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Σας εσταριστούμε! 
 

 
Σα ρξηζηνπγελληάηηθα δώξα 

πνπ έρεηε πξνζθέξεη 
ζα δνζνύλ ζε άπνξα παηδάθηα  

ειηθίαο 3- 5.5 ρξνλώλ  
ηνπ λεπηαγσγείνπ «ΜΑΝΑ»  

πνπ ζηεξίδεηαη από εζεινληέο 
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Ενελίνειπ και Ποξκλήρειπ ρςη Μεςαοούθμιρη 

ςηπ Διεύθσμρηπ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ ρςημ 

Κσποιακή Δημόρια Υπηοερία 

Cyprus Human Resource 
Management Association - 
02.12.2013 



Γιαςί μεςαοούθμιρη; 

 εκεξηλέο απαηηήζεηο από Γεκόζηα Τπεξεζία: 

 Παξνρή απεπζείαο ππεξεζηώλ 

 Παξαγσγή πνιηηηθήο / ζηήξημε Τπνπξγώλ θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 
Κπβέξλεζεο 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

 Παξσρεκέλεο δνκέο – ππάξρνπλ από ην 1960 θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ζεκεξηλέο απαηηήζεηο. 

 Πξνβιήκαηα: 

 Δπηθαιύςεηο 

 Αλαπνηειεζκαηηθόηεηα 

 Καζπζηεξήζεηο 

 Φειό Κόζηνο 

 Έιιεηςε μεθάζαξνπ νξάκαηνο Τπεξεζηώλ 

 

 



Γιαςί ςώοα; 
 Γέζκεπζε θπβέξλεζεο βάζεη πξνγξάκκαηνο δηαθπβέξλεζεο 

 Οηθνλνκηθνί ιόγνη (ε θξίζε θαιεί γηα αύμεζε 
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη κείσζε δαπαλώλ) 

 Ακθηζβήηεζε ησλ αξρώλ παξαδνζηαθήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο: 
Μνληκόηεηα εξγνδόηεζεο , Βαξύηεηα αξραηόηεηαο όζνλ αθνξά ηελ 
αλέιημε , Πξνθαζνξηζκέλεο θιίκαθεο αλέιημεο, Αδπλακία 
αληηκεηώπηζεο ειιηπνύο απόδνζεο 

 Έρνπλ εκπεδσζεί θαη εμειίζζνληαη λέα κνληέια δεκόζηαο 
δηνίθεζεο: 

 Νέα Γεκόζηα Γηνίθεζε (New Public Management – NPM): απνηειέζκαηα, αληαγσληζκόο, 
παξνρή θηλήηξσλ 

 Μεηακνληέξλα Γεκόζηα Γηνίθεζε (Post-NPM): νιηζηηθή πξνζέγγηζε, δηαζύλδεζε ππεξεζηώλ, 
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, νξγάλσζε ππεξεζηώλ ζηε βάζε αλαγθώλ ηνπ πνιίηε  

 Τπνρξέσζε πινπνίεζεο όξσλ Μλεκνλίνπ 



Η μεςαοούθμιρη ωπ εογαλείξ 

αμάκαμψηπ 

πλεπώο: 

    ν εμνξζνινγηζκόο δνκώλ θαη 
δηαδηθαζηώλ, ε πνηόηεηα ζηελ παξαγσγή 
πνιηηηθήο, ν ζπληνληζκόο θπβεξλεηηθνύ έξγνπ 
θαη ε ελίζρπζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο  

 

  βνεζνύλ ζηελ αλάθακςε κέζσ 
εμνηθνλνκήζεσλ, θαιύηεξεο ρξήζεο πόξσλ θαη 
αύμεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο 

 



Οι εμπλεκόμεμξι ρςη  

μεςαοούθμιρη 

Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο: 
 Τπνπξγεία θαη Τπεξεζίεο 
 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ 
 Γξαθείν Σύπνπ θαη Πιεξνθνξηώλ 
 Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Δπίηξνπνο Μεηαξξύζκηζεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 

  Ρόινο:  πκβνπιεπηηθόο θαη ζπληνληζηηθόο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 
  ρξνλνδηαγξακκάησλ 

ε ζηελή θαη ζπλερή δηαβνύιεπζε κε: 
 Κνηλσλία 
 πληερλίεο 
 Δπηρεηξεκαηηθό θόζκν 
 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
 Βνπιή 
 Πνιηηηθά Κόκκαηα  



Χοξμικόπ ξοίζξμςαπ  

μεςαοούθμιρηπ 

 2013 και 2014  

 Ο ρξόλνο ηεο αιιαγήο: Σίζεληαη νη βάζεηο θαη 
αλαδηνξγαλώλνληαη νη ηνκείο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί γηα ην 
πξώην θύκα κεηαξξύζκηζεο 

 

 2014 και 2015  

 Ο ρξόλνο ησλ βειηηώζεσλ:  Δθαξκνγή βειηηώζεσλ θαη 
πξνζαξκνγή 

 

 2016 

  Σν ηειηθό απνηέιεζκα: Μηα γξήγνξε, ππεύζπλε,  
απνηειεζκαηηθή Γεκόζηα Τπεξεζία 

 



Σχέδιξ Δοάρηπ για ςη Μεςαοούθμιρη 

ςηπ Δημόριαπ Υπηοερίαπ 
Όπαμα:  

«Η δημιοςπγία μιαρ άπιζηηρ Δημόζιαρ Υπηπεζίαρ» 

 ηόρνο: 

▫ Παξνρή πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ζηνπο πνιίηεο 

▫ πλνρή θαη πνηόηεηα ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή πνιηηηθήο 

▫ Καιύηεξε ρξήζε ησλ πόξσλ (ρξεκάησλ, αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ππνδνκώλ) 

▫ Απνδνηηθόηεηα θαη Απνηειεζκαηηθόηεηα 

▫ Γηαθάλεηα, Λνγνδνζία θαη Τπεπζπλόηεηα 

 

 πλ - απαηηνύκελα: 

▫ Πνιηηηθή δέζκεπζε 

▫ πλεξγαζία θαη δηαβνύιεπζε κε ελδηαθεξόκελνπο θνξείο 

▫ Απνδνρή ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή 

▫ Αιιαγή θνπιηνύξαο θαη αληηιήςεσλ 

 



Άνξμεπ Σχεδίξσ Δοάρηπ 

 
- 

2ορ:  Δομή και Λειηοςπγία ςπηπεζιών 
 

3ορ:  Διασείπιζη ανθπώπινος δςναμικού 

4ορ:  Εγγύηηηα ζηον πολίηη & βεληίωζη ηηρ   
 εξςπηπέηηζήρ ηος 

5ορ:  Απσέρ λειηοςπγίαρ και αξίερ ηηρ δημόζιαρ 
 ςπηπεζίαρ 

 
1ορ:  Σηπαηηγικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ Χάπαξη  
 Πολιηικήρ και Σςνηονιζμόρ 
 



1ξπ Άνξμαπ:  

Σςοαςηγικόπ Ποξγοαμμαςιρμόπ, Χάοανη 

Πξλιςικήπ και Σσμςξμιρμόπ 
 

 Γεκηνπξγία θεληξηθνύ κεραληζκνύ γηα πξνγξακκαηηζκό 

θαη ζπληνληζκό ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ 

 Δηνηκαζία από όια ηα Τπνπξγεία εηήζησλ ζρεδίσλ 

δξάζεο 

 Καζνξηζκόο θαη πηνζέηεζε δεηθηώλ απόδνζεο βάζεη ησλ 

εηήζησλ πιάλσλ 

 Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ Τπνπξγείσλ βάζεη 

δεηθηώλ 

 Γεκηνπξγία νκάδσλ ράξαμεο πνιηηηθήο / ζπληνληζκνύ, ζε 

επίπεδν Τπνπξγείσλ 



2ξπ Άνξμαπ:  

Δξμή και Λειςξσογία σπηοεριώμ 

 
 Μειέηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκόζηαο ππεξεζίαο (παξ. 3.10 Μλεκνλίνπ) 

 Οξηδνληηνπνίεζε Λεηηνπξγηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ θξάηνπο 

 Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηεο 

ελαιιαμηκόηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

 Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ 

 Υξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ θαη εηζαγσγή ηεο 

ε-δηαθπβέξλεζεο 

 Γεκηνπξγία Κεληξηθνύ ζεκείνπ Δπαθήο γηα ηα 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

 



3ξπ Άνξμαπ: 

Διαχείοιρη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ 

 • Μειέηε γηα ηα νξηδόληηα ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ, ζύκθσλα κε ηελ παρ. 3.10 ηνπ Μνημονίοσ 
Σσναντίληυης  

▫ Γηεμαγσγή κειέηεο από Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη National School 
of Government International (UK) 

▫ Πξώηε επίζθεςε 09-19.09.2013 γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη 
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ 

▫ Δπόκελε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε εληόο Γεθεκβξίνπ 2013 

▫ Γεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ πεξί ην ηέινο ηνπ 3ος ηπιμήνος 
2014 

▫ Τινπνίεζε εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εληόο ηνπ              
4ος ηπιμήνος 2014 

 

 

 



Μελέςη για ςα ξοιζόμςια θέμαςα 

διαχείοιρηπ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ (1) 
• Αλαζεώξεζε ζπζηήκαηνο απνιαβώλ θαη όξσλ 

απαζρόιεζεο (π.ρ. εηήζηα άδεηα αλάπαπζεο, άδεηα 
αζζελείαο) ζην δεκόζην ηνκέα 

▫ ύγθξηζε δεκόζηνπ κε ηδησηηθό ηνκέα αιιά θαη κε 
άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ 

▫ Βησζηκόηεηα θξαηηθνύ κηζζνινγίνπ  

▫ ηνρεύεη ζηε διαζύνδεζη μιζθών με ηην απόδοζη 
(βάζεη βέιηηζησλ πξαθηηθώλ) 

 Λόγνη δεκνζηνλνκηθνί  

 Λόγνη παξνρήο θηλήηξσλ απόδνζεο 



Μελέςη για ςα ξοιζόμςια θέμαςα 

διαχείοιρηπ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ (2) 

• Αλαζεώξεζε ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

▫ Δηζαγσγή λένπ αξιοκπαηικού ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηελ 
απόδνζε ηνπ ππαιιήινπ κε ηελ απόδνζε ηεο Τπεξεζίαο  

▫ ηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ πξναγσγή 
ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο όζσλ δηαζέηνπλ ηηο αλάινγεο ηθαλόηεηεο 

▫ Δπζύλε αμηνινγνύληνο (δηαβάζκηζε ζηηο αμηνινγήζεηο, αληηκεηώπηζε 
ρακειήο απόδνζεο) 

• Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθόηεηαο δεκνζίσλ ππαιιήισλ  

▫ Καηαλνκή πξνζσπηθνύ κε βάζε ππαγμαηικέρ ςπηπεζιακέρ ανάγκερ 

▫ Βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο πξνζσπηθνύ ηδηαίηεξα ελόςεη moratorium 
πξνζιήςεσλ 

▫ Δκπινπηηζκόο εκπεηξηώλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ 



3ξπ Άνξμαπ: 

Άλλεπ Δοάρειπ Διαχείοιρηπ Αμθοώπιμξσ 

Δσμαμικξύ (1) 
• Αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη εγεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο 

ηθαλόηεηαο ράξαμεο πνιηηηθήο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

▫ Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα ηπγράλνπλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα 
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηακόξθσζεο πνιηηηθήο (Policy 
making) 

▫ Δπηινγή βάζεη λέσλ θξηηεξίσλ (δηνηθεηηθά πξνζόληα, 
δηαγσληζκνί γηα αμηνιόγεζε εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ, soft skills θαη 
ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ) 

▫ ηόρνο είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ εγεηηθώλ 
ζηειερώλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ λένπο δηεπζπληηθνύο 
ξόινπο, παξόκνηνπο κε απηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα  



3ξπ Άνξμαπ: 

Άλλεπ Δοάρειπ Διαχείοιρηπ Αμθοώπιμξσ 

Δσμαμικξύ (2) 
• Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

▫ Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ (Project management)  

▫ Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο 

• Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κέζσ δηαδηθηύνπ 

▫ Δθπαίδεπζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή 
παξνπζία, σο λέα εξγαιεία κάζεζεο 

• Αιιαγή θνπιηνύξαο θαη ζπκπεξηθνξάο 

▫ ηνρεύεη ζηελ πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ αληηιήςεσλ κέζσ εθπαίδεπζεο 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη 
πξνώζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

▫ Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ θαη ζπλάξηεζε ηνπ κε λέν ζύζηεκα 
αμηνιόγεζεο γηα λα επηηπγράλεηαη ε πξναγσγή επηζπκεηώλ αξρώλ θαη 
ζπκπεξηθνξάο 

 



4ξπ Άνξμαπ: 

Εγγύςηςα ρςξμ πξλίςη και βελςίωρη  

ςηπ ενσπηοέςηρήπ ςξσ 

• Δπέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 
ηνπ Πνιίηε 

• Δπέθηαζε ησλ ειεθηξνληθά παξερόκελσλ 
ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

• Παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνλ πνιίηε γηα αμηνπνίεζε 
ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 

• Γεκηνπξγία Κέληξνπ Σειε-εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

• Καζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εκπηζηεπηηθήο 
αμηνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ από ηνπο 
πνιίηεο 

• Γηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ επηθνηλσλία 

 
 
 



5ξπ Άνξμαπ: 

Αοχέπ Λειςξσογίαπ και Ανίεπ  

ςηπ Δημόριαπ Υπηοερίαπ 

• Δθαξκνγή λένπ κνληέινπ εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο Τπνπξγείσλ (PFM) 

• Δηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ, 
ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκώλ 

• πλέξγεηα Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Σνκέα 

• Πάηαμε ηεο Γηαθζνξάο 

• Αμηνθξαηία θαη Ιζνπνιηηεία 

• Μείσζε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 



Μελέςεπ Μμημξμίξσ - παο.3.10 

 Δκπίπηνπλ ζην 2ν θαη 3ν άμνλα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

 Οη κειέηεο ζα βαζηζηνύλ ζε ζηνηρεία πνπ ζα δνζνύλ από ηελ θππξηαθή 
δηνίθεζε θαη ζα ιεθζνύλ ππόςε θαιέο πξαθηηθέο άιισλ θξαηώλ κειώλ 
ή/θαη ηξίησλ ρσξώλ. 

 Οη κειέηεο ζηνρεύνπλ  

 ζηνλ εμνξζνινγηζκό δνκώλ θαη δαπαλώλ ζε βξαρππξόζεζκν ζηάδην, θαη 

  ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη βησζηκόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζε 
καθξνπξόζεζκν ζηάδην. 

 Οη ηειηθέο εθζέζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ εηζεγήζεηο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα 
εθαξκνγήο. 

 Η πξώηε νκάδα κειεηώλ ζα νινθιεξσζεί (ππνβνιή έθζεζεο θαη πξνώζεζε 
εθαξκνγήο) εληόο ηνπ 2014, ελώ ε δεύηεξε νκάδα κέρξη ην 1ν ηξίκελν 2016. 

 

 



 

Χοξμξδιάγοαμμα Μελεςώμ 

 Α’ ΦΑΣΗ (Q3 2013 – Q1 2014) 

(α) Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

(β)  Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη 

 Πεξηβάιινληνο 

(γ)  Τπνπξγείν Τγείαο 

(δ)  Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

(ε)  Γξαθείνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε 

 



 

Χοξμξδιάγοαμμα Μελεςώμ 

 
Β’ ΦΑΣΗ (Q3 2014 – Q2 2015) 

«Πολιτικά» Υποσργεία 

(α) Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

(β) Τπνπξγείν Άκπλαο 

(γ) Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο 

«Οικονομικά» Υποσργεία 

(α) Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ 

(β) Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

(γ) Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ 

(δ) Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

(ε) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (ζπκπ. Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ θαη Γξαθείνπ 
 Πξνγξακκαηηζκνύ) – Θα εξεταστεί στα πλαίσια τος PFM (Διασείπιση 
Δημόσιων  Οικονομικών)   

 



Χοξμξδιάγοαμμα Μελεςώμ 

Γ’ ΦΑΣΗ (Q4 2014 – Q2 2015) 

Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην ύληαγκα 

 

*** Ημικρατικοί Οργανισμοί ή Σσμβούλια  

 Θα γίλνληαη παξάιιεια κε ηελ κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ κε 

ην νπνίν ζπλδένληαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

ηεο παξ. 3.5 θαη 3.6 γηα αμηνιόγεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε 

θξαηηθώλ νξγαληζκώλ 



 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!  

 

 

www.reform.gov.cy 
 

 

 
 

 

 



Σας εστόμαστε  
καλές γιορτές !  

 
 

Κππξηαθόο ύλδεζκνο Γηεύζπλζεο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
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