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ΘΕΜΑ 3ο (κληρωθζν) 

υςτιματα ςυγκρότθςθσ του ςϊματοσ των δθμοςίων υπαλλιλων ςτισ ςφγχρονεσ 

διοικιςεισ. 

Α) Ποια ςυςτιματα ςυγκρότθςθσ του ςϊματοσ των δθμοςίων υπαλλιλων γνωρίηετε ? 

Β) Ποια είναι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του κάκε ςυςτιματοσ ? 

Γ) Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα, ποια είναι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ 

κεςμοκζτθςθσ διχπουργικϊν κλάδων ? 

 

Απάντηςη: 

Α) (Σελίδα 53 επ. ςημειώςεων μασ Δημόςια Διοίκηςη) 

 «…τρία ςυςτιματα διακρίνονται ςε αυτά τθσ (α) ςταδιοδρομίασ, (β) ςυγκεκριμζνων 

κζςεων και (γ) μετακλθτϊν υπαλλιλων. το πρϊτο ςφςτθμα οι κζςεισ 

καταλαμβάνονται από μονίμουσ υπαλλιλουσ που καταλαμβάνουν διάφορεσ 

οργανικζσ κζςεισ ςτθν ιεραρχία, ζωσ τισ ανϊτατεσ. ……το δεφτερο ςφςτθμα οι 

κζςεισ καταλαμβάνονται είτε από μόνιμουσ είτε από μθ μόνιμουσ υπαλλιλουσ για 

τθν πραγμάτωςθ οριςμζνου ζργου, για το οποίο διακζτουν και τα ςχετικά προςόντα 

και δεν εξελίςςονται ςτθν ιεραρχία ι μεταφζρονται ςε άλλεσ κζςεισ. …/……. 

…….. τθν ελλθνικι διοίκθςθ ςτθν πράξθ ζχει επικρατιςει θ ςυγκρότθςθ του 

δθμοςιοχπαλλθλικοφ ςϊματοσ βάςει του μικτοφ ςυςτιματοσ. Δθλαδι ζχει 

υιοκετιςει τα ςυςτιματα τθσ μονιμότθτασ και τθσ ςταδιοδρομίασ, επιτρζποντασ 

ωςτόςο και τθν πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων, οι οποίεσ πλθρϊνονται με 

υπαλλιλουσ μετακλθτοφσ ι με κθτεία. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



…………….Όταν κλήθηκε ο Ζλληνασ νομοθζτησ, να επιλζξει μεταξφ των τεςςάρων 

διεθνώσ αναγνωριςμζνων ςυςτημάτων ςυγκρότηςησ, δηλαδή τησ μονιμότητασ, 

τησ μετακλητότητασ, τησ ςταδιοδρομίασ και των ςυγκεκριμζνων θζςεων ή και 

ςυνδυαςμοφ επιμζρουσ ςτοιχείων τουσ ζκλινε αρχικά υπζρ του ςυνδυαςμοφ τησ 

μονιμότητασ και τησ ςταδιοδρομίασ με οριςμζνεσ εξαιρζςεισ. Επομζνωσ οι 

δημόςιοι πολιτικοί υπάλληλοι διακρίνονται ςε: α) τακτικοί που διζπονται από 

κανόνεσ δθμοςίου δικαίου, είναι μόνιμοι και εξελίςςονται βακμολογικά ςφμφωνα 

με το ςφςτθμα τθσ ςταδιοδρομίασ, β) υπάλλθλοι με κθτεία των οποίων το κακεςτϊσ 

εξομοιϊνεται με αυτό τθσ προθγοφμενθσ κατθγορίασ κατά το διάςτθμα τθσ κθτείασ 

τουσ, γ) υπάλλθλοι με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου ςε οργανικζσ κζςεισ ειδικοφ 

επιςτθμονικοφ, βοθκθτικοφ ι τεχνικοφ προςωπικοφ, δ) μετακλθτοί υπάλλθλοι οι 

οποίοι χαίρουν τθν εμπιςτοςφνθ του διορίηοντοσ και απολφονται οποτεδιποτε 

χωρίσ ειδικότερεσ εγγυιςεισ και αποηθμίωςθ, ε) μετακλθτοί υπάλλθλοι με ςφμβαςθ 

ιδιωτικοφ δικαίου και ςτ) υπάλλθλοι με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου. 

Β) Η απάντθςθ ενδεικτικά μπορεί να βαςιςτεί ςτον τρόπο πρόςλθψθσ, ςτα 

προςόντα που απαιτοφνται ςε κάκε περίπτωςθ, ςτθν περιγραφι κζςθσ, ςτθν 

επαγγελματικι πορεία που μπορεί να ζχει ο υπάλλθλοσ, ςτθ ςχζςθ που ζχει ο 

υπάλλθλοσ ωσ προσ το χρόνο παραμονισ του ςτο χϊρο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και 

ςτο ζργο που πρζπει να επιτελζςει. 

Σο φροντιςτιριο κατά τθ διάρκεια των παραδόςεων ανζλυςε τα πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα του κάκε ςυςτιματοσ κακϊσ και τουσ λόγουσ που θ ελλθνικι 

διοίκθςθ εφαρμόηει μεικτό ςφςτθμα και τισ ανάγκεσ που αυτό εξυπθρετεί. 

  

Γ) Βλζπε ςχετικζσ ειςθγιςεισ 

Η  ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ  ΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΗ των Αντϊνθ 

Μακρυδθµιτρθ και Κων/νου Παπαδθµθτρίου υποψ. διδάκτορα, πρόεδρου Ενωςθσ 

αποφοίτων Ε∆∆ 

ΠΡΟΣΑΗ ΕΝΩΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ (Ε..Δ.Δ. - Ε..Σ.Α.) ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΚΡΑΣΟ, 2009 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



φςταςθ διχπουργικοφ Κλάδου ΠΕ Επιτελικϊν τελεχϊν, Προτάςεισ τθσ Ζνωςθσ 

αποφοίτων ςχολισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, http://www.economist.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


