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Θέμα: Απλούστευση και πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών 

αιτήσεων υποψηφίων 

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  την  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού

Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) η οποία ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται

από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς

φορείς, και είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο να

συμβάλλει  στην ανοιχτότητα και  ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των

Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της

εκπαίδευσης,  του δημόσιου  τομέα και  των επιχειρήσεων στην  Ελλάδα,  ενώ

παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
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ανοιχτές τεχνολογίες.

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη που γίνεται μαζί σας, αλλά συνέχεια μιας

διαρκούς προσπάθειας μας, με στόχο να ενημερώνεται η δημόσια διοίκηση για τις

δράσεις μας και να την επικουρούμε σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση

ανοιχτών τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα.

Το  τελευταίο  διάστημα  παρατηρείται  η  συχνή  επανεμφάνιση  φαινομένων

καθυστερήσεων  και  εν  γένει  δυσχερειών  στην  υποβολή  και  επεξεργασία  των

αιτήσεων υποψηφίων σε όλες τις κατηγορίες διαγωνισμών καθώς επίσης και στην

έκδοση,  έλεγχο και  οριστική επικύρωση των αποτελεσμάτων.  Τα φαινόμενα αυτά

οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας των αιτήσεων και

στην ελλειπή ηλεκτρονικοποίησή τους.  

Σε  πολλές  περιπτώσεις  οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  χειρόγραφα

αρκετά διαφορετικά έντυπα τα οποία κατεβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή από τον

ιστοχώρο  του  ΑΣΕΠ.  Η  διαδικασία  αυτή  επιφέρει  μεγάλο  φόρτο  εργασίας  στις

υποδομές  του  οργανισμού  ενώ  προκαλεί  συχνά  παρανοήσεις  και  σφάλματα  στη

συμπλήρωση  των  εντύπων  από  τους  υποψηφίους.  Οι  δυσλειτουργίες  αυτές

συνεπάγονται  καθυστερήσεις  στην  επεξεργασία,  επικύρωση  και  έκδοση  των

οριστικών αποτελεσμάτων. Αυτού του είδους η πολυπλοκότητα είναι ευεπίφορη σε

πολλές ενστάσεις οι οποίες με τη σειρά τους την αναπαράγουν. Ακόμα, η ακύρωση

προσλήψεων  μετά  από  μεγάλο  χρονικά  διάστημα  κατά  το  οποίο  το  προσωπικό

εργαζόταν προκαλεί κοινωνικά προβλήματα αλλά και πλήττει το υψηλό κύρος που

έχει κατακτήσει ο θεσμός. 

Μέσα από την πολυετή συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με δημόσιους οργανισμούς, είμαστε

σε  θέση  να  γνωρίζουμε  ότι  ο  ανασχεδιασμός  μιας  διαδικασίας  και  η  πλήρης

ηλεκτρονικοποίηση  στην  πηγή  της  πληροφορίας  μπορούν  να  πετύχουν  άμεσα

θεαματικά  αποτελέσματα  στην  αποδοτικότητα  μιας  υπηρεσίας.  Προτείνουμε,

επομένως, την απλούστευση και πλήρη ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών

αιτήσεων προσωπικού που είναι της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ. Η  ηλεκτρονικοποίηση

των αιτήσεων στην πηγή της πληροφορίας με τη χρήση απλοποιημένων φορμών και

με  τη  διαλειτουργικότητα  των  υποδομών  του  ΑΣΕΠ  με  σχετικά  πληροφοριακά

συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου θα έχει καταλυτικές θετικές επιδράσεις στη

λειτουργία του θεσμού. Θα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος απόκρισης του συστήματος.

Θα επιτευχθεί η επαλήθευση των στοιχείων την ώρα της υποβολής τους και συνεπώς

http://www.ellak.gr



θα  μειωθεί  δραματικά  ο  απαιτούμενος  φόρτος  εργασίας  για  το  προσωπικό,  οι

πιθανότητες λαθών στη συμπλήρωση, κάτι που θα αναβαθμίσει τη συνολική εμπειρία

του κοινού από την εξυπηρέτηση του θεσμού.

Τα  τελευταία χρόνια έχει  γίνει  προσπάθεια  να καταστεί  η  Δημόσια Διοίκηση πιο

ανοιχτή, με μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Επίσης

κατά τη νέα περίοδο (2014-2020) η στρατηγική επιλογή σε ότι αφορά την υλοποίηση

έργων και  την  παροχή υπηρεσιών  σε  Τεχνολογίες  Πληροφορίας και  Επικοινωνίας

(ΤΠΕ), η οποία συμβαδίζει με τις εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη

λύσεων βασισμένων σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ -

Open  Source).  Μερικοί  από  τους  λόγους  που  συνηγορούν  σε  αυτή  την  επιλογή

συνοψίζονται ακολούθως:

• Ελαχιστοποίηση  του  κόστους αδειών  χρήσης  που  απαιτείται  για  την

υλοποίηση έργων και στην παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ, βελτιώνοντας το εμπορικό

ισοζύγιο.

• Με δεδομένο ότι  το 80%-90% των απαιτούμενων λογισμικών είναι  έτοιμο,

μειώνεται ο κίνδυνος (risk) που καλείται να αναλάβει ο χρήστης μιας και,

με  πολύ  μικρότερη  δέσμευση  πόρων,  του  παρέχεται  η  δυνατότητα

δημιουργίας μιας πρωτότυπης και πλήρως λειτουργικής εφαρμογής.

• Υλοποίηση  έργων  και  παροχή  υπηρεσιών  ΤΠΕ  υψηλής  ποιότητας  και

προστιθέμενης  αξίας,  με  χαμηλό  κόστος  ιδιοκτησίας  και  χρήσης,  χωρίς

εγκλωβισμό σε έναν προμηθευτή.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά

Κέντρα  (κατάλογος  με  όλα  τα  μέλη  στο http://go.eellak.gr/meli)  μπορεί  να  σας

ενημερώσει για τα σημαντικά οφέλη από την χρήση του ανοιχτού λογισμικού για τον

ΑΣΕΠ,  θέτοντας  στην  υπηρεσία  σας  τις  γνώσεις,  την  εμπειρία  και  το  δίκτυο

εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει. 

Με εκτίμηση,        

  Ο Πρόεδρος ΔΣ       

 Διομήδης Σπινέλλης
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