάμεσλ. Η EPSO βξίζθεηαη
βέβαηα ζε επλντθφηεξε ζέζε απφ ην ΑΔΠ σο πξνο ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ,
δηφηη ηεο παξέρεηαη έλα ζαθέο λνκηθφ πιαίζην, ζπγθεθξηκέλεο ζηαζεξέο αξκνδηφηεηεο γηα
νκαιή δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη αξθεηφ ρξφλν γηα
αλαδήηεζε θαη κειέηε ζε δηεζλέο επίπεδν λέσλ ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
επηινγήο θαη ν ζεβαζκφο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ λέσλ κεζφδσλ
απφ κέξνπο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. ηελ ιεηηνπξγία ηεο δελ ζπλαληάκε ζηνηρεία
επλντθήο παξέκβαζεο παξά ζηνηρεία ζπλερνχο πξνζπάζεηαο θαη παξφηξπλζεο απφ ηα
ζεζκηθά φξγαλα λα ππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ ζθνπφ ηεο. ε αληίζεζε κε ην
ΑΔΠ, έρεη ζπκκάρνπο ζην έξγν ηεο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηα νπνία
αληηιακβάλνληαη ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επάλδξσζε κηαο
δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά
θαη νη Δπξσπαίνη πνιίηεο ζα εηζπξάηηνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο. Η δεκηνπξγία θαη
εμαζθάιηζε επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο πςειήο πνηφηεηαο, αλεμάξηεηεο, άξηζηεο,
ακεξφιεπηεο, κε ηζνξξνπία πνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή, πνπ ζα αλαδεηά ζπλερψο
ειθπζηηθέο ζπλζήθεο πξφζιεςεο θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν, αλαθέξεηαη σο βαζηθφο ζηφρνο ζε Καλνληζκνχο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο. Σα επξσπατθά φξγαλα
δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη κε ηέηνηα δηνίθεζε ε ΔΔ ζα θαηαθέξλεη λα πεηπραίλεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο, λα ραξάδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο ηεο θαη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο
ζεβφκελε ην πιαίζην ησλ πλζεθψλ θαη ππεξεηψληαο ην ζπκθέξνλ ησλ Δπξσπαίσλ
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Πνιηηψλ. Δπνκέλσο ε ΔΔ δίλεη κέγηζηε ζεκαζία ζηε ζχζηαζε ηεο δηνίθεζήο ηεο θαη ζηνλ
ηξφπν πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.78
ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε αλαδεηνχληαλ ηξφπνη λα ιεηηνπξγήζεη αμηνθξαηηθά
θαη δίθαηα, ελψ ζηελ επξσπατθή πνπ ιεηηνπξγνχζε ήδε αμηνθξαηηθά, αλαδεηνχληαλ
ηξφπνη λα βειηησζεί πεξαηηέξσ.
ζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν ζθνπφ, ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ, δηαπηζηψλεηαη απφ
ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε Δπηηξνπή ζε επφκελε αλαθνίλσζή ηεο φηη ε EPSO ηνλ πέηπρε,
θαζψο θαηάθεξε λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ ήδε απφ ηνλ
πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 11%.79 Δπίζεο κειεηψληαο ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηεο ζπλάγεηαη φηη ζπλέρηζε θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ρακειά ηηο
δαπάλεο. ρεηηθά, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2014 παξαηεξνχκε φηη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 2013 έσο 2015 θαηάθεξε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαηά 120,78%.80
Αληίζεηα, ζην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο
λνκηκφηεηαο, δελ εηίζεην ζέκα βειηίσζεο αιιά έλαξμεο εθαξκνγήο λένπ ζπζηήκαηνο
πεξί πξνζιήςεσλ θαη πάηαμε ηεο αλνκίαο. Η ίδξπζε ηνπ ΑΔΠ αδηακθηζβήηεηα
βειηίσζε ην ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ππαιιήισλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα
δηνίθεζε, φρη φκσο ζην βαζκφ ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ. Γπζηπρψο δελ είρε ζπκκάρνπο
ζην έξγν ηνπ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, αιιά αληηζέησο ζπλάληεζε ηελ θαρππνςία θαη ηελ
άξλεζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ λα απνδερηνχλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηηο
λέεο δηαηάμεηο. Θεψξεζαλ φηη απεηιείηαη ν θαηνρπξσκέλνο αηχπσο έσο ηφηε πνιηηηθφο
ξφινο ηνπο, λα νξίδνπλ ηνπο δηνξηζκνχο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε εμαγνξάδνληαο ςήθνπο
γηα ηελ επφκελε επαλεθινγή ζηελ εμνπζία. Υξεηάζηεθε λα πξνζπαζήζεη πάξα πνιχ ν
λένο ζεζκφο γηα λα πείζεη φηη πάλσ απφ φια ππεξεηεί ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ δηαθάλεηα
θαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο,
αιιά θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γεληθφηεξα.
Η δεκηνπξγία επίζεο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνιχπινθνπ θαη δπζλφεηνπ δπζθνιεχεη
ηελ νξζή ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ζπλέρηζε θαη ζπλερίδεη
αθάζεθην, ζε κηθξφηεξν ίζσο βαζκφ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγάλνπ θαη κεηά, λα ππεξεηεί
κέζσ ηεο πνιπλνκίαο ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη λα ζεζπίδεη δηαηάμεηο επλντθέο θαη κάιηζηα
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2013, Καλνληζκφο (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) αξ.1023 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο...,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:287:FULL&from=EL, ζ. 15-16.
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Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2004, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπιήξσζε ηεο εληνιήο γηα κεηαξξχζκηζε: έθζεζε
πξνφδνπ θαη κέηξα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ην έηνο 2004, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0093&rid=1, ζ. 23.
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Δπξσπαηθή Δπηηξνπή. ρέδην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ έηνπο 2015, http://eurlex.europa.eu/budget/data/DB/2015/el/SEC03.pdf, ζ. 1456.
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ηφζεο πνιιέο πνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΑΔΠ λα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζην
ξφιν ηνπ. Μφλν ην έηνο 2016 ςεθίζηεθαλ είθνζη επηά (27) λένη λφκνη θαη εθδφζεθαλ
δεθαελλέα (19) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη κηα Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.81 ε
γλψκε επίζεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 2008
κε ζέκα «Γεκφζηα Γηνίθεζε» δηαπηζηψλεηαη φηη ν θνκκαηηθφο έιεγρνο ζπλερίδεηαη θαη
ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θπξηαξρνχλ ηα πξνζσπηθά, ηνπηθηζηηθά θαη
ζπληερληαθά ζπκθέξνληα θαη φρη ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο.
Αλαγλσξίδεη φηη ε ζέζπηζε ηνπ ΑΔΠ θαη άιισλ αλεμάξηεησλ αξρψλ πεξηφξηζαλ θάπσο
ηηο θνκκαηηθέο θαη πειαηεηαθέο παξεκβάζεηο, αιιά ε θπξηαξρία απηψλ ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε θαιά θξαηεί. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ςάρλεη δηαξθψο λένπο δξφκνπο γηα λα
παξαθάκςεη ηηο αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ΑΔΠ.82
Δπνκέλσο, ηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ φρη κφλν δελ ζπληξέρνπλ ζην έξγν ηνπ
ΑΔΠ, αιιά δπζηπρψο κνλίκσο ην δπζθνιεχνπλ, ιακβάλνληαο απνθάζεηο θαη
λνκνζεηψληαο εξήκελ απηνχ, επηβαξχλνληάο ην κε λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψλνληάο
ην λα πξνζαξκφζεη θάζε θνξά ηνλ ππάξρνληα ιεηηνπξγηθφ κεραληζκφ ηνπ ζηα λέα
δεδνκέλα, θάηη πνπ απαηηεί ρξφλν, πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη θφξην εξγαζίαο. Η
Κπβέξλεζε παξαβιέπεη, αδηαθνξεί θαη απνθεχγεη λα πινπνηήζεη ηηο ππνβιεζείζεο
πξνηάζεηο ηνπ ΑΔΠ κέζσ ησλ εηήζησλ εθζέζεψλ ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο
ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο. Πξνηάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε,83 ν νπνίνο
ζε εηδηθή έθζεζή ηνπ ην έηνο 2006, δειαδή έρνληαο παξέιζεη δψδεθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΑΔΠ, αλαθέξεη πσο δέρεηαη πιήζνο θαηαγγειηψλ απφ πνιίηεο γηα έιιεηςε
δηαθάλεηαο

θαη

αληηθεηκεληθφηεηαο,

κεξνιεπηηθψλ

ηαθηηθψλ

θαη

παξαβίαζεο

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε ζέκαηα πξφζιεςεο ζην δεκφζην ηνκέα. αθψο θαη
αλαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζχζηαζήο ηνπ θαη ε θαηαγξαθή ζεηηθψλ
απνηειεζκάησλ φια απηά ηα ρξφληα, αιιά δπζηπρψο ρσξίο λα θαηαθέξεη λα ηεξκαηίζεη
ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη λα πείζεη ηνπο πνιίηεο φηη ε επλνηνθξαηία έρεη εμαιεηθζεί.

ΑΔΠ, Δηήζηεο εθζέζεηο, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016?, ζ.
89-95.
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Οηθνλνκηθή & Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδαο, 2008, Γλψκε ηεο ΟΚΔ κε ζέκα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε,
http://www.oke.gr/opinion/op_209.pdf, ζ. 19-20.
83
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απνηειεί Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ζπζηάζεθε κε ην Ν. 2477/97. Αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη ε δηακεζνιάβεζε
κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Γελ εθδίδεη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νχηε επηβάιιεη θπξψζεηο ζηε δηνίθεζε, απιά
επηζεκαίλεη ηα πξνβιήκαηα θαη πξνηείλεη ιχζεηο. https://www.synigoros.gr/.
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Παξαηεξνχκε φηη ε ζχζηαζε ηνπ ΑΔΠ θαηάθεξε ελ κέξεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ πνιηηψλ, ρσξίο φκσο λα είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπ ζηελ πάηαμε ηεο αλνκίαο.84

9.3. Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ
Η επξσπατθή ππεξεζία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Ο Γηεπζπληήο δηνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ν
ίδηνο θαηφπηλ δηνξίδεη ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ EPSO ηα
φξγαλα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ έλα κέινο πνπ δηνξίδεη ην θάζε
φξγαλν θαη απφ ηξεηο αληηπξνζψπνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Οη θελέο ζέζεηο ζηελ ππεξεζία αλαθνηλψλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ
νξγάλσλ. ηελ EPSO ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ππεξεηνχζαλ 130 ππάιιεινη, θαιχπηνληαο
κφιηο ην 0,4% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ
απνηεινχληαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν απφ 32.500 ππαιιήινπο.85 Γηα θάζε δηαγσληζκφ
ζπγθξνηείηαη επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζηελ EPSO. Σελ ζπγθξνηνχλ ν Πξφεδξνο, πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή, ζηελ πεξίπησζε ηεο EPSO νξίδεηαη
απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο θαη ηα κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηελ
Δπηηξνπή Πξνζσπηθνχ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο
νκάδαο θαζεθφλησλ θαη λα έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ κε απηφλ ηεο πξνο θάιπςε ζέζεο. ηαλ
ηελ ζπγθξνηνχλ πάλσ απφ ηέζζεξα κέιε ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε
απφ θάζε θχιν. Παξαηεξνχκε φηη ν λνκνζέηεο ξπζκίδεη κε ιεπηνκέξεηα ζέκαηα πνπ
θαηνρπξψλνπλ θαη εγγπψληαη βαζηθέο αξρέο θαη αμίεο. Η αληηπξνζψπεπζε ησλ θχισλ
εληζρχεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο θαη ε ζπκκεηνρή
αηφκσλ ίδησλ θαζεθφλησλ εληζρχεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε.86
Αληίζηνηρα ην πκβνχιην ην απνηεινχλ ν Πξφεδξνο, νη Αληηπξφεδξνη (3), ηα κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ (24 κέιε), ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (224 άηνκα). Σν
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζην ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2016 ήηαλ 252 ππάιιεινη.87 Ο
Πξφεδξνο θαη νη Αληηπξφεδξνη εθιέγνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα, ε νπνία εθιέγεη ηνλ
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Πξφεδξν απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ έρνπλ δηαηειέζεη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, έλαλ
εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ δηαηειέζεη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη έλαλ
απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. Χο χκβνπινη δηνξίδνληαη πξφζσπα κε θχξνο
θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα, πνπ είλαη ή έρνπλ δηαηειέζεη αλψηεξνη ή αλψηαηνη θξαηηθνί
ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη ή θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ΑΔΙ ή αλψηαηα ζηειέρε
δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
θαη επηιέγνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ. Ο λνκνζέηεο πξνβιέπεη έλα άηνκν
απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ, πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη βνεζφο επηζεσξεηή
ζε θάζε επηζεσξεηή, ν νπνίνο δχλαηαη λα ελεξγεί θαη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
επηζεψξεζεο θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ ζπκβνχινπ-επηζεσξεηή. Γηαθξίλνπκε φρη
ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή αιιά κε δηαθξηηηθή επρέξεηα. Η ζχζηαζε ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο, ην αληίζηνηρν φξγαλν κε ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο EPSO, νξίδεηαη απφ
ην ΑΔΠ θαη απαξηίδεηαη απφ κέιε ηνπ ή πξψελ κέιε ηνπ, απφ εθπαηδεπηηθνχο
ιεηηνπξγνχο ηξηηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νκφηηκνπο θαζεγεηέο Α.Δ.Ι.,
κφληκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ή ιεηηνπξγνχο αλψηεξνπο ή αλψηαηνπο ππαιιήινπο ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94. Ο γξακκαηέαο ηεο
Δπηηξνπήο πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ. Δθηφο
απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπζηήλνληαη θαη ηνπηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο
ζπγθξνηνχληαη απφ κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θπξίσο εθπαηδεπηηθνχο.88

ΔΚΣΙΜΗΗ
Γηαθξίλνπκε φηη ε ζχλζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο EPSO πεξηιακβάλεη θαη κέιε απφ ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ελφο εθ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ νξγάλσλ ηνπ. Μνηάδεη πην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα,
θαζψο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ ηεο EPSO θαη ζε ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
κεηέρνπλ θαη απινί ππάιιεινη εθηφο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαη επίζεο
εθπξνζσπνχληαη φια ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, κε ηε
ζπκκεηνρή κειψλ ηνπο ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αληίζεηα, ζην
ΑΔΠ δελ ππάξρεη αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, νχηε ζπκκεηνρή
απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα φξγαλά ηνπ, παξά κφλν απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά
θιηκάθηα. Έρεη βέβαηα θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά ε ζχλζεζή ηνπ κε πξφζσπα πςειψλ
πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ.
88

Μαξίλα Παπαδνπνχινπ, Οη πξνζιήςεηο ζην δεκόζην κέζσ ηνπ ΑΔΠ (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπια Α.Δ, 2005), ζ. 268.

83

Δπίζεο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ζηελ EPSO,
πνπ θαζνξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα, επαπμάλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο
θαη δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο. Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο
ζπκκεηνρήο απηψλ ησλ κειψλ ζηελ επηηξνπή (ίδηαο νκάδαο θαη ίζα κέιε απφ θάζε θχιν)
δειψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα θαηνρπξψζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ηελ αξρή ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ.
Αληίζηνηρα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΔΠ παξαηεξνχληαη αλάινγεο ξπζκίζεηο κφλν σο πξνο
ηελ ζχλζεζε ησλ κειψλ ζηηο δεπηεξεχνπζεο ηνπηθέο επηηξνπέο, ρσξίο λα ππάξρεη
αληηπξνζψπεπζε απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο θαηεγνξίεο
ππαιιήισλ, νχηε αληηπξνζψπεπζε ηζάμηα ησλ δχν θχισλ.

9.4. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
Η ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ αθνξά ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε λνκνηερληθή παξαζθεπή, ηελ ζχληαμε θαη ηνλ φγθν ηεο
λνκνζεζίαο, αιιά θαη ηελ ηήξεζε απηήο απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο.
Η EPSO, κε ηε βνήζεηα ησλ ηξηψλ νξγάλσλ ηεο, ηνπ Γηεπζπληή, ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο
επηινγήο πξνζσπηθνχ αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη
απιφηεηα ην ξπζκηζηηθφ ηεο πιαίζην. Δθαξκφδεη απζηεξά ηηο αξρέο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ ΚΤΚ ησλ
ππαιιήισλ. Δχθνια δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: Καηφπηλ αηηήκαηνο ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ δηνξγαλψλεη αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο γηα πξνζιήςεηο κνλίκσλ
ππαιιήισλ ζηνπο νπνίνπο ζπληάζζεη, δεκνζηεχεη θαη πξνβάιιεη ηελ πξνθήξπμε, επηιέγεη
ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζπιιέγεη ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ, εμεηάδεη
θαηά πφζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηνπο γεληθνχο φξνπο, θαηαξηίδεη ηνλ πξνζσξηλφ
θαηάινγν επηηπρφλησλ βάζεη κφλν ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ.89Γηαβηβάδεη ηνλ θαηάινγν
ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία παξέρεη δηνηθεηηθή, ινγηζηηθή θαη
κεραλνγξαθηθή ζηήξημε. Καηφπηλ ε Δπηηξνπή δηεμάγεη ηηο δνθηκαζίεο ησλ ππνςεθίσλ,
θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα ησλ επηηπρφλησλ θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηα αξκφδηα φξγαλα. ζνλ
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Σα γεληθά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο θαη είλαη ηα εμήο: λα είλαη πνιίηεο ελφο απφ ηα θξάηε
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα απνιαχνπλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε
ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη λα δηαζέηνπλ ηα ερέγγπα ήζνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ.
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αθνξά ηελ επηινγή εθηάθησλ ππαιιήισλ πνπ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ νξγάλνπ, ε EPSO
πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ δνθηκαζηψλ θαη δηνξγαλψλεη ηνπο εζσηεξηθνχο
δηαγσληζκνχο, εάλ ην δεηήζεη ην φξγαλν θαη φρη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, θξνληίδεη ηελ
δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο θαη εθαξκφδεη ηηο ίδηεο κεζφδνπο
δνθηκαζηψλ πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κφληκνπο ππάιιεινπο. Σν ίδην πξάηηεη θαη ζηελ
επηινγή ζπκβαζηνχρσλ ππαιιήισλ. Δπίζεο θαζνξίδεη θαη νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν ησλ
εμεηάζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα γλψζεο κηαο ηξίηεο
γιψζζαο, θαη ην πεξηερφκελν ησλ εμεηάζεσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ
ππαιιήισλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηα φξγαλα. Οη ππεξεζίεο ηεο ζε εζσηεξηθνχο
δηαγσληζκνχο πνπ δηνξγαλψλνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα παξέρνληαη κε ακνηβή. Σέινο,
ειέγρεη ηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο εάλ ηεξνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη
κεξηκλά γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ
ππνςεθίσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ αηφκσλ.
ΑΔΠ: Λεηηνπξγεί κνλνκειψο ή ζπιινγηθά. Μνλνκειή φξγαλα είλαη ν Πξφεδξνο, νη
Αληηπξφεδξνη θαη νη χκβνπινη. πιινγηθά είλαη ε Οινκέιεηα, ε Διάζζσλ Οινκέιεηα
θαη ηα Σκήκαηα. Οη αξκνδηφηεηεο θαηαλέκνληαη ζε φια ηα φξγαλα ηνπ ΑΔΠ.
Γηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο.
1. Απηέο πνπ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην πκβνχιην θαη αθνξνχλ ηελ
πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη γίλεηαη είηε κε γξαπηφ δηαγσληζκφ είηε κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη ηελ πξνθήξπμε, επηιέγεη ηηο
επηηξνπέο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηνξγαλψλνπλ ηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηαξηίδνπλ ηνλ
πίλαθα επηηπρφλησλ-δηνξηζηέσλ. Σα πάγηα κέξε ηεο πξνθήξπμεο θαζνξίδνληαη κε Τ.Α.
θαη απνδίδνληαη ζην ΑΔΠ. Σέινο ζηέιλεη ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ζηνπο θνξείο γηα λα
πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηνξηζκνχ.
2. Απηέο πνπ ειέγρνληαη απφ ην ΑΔΠ θαη δηεμάγνληαη απφ ηνπο θνξείο κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο. Δδψ ε πξνθήξπμε θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο θνξείο, αιιά απνζηέιιεηαη
πξηλ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζην ΑΔΠ γηα λα εγθξηζεί σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ζχληαμεο.
Οη θνξείο ππνρξενχληαη επίζεο λα απνζηείινπλ ζην πκβνχιην ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο
ησλ ππνςεθίσλ πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη πάιη θαη ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο
πξνθήξπμεο.
ηηο πάγηεο αξκνδηφηεηέο ηνπ αλήθεη θαη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ
δηελεξγείηαη απφ ην Γξαθείν Δπηζεψξεζεο, ν νπνίνο γίλεηαη είηε απηεπαγγέιησο είηε
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θαηφπηλ θαηαγγειίαο θαη ζε δείγκα ηνπιάρηζηνλ δέθα επί ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ δηνξηδνκέλσλ αλά θνξέα.
Δθηφο απφ ηηο πάγηεο αξκνδηφηεηεο, φκσο, ην ΑΔΠ θάζε ρξφλν επηθνξηίδεηαη κε
πνιιέο λέεο. Απφ ηηο εθζέζεηο θαη πάιη ηνπ νξγάλνπ παξαηεξείηαη φηη ζε εηήζηα βάζε
ζεζπίδνληαη πεξίπνπ 15 λέα λνκνζεηήκαηα θαη άξα έρνπλ ςεθηζηεί πεξίπνπ 330 ζηα
ζπλνιηθά έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ πξνζζέηνπλ δηαηάμεηο, ηξνπνπνηνχλ ή ζπκπιεξψλνπλ
ππάξρνπζεο δηαηάμεηο θαη ξπζκίδνπλ ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο
εληάζζνπλ λένπο θνξείο ζηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ, κεηαβάιινπλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηα
θξηηήξηα πξνζιήςεσλ, αθνξνχλ έιεγρν ζε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, δηνξζψλνπλ αδηθίεο κε αλαζχληαμε πηλάθσλ πξνεγνπκέλσλ
δηαγσληζκψλ θαη’ εθαξκνγή δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ζεζπίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή κειψλ
ηνπ ΑΔΠ ζε δηάθνξεο επηηξνπέο, ξπζκίδνπλ ηνπο δηνξηζκνχο κε θνηλσληθά θξηηήξηα
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη ηα πνζνζηά πξνζιήςεσλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο, εληάζζνπλ
ζηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΑΔΠ ηελ επηινγή ππνςεθίσλ ζε ζέζεηο απμεκέλεο
επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ
δεκνζίνπ. Δπίζεο νξίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ ζην ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιια πνιιά ζέκαηα. Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηηο
αξρηθέο δνηέο αξκνδηφηεηεο. Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο απαηηνχλ θάζε θνξά κηα ζεηξά απφ
αιιαγέο, φπσο κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ λέσλ λφκσλ, πξνζαξκνγέο ηνπ ππάξρνληνο
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, λέα νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, έθδνζε λέσλ
εληχπσλ, αιιαγή ηνπ θεηκέλνπ ησλ πξνθεξχμεσλ, εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηα λέα δεδνκέλα, αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεγάιν θφξην εξγαζίαο θαη
νδεγνχλ ζε θαζπζηέξεζε ζην έξγν ηνπ ΑΔΠ θαη επηπιένλ θφζηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ νξγάλνπ.
Απφ φια ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζχζηαζε ηνπ ΑΔΠ θαη ε
ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πξνζιήςεσλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ν ηξφπνο
εμέιημεο απηνχ, νη ακέηξεηεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη ηα αηέιεησηα θαη αιπζηδσηά
πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην πνιχπινθν, δπζλφεην θαη
δπζεπίιπην, κε άπεηξν πιηθφ πνπ είλαη δχζθνιν λα απνηππσζεί θαη λα εθαξκνζηεί απφ
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Γηθαηνινγεκέλα ίζσο νη θνξείο θαηαθεχγνπλ ζε
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαηά ην δνθνχλ, είηε ιφγσ αδπλακίαο εξκελείαο θαη εχξεζεο
φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, είηε ιφγσ εμππεξέηεζεο ηδίσλ ζπκθεξφλησλ,
γλσξίδνληαο φηη είλαη δχζθνιν λα δηαπηζησζνχλ νη παξαβάζεηο θαη λα ππνζηνχλ ηηο
ζπλέπεηεο.
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Γηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ππεξεζηψλ εληνπίδεηαη θαη ζηε δηαπίζησζε ησλ παξαηππηψλ,
πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνζιήςεσλ. Δλψ ζηε
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ EPSO φιεο νη πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζηελ
Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο, ζην ΑΔΠ ν
λνκνζέηεο δελ πξνβιέπεη ππνρξεσηηθφ θαη θαζνιηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη νξίδεη λα
γίλεηαη είηε απηεπαγγέιησο είηε κε θαηαγγειία. Δίλαη γεγνλφο φηη ιφγσ θαη ηνπ θφξηνπ
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηεο κε επαξθνχο ζηειέρσζήο ηνπ ζε πξνζσπηθφ, νη
έιεγρνη είλαη δεηγκαηνιεπηηθνί θαη φρη ππνρξεσηηθνί ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο. Σν
θελφ ειέγρνπ ζπκπιεξψλεηαη κε λένπο λφκνπο πνπ πξνβιέπνπλ επζχλε ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ ζε κε ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ.90 Πξνυπφζεζε βέβαηα θαη εδψ
απνηειεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο γηα λα
επηβιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη πνηλέο, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα ζπκβεί αλ δελ πξνεγεζεί
ζρεηηθή θαηαγγειία. Δπνκέλσο δελ ειέγρεηαη πιήξσο θαη ηζάμηα ε δηαδηθαζία ησλ
πξνζιήςεσλ θαη είλαη βέβαην φηη ζπκβαίλνπλ παξαηππίεο πνπ δελ εληνπίδνληαη.
Άιιε δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ππνςεθηφηεηαο θαη
αίηεζεο ζεξαπείαο ή έλζηαζεο. ην ΑΔΠ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ζρεηηθφ παξάβνιν. Η κε θαηαβνιή ηνπ ζπληζηά αθχξσζε ηεο αίηεζεο ή έλζηαζεο, ελψ
ζηελ EPSO δελ ππάξρεη θακηά ρξέσζε. Μάιηζηα ην θφζηνο ηνπ παξαβφινπ ήηαλ αξθεηά
κεγάιν θαη κε έγγξαθε επηζήκαλζε ηνπ ηΠ ζηνπο ζπλαξκφδηνπο ππνπξγνχο, ε νπνία
έγηλε δεθηή πξνζθάησο, κεηψζεθε ζεκαληηθά απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017.91
Γηαθνξέο παξαηεξνχληαη θαη ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη θπξίσο ζηελ πνηθηιία θαη
πνιπκνξθία πνπ εθαξκφδεη ε EPSO ζε ζχγθξηζε κε ηελ απιή θαη ζηεξεφηππε γξαπηή
εμέηαζε ή επηινγή βάζεη θξηηεξίσλ πνπ εθαξκφδεη ην ΑΔΠ, φπνπ επηηπγράλεηαη ε
ηππηθή εμέηαζε γλψζεσλ θαη φρη ε αμηνιφγεζε ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
ησλ ππνςεθίσλ. Η EPSO ρξεζηκνπνηεί ηελ πιένλ απνδεδεηγκέλα επηζηεκνληθά πην
απνηειεζκαηηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο ζε εηδηθφ θέληξν θαη κε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο
πξαγκαηηθψλ εξγαζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν εηδηθφ θέληξν νλνκάδεηαη θέληξν
αμηνιφγεζεο θαη εθεί εμεηάδνληαη γεληθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθέο δεμηφηεηεο ησλ
ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα ησλ ζέζεσλ. Η αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη γξαπηή
αλάπηπμε ζέκαηνο γηα εμαθξίβσζε ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αηνκηθή εμέηαζε
κε πξνθνξηθή παξνπζίαζε αλάιπζεο ζρεηηθνχ επαγγεικαηηθνχ ζέκαηνο θαη θαηφπηλ
παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ζε κηθξή νκάδα αηφκσλ, αηνκηθή ζπλέληεπμε φπνπ ειέγρεηαη
90
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Μαξίλα Παπαδνπνχινπ, Οη πξνζιήςεηο ζην δεκόζην κέζσ ηνπ ΑΔΠ (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπια Α.Δ, 2005), ζ. 33.
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2016, https://www.synigoros.gr/resources/eggrafo-stp-pros-ypoyrgeia.pdf.
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ε δνκεκέλε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ή ηελ δεισζείζα
εκπεηξία, νκαδηθή άζθεζε ζηελ νπνία θαηφπηλ επεμεξγαζίαο δνζεηζψλ πιεξνθνξηψλ
αθνινπζεί ζπδήηεζε κε άιινπο ππνςεθίνπο κε ζηφρν ηελ θαηάιεμε ζε ζπιινγηθή
απφθαζε, δνθηκαζίεο κέζσ Η/Τ θαη απάληεζε ζε ζεηξά εξσηήζεσλ ζρεηηθψλ κε πιηθφ
πνπ ππάξρεη ζε ειεθηξνληθή ζπξίδα αιιεινγξαθίαο, πξαθηηθέο γισζζηθέο δνθηκαζίεο γηα
εηδηθέο θαηεγνξίεο ζέζεσλ θαη άιιεο αζθήζεηο γηα εμέηαζε εηδηθψλ δεμηνηήησλ. ιεο νη
παξαπάλσ δνθηκαζίεο είλαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν θαη ηα θαζήθνληα ησλ
πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ θαη βαζκνινγείηαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, αλάιπζεο θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ, ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο.
Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξαηεξνχληαη θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ
ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Η έλζηαζε θαη ζηηο δχν ππεξεζίεο γίλεηαη είηε θαηεπζείαλ
ζηα φξγαλα, είηε ζηα δηθαζηήξηα. Δπηπιένλ φκσο νη ππνςήθηνη ζε δηαγσληζκφ ηεο EPSO
κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ θαη ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή.92 Ο Δπξσπαίνο
Γηακεζνιαβεηήο είλαη έλαο αλεμάξηεηνο θαη ακεξφιεπηνο ζεζκφο πνπ δέρεηαη θαη
δηεξεπλά θαηαγγειίεο γηα πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο
νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ θαη αζθεί απνθιεηζηηθά έιεγρν ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, κε εμαίξεζε κφλν ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. Πεξηπηψζεηο
θαθνδηνίθεζεο γηα ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή απνηεινχλ νη δηνηθεηηθέο παξαηππίεο,
ε δηαθξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ, ε κε δίθαηε κεηαρείξηζε, ε θαηάρξεζε εμνπζίαο,
ε παξάιεηςε νθεηιφκελεο απάληεζεο, ε άξλεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ε
αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζε νθεηιφκελεο ελέξγεηεο. ηελ Διιάδα ην αληίζηνηρν
αλεμάξηεην φξγαλν, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη ην ΑΔΠ,
ην νπνίν ινγνδνηεί κφλν ζηε Βνπιή θαη ζηα δηθαζηήξηα. Έηζη ζηελ επξσπατθή δεκφζηα
δηνίθεζε ν έιεγρνο θαη ε ινγνδνζία ηεο δηνίθεζεο είλαη πην εληζρπκέλα θαη ζαθψο πην
εγγπεκέλε ε ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ.
Έλα άιιν δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν ζηηο δηαηάμεηο κεηαμχ ησλ δχν ππεξεζηψλ εληνπίδεηαη
ζηελ

έθηαζε

εθαξκνγήο

ησλ

δηαηάμεσλ.

ην

ειιεληθφ

λνκνζεηηθφ

πιαίζην

παξαηεξνχληαη πνιιέο εμαηξέζεηο (πεξίπνπ 40 ζηνλ αξηζκφ) απφ ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ ΑΔΠ θαη επνκέλσο κε θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/1994
ζε φιν ηνλ δεκφζην ηνκέα.93 Οη εμαηξέζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν,
δηαηεξήζεθαλ κε ηελ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, αιιά ζπλέρηζαλ λα
92
93

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, https://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces.
Ν.2190/94, άξζξν 14 παξ. 2.
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ζεζπίδνληαη θαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο.94 Οη πάκπνιιεο εμαηξέζεηο
εγείξνπλ δήηεκα ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη ππνλνκεχνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ΑΔΠ, θαζψο νη
πεξηζζφηεξεο δελ ζεκειηψλνληαη αληηθεηκεληθά νχηε θαίλεηαη λα έρνπλ νπζηαζηηθή
αηηηνινγία ζέζπηζεο. Κάπνηεο εμαηξέζεηο ζηεξίδνληαλ ζηελ αλάγθε ηαρείαο εθηέιεζεο
έξγσλ ή πξνψζεζεο πξνγξακκάησλ γηα λα κε ραζνχλ πφξνη ιφγσ κε έγθαηξεο
απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ θ.α. πνπ δελ ζεκειηψλνπλ ηελ εμαίξεζή ηνπο. 95 Χζηφζν, εθηφο
ησλ εμαηξέζεσλ, ν λνκνζέηεο πξνέβιεςε θαη ηηο πξνζιήςεηο κε πνζνζηά γηα εηδηθέο
θαηεγνξίεο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ96 θαζψο θαη γηα ηδηαίηεξεο νκάδεο θνηλσληθνχ
ραξαθηήξα πνπ πξνζιακβάλνληαη θαζ’ ππέξβαζε ησλ ζέζεσλ κηαο πξνθήξπμεο θαη
αλεμάξηεηα ηεο ζεηξάο ηνπο ζηνλ πίλαθα97, ρσξίο θπζηθά ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπ Ν. 2190/1994. Οη δηαηάμεηο απηέο ζίγνπξα δελ ππεξεηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, πνπ θαηνρπξψζεθαλ
ζπληαγκαηηθά ζην άξζξν 103 παξ. 7 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ηηο
αξρέο ηεο ηζφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 116 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο.
Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά επίζεο ησλ δχν ππεξεζηψλ είλαη φηη ε EPSO δελ δηνξίδεη ηνπο
επηηπρφληεο, ελψ ην ΑΔΠ εθδίδεη πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ ηνπο απνδίδεη ζηνπο θνξείο. Η
επξσπατθή ππεξεζία είλαη αξκφδηα λα θαηαξηίζεη πίλαθεο επηηπρφλησλ πνπ ζα πεξηέρνπλ
ηα ηθαλφηεξα άηνκα θαη δελ εκπιέθεηαη ζηνλ δηνξηζκφ απηψλ. Απιά δηαβηβάδεη ηνπο
πίλαθεο ζηα ζεζκηθά φξγαλα καδί κε ηνπο θαθέινπο θαη ηα ζηνηρεία ησλ δνθηκαζηψλ ησλ
ππνςεθίσλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηα εμεηάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ λα
πξνζιάβνπλ ηνλ ηθαλφηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη φρη κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ
πίλαθα. Δπνκέλσο νη ππνςήθηνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δελ ζεκαίλεη φηη
έρνπλ εμαζθαιίζεη ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε. εκεηψλεηαη φηη νη
αλσηέξσ πίλαθεο ηζρχνπλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αληίζεηα ην ΑΔΠ θαηαξηίδεη πίλαθεο δηνξηζηέσλ, ηνπο απνδίδεη ζηνπο αξκφδηνπο
θνξείο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζην δηνξηζκφ απηψλ. Η
αξκνδηφηεηά ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απζηεξή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ κε
αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
ρεηηθά κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 φπσο παξαηίζεηαη ζην λ.2190/94: «Δίρε ηξνπνπνηεζεί: απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2527/97, ΦΔΚ206 Α' - απφ ην φγδνν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2266/94, ΦΔΚ-218 Α') - απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 2434/96,
ΦΔΚ-188 Α' - απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2446/96, ΦΔΚ-276 Α' - απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2623/98, ΦΔΚ-139
Α' - απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2738/99, ΦΔΚ-180 Α’ – απφ ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3204/03, ΦΔΚ-296 Α΄ - απφ ην άξζξν 31
ηνπ Ν. 3762/09, ΦΔΚ-75 Α/15-5-09».
95
ΑΔΠ, Δηήζηεο εθζέζεηο, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2002, ζ. 3031.
96
Δηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ είλαη: νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ (πνζνζηφ 20%), νη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα
ηξηηέθλσλ (10%), παιηλλνζηνχληεο Πφληηνη Οκνγελείο (5%), νκνγελείο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (5%) θαη
Έιιελεο ππήθννη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο (5%).
97
ΑΔΠ, Δηήζηεο εθζέζεηο, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016?, ζ.
40-41.
94
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο επηπιένλ αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη θαη πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη εθηφο απφ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ πεξί πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, αλαιακβάλεη θαη ππνζέζεηο ειέγρνπ
ήδε δηνξηζηέσλ, φπσο ν έιεγρνο εθ ησλ πζηέξσλ πεξί ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ
κεηαηξνπήο ησλ ζπκβάζεσλ απφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ
θαζνξίδνληαη κε Π.Γ. θαη έγηλαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ή ν έιεγρνο θαη ε επηινγή
πξντζηακέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα.
Γηαθξίλνπκε θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ηεο αδπλακίαο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη ηελ
θαηαθπγή ζε λένπο λφκνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ππάξρνπζα πνιπλνκία ζην λνκνζεηηθφ
πιαίζην πνπ δηέπεη ην ΑΔΠ.
ΔΚΣΙΜΗΗ
Η EPSO κε ηε ζχζηαζή ηεο θαηαξρήλ δελ ρξεηάζηεθε λα νξγαλψζεη έλα λέν κνληέιν
ιεηηνπξγίαο, θαζψο αλέιαβε δηαδηθαζίεο γλσζηέο θαη εθαξκνζηέεο ζηελ ΔΔ. Ξεθίλεζε
ηελ απνζηνιή ηεο ζηε βάζε ελφο έηνηκνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκνδφηαλ ζηελ ΔΔ θαη ην
νπνίν έπξεπε λα ελζσκαησζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πινπνίεζε απφ έλα θνξέα. ε
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ θαιή λνκνζέηεζε, ζηελ νπνία δίλεη κεγάιε ζεκαζία ε ΔΔ, θαη ηελ
χπαξμε ελφο απινχ θαη ιηηνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
ιεηηνπξγία ηεο EPSO δελ αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο
ηνπ ξφινπ ηεο. Με ζπκκάρνπο ηα ζεζκηθά φξγαλα, πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί φζν
θαιχηεξα κπνξεί ζηε ζηειέρσζε ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ην ηθαλφηεξν
πξνζσπηθφ. Δμάιινπ ν ξφινο παξακέλεη απφ ηελ αξρή απζηεξά ν ίδηνο θαη
επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ εθαξκνγή ησλ κέζσλ θαη ζηε δηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ γηα
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θαη πξνζνληνχρσλ ππνςεθίσλ. Η ζπλερψο βειηηνχκελε
απφδνζε ηεο EPSO κπνξεί λα εμαρζεί θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγγειηψλ ησλ
ππνςεθίσλ πξνο ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, θαζψο ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο
ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ζήκεξα.98 ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαγγειίεο δελ δηαπηζηψζεθαλ
πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο θαη φπνπ δηαπηζηψζεθαλ, θαηφπηλ ζπζηάζεσο ηνπ
Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή, ε EPSO αληαπνθξίζεθε ζεηηθά. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απηψλ δηεπζεηήζεθε κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ζηελ πξνθήξπμε ηνπ ηξφπνπ ησλ
δνθηκαζηψλ, ησλ φξσλ θαη ησλ ζηαδίσλ ησλ δηαγσληζκψλ, θαη γεληθά ησλ ζρεηηθψλ
θαλνληζκψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο EPSO θαη ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, πηνζεηψληαο
ηελ ζχζηαζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή φηη γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ θαη γηα βειηίσζε ησλ
98

Δλδεηθηηθά, ην έηνο 2004 δέρζεθε 58 αλαθνξέο, ην 2005 δέρζεθε 73 αλαθνξέο, ην 2006 49 αλαθνξέο, ην 2009 30 αλαθνξέο, ην
2012 78 αλαθνξέο, ην 2014 θαη 2015 32 θαη 26 αληίζηνηρα θαη ηέινο ην 2016 κφιηο 14 αλαθνξέο. Δπξσπαίνο δηακεζνιαβεηήο, Δηήζηεο
εθζέζεηο, https://www.ombudsman.europa.eu/el/activities/annualreports.faces.
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ζρέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηέρνληαη φιεο νη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο ζηελ πξνθήξπμε.
ηνηρεία γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηεο EPSO
αληινχκε θαη απφ ηελ εηδηθή έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ηελ
έθζεζε ζεκεηψλεηαη φηη ε ππεξεζία, αλ θαη θαηάθεξε λα δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία
απμεκέλν αξηζκφ γεληθψλ δηαγσληζκψλ, πζηεξνχζε ζε απνδνηηθφηεηα, θαζψο ε
δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ νινθιεξσλφηαλ ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ
θαιχπηνληαλ φιεο νη ζέζεηο παξά κφλν ηα δχν ηξίηα απηψλ, δελ πεηχραηλε ζηηο
πξνζιήςεηο ηελ θαιχηεξε δπλαηή γεσγξαθηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ επηηπρφλησλ θαη
δελ απέδηδε ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θαη ην θφζηνο αλαιπηηθά γηα
ηνλ θάζε ππνςήθην. Ήδε φκσο ε EPSO είρε εγθξίλεη ζρέδην αλάπηπμεο θαη επίιπζεο ησλ
πξνβιεκάησλ κε ζηαδηαθή εθαξκνγή θαη πιήξε πινπνίεζή ηνπ ην 2010. θνπφο ηνπ
ζρεδίνπ είλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ σο πξνο ηνλ ρξφλν,
λα πινπνηήζεη πιεξέζηεξεο θαη θαιχηεξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ψζηε λα επηιέγνληαη νη
άξηζηνη θαη γεληθά λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζε θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην
ζηελ έθζεζή ηνπ θαη λα πεηχρεη πην βέιηηζηα απνηειέζκαηα.99
Αληηζέησο ην ΑΔΠ, φηαλ ζπζηάζεθε, δελ αληηθαηέζηεζε κηα ήδε ππάξρνπζα
ππεξεζία, αιιά έπξεπε λα νξγαλσζεί απφ ηελ αξρή ζε λέεο βάζεηο. Τπνρξεψζεθε,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, λα δεκηνπξγήζεη κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο
δηεμαγσγήο θαη εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Να ζρεδηάζεη έλα δηνηθεηηθφ
κεραληζκφ θαηάιιειν θαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαλ ζην
ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην θαη κάιηζηα ζε έλα ερζξηθφ θαη αξλεηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο
άξλεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πνιηηηθνχ-πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο λα πξνζαξκνζηεί, λα
απνδερηεί ηνλ ξφιν ηνπ θαη λα ην βνεζήζεη λα ην εθηειέζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Η
θαθήο πνηφηεηαο λνκνζεζία πνπ ραξαθηήξηδε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη
ηηο ξπζκίζεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο
πξνζιήςεηο. Σα πξνβιήκαηα, φπσο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ιφγσ ηεο πνιπλνκίαο θαη
θαθνλνκίαο, εκπνδίδνπλ ην ΑΔΠ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Σν ΑΔΠ αζθεί έιεγρν
λνκηκφηεηαο θαη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ρσξίο λα δχλαηαη λα δηνξζψζεη φξνπο ζηελ
πξνθήξπμε πνπ ζεσξεί παξάλνκνπο, νχηε λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή
ηελ θαηαιιειφηεηα εκθάληζεο ησλ ππνςεθίσλ.100
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Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, 2009, Δηδηθή έθζεζε αξηζ. 9/2009, Η απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
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Μαξίλα Παπαδνπνχινπ, Οη πξνζιήςεηο ζην δεκόζην κέζσ ηνπ ΑΔΠ (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπια Α.Δ, 2005), ζ. 128-129.
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εμέιημε ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έηνπο
1998 (πξνθήξπμε 8/1997). Αθνξνχζε 2353 ζέζεηο θαη ππέβαιαλ αηηήζεηο 120.299 άηνκα.
Πξνζιήθζεθαλ 1534 ππάιιεινη θαη έκεηλαλ θελέο νη ππφινηπεο ζέζεηο. Πνιινί
απνηπρφληεο πξνζέβαιαλ ηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ ιφγσ ησλ θαηαθαλψο άδηθσλ φξσλ,
νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαλ ζηελ πξνθήξπμε. Η ελ ιφγσ πξνθήξπμε φξηδε ην 50% ησλ
ζέζεσλ λα θαιπθζεί απφ απνθνίηνπο γεληθψλ ιπθείσλ θαη ην ππφινηπν 50% απφ
απνθνίηνπο ηερληθψλ ιπθείσλ. Δπίζεο νη ππνςήθηνη πεξηνξηδφηαλ ζηελ επηινγή ησλ
ζέζεσλ ζε κηα κφλν Ννκαξρία. Σα παξαπάλσ θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθά σο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 5 θαη 6 απφ ην ηΔ, κε απνηέιεζκα λα θιεζνχλ νη
επηιαρφληεο απφ ην ΑΔΠ θαη λα θαηαηαγνχλ ζε λένπο πίλαθεο ρσξίο λα ζηγνχλ νη ζέζεηο
ησλ ήδε επηηπρφλησλ. Με λέν λφκν (3320/2005, παξ. 5) πξνβιέθζεθε επαλαθαηάηαμε
φισλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ βαζκνινγήζεθαλ πάλσ απφ ηε βάζε. Δπξφθεηην γηα αξηζκφ
11.000 αηφκσλ πεξίπνπ. Αξρηθά δηνξίζηεθε κηθξφο αξηζκφο επηιαρφλησλ, κε απνηέιεζκα
λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζθπγέο. Σειηθά ην ζέκα δελ ιχζεθε θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ην
ΑΔΠ.101 Με λέν λφκν κφιηο ην 2016 (Ν. 4369/16, άξζξν 38), νη ελ ιφγσ επηιαρφληεο
θαηαηάρζεθαλ ζε λέν πίλαθα δηνξηζηέσλ πνπ θαηάξηηζε ην ΑΔΠ θαηφπηλ λέσλ
πξνθεξχμεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη
δηνξίζηεθαλ επηπιένλ 702 ζε ζέζεηο ΠΔ, 372 ζε ζέζεηο ΣΔ θαη 1043 ζε ζέζεηο ΓΔ.102
Άγλσζην παξακέλεη εάλ έρεη θιείζεη ην ζέκα. Η ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ
απνδεηθλχεη πφζν ρξνλνβφξα είλαη ε δηάξθεηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θαθήο λνκνζέηεζεο, πνπ επηηξέπνπλ λα νξγαλψλνληαη κε ζχλλνκεο
δηαδηθαζίεο ζην ζχζηεκα πξφζιεςεο ππαιιήισλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε.
Δπηπιένλ ην ΑΔΠ επηθνξηίδεηαη κε θάζε αιιαγή ζε λέεο πξνζαξκνγέο, ηφζν ζε
πιηθνηερληθή ππνδνκή κε εθαξκνγή λένπ ινγηζκηθνχ θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ
ππάξρνληνο κεραλνγξαθηθνχ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη ζηελ εμνηθείσζε απηνχ κε ην λέν ζχζηεκα. Παξάιιεια ρξεηάδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη
επαλαδηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ πξνθεξχμεσλ θαη δηφξζσζε ησλ εληχπσλ πνπ
ζπκπιεξψλνπλ νη ππνςήθηνη. Σν κε ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην ζπλεπάγεηαη θαη πνιιέο
πξνζθπγέο ησλ ππνςεθίσλ, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο δηθαηψλνληαη απφ ηα αξκφδηα
δηθαζηήξηα, αθνινχζσο ην ΑΔΠ πξνβαίλεη ζε λέεο αλαζπληάμεηο πξνεγνχκελσλ
πηλάθσλ επηηπρφλησλ θαη λέεο πξνζιήςεηο ζε εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
Γεληθά επηθξαηεί έλα θαχιν θαη κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα πξνζιήςεσλ, θαζψο δελ
ζηεξίδεηαη ζε έλα ζηαζεξφ, απζηεξφ θαη πξνγξακκαηηζκέλν ζσζηά λνκνζεηηθφ πιαίζην.
101
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π.π., ζ. 68.
ΑΔΠ, Δηήζηεο εθζέζεηο, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016?, ζ.
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10. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ EPSO ΚΑΙ ΣΟ ΑΔΠ

10.1. ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗ EPSO

Μειεηψληαο ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ ηηο δχν ππεξεζίεο, αμίδεη λα
ηνληζζεί αξρηθά φηη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο EPSO πεξηιακβάλεηαη ζηα βαζηθά
θαζήθνληά ηεο ε κέξηκλα λα εθαξκφδεη θαιέο πξαθηηθέο, ψζηε λα ηειεηνπνηεί ηηο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηηο ππφ θάιπςε ζέζεηο. Απνδίδεηαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηελ
αλαδήηεζε δηαδηθαζηψλ πςεινχ επηπέδνπ, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ κε απνηέιεζκα
ηελ θαιχηεξε, ηελ δηθαηφηεξε θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή επηινγή πξνζσπηθνχ. Άιιν
ζεκείν ηεο λνκνζεζίαο πνπ απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή ζηε ιεηηνπξγία ηεο εληνπίδεηαη
ζηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ επηηξνπψλ, θαζψο απνδίδνληαη εμνπζίεο απφ ηελ
δηνίθεζε ζηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ηζάμηα σο κέιε ζηηο απνθάζεηο
αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη δελ αζθνχλ βνεζεηηθέο εξγαζίεο.
Δθαξκνγέο πξαθηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
EPSO αληινχκε ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ηεο φζν θαη απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ
Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή. Η EPSO θαηάθεξε λα θαηαμησζεί σο κηα πξσηνπφξα
ππεξεζία ζην ρψξν ησλ πξνζιήςεσλ θαη λα αλαγλσξηζζεί ε αμία ηεο δηεζλψο. Γέρεηαη
θαη επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ 70.000 αηηήζεηο θάζε ρξφλν γηα θάιπςε 1.500 ζέζεσλ. Οη
πξνζθπγέο θαη νη αλαθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνο ηελ ίδηα ηελ EPSO, αιιά θαη πξνο ηνλ
Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, θαηάθεξαλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη ζηελ
πξνζπάζεηά ηεο λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο
ησλ δηαγσληζκψλ. Χο λενζπζηαζείζα ππεξεζία ζπγθέληξσλε ηηο πεξηζζφηεξεο
θαηαγγειίεο πξνο ηνλ Γηακεζνιαβεηή. Απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο κε επαξθείο θαη
αηηηνινγεκέλεο εμεγήζεηο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή ζρεηηθά κε ηελ
δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ, αδηθίεο θαη έιιεηςε δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία
επηινγήο, κε πξφζβαζε ησλ ππνςεθίσλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο,
κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ιφγσ
έιιεηςεο βαζηθψλ ηίηισλ, φρη φκσο άκεζα αιιά κεηά ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
πξνεπηινγήο, ηζρπξηζκνχο πεξί κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ζέκαηα
γισζζηθά, ιφγσ ηεο αλάξηεζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ ζε ηξείο κφλν γιψζζεο,
θαη γεληθά δεηήκαηα ρεηξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο θαη δεκηνπξγία παξεμεγήζεσλ,
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ιφγσ κε ζσζηήο πιεξνθφξεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Ο Γηακεζνιαβεηήο επηιακβάλεηαη ησλ
θαηαγγειηψλ κε δηεξεχλεζε απηψλ θαη κειέηε ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο αιιά θαη κε
απηεπάγγειηε έξεπλα, δεηψληαο απφ ην αλαθεξφκελν φξγαλν λα ινγνδνηήζεη επί ησλ
θαηαγγειηψλ. Καηφπηλ ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζπκκφξθσζεο ζηελ ππεξεζία. ε πνιιέο
θαηαγγειίεο

δελ

δηαπηζηψζεθε

πεξίπησζε

θαθνδηνίθεζεο,

αιιά

δεκηνπξγία

παξεμεγήζεσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ιεπηνκεξνχο αλαθνξάο θαη δηεπθξίλεζεο ησλ θαλφλσλ
δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ
ελεκεξψλνληαλ νη ππνςήθηνη γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ δηαδηθαζία, φρη φκσο εμ
αξρήο αιιά κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξψηε δνθηκαζία, πξνθαινχληαλ
δπζαξέζθεηεο θαη θαηαγγειίεο. Σν πξφβιεκα απηφ δηεπζεηήζεθε κε ηελ ζεηηθή ζηάζε ηεο
EPSO ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γηακεζνιαβεηή θαη ηελ ελζσκάησζε ζηηο κειινληηθέο
πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ησλ θάησζη ζρεηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ:
(i) ε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε δνθηκαζία πξνεπηινγήο δελ ζεκαίλεη φηη έρεη
ειεγρζεί πιήξσο ε επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ θαη φηη (ii) νη γξαπηέο δνθηκαζίεο
ππνςεθίσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα θξίλνληαη µε επηιέμηµνη δελ ζα βαζκνινγνχληαη. Απηή ε
πξάμε ηεο EPSO απνηέιεζε θαιή πξαθηηθή θαζψο δηεπθξίληδε ιεπηνκεξψο ην ζέκα
ηεο επηιεμηκφηεηαο ψζηε ζην κέιινλ λα απνθεχγνληαη αλάινγεο πξνζθπγέο.103
Ο Γηακεζνιαβεηήο ιφγσ ησλ πνιιψλ παξφκνησλ θαηαγγειηψλ δηελήξγεζε ην 2005
απηεπάγγειηε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο EPSO λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε
ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο εμεηάζεηο πνπ
δηνξγαλψλεη. Απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 2008 λα απνζηείιεη ζρέδην ζπζηάζεσο
πξνο ηελ EPSO φηη νθείιεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ησλ ππνςεθίσλ ζηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο, αιιά θαη λα ηνπο
ελεκεξψλεη γηα ηελ αλαιπηηθή βαζκνιφγεζε εθφζνλ ην αηηεζνχλ. Η EPSO
αληαπνθξίζεθε θαη πάιη ζεηηθά θαη απνθάζηζε λα γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο θαη
ηελ αλάιπζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. Σελ ελέξγεηα απηή ν Γηακεζνιαβεηήο ηελ θαηέηαμε
ζηα πξφηππα παξαδείγκαηα βέιηηζηεο πξαθηηθήο απφ κεξηάο ηεο ππεξεζίαο, θαζψο
δηαζθάιηδε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ έζηγαλ νη αλαθνξέο, ν
Γηακεζνιαβεηήο δηαπίζησζε φηη ε EPSO έδεημε πξνζπκία γηα γξήγνξε θαη δίθαηε ιχζε
ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα απνθπγή ζην κέιινλ παξφκνησλ παξεμεγήζεσλ, θξφληηζε λα
ελζσκαηψζεη ζηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν

103

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, Δηήζηα έθζεζε 2005, https://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces, ζ.74-75.
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ππνβνιήο αίηεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ δνθηκαζηψλ.104 Έηζη
δηαβάδνληαο ζήκεξα κηα πξνθήξπμε ηεο EPSO, εχθνια ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη πψο
δηεμάγεηαη θάπνηνο δηαγσληζκφο θαη θαηαλνεί εχθνια φια ηα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο.
Χο πην ζεκαληηθή θίλεζε θαη δξάζε θαιήο πξαθηηθήο απφ ηελ EPSO θαηαγξάθεθε ην
αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα (Epso Development Programme-EDP), ην νπνίν ελέθξηλε ην
Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ζηηο 3 Ινπιίνπ ηνπ 2008. Θα εθαξκνδφηαλ πξννδεπηηθά ζε
ρξνληθή πεξίνδν 3 εηψλ (2008-2010). Αθνξνχζε ηελ επηινγή κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη
ηέζεθαλ ζηφρνη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο.
Δίραλ εληνπηζηεί πξνβιήκαηα, φπσο ε κεγάιε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκψλ (2 ρξφληα), νη
ππεξβνιηθέο γισζζηθέο απαηηήζεηο πνπ απνζάξξπλαλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε κε
ζαθήο θαη ιεπηνκεξήο επηθνηλσλία κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ε αλαμηφπηζηε θαη κε
θαηαλνεηή δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαζ’ φιε ηελ δηαδηθαζία, πνπ
νδεγνχζαλ ζηελ θάιπςε κφλν ησλ 2/3 ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ. Οη λένη ζηφρνη
επηθεληξψζεθαλ ζηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαγσληζκψλ αξρηθά ζην έλα έηνο θαη
κεηά ζηνπο πέληε έσο ελλέα κήλεο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ πξφζιεςε πςειά
πξνζνληνχρσλ αηφκσλ. Σν ζρέδην αλάπηπμεο κειέηεζε θαη πηνζέηεζε θνηλέο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ φρη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο,
αιιά θαη ζε νξηζκέλεο εζληθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. Οη ηνκέο πνπ ζα εηζήγαγε ην ζρέδην
αλάπηπμεο ήηαλ ε βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε, κε θαηάξγεζε ζην πξψην ζηάδην ηνπ ηεζη
γλψζεσλ γηα ηελ ΔΔ, πνπ ίζρπε έσο ηφηε, θαη θαζηέξσζε δνθηκαζηψλ ζε θέληξν
αμηνιφγεζεο δηάξθεηαο κηαο εκέξαο (AC), φπνπ ζα αμηνινγνχληαλ ηα επαγγεικαηηθά
πξνζφληα. Γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ κε έλα
ζχλνιν

δνθηκαζηψλ

πνπ

πξνζθέξνπλ

ζηνπο

αμηνινγεηέο

ηε

δπλαηφηεηα

λα

παξαθνινπζνχλ θαη λα βαζκνινγνχλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε θαηαζηάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο
θαη νηθείεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο.
Δηζάγεη επίζεο ην ηεζη απηναμηνιφγεζεο, πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ππνςήθην λα
ζηαζκίζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ πξηλ ππνβάιιεη αίηεζε. Δπίζεο απνθαζίδεηαη ε εμέηαζε
ησλ ππνςεθίσλ ζην ζηάδην πξνεπηινγήο λα γίλεηαη ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο.
Δληζρχεηαη έηζη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαζψο θαζνξίδεηαη κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ
λα δηεμάγεηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο. Δπίζεο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ψζηε λα εληζρχεηαη ε ζσζηή θαη αθξηβήο θξίζε
ηνπο θαη κέηξα γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο EPSO. Ήδε απφ ην Μάξηην ηνπ

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, Δηήζηα έθζεζε 2008, https://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces, ζ. 18, 57, 7072.
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2009 δηαηίζεηαη ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο, παξέρεη άκεζε θαη ιεπηνκεξή
πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη γεληθά γηα ηελ ζηαδηνδξνκία ζηελ επξσπατθή
δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά θαη γίλεηαη πην επράξηζηε θαη θηιηθή ζηε ρξήζε ηεο. ηα πιαίζηα
εθαξκνγήο ίζσλ επθαηξηψλ, απνθαζίδεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ην ειεθηξνληθφ έληππν
ππνςεθηφηεηαο γηα λα δηεπθνιχλεη θαιχηεξα ηνπο ππνςεθίνπο ζην λα παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπο
θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ψζηε κε ηε ζεηξά ηεο ε Τπεξεζία λα βειηηψλεη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο.105 Καηάθεξε έηζη, θπξίσο
γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, λα εμαζθαιίζεη βειηηψζεηο ζηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο,
λα παξέρεη κεγεζπκέλα θείκελα, εθηππψζεηο ζε Μπξάηγ ή πιεθηξνιφγην Μπξάηγ, λα
δεκηνπξγήζεη πξφγξακκα αλάγλσζεο νζφλεο θαη κεηάθξαζεο ζηε λνεκαηηθή, λα
πξνζαξκφζεη ηνλ αλάινγν θσηηζκφ, λα παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα φπνπ απαηηείηαη
θαη γεληθά λα είλαη ζεηηθή ζε νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή έρνπλ αλάγθε νη ππνςήθηνη.106
Δπνκέλσο ε πξσηνβνπιία απηή ηεο EPSO απνηέιεζε ηνκή θαη πξφηππε πξάμε θαιήο
πξαθηηθήο, κε πάξα πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην έξγν ηεο. Απφδεημε απνηειεί ν
πξψηνο δηαγσληζκφο πνπ δηεμήρζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 ζε εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ.
Οινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ εθεδξηθνχ πίλαθα.
Πεξηιάκβαλε 323 ζέζεηο, ππνβιήζεθαλ 51.639 αηηήζεηο θαη απνθιείζηεθαλ ζην πξψην
ζηάδην ην CBT (computer based test) πάλσ απφ 14.000 ππνςήθηνη. ην θέληξν
αμηνιφγεζεο πξνζθιήζεθαλ 992 άηνκα (αξηζκφο ζέζεσλ επί 3) θαη ηειηθά επηιέρζεθαλ
308 ππνςήθηνη, πνπ ζεκαίλεη φηη θαιχθζεθαλ νη ζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο ζε πνζνζηφ
95%.107
Πνιιέο αθφκα ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζα αθνινπζνχζαλ ζηα πιαίζηα ησλ
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ ηέζεθαλ κε ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα αιιά θαη ηεο
ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε
δεκηνπξγία κεηξψνπ ππνςεθίσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ησλ εξσηήζεσλ κε ηε
βνήζεηα ζπζηεκαηηθψλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε αλψλπκσλ ειέγρσλ
θαη βαζκνιφγεζεο ησλ βηνγξαθηθψλ ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε κφλν ηα αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα, ε εθπαίδεπζε θαη ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηιέγνπλ ππνςεθίνπο ακεξφιεπηα θαη αληηθεηκεληθά κε ζεβαζκφ
105

European Personnel Selection Office, 2008, EPSO Development Programme-Roadmap for Implementation,
http://europa.eu/epso/doc/edp_en.pdf.
106
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107
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ζηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ε θαηάιιειε επηθνηλσλία θαη
πιεξνθφξεζε κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ ππνςεθίσλ απφ ηα 28 θξάηε ηεο
ΔΔ.108
ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή αλαθέξνληαη κφλν 14 αλαθνξέο γηα ηελ
EPSO, πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζέκαηα επαλεμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο
έθηαθησλ πεξηπηψζεσλ. Γείγκα θαιήο πξαθηηθήο απνηειεί ηέινο ην φηη ε EPSO, ζηα
πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ζπκθψλεζε φηη ζα εθαξκφδεη ζην κέιινλ φιεο ηηο
ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή, ζηα πιαίζηα πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ
ηεο πιαίζην.109

10.2. ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΑΔΠ

Σν ΑΔΠ έρεη σο απνζηνιή ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ
ηελ επηινγή ησλ δηνξηζηέσλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Γελ ππάγεηαη ζηελ απνζηνιή ηνπ ε αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ
θαη ε εθαξκνγή απηψλ. Γχλαηαη φκσο λα ππνβάιεη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο. Οη θαιέο πξαθηηθέο ζην ΑΔΠ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε βειηηψζεηο θαη
αλαβαζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θαη ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ, αιιά θαη ζε βειηηψζεηο,
θαηφπηλ πξνηάζεψλ ηνπ, ζε ζέκαηα ξχζκηζεο θαη αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
πξνζιήςεσλ. Έηζη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3051/2002 εηζαθνχζηεθαλ νη πξνηάζεηο ηνπ θαη
απνθαζίζηεθαλ πεξηζζφηεξα θξηηήξηα πξνζιήςεσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ
θαη λέα βαζκνιφγεζε απηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο πην ηζνξξνπεκέλνπ θαη
αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ΑΔΠ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, πξνρψξεζε έγθαηξα ζε
πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνθεξχμεσλ, ησλ εληχπσλ ησλ αηηήζεσλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ, αιιά θαη ζε αλαπξνζαξκνγέο ζην
κεραλνγξαθηθφ ηνπ πξφγξακκα. Παξάιιεια αλέζεζε ηελ εθπφλεζε κειέηεο ζην
Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ησλ Παηξψλ γηα πην
απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα πιεξψζεσο ζέζεσλ θαη ε
νπνία νινθιεξψζεθε ηειηθά ην 2003 απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δπίζεο
γηα λα βειηηψζεη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνέβε ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο,
φπσο δεκηνπξγία εηδηθψλ κεραλνγξαθεκέλσλ εληχπσλ αηηήζεσλ ππνςεθίσλ, κε
108
109

Epso.europa.eu, https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_el.
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δπλαηφηεηα κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο, θαζηέξσζε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ησλ
ππνςεθίσλ ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεψλ ηνπο θαη κε απνθιεηζκφ απφ ηε
δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε κε ζσζηήο ζπκπιήξσζεο, ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ησλ
αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο κε θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ θαη
απαίηεζε απφ ηνπο θνξείο λα ππνβάιινπλ εγθαίξσο θαη ζσζηά ηα αηηήκαηά ηνπο.110
ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαηαηάζζεηαη θαη ε εθαξκνγή, ζε γξαπηνχο δηαγσληζκνχο, ηεο
κεζφδνπ ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ, θαζψο ζπληέιεζε ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ
θαη ηνπ θφζηνπο, ζηελ αληηθεηκεληθή θαη εληαία βαζκνιφγεζε απφ Η/Τ θαη ζηελ
θαηάξγεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, αιιά θαη ζηελ επξχηεηα ζηελ εμέηαζε ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ κε θάιπςε κεγάιεο έθηαζεο χιεο.111
Σν ΑΔΠ δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο γηαηί επηζπκεί λα
θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη πξνβαίλεη ζε ζπλερείο βειηηψζεηο ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ψζηε λα παξέρεη απιέο, ζαθείο θαη θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξίεο
ζπλνιηθά γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην έξγν ηνπ. Με ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ φια ηα ρξφληα θαη
κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ 2007-2013, πέηπρε λα αλαβαζκίζεη ηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ πινπνηψληαο ην έξγν e-ΑΔΠ, έλα πξσηνπνξηαθφ
νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 2016.
εκαληηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη:


Η

δεκηνπξγία

Ηιεθηξνληθνχ

Μεηξψνπ

Τπνςεθίσλ,

φπνπ

ζα

θαηαρσξνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά απηψλ κε εηζαγσγή θαη ζε ςεθηαθή κνξθή
απφ ηνπο ίδηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα κελ
ρξεηάδεηαη λα θαηαζέηνπλ εθ λένπ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο θάζε θνξά πνπ
ππνβάιινπλ αηηήζεηο, αιιά λα επηιέγνπλ απηφκαηα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη
λα επηζπλαθζνχλ ζηε λέα αίηεζε. Έηζη ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία πξνο ηνλ
ζεζκφ, κε ηελ απνθπγή ιαζψλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηηο
ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.


Η δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ κε πιεξνθνξίεο

γηα φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο δίαπινπο επηθνηλσλίαο


Δθαξκνγή γηα δξάζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιινπο θνξείο.

Παξάιιεια, κε δηθνχο ηνπ πφξνπο πινπνίεζε θαη άιιεο εθαξκνγέο, φπσο αξρείν
θαθέισλ αηηήζεσλ ππνςεθίσλ, ειεθηξνληθή θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ (help desk),
110
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8.,
111

π.π., ζ. 24-25.
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ππνζηήξημε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, ζηαηηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο
έληππνπ πιηθνχ κε ππνδείγκαηα γηα πνιίηεο θαη θνξείο θ.α. Καηά ην έηνο 2016
δεκηνχξγεζε ηνλ Ηιεθηξνληθφ νδεγφ πξνθήξπμεο, πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία κε ηελ
πξνθήξπμε 1Κ/2016, κε ζθνπφ λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα
εμεηάδνπλ νη ππνςήθηνη ειεθηξνληθά ηνπο θιάδνπο/εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε
πξνθήξπμε θαη ηηο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα,
ψζηε εάλ θξίλνπλ πσο έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάινπλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξνθήξπμε. Οη παξεκβάζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ε αμηνπνίεζε
ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο,
κε ζηφρν ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηελ πιεξέζηεξε
εμππεξέηεζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ, θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζσζηά θαη
πινχζηα δνκεκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ θαη αληίζηνηρα online ππεξεζίεο,
απνδεηθλχνληαο φηη ιεηηνπξγεί θαη ζέβεηαη, φπσο νθείιεη ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ ηνπ
πιαίζην, ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο
αμηνθξαηίαο.112
ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο ζεκαληηθή ζέζε γηα ην ΑΔΠ έρεη θαη ην γξαθείν
εμππεξέηεζεο πνιηηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην έηνο
1995. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ πξνζπάζεζε ην ΑΔΠ λα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο θαη ηψξα πηα εθηφο ηεο δηα δψζεο, ηεο ηειεθσληθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο
εμππεξέηεζεο, δηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο Η/Τ κε πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν θαη ζηηο
online ππεξεζίεο θαζψο θαη ηεχρε πξνθεξχμεσλ ηνπ ΑΔΠ.113 Μάιηζηα απφ ην έηνο
2004, ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, απνθάζηζε λα
ιεηηνπξγήζεη ην γξαθείν ζηελ Αζήλα θαη ηηο πξσηλέο ψξεο ηνπ αββάηνπ.114
ηηο θαιέο πξαθηηθέο απφ κέξνπο ηνπ ΑΔΠ εληάζζνληαη θαη νη βειηηψζεηο ζηηο
δηαδηθαζίεο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο
νθείινληαη ζε πξνηάζεηο ηνπ. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη:


Η ζέζπηζε ζπλέληεπμεο σο θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζε

δηαγσληζκνχο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, πνπ θαηαξγήζεθε βέβαηα ην 2009 θαη
δηαηεξήζεθε κφλν ζε πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο (Ν. 3320/05 αξζ. 4 θαη Ν. 3812/09).

ΑΔΠ, Δηήζηεο εθζέζεηο, https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2016?, ζ.
25-26.
113
π.π., ζ. 28.
114
ΑΔΠ, Δηήζηεο εθζέζεηο,
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/ΑΔΠ/Δηήζηεο%20Δθζέζεηο/ΔΣΗΙΑ+ΔΚΘΔΗ+2004+ΚΑΙ+ΑΝΑΚΟΠΗΗ+ΓΔΚΑΔΣ
ΙΑ+1994-2004, ζ. 18.
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Η δεκηνπξγία θπιηφκελνπ πίλαθα επηιαρφλησλ γηα λα θαιχπηνληαη ζέζεηο

φκνησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ρσξίο έθδνζε λέαο πξνθήξπμεο ζε δηαγσληζκνχο
κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα γξήγνξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πξνζιήςεηο θαη
εμνηθνλφκεζε πφξσλ (Ν. 3320/05, άξζ. 3).


Η απινχζηεπζε ζηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο εκπεηξίαο γηα επηηάρπλζε ησλ

δηαδηθαζηψλ (Ν. 3320/05, άξζ. 2).


Η ζέζπηζε ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ

πξνθεξχμεσλ

επηινγήο

πξνζσπηθνχ

ζην

δεκφζην,

πξνο

ελίζρπζε

ηεο

δεκνζηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο (Ν. 3469/06, άξζ. 5, 7).


Η απαγφξεπζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ (Ν. 3488/06), ε νπνία

εληζρχζεθε κε ην Ν. 4413/2016 πνπ ςεθίζηεθε θαη’ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο
2000/78/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ ηήξεζή
ηεο απφ ην ΑΔΠ.


Η ηήξεζε κεηξψνπ ζεκαηνδνηψλ-αλαβαζκνινγεηψλ γηα δηαγσληζκνχο

πνπ δηνξγαλψλεη ην ΑΔΠ (Ν. 4325/15, άξζ. 11).


Η εηζαγσγή ζπκπιεξσκαηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζε

δηαγσληζκνχο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Η πξψηε είλαη ε εηδηθή γξαπηή
δνθηκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεληθψλ πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
πνπ ζα δηεμάγεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη ν βαζκφο ζα ηζρχεη γηα δέθα ρξφληα (Ν.
3051/2002, άξζ. 8). Μέρξη ζήκεξα δηεμήρζε κία θνξά ην έηνο 2008 θαη έγηλε
ρξήζε ηνπ ζε κηα πξνθήξπμε (4Κ/2009). Η δεχηεξε κέζνδνο είλαη ε πξαθηηθή
δνθηκαζία ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζέζεσλ. Πξνβιεπφηαλ ζην Ν. 2738/99 θαη
είρε εθαξκνγή ζε πξνζιήςεηο θσηνζπλζεηψλ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν (2000),
θαηακεηξεηψλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2009), θαη πξφζθαηα ην έηνο 2015 ζε
ζέζεηο ζπληεξεηψλ έξγσλ ηέρλεο θαη αξραηνηήησλ, ηερληθψλ νξπρείσλ θαη
ειεθηξνηερληθψλ δηθηχσλ Σ4/Α.
ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ ζπλερηδφκελε επέθηαζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ην λέν θφξην εξγαζίαο πνπ απνθηά, δελ έρεη ρξφλν λα
δηαζέζεη γηα ηε κειέηε λέσλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο, πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ θαζεθφλησλ πνπ κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηηο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία. Παξακέλεη πηζηφ ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηηο
πξνζιήςεηο κε γξαπηνχο δηαγσληζκνχο εμέηαζεο γεληθψλ γλψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ
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θξηηεξίσλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Έηζη φκσο δηαζθαιίδεηαη κελ ε αξρή ηεο
αμηνθξαηίαο, αιιά φρη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαη πνηνηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Άμην αλαθνξάο σο θαιή πξαθηηθή απνηειεί θαη ε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Γηεζλνχο
πλεδξίνπ ηνπ ΑΔΠ κε ζέκα ―Δπηινγή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα:
Νέεο ηάζεηο & πξνθιήζεηο‖, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΑΔΠ θαη
ππφ ηελ αηγίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2017, ζηελ Αίζνπζα
Γεξνπζίαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. ηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ λα γίλεη έλαο γφληκνο
δηάινγνο γηα ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα. Ο Πξφεδξνο
ηνπ ΑΔΠ θ. Ισάλλεο Καξαβνθχξεο θήξπμε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δειψλνληαο
κεηαμχ άιισλ:
«Καηά ηελ εηθνζαεηή θαη πιένλ ιεηηνπξγία ηνπ, ην ΑΔΠ πέηπρε λα αλαηξέςεη
παγησκέλεο λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, θαηαδεηθλχνληαο ηε δπλαηφηεηά ηνπ σο
αλεμάξηεηε αξρή λα εθπιεξψζεη κε επηηπρία ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν θαη λα δηαζθαιίζεη
ακεξνιεςία θαη δηαθάλεηα θαη θαηαμηψζεθε σο νπζηαζηηθφο κεραληζκφο δηαζθάιηζεο
ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηηο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα. Παξά ηηο ζεκαληηθέο φκσο
αιιαγέο ή ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο, κε ηηο νπνίεο δφζεθαλ ιχζεηο ζε αξθεηά
δεηήκαηα πνπ δπζρέξαηλαλ ην έξγν ηνπ ΑΔΠ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα,
πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ επηζεκαλζεί κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε πνπ ππνβάινπκε ζηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ.»
πκκεηνρή ζην ζπλέδξην, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, είρε θαη ε EPSO, κε νκηιία ηεο
Πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθήο Μνλάδαο Ηιεθηξνληθήο Δπηινγήο θαη Αλάπηπμεο Γνθηκαζηψλ
ηεο ππεξεζίαο θ. Angela Heberling ζηνλ ηνκέα ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ κε ζέκα
«Ηιεθηξνληθέο εμεηάζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε».
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ΑΔΠ, Γειηίν ηχπνπ, Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 1νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ ΑΔΠ,
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Αλαθνίλσζε?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.019734&_afrLoop=6
749151636311336.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Οη αμηνθξαηηθέο πξνζιήςεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε θάζε πξνζπάζεηα
κεηαξξχζκηζεο ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ην θαηαξηηζκέλν θαη κε αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ είλαη βέβαην φηη ζα επηηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ
δηαθνξεηηθά απφ απηφ πνπ θαηαιακβάλεη ηηο ζέζεηο κε πειαηεηαθά θξηηήξηα, πξσηίζησο
ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηά
πιεξέζηεξα. Αληίζεηα, ηα πειαηεηαθά θξηηήξηα βαζίδνληαη ζε ζρέζε ζπλαιιαγήο, ε νπνία
δελ ηεξκαηίδεηαη ζηελ πξάμε ηεο πξφζιεςεο αιιά ζπλερίδεηαη κε ζθνπφ ηα αιιεπάιιεια
νθέιε ησλ δχν ζπλαιιαζζνκέλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ππαιιειηθφ ζψκα πνπ
ππεξεηεί ζε θάζε δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ απνδνηηθή
ιεηηνπξγία απηήο, θαηαιαβαίλνπκε πφζν επεξεάδεη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ππαιιήισλ ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη λα δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία
ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη ζα πξέπεη απηέο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ επηινγή ησλ
θαηαιιειφηεξσλ θαη ηθαλφηεξσλ αηφκσλ. Δπίζεο θάζε δεκφζηα δηνίθεζε θαη νη
επηκέξνπο ππεξεζίεο ηεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα, ακεξφιεπηα θαη
αμηνθξαηηθά θαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ρψξνπ πνπ αλήθνπλ, είηε είλαη έζλνο είηε άιιεο κνξθήο
ζρεκαηηζκφο φπσο ε ΔΔ. Πξνυπφζεζε βέβαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ε
ζπλέξγεηα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ε δεκηνπξγία ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, νη
απιέο δηαδηθαζίεο, ε καθξνπξφζεζκε ζηφρεπζε, ν ζεβαζκφο θαη ε ηήξεζε ηνπ πιαηζίνπ
απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη δηφξζσζε φπνπ ρξεηάδεηαη
θαηά ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε απηνχ.
ηελ ΔΔ, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
απνδεηθλχεηαη φηη ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο πηζηεχνπλ ζηελ
αλάγθε χπαξμεο κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηθαλφηεηεο λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο,
λα εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο θαη λα αζθεί ην έξγν ηεο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν ψζηε νη πνιίηεο απηνχ λα εμππεξεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Γηα λα
επηηεπρζεί ην παξαπάλσ επελδχνπλ ζηε δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη πιαηζίσλ πνπ
ζπληεινχλ ζηελ πξφζθιεζε θαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αλψηεξνπ επηπέδνπ. Έηζη
θαηάθεξαλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα απιφ θαη ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ επηινγή
θαη ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο, πεξηιακβάλνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηνηρεία πνπ ην
θαζηζηνχλ δίθαην θαη ηζφηηκν απέλαληη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θεκέιηα
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ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ:


ε εθαξκνγή εληαίνπ πιαηζίνπ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ππαιιειηθνχ

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ρσξίο ηελ χπαξμε
εμαηξέζεσλ


ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο απέλαληη ζε

φινπο


ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο πνιπγισζζίαο, ιφγσ ηεο

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ΔΔ λα απνηειείηαη απφ πνιιά θξάηε θαη ηεο αλάγθεο λα
δηαζθαιηζηεί ε δίθαηε εθπξνζψπεζε φισλ απηψλ ζηελ επξσπατθή δεκφζηα
δηνίθεζε.116
ηελ ΔΔ δηαθξίλνπκε, πξψηνλ ηε καθξνπξφζεζκε ζηφρεπζε λα δεκηνπξγεζεί κηα
δεκφζηα δηνίθεζε ηθαλή λα επηηειεί άξηζηα ην έξγν ηεο, δεχηεξνλ ηε ζέζπηζε απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηξίηνλ ηε
ζπλαπφθαζε γηα ηήξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απ΄φινπο θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε θαη
ινγνδνζία ηεο νξηδφκελεο ππεξεζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ
απνθάζεσλ.117
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
εξγαζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΠ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε δελ είλαη
αξθεηά αηζηφδνμα. ε πξνζσπηθφ επίπεδν δπζθνιεχηεθα πάξα πνιχ θαη δελ θαηάθεξα λα
θαηαλνήζσ πιήξσο ην λνκνζεηηθφ ηνπ πιαίζην, κειεηψληαο ηνπο δπζεξκήλεπηνπο θαη
κεγάινπο λφκνπο κε ηηο άπεηξεο κεηαβνιέο θαη παξαπνκπέο, πνπ θαλείο λνπο δελ κπνξεί
λα ζπιιάβεη. Σπγράλνληαο θαη ε ίδηα δεκφζηνο ππάιιεινο θαη αληηκεησπίδνληαο εθ ησλ
έζσ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, εηζέπξαμα
κεγαιχηεξε απνγνήηεπζε δηαπηζηψλνληαο πσο ζρεηηθά πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη ζηε
ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ αλεμάξηεηνπ ζεζκνχ. Γπζηπρψο ν ππνςήθηνο πνπ δηεθδηθεί κηα
ζέζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα δελ θαηνρπξψλεηαη κε ηελ χπαξμε θαη δξάζε ηνπ ΑΔΠ σο
116

Υπεβλήθη ερώτημα προσ την EPSO ςχετικά με τον τρόπο τήρηςησ τησ αρχήσ τησ αναλογικότητασ και πολυγλωςςίασ και ελήφθη η
εξήσ απάντηςη: «ςφμφωνα με τον κανονιςμό υπηρεςιακήσ κατάςταςησ, δεν υπάρχει ποςόςτωςη οφτε διακρίςεισ βάςει γλωςςϊν
και/ή ιθαγζνειασ. Ωςτόςο κάνουμε το καλφτερο δυνατό για να προςελκφςουμε υποψηφίουσ από όλα τα κράτη-μζλη τησ Ε.Ε,
προκειμζνου να αποκτήςουμε μια διαφοροποιημζνη ομάδα υποψηφίων που θα αντιπροςωπεφει όλα τα κράτη-μζλη και τισ γλϊςςεσ
τησ Ε.Ε.»
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ην άξζξν 10 ηεο απφθαζεο ησλ νξγάλσλ ζρεηηθά µε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαθέξεηαη: «Η παξνύζα απόθαζε επαλεμεηάδεηαη ζην πέξαο ηνπ ηξηεηνύο δηαζηήκαηνο πνπ έπεηαη ηεο
ηδξύζεσο ηεο ππεξεζίαο». Δπίζεο επηζπλάπηεηαη θαη δήισζε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ απφθαζε ίδξπζεο
ηεο EPSO φηη ε ηθαλφηεηα ηεο ππεξεζίαο λα θαηαξηίδεη πίλαθεο επηηπρφλησλ κε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ
δηαζθαιίδεη ηζφξξνπε γισζζηθή θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή, απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηεο, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0621&rid=2
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πξνο ηελ ηήξεζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηελ ηειηθή δηθαίσζή ηνπ, θαζψο ζπρλά
ακθηζβεηνχληαη νη θξίζεηο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη πνιιέο θνξέο παξαθάκπηνληαη θαη
δελ εηζαθνχνληαη. Καηαιήγεη πνιιέο θνξέο, σο αξκφδην φξγαλν, λα δηαπηζηψλεη απιά ην
πξφβιεκα θαη νη αξκφδηνη θνξείο λα κελ ππαθνχνπλ θαη λα κελ ηεξνχλ ηα λφκηκα.
Γηαβάδνπκε ζε έθζεζε ηνπ ηΠ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίεο πνιηηψλ πνπ δηθαηψζεθαλ
κεηά απφ πξνζθπγή ηνπο ζηε δηθαηνζχλε θαη πνπ ελψ νη θνξείο είραλ ππνρξέσζε λα ηνπο
πξνζιάβνπλ ηειηθψο δελ ην πξάμαλε. Καη ινγηθά αλαξσηηέηαη ν θαζέλαο γηαηί ζπκβαίλεη
απηφ θαη γηαηί είλαη ηφζν δχζθνιν λα ηζρχζεη θαη λα επηβιεζεί ην λφκηκν θαη ζσζηφ.118
Δπίζεο παξαηήξεζα κηα ζχγθξνπζε ηεο λνκνινγίαο κε ηε λνκνζεζία. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ηα δηθαζηήξηα απνθάζηδαλ ελάληηα ζην ΑΔΠ. Γηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
νδεγνχζαλ ην ΑΔΠ ζε δηαγξαθή ησλ ππνςεθίσλ ιφγσ κε νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο
αίηεζεο, ελψ ε δηθαηνζχλε απνθάζηδε γηα ην ίδην ζέκα ζεηηθά, κε απνηέιεζκα λα
παξακέλεη αδηεπθξίληζην ζηνλ πνιίηε πνην είλαη ηειηθά ην ζσζηφ θαη λφκηκν.
Έηζη σο πξνο ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ δηαπηζηψζεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα.
Καηαξρήλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεγάιν πνζνζηφ ζέζεσλ λα θαιχπηεηαη απφ πξνζιήςεηο
εθηφο ΑΔΠ κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο εμαηξέζεηο, ηηο επλντθέο θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
πξνζιήςεηο. Τπάξρεη έλα πνηθηιφκνξθν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ δελ βνεζά θαη δελ
δηεπθνιχλεη ην ΑΔΠ. Αληηζέησο νδεγεί ζε εθαξκνγή απηνχ θαηά ην δνθνχλ. Δπίζεο
απνπζηάδεη ε ζπζηεκαηηθή θαη θαζνιηθή επνπηεία ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα
αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ζπλέξγεηαο ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο
εμνπζίαο, ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, ηελ απνπζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη
καθξνπξφζεζκεο ζηφρεπζεο, αιιά θπξίσο ηεο έιιεηςεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο ηεο
πνιηηηθήο, θαζηζηνχλ δχζθνιν θαη πνιχπινθν ην έξγν ηνπ ΑΔΠ. Παξφια ηα παξαπάλσ
πξνβιήκαηα, ην ΑΔΠ θαηάθεξε κε πίζηε, επηκνλή θαη κέζνδν λα εληζρχζεη ηελ
εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο, δηαζθαιίδνληαο απφ κέξνπο ηνπ ηελ
ακεξνιεςία θαη ηελ δηαθάλεηα ζηνλ ηνκέα ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ.
Αμίδεη λα αλαθέξσ, ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, ηελ δηαπίζησζε φηη ην
πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ πξαγκαηηθά θαηέβαιε θαη θαηαβάιιεη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο λα
επηηειεί φζν θαιχηεξα κπνξεί ην έξγν ηνπ, έρνληαο λα δηαρεηξηζηεί εξγαιεία δχζρξεζηα.
ε κεγάιν βαζκφ έρεη θαηαθέξεη λα αλαηξέςεη κεξηθψο ηηο θαθνδαηκνλίεο πνπ
επηθξαηνχζαλ ζην ζχζηεκα ησλ πξνζιήςεσλ, αιιά ε απνπζία ζπλέξγεηαο θαη θνηλήο
ζηφρεπζεο ζην έξγν ηνπ νδεγνχλ ζηελ αδπλακία επίηεπμεο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ.
Αληηζέησο, ζα ιέγακε φηη ε αδηακθηζβήηεηε θαη θαηαμησκέλε αμία ηνπ νδεγεί ζε
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηδηθή έθζεζε: Πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα εθηφο δηαδηθαζηψλ ΑΔΠ,
https://www.synigoros.gr/resources/docs/188451.pdf, ζ. 62-70.
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απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο λα ηνπ απνδίδνληαη αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο πνπ ξπζκίδνληαη κε άιινπο λφκνπο, απνδεηθλχνληαο θαη πάιη ηελ αδπλακία
εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα, ν έιεγρνο θαη ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ε επηινγή
ζπληνληζηψλ

Απνθεληξσκέλσλ

δηνηθήζεσλ,

ε

δηεθπεξαίσζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

θηλεηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θ.α. πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ βαζηθφ ππαιιειηθφ
θψδηθα, έλαλ απφ ηνπο λφκνπο πνπ απέηπρε λα εθαξκνζηεί δίθαηα ζηελ πξάμε.
Χο επίινγν θαη πξνο επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, παξαζέησ απηνχζηα ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ην 1ν πλέδξην ηνπ ΑΔΠ:
«Θα πξέπεη λα βειηησζνύλ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα επηινγήο ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ζην Γεκόζην ηνκέα κε παξεκβάζεηο ζηνπο θάησζη ηνκείο:
 Σνλ

εθζπγρξνληζκό, ηελ απινύζηεπζε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.
 Σνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ.
 Σελ επηθαηξνπνίεζε

ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζνληνινγίνπ.

 Σηο

ζαθείο «πεξηγξαθέο απνζηνιώλ» ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη
ηα ζαθή «πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο.
 Σελ

εθαξκνγή ζπλδπαζηηθώλ κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ επηινγήο πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ, γξαπηή εμέηαζε,
πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, αμηνιόγεζε ηππηθώλ πξνζόλησλ, εηδηθά ηεζη αλίρλεπζεο
δεμηνηήησλ θ.ιπ.
 Σνλ εμνξζνινγηζκό
 Σελ αμηνπνίεζε

θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ.

λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο».119

Δπρφκαζηε θαη ειπίδνπκε λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ
θαη λα πινπνηεζνχλ επηηέινπο νη παξεκβάζεηο ζην ζχζηεκα ησλ πξνζιήςεσλ ψζηε λα
αλαβαζκηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, λα πξνζιακβάλεηαη ην ηθαλφηεξν
θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη λα δνζεί λέα ψζεζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο
δεκφζηαο δηνίθεζεο.

119

ΑΔΠ. Γειηίν ηχπνπ- επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 1νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ ΑΔΠ,
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Αλαθνίλσζε?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.019734&_afrLoop=6
749151636311336
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