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Θέμα: Αναφορά 0035/2010, του A.S. (Ιρλανδός), σχετικά με την πρότασή του για νέα 
νομοθεσία που θα στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των διαδικασιών 
επιλογής των υπαλλήλων της ΕΕ και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για 
όλους τους υποψηφίους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο νέας 
νομοθεσίας που θα στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των 
υπαλλήλων της ΕΕ και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψηφίους. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η νομοθεσία αυτή πρέπει να προβλέπει ότι οι επιτυχόντες 
υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε μεμονωμένη σειρά κατάταξης και ότι η πρόσληψη θα 
πραγματοποιείται τηρώντας τη συγκεκριμένη σειρά. Ο αναφέρων τονίζει, επίσης, ότι τα 
ερωτηματολόγια των προηγούμενων διαγωνισμών πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου 
να αποτρέπεται η υφιστάμενη κατάσταση που ορισμένοι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, 
ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Υποστηρίζει έντονα, ακόμη, την απαγόρευση στους υπαλλήλους που 
έχουν αναμειχθεί άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης της ΕΕ να συμμετέχουν στην εκπαίδευση 
μελλοντικών υποψηφίων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τα ζητήματα που έθεσε, αν και πολύ 
σημαντικά, δεν ελήφθησαν ως ανησυχίες στην πρόσφατη Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (Έκθεση 2008). Ισχυρίζεται ότι οι βελτιώσεις των 
υφιστάμενων διαδικασιών είναι απαραίτητες προκειμένου να τηρηθούν οι διατάξεις της νέας 
Συνθήκης της Λισαβόνας περί ισότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Η αναφορά

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πρωτοκολλήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 στη 
Γενική Γραμματεία της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
ο αναφέρων αιτήθηκε πρόσβαση στα ερωτηματολόγια ορισμένων έντυπων δοκιμασιών (τεστ) 
προεπιλογής, καθώς και στα ερωτηματολόγια ορισμένων γραπτών εξετάσεων προηγούμενων 
διαγωνισμών και ζήτησε τα εν λόγω ερωτηματολόγια να είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) απέρριψε συνολικά το αρχικό του 
αίτημα και, κατόπιν τούτου, ο αναφέρων υπέβαλε επιβεβαιωτική αίτηση στη Γενική 
Γραμματεία της Επιτροπής. Στο στάδιο της επιβεβαιωτικής αίτησης, αποφασίσθηκε μερική 
άρνηση πρόσβασης. Χορηγήθηκε πρόσβαση σχετικά με το έγγραφο υλικό που χρησίμευε ως 
βάση για ορισμένα ερωτηματολόγια των γραπτών εξετάσεων. Αντιθέτως, απορρίφθηκε η 
πρόσβαση όσον αφορά το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων των δοκιμασιών (τεστ) 
προεπιλογής και των γραπτών εξετάσεων.

Ο αναφέρων ζητά από το ΕΚ να εγκρίνει μια νέα νομοθεσία η οποία να προβλέπει τα 
ακόλουθα τέσσερα μέτρα:

- Στο πλαίσιο των διαγωνισμών για την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, οι εφεδρικοί κατάλογοι 
επιτυχόντων πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των επιτυχόντων με μεμονωμένη σειρά 
κατάταξης και τα θεσμικά όργανα θα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους με 
βάση τη συγκεκριμένη σειρά.

- Η EPSO πρέπει να υποχρεούται από τον νόμο να δημοσιεύει τα ερωτηματολόγια των 
έντυπων δοκιμασιών και εξετάσεων για όλους τους διαγωνισμούς στους οποίους επετράπη 
στους υποψηφίους να κρατήσουν το περιεχόμενο των εν λόγω ερωτηματολογίων, ακόμη και 
αν τα εν λόγω ερωτηματολόγια επρόκειτο να επαναχρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση 
της βάσης δεδομένων για τις δοκιμασίες με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CBT).

- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα των υποψηφίων των διαγωνισμών, αμειβόμενη ή 
μη, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη θητεία τους ως μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής, καθώς η απαγόρευση των 12 μηνών που προβλέπεται από την EPSO 
αποδεικνύεται ανεπαρκής· η ίδια απαγόρευση συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα 
των υποψηφίων πρέπει να επεκταθεί στο προσωπικό της EPSO.

- Κατά την πρόσληψη, τα θεσμικά όργανα πρέπει να υποχρεούνται να υιοθετούν διαφανή 
διαδικασία για να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο υποστήριξης και άσκησης πίεσης.

Για να στηρίξει τα αιτήματά του, ο αναφέρων επικαλείται τα ακόλουθα επιχειρήματα:

 Οι δοκιμασίες και οι εξετάσεις σε έντυπη μορφή που χρησιμοποιήθηκαν σε 
παλαιότερους διαγωνισμούς, το περιεχόμενο των οποίων μπορούσαν να 
κρατήσουν οι υποψήφιοι, κυκλοφορούν ήδη ελεύθερα.
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 Το γεγονός ότι η EPSO αρνείται τη δημόσια πρόσβαση στις εν λόγω έντυπες 
δοκιμασίες και εξετάσεις φέρνει σε μειονεκτική θέση τους υποψηφίους που 
δεν βρίσκονται κοντά στα θεσμικά όργανα.

 Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι συχνά εκπαιδευτές οι οποίοι 
προετοιμάζουν τους υποψηφίους για τους διαγωνισμούς της EPSO.

 Οι υποψήφιοι που βρίσκονται κοντά στα θεσμικά όργανα ή έχουν σχέση με 
αυτά είναι σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους, 
είτε επειδή λαμβάνουν πιο εύκολα τις παλαιότερες δοκιμασίες και εξετάσεις 
προκειμένου να προετοιμαστούν, είτε επειδή είναι οι μόνοι που μπορούν να 
παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες 
διοργανώνονται κατά βάση σε κοντινή απόσταση από τα θεσμικά όργανα, είτε, 
τέλος, επειδή κατά τη διαδικασία πρόσληψης, έχουν προνομιακή πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με τις κενές θέσεις στα θεσμικά όργανα.

 Το ΑΠΕ (αναπτυξιακό πρόγραμμα της EPSO) δεν προβλέπει μέτρα για τη 
μεταβολή της εν λόγω κατάστασης άνισης μεταχείρισης· απεναντίας μάλιστα, 
η επαναχρησιμοποίηση των ερωτηματολογίων των δοκιμασιών και των 
εξετάσεων από την EPSO επιτρέπει στους υποψηφίους που είχαν πρόσβαση 
στα εν λόγω ερωτηματολόγια να έχουν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στους 
διαγωνισμούς σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

 Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι δεν ζητά πρόσβαση στα ερωτηματολόγια των 
δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CBT) που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων και των οποίων το περιεχόμενο δεν έχει κοινοποιηθεί στους 
υποψηφίους.

Ο αναφέρων επισυνάπτει 9 παραρτήματα στην αναφορά του.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ως προς το πρώτο αίτημα: υποχρέωση δημοσίευσης των εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων 
και πρόσληψης των επιτυχόντων σύμφωνα με τη μεμονωμένη σειρά κατάταξης που 
καταρτίστηκε από την εξεταστική επιτροπή

Επί του παρόντος, το νομικό πλαίσιο των διαγωνισμών καθορίζεται από τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το παράρτημα ΙΙΙ αυτού. Το άρθρο 5 του 
παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει ότι «εν συνεχεία, η 
εξεταστική επιτροπή συντάσσει τον κατάλογο επιταχυντών (…), στο μέτρο που είναι δυνατό, ο 
κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον διπλάσιο από τον 
αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν με το διαγωνισμό». Από την εν λόγω διάταξη 
προκύπτει ότι η συμμετοχή σε έναν εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων προσφέρει τη 
δυνατότητα πρόσληψης με την ιδιότητα του υπαλλήλου, αλλά δεν εγγυάται επ’ ουδενί την εν 
λόγω πρόσληψη από τα θεσμικά όργανα.

Επίσης, κατά τη συγκρότηση της EPSO, οι Γενικοί Γραμματείς των ιδρυτικών θεσμικών 
οργάνων ενέκριναν, με διοικητική απόφαση της 25ης Ιουλίου 2002, μια συμφωνία σχετικά με 
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τις κοινές αρχές μιας εναρμονισμένης πολιτικής επιλογής και πολιτικής προσλήψεων, και 
σχετικά με τις αρχές αξιοποίησης των πινάκων ικανότητας1 (εφεξής «συμφωνία των Γενικών 
Γραμματέων»).

Σύμφωνα με την αρχή 3, παράγραφος 5, της συμφωνίας των Γενικών Γραμματέων: «Οι 
πίνακες ικανότητας (επιτυχόντων υποψηφίων) περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, τρεις ως 
τέσσερις ομάδες αξίας. Μέσα σε καθεμιά από τις ομάδες, τα ονόματα των υποψηφίων 
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και τα όργανα θα έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής. Οι 
υποψήφιοι της δεύτερης ομάδας και των επομένων ομάδων θα μπορούν να προσλαμβάνονται, 
καταρχήν, μόνον αφού έχουν προσληφθεί οι υποψήφιοι της πρώτης ομάδας (…). Πάντως, 
παρέκκλιση από αυτήν τη γενική αρχή θα είναι δυνατή, εφόσον θα είναι βάσιμη και δεόντως 
αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για ιδιαίτερα προσόντα απαιτούμενα από 
τα επιμέρους όργανα, καθώς και των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 27 του 
ΚΥΚ.»

Αντίθετα με τα όσα ισχυρίζεται ο αναφέρων, τα θεσμικά όργανα προέβλεψαν οι προσλήψεις 
να πραγματοποιούνται με σειρά κατάταξης. Εντούτοις, η εν λόγω σειρά κατάταξης δεν 
συνιστά μεμονωμένη σειρά, αλλά σειρά κατάταξης ανά ομάδες, ούτως ώστε να έχουν τα 
θεσμικά όργανα κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την αναζήτηση ατόμων, μεταξύ των 
επιτυχόντων, που πληρούν ορισμένα κριτήρια (παραδείγματος χάρη, με βάση ένα 
συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ ή τη γνώση μιας ξένης γλώσσας ή συγκεκριμένες 
δεξιότητες) που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη θέση.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η εν λόγω αρχή της αξιοποίησης των εφεδρικών καταλόγων 
επιτυχόντων επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της υποχρέωσης 
συνεκτίμησης της σειράς κατάταξης των επιτυχόντων όπως προκύπτει από την αξιολόγηση 
των προσόντων τους από την εξεταστική επιτροπή και όπως επιθυμεί ο αναφέρων και, 
αφετέρου, ενός ορισμένου περιθωρίου εκτίμησης που πρέπει να παρέχεται στα θεσμικά 
όργανα προκειμένου να προσλαμβάνουν τους επιτυχόντες των οποίων το προφίλ κρίνεται 
στην πράξη πιο κατάλληλο για μια συγκεκριμένη κενή θέση. Αυτή η εκτενής ευχέρεια 
εκτίμησης δεν είναι αυθαίρετη, αλλά αιτιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας και τους 
στόχους της πρόσληψης υπαλλήλων όπως προβλέπονται στο άρθρο 27 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης.

Αντίθετα με τα όσα ισχυρίζεται ο αναφέρων, το ΑΠΕ προβλέπει εν προκειμένω μέτρα που θα 
προσδώσουν ακόμη περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία πρόσληψης. Στο νέο σύστημα 
διαγωνισμών που τέθηκε σε εφαρμογή από την EPSO, ύστερα από την ολοκλήρωση του 
έργου του κέντρου αξιολόγησης, θα διαβιβάζεται προσωπικά στους υποψηφίους που 
απέτυχαν, στους επιτυχόντες, καθώς και στα θεσμικά όργανα ένα βιβλιάριο δεξιοτήτων, το 
οποίο θα επιτρέπει την κοινοποίηση, με αναλυτικό τρόπο, της εκτίμησης της εξεταστικής 
επιτροπής για καθεμία από τις δεξιότητες που αναζητούν τα θεσμικά όργανα και θα δίνει τη 
                                               
1 Συμφωνία των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, των Γενικών Γραμματέων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και 
του αντιπροσώπου του διαμεσολαβητή σχετικά με τις κοινές αρχές μιας εναρμονισμένης 
πολιτικής επιλογής και πολιτικής προσλήψεων, και σχετικά με τις αρχές αξιοποίησης των 
πινάκων ικανότητας
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δυνατότητα στα τελευταία να αιτιολογούν την επιλογή ενός συγκεκριμένου επιτυχόντα έναντι 
των υπολοίπων για μια δεδομένη θέση.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή κρίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις διασφαλίζουν ήδη την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της συνεκτίμησης της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και 
της διακριτικής ευχέρειας των θεσμικών οργάνων κατά την πρόσληψη υπαλλήλων, η οποία 
αιτιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας. Η υποχρέωση αποκλειστικής τήρησης της 
μεμονωμένης σειράς κατάταξης κατά τη διαδικασία πρόσληψης θα περιόριζε ουσιαστικά με 
δυσανάλογο τρόπο την ευχέρεια εκτίμησης των θεσμικών οργάνων κατά την πρόσληψη των 
υπαλλήλων.

Ως προς το δεύτερο αίτημα: νομική υποχρέωση δημοσίευσης εκ μέρους της EPSO όλων των 
ερωτηματολογίων των έντυπων δοκιμασιών και εξετάσεων των παλαιότερων διαγωνισμών το 
περιεχόμενο των οποίων ήταν δυνατό να κρατηθεί από τους υποψήφιους.

Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι δεν ζητά τη διάθεση στο κοινό των ερωτηματολογίων των 
δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CBT) που περιέχονται σε βάση δεδομένων 
και το περιεχόμενο των οποίων δεν παρέχεται στους υποψηφίους. Αποδέχεται, συνεπώς, το 
απόρρητο των εν λόγω ερωτηματολογίων· στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι 
αυτό αναγνωρίστηκε και από τη νομολογία στην απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας 
Διοίκησης στην υπόθεση F-2/02, Matos Martins κατά Επιτροπής, αιτιολογικές σκέψεις 36 και 
178. Εντούτοις, ο καταγγέλλων διευκρινίζει ότι εφόσον ορισμένα ερωτηματολόγια έχουν 
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε έντυπη μορφή, ζητά να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε 
αυτά.

Η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς να σημειώσει τη διαφορά μεταξύ των παλαιότερων έντυπων 
ερωτηματολογίων των δοκιμασιών προεπιλογής και των παλαιότερων ερωτηματολογίων των 
γραπτών εξετάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να 
κρατήσουν το περιεχόμενό τους.

Όσον αφορά τις δοκιμασίες προεπιλογής σε έντυπη μορφή, η Επιτροπή υπογραμμίζει 
καταρχάς ότι ύστερα από την εισαγωγή του συστήματος CBT (Computer Based Test) και 
κατόπιν της εφαρμογής ενός σταδίου προεπιλογής που κατοχυρώνεται στο πλαίσιο του ΑΠΕ, 
έχει μεταβληθεί ουσιωδώς αυτή καθαυτή η φύση των εν λόγω δοκιμασιών. Στο πλαίσιο αυτό, 
εισήχθησαν νέες δοκιμασίες, όπως οι δοκιμασίες κατανόησης αφηρημένων εννοιών ή/και 
ικανότητας εκτίμησης συγκεκριμένων καταστάσεων και, παράλληλα, καταργήθηκε η 
δοκιμασία για τις γνώσεις των υποψηφίων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή 
εκτιμά, επομένως, ότι η δυνατότητα αποκόμισης οφέλους από παλαιότερες δοκιμασίες 
προεπιλογής σε έντυπη μορφή δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σημαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα για τους υποψηφίους που έχουν στην κατοχή τους τα σχετικά ερωτηματολόγια.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι καθώς πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμασίες 
αξιολόγησης γνωστικών ικανοτήτων, και όχι γνώσεων, είναι εξαιρετικά περιορισμένο το 
ενδεχόμενο απόκτησης πείρας, μέσω της εντατικής άσκησης ή εκπαίδευσης επί των 
δοκιμασιών αυτού του τύπου. Επί του παρόντος, η εκπαίδευση επιτρέπει απλώς στους 
υποψηφίους να διαχειρίζονται καλύτερα την πιθανή κατανόηση ή/και τον χρόνο τους όταν 
έρχονται αντιμέτωποι με δοκιμασίες τέτοιου τύπου. Εντούτοις, η εκπαίδευση βάσει 
παλαιότερων έντυπων δοκιμασιών δεν αντιστοιχεί πλέον καθόλου στις πραγματικές συνθήκες 
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εξετάσεων στο πλαίσιο του νέου συστήματος.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του αναφέροντος για τη διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση στα ερωτηματολόγια. Για αυτόν τον λόγο, στο 
πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του ΑΠΕ, το νέο δελτίο εγγραφής περιλαμβάνει μια 
διαδραστική δοκιμασία που προσφέρει στους υποψηφίους εξατομικευμένη ανάδραση (τα 
αποτελέσματα της οποίας δεν είναι ορατά στην EPSO) για λόγους αυτοαξιολόγησης και 
εκπαίδευσης. Στόχος της εν λόγω δοκιμασίας, που διατίθεται σε όλους τους υποψηφίους, 
είναι να τους επιτρέψει να γνωρίσουν εκ των προτέρων το επίπεδο των επιδόσεών τους σε 
σχέση με τις ερωτήσεις που πρόκειται να τεθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί νέα, σημαντική εξέλιξη για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων, οι 
οποίοι μπορούν στο σύνολό τους –είτε βρίσκονται κοντά ή μακριά από τα θεσμικά όργανα–
να μάθουν πώς μπορούν να προετοιμαστούν για έναν διαγωνισμό. Επίσης, αυτό το σύστημα 
αυτοαξιολόγησης θα ενισχυθεί στο μέλλον με περισσότερες ερωτήσεις στο πλαίσιο της 
διαδραστικής δοκιμασίας ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει πιο πιστά τις πραγματικές συνθήκες 
εξετάσεων.

Ο αναφέρων επικρίνει κυρίως την επαναχρησιμοποίηση εκ μέρους της EPSO ορισμένων 
ερωτηματολογίων της βάσης δεδομένων που είχαν κοινοποιηθεί στο παρελθόν στους 
υποψηφίους. Η βάση δεδομένων, όμως, που χρησιμοποιείται επί του παρόντος δεν 
περιλαμβάνει πλέον καμία ερώτηση των παλαιότερων δοκιμασιών σε έντυπη μορφή. Η EPSO 
ενημερώνει τακτικά τη βάση δεδομένων, προσθέτοντας νέες ερωτήσεις, προσαρμόζοντας τις 
παλαιότερες ερωτήσεις και αποσύροντας, προσωρινά ή οριστικά, ορισμένες άλλες. Ως εκ 
τούτου, το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων διαφοροποιείται διαρκώς κατόπιν της εν λόγω 
τακτικής ενημέρωσης.

Ωστόσο, η γενική άρνηση πρόσβασης σε παλαιότερα έντυπα ερωτηματολόγια οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα εν λόγω ερωτηματολόγια θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να ανακυκλωθούν, 
κυρίως στο πλαίσιο ορισμένων επιλογών συμβασιούχων υπαλλήλων ή στο πλαίσιο 
δοκιμασιών που διοργανώνονται ενδεχομένως από τους οργανισμούς.

Επί του παρόντος, η αξιολόγηση της σκοπιμότητας παροχής πρόσβασης στο κοινό όσον 
αφορά ορισμένα ερωτηματολόγια παλαιότερων δοκιμασιών προεπιλογής πραγματοποιείται 
κατά περίπτωση ενόψει των επιχειρημάτων που προαναφέρθηκαν.

Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια των γραπτών εξετάσεων και τα ερωτηματολόγια πολλαπλής 
επιλογής σε έντυπη μορφή που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των γνώσεων των 
υποψηφίων στους διάφορους τομείς των διαγωνισμών, το κύριο επιχείρημα του αναφέροντος 
για την αίτηση υποχρεωτικής διάθεσης στο κοινό μοιάζει να βασίζεται, για άλλη μία φορά, 
στο γεγονός ότι ορισμένοι υποψήφιοι, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στα θεσμικά όργανα, 
έχουν εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο των παρελθόντων διαγωνισμών και δύνανται έτσι 
να προετοιμαστούν καλύτερα για τους διαγωνισμούς, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό 
επιτυχίας.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει την πολύ σημαντική τροποποίηση της διαδικασίας. Το 
νέο σύστημα διαγωνισμών που προβλέπεται στο ΑΠΕ και εφαρμόζεται από την EPSO 
προβλέπει ένα κέντρο αξιολόγησης το οποίο αποτελεί τη βάση των δοκιμασιών για έναν 
ορισμένο αριθμό γενικών δεξιοτήτων, όπως προέκυψαν από ένα πλαίσιο δεξιοτήτων που έχει 
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εγκριθεί από όλα τα θεσμικά όργανα. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η σημασία των γνώσεων στον 
οικείο τομέα δεν είναι πλέον καθοριστική για την επιτυχία σε έναν διαγωνισμό. Τα θεσμικά 
όργανα, με βάση την αρχή ότι οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και τα διπλώματα πιστοποιούν 
ήδη ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων στον τομέα του υποψηφίου, αποφάσισαν ότι η 
αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων μέσω μιας δοκιμασίας δεν θα έπρεπε να έχει καθοριστική 
σημασία για την επιτυχία στους περισσότερους διαγωνισμούς.

Η φύση των δοκιμασιών άλλαξε και στο εξής οι ειδικές γνώσεις θα εξετάζονται μέσω της 
εξέτασης συγκεκριμένων περιπτώσεων σχετικών με τον τομέα του υποψηφίου. Τα υπόλοιπα 
στοιχεία του κέντρου αξιολόγησης (ομαδική εξέταση, προφορική παρουσίαση και δομημένη 
συνέντευξη) αποσκοπούν στην εξέταση των γενικών δεξιοτήτων. Έτσι, παραδείγματος χάρη, 
στον διαγωνισμό EPSO/AD/177/10 (η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύτηκε στην ΕΕ C 64 A 
της 16.3.2010), ο τίτλος V. 2. και 4. της προκήρυξης προβλέπει την εξής βαθμολογική 
κλίμακα: από 0 έως 20 μονάδες για τις γνώσεις στον τομέα – βάση: 10 μονάδες· από 0 έως 10 
μονάδες για καθεμιά από τις 8 γενικές δεξιότητες – βάση: 3 μονάδες για κάθε δεξιότητα και 
50 μονάδες στις 80 για το σύνολο των 8 γενικών δεξιοτήτων.

Οι παλαιότερες γραπτές εξετάσεις και τα ερωτηματολόγια σχετικά με τον τομέα του 
διαγωνισμού δεν θα χρησιμεύουν πλέον στην προετοιμασία των υποψηφίων για την 
αξιολόγηση των γενικών τους δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για την 
επιτυχία των υποψηφίων στο τωρινό σύστημα του ΑΠΕ. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι για την 
επιλογή αυτού του νέου συστήματος, τα θεσμικά όργανα τήρησαν τις νόμιμες διαδικασίες, 
καθώς ο καθορισμός της φύσης των εξετάσεων και του τρόπου βαθμολόγησής τους πρέπει να 
εκπληρώνεται από τα θεσμικά όργανα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1, σημείο ε) του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Εξάλλου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εξετάσεων του νέου συστήματος 
διαγωνισμών, δεν θα ευνοούνταν η ίση μεταχείριση μέσω της γενικής πρόσβασης στα 
παλαιότερα ερωτηματολόγια, είτε πρόκειται για δοκιμασίες προεπιλογής σε έντυπη μορφή 
είτε για γραπτές εξετάσεις. Καθώς οι εξετάσεις είναι διαφορετικής φύσης και μορφής, οι 
επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα δεν έχουν πλέον καθοριστική σημασία για την επιτυχία 
στον διαγωνισμό. Απεναντίας, μια τέτοια πρόσβαση θα στερούσε από την EPSO έναν 
σημαντικό πόρο και θα έβλαπτε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής 
στον βαθμό που δεν αποκλείεται η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ενός πολύ 
περιορισμένου αριθμού ερωτήσεων, και ιδίως σε πολύ συγκεκριμένα προφίλ, ως πρότυπο ή 
ως αναφορά για την ανάπτυξη νέων ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια ορισμένων 
διαδικασιών επιλογής.

Η Επιτροπή κρίνει ότι η ισορροπία ανάμεσα στην αρχή της διαφάνειας και στις ανάγκες της 
EPSO να διαθέτει αξιόλογο απόθεμα ερωτήσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί με την κατά 
περίπτωση αξιολόγηση των αιτημάτων πρόσβασης, όπως προβλέπεται επί του παρόντος από 
τον κανονισμό αριθ. 1049/2001.

Ως προς το τρίτο αίτημα: απαγόρευση της συμμετοχής των μελών της εξεταστικής επιτροπής και 
του προσωπικού της EPSO σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των υποψηφίων

Καταρχάς, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το προσωπικό της EPSO δεν διοργανώνει 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους υποψηφίους.
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Ο αναφέρων επικρίνει κυρίως τη συμμετοχή των μελών της εξεταστικής επιτροπής σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους υποψηφίους, οι οποίες διενεργούνται κατά βάση και 
σε μεγάλο βαθμό από τα σωματεία. Κατά την άποψη του αναφέροντος, το γεγονός αυτό 
βλάπτει την ισότητα των ευκαιριών και την ανεξαρτησία της εξεταστικής επιτροπής.

Η EPSO ζητεί επί του παρόντος από τα θεσμικά όργανα να μην προτείνουν, ως μέλη των 
εξεταστικών επιτροπών, υπαλλήλους η συμμετοχή των οποίων σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, τα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής καλούνται να υπογράψουν μια ανακοίνωση εμπιστευτικότητας η 
οποία περιέχει μια δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν εκπαιδευτές κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους και δεν θα διατελέσουν εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του 
έτους που έπεται της λήξης της θητείας τους στην εξεταστική επιτροπή. Με την εν λόγω 
ανακοίνωση, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεσμεύονται επίσης ότι θα σέβονται τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών τους.

Ο αναφέρων εκτιμά ότι ο περιορισμός του ενός έτους όσον αφορά την προαναφερθείσα 
απαγόρευση δεν αρκεί και ζητεί την έγκριση νομοθεσίας η οποία θα προβλέπει απόλυτη 
απαγόρευση συμμετοχής των μελών της εξεταστικής επιτροπής σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για τους υποψηφίους, αμειβόμενες ή μη, τις οποίες διεξάγουν ως ιδιώτες ή 
στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους σε σωματεία ή αλλού. Προληπτικά, η εν λόγω 
απαγόρευση πρέπει να επεκταθεί και στο προσωπικό της EPSO.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και το 
προσωπικό της EPSO, δεν πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους 
υποψηφίους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το προσωπικό της EPSO δεν συμμετέχει 
σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και από το γεγονός ότι η EPSO απαιτεί από τα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής την προαναφερθείσα βεβαίωση κατά τον διορισμό τους.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο των άρθρων 11α και 12β του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων προβλέπει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, στις 
οποίες οι υπάλληλοι πρέπει να απέχουν από την επεξεργασία ενός φακέλου και τις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται προηγούμενη διοικητική άδεια για την άσκηση 
εξωτερικής δραστηριότητας, αμειβόμενης ή μη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συμφωνεί ότι δεν αρκεί η συμμετοχή των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής (και υποθετικά του προσωπικού της EPSO) σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για τους υποψηφίους των διαγωνισμών. Εντούτοις, το ισχύον νομικό πλαίσιο, 
καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται από την EPSO κατά τον διορισμό των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής, διασφαλίζουν την κατάλληλη ισορροπία των διακυβευόμενων 
συμφερόντων.

Η υπόθεση του αναφέροντος ότι οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες διεξήχθησαν από πρώην μέλη της εξεταστικής επιτροπής, έχουν 
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισμούς σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 
υποψήφιους, βασίζεται σε υποκειμενική αντίληψη των γεγονότων η οποία από μόνη της δεν 
είναι αρκετή για να αιτιολογηθεί η θέσπιση νέας νομοθεσίας. Η φύση των δοκιμασιών είναι 
τέτοια ώστε η προετοιμασία δεν είναι πλέον σημαντική στο πλαίσιο της αξιολόγησης που 
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βασίζεται στις δεξιότητες. Έχουν καταργηθεί οι δοκιμασίες για τις γνώσεις των υποψηφίων 
γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να είχαν ευνοήσει τους 
«πλησιέστερους» υποψηφίους.

Ως προς το τέταρτο αίτημα: κατά την πρόσληψη, τα θεσμικά όργανα πρέπει να υποχρεούνται να 
υιοθετούν διαφανή διαδικασία για να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο υποστήριξης και άσκησης 
πίεσης.

Όλοι οι επιτυχόντες των διαγωνισμών έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα 
προσόντα για την πρόσληψή τους ως υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
υποβληθεί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό σύστημα επιλογής. Τα βιογραφικά σημειώματα όλων 
των επιτυχόντων είναι διαθέσιμα σε όλα τα θεσμικά όργανα που επιθυμούν να προσλάβουν 
κάποιον επιτυχόντα και, ως εκ τούτου, όλοι οι επιτυχόντες έχουν τις ίδιες πιθανότητες να 
προσληφθούν.

Κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να αποφασίσει ποιος επιτυχών αντιπροσωπεύει τον συνδυασμό 
δεξιοτήτων που αναζητεί το εν λόγω θεσμικό όργανο προκειμένου να προσληφθεί για μια 
κενή θέση και κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει εν προκειμένω ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης.
Ωστόσο, δεν μπορεί επ’ ουδενί να απαγορευθεί σε κάποιον επιτυχόντα να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση ή υπηρεσία.

Παρόλ’ αυτά, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις στο 
εσωτερικό ενός θεσμικού οργάνου και έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει καταρχάς 
να εξεταστεί κατά πόσον μια κενή θέση μπορεί να πληρωθεί μέσω εσωτερικής μετάθεσης 
κάποιου υπαλλήλου του θεσμικού οργάνου, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διενεργούν επί 
του παρόντος μελέτη σκοπιμότητας ώστε να παρέχεται πρόσβαση στους επιτυχόντες 
διαγωνισμών σε ορισμένες ανακοινώσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης εργασίας.

Συμπέρασμα

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι 
διασφαλίζεται επαρκώς η ισότητα των ευκαιριών για τους υποψηφίους καθώς και η 
διαφάνεια των διαδικασιών με την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και ότι δεν 
απαιτείται νέα νομοθεσία επί του θέματος.


