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ΞΟΝΙΝΓΝΠ 

 

Η παξνύζα έθζεζε αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαηά ην εκεξνινγηαθό έηνο 2016. 

πληάρζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2190/1994 όπσο ηζρύεη θαη εγθξίζεθε κε 

ηελ ππ' αξηζκ. 5/2017 απόθαζε ηεο Οινκέιεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

πνπ αθνξνύλ ηε ζεζκηθή κνξθή θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΑΔΠ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ θαη, θπξίσο, ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαηά ην έηνο 2016 όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

θαη πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζώκαηνο. ηελ έθζεζε 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο δηαπηζηώζεηο γηα ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηά ην έηνο 2016 θαη κηα ζύληνκε ζηαηηζηηθή παξνπζίαζε ησλ 

επηιεγέλησλ πξνο πξόζιεςε ηεο εηθνζαεηίαο, θαζώο θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. ην ζπλεκκέλν 

κέξνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ – Δ. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ & ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2016 

πεξηιακβάλνληαη πίλαθεο θαη γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ΑΔΠ θαηά ην έηνο πνπ αθνξά ε έθζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 24 Μαϊου   2017 

Ο Πρόεδροσ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ 



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 
6 

 

 

 

 

 

  



 
ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΚΘΔΖ 2016 

 

 
7 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ 

Σν 2016 ήηαλ κηα κεηαβαηηθή ρξνληά γηα ην ΑΔΠ. Κη απηφ γηαηί νινθιεξψζεθε ε 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ είρε παξαηαζεί αξθεηέο θνξέο ιφγσ ηνπ κε νξηζκνχ 

λέσλ κειψλ απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο λέαο Οινκέιεηαο ζηηο 

18.7.2016 αθνχ κεζνιάβεζαλ έμη (6) κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ΑΔΠ 

δελ ιεηηνπξγνχζε ειιείςεη απαξηίαο.  

Παξ‟ φια απηά, ην έξγν πνπ επηηειέζζεθε θάζε άιιν παξά κηθξφ ήηαλ, δεδνκέλνπ 

κάιηζηα φηη επαλεθθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην κεηά ηελ αλαζηνιή ηνπο 

ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο αλαινγίαο πξνζιήςεσλ αλαρσξήζεσλ-πξνζιήςεσλ. 

Μέζα ζην 2016 πξνθεξχρζεθαλ απφ ην ΑΔΠ 5.584
*
 ζέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ 

κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ελψ 

ειέγρζεθαλ αλαθνηλψζεηο γηα 12.125 ζέζεηο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, ππαιιήισλ κε ζπκβάζεηο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ.  

Σν έξγν φκσο ηνπ ΑΔΠ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ έθδνζε πξνθεξχμεσλ γηα ην 

ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ιεγφκελνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δίλαη θαη νηνλεί δηθαηνδνηηθφ φξγαλν αθνχ απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ 

ζεξαπείαο πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη αδίθσο απνθιείζζεθαλ απφ 

ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ή δελ θαηαηάρζεθαλ κε ηε ζσζηή ζεηξά. πλνιηθά, ην 

ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο εμέηαζε 1520 ελζηάζεηο θαη αηηήζεηο 

ζεξαπείαο ελαληίνλ απνθάζεσλ θαη πηλάθσλ πνπ αθνξνχζαλ ζε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 493 

ελζηάζεηο θαη αηηήζεηο ζεξαπείαο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ππνςεθίνπο γηα ζέζεηο εθηάθηνπ 

πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία, έγηλαλ δεθηέο ζε πνζνζηφ 8,2% ελψ απφ ηηο δεχηεξεο 

έλα πνζνζηφ 31,8% 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην έξγν ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο είραλ 

νη πξνζιήςεηο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ αθνχ αλέιαβε, κε ην λ. 4395/2016, ηελ 

εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ πνπ είραλ 

ζπληαρζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. πλνιηθά, απφ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2016 εμέηαζε 2.949 ελζηάζεηο θαη έγηλαλ δεθηέο ζε πνζνζηφ 49,4% απηψλ. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ νγθψδνπο απηνχ έξγνπ έγηλε ηελ πεξίνδν 1.8.2016-15.10.2016 πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά θελά.  

Παξάιιεια, ζπλερίζζεθε ην έξγν ησλ επηζεσξήζεσλ πξνο έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην. πγθεθξηκέλα ειέγρζεθαλ δέθα ηξείο (13) ππνζέζεηο 

απφ ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ ζηηο ελλέα (9) νπφηε θαη νη θάθεινη 

δηαβηβάζζεθαλ ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο.  

Σν ΑΔΠ ζπλέρηζε λα παξίζηαηαη ζηα αξκφδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα φηαλ 

εθδηθάδνληαη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ απνθάζεηο παξειζφλησλ εηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζιήςεσλ. πγθεθξηκέλα, ην 2016 θαηέζεζε γξαπηά ππνκλήκαηα ζε 206 ππνζέζεηο ελψ 

                                                           

*
 τον αρικμό αυτό περιλαμβάνονται και 2706 κζςεισ οι οποίεσ αφοροφςαν ςτουσ επιτυχόντεσ του γραπτοφ 

διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ ζτουσ 1998 και οι οποίεσ προκθρφχκθκαν από το Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με το ΑΕΠ. 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο εθδφζεθαλ 272 απνθάζεηο νη νπνίεο ήηαλ ζε πνζνζηφ 

61,76% απνξξηπηηθέο. ε φζεο πεξηπηψζεηο έγηλαλ δεθηέο νη πξνζθπγέο ησλ ππνςεθίσλ, ην 

ΑΔΠ πξνέβε ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ψζηε νη ππνςήθηνη πνπ δηθαηψζεθαλ λα 

πξνζιεθζνχλ ζην Γεκφζην.  

Σέινο, ην 2016 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ ζπλερίζζεθε ν απμαλφκελνο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ξφινο ηνπ ΑΔΠ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 

έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ιεγφκελν κεηξψν επηηειηθψλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4369/2016 θαη κέρξη ηηο 31.12.2016 είραλ εγγξαθεί 1.016 ζηειέρε ζε 

απηφ. Παξάιιεια, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ «πληνληζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ» γηα ηελ θάιπςε ησλ επηά (7) ζέζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, ελψ ζεκαληηθφο ξφινο πξνβιέθζεθε γηα ην ΑΔΠ ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ζην Γεκφζην κε ην λ. 4440/2016, πνπ αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ην 2017.  

Σν έξγν απηφ επηηειέζζεθε παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ιφγσ ηεο κε 

ιεηηνπξγίαο ηεο Οινκέιεηαο θαη κνινλφηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ είλαη θαηά 38 

εξγαδφκελνπο  κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ ήηαλ ην 2008 θαη νη δαπάλεο πεξηνξίζηεθαλ ζε 

πνζνζηφ 60 % απφ ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ηνπ 2008. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην έξγν δελ ζα είρε 

πινπνηεζεί εάλ ην δηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ δελ είρε δψζεη ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ ηνπ δηαζέηνληαο πνιχηηκε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία αιιά θαη πξνζπκία λα 

ππεξθεξάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.  

ηελ έθζεζε πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ην έξγν ηνπ ΑΔΠ θαηά ην παξειζφλ έηνο κε 

ηελ αθφινπζε ζεηξά:  

ην κέξνο κε ηίηιν «Πφξνη θαη ππνδνκή ηνπ ΑΔΠ» γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνζηνιή 

θαη ην έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ζηηο εμειίμεηο ζηα νηθνλνκηθά, ηελ πιεξνθνξηθή ππνδνκή 

θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο. πνπ ρξεηάδεηαη γίλεηαη δηαρξνληθή ζχγθξηζε ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεγεζψλ ηνπ ΑΔΠ. Χο έηνο αθεηεξίαο επειέγε ην 

2008 πνπ είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πξηλ αξρίζνπλ λα γίλνληαη αηζζεηέο νη επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη λα επεξεάδνληαη ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ζηειέρσζεο ζην Γεκφζην θαη ζπλεπψο θαη απηά ηνπ ΑΔΠ.  

ην ηκήκα ηεο έθζεζεο κε ηίηιν «Σα φξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο» παξαηίζεηαη ν ζεζκηθφο ξφινο θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο Οινκέιεηαο, ηεο 

Διάζζνλαο Οινκέιεηαο, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ ιεγφκελσλ Μνλνκειψλ Οξγάλσλ. 

Αθνινπζεί ν ππξήλαο ηεο έθζεζεο πνπ είλαη «Σν έξγν ηνπ ΑΔΠ» θαη πεξηιακβάλεη 

ηηο πξνζιήςεηο, ην εηδηθήο ζεκαζίαο ζέκα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ην Δζληθφ Μεηξψν ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Δπφκελα ζηε ζεηξά αιιά φρη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην «Διεγθηηθφ Έξγν ηνπ 

ΑΔΠ» θαη ν «Αζθνχκελνο ζην ΑΔΠ έιεγρνο» απφ ην θνηλνβνχιην θαη ηε δηθαηνζχλε.  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΑΔΠ θαηά ην 2016 γίλεηαη φρη κφλν ζε ζπλερή ιφγν 

αιιά θαη κε ηδηαίηεξα ρξήζηκα γξαθήκαηα θαη πίλαθεο. Μεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ηεζεί ζην 

ίδην ην θείκελν πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε ελψ νη ππφινηπνη παξαηίζεληαη ζην ηέινο 

ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηεο Έθζεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ : 
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 Γεσγξαθηθή απεηθφληζε πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Γεσγξαθηθή απεηθφληζε πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ  

αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο 

 Γεσγξαθηθή απεηθφληζε επηζθέςεσλ ηζηνζειίδαο ΑΔΠ 

 Πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ αλά Τπνπξγείν    

 Πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο αλά δηαδηθαζία επηινγήο  

 Δμέιημε πξνθεξχμεσλ θαηά ην έηνο 2016 

 Δλζηάζεηο  πνπ ππνβιήζεθαλ ζην ΑΔΠ ηα έηε 2008-2016 

 Αξηζκφο επηζθέςεσλ Ηζηνζειίδαο ΑΔΠ ηα έηε 2012-2016 

ην ηέινο ηνπ θχξηνπ κέξνπο ηεο έθζεζεο, θαη αθνχ έρεη παξαηεζεί ην έξγν ηνπ ΑΔΠ, 

δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκεο γηα 

ηε λνκνζεηηθή θαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Σα φζα γξάθνληαη ζην θεθάιαην απηφ, πεγάδνπλ 

απφ ηελ εκπεηξία ησλ φζσλ έγηλαλ θαη δελ έγηλαλ ην 2016 αιιά θαη απφ ηε ζπιινγηθή ζεζκηθή 

εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη ην ΑΔΠ ζηα δεθαέμη ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ΄Δθζεζεο παξαηίζεληαη ηα εμήο  παξαξηήκαηα:  

A. Νφκνη θαη δηαηάμεηο έηνπο 2016 πνπ αθνξνχλ ην ΑΔΠ ή ηηο δηαδηθαζίεο  πξνζιήςεσλ 

B. πγθεληξσηηθνί πίλαθεο ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ 

Σειεηψλνληαο ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηήο ηεο Έθζεζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

φζνπο θαη φζεο ζπλεηέιεζαλ ζηε ζχληαμή ηεο. Δηδηθφηεξα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ηηο Γηεπζχλζεηο  ηνπ ΑΔΠ γηα ην πνιχηηκν απνινγηζηηθφ πιηθφ πνπ 

παξείραλ  αιιά θαη ηηο επηζεκάλζεηο δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο πνπ 

θαηέζεζαλ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ νλνκαζηηθά ηα κέιε ηνπ ΑΔΠ πνπ έθαλαλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε θαζψο θαη δηνξζψζεηο ζην 

πξψην ζρέδην έθζεζεο: ηηο θπξίεο Μαξία Παπαδάθε (ππεχζπλε ηεο έθζεζεο γηα ην 2015), 

Βαζηιηθή Ρέππα θαη Θάιεηα Φσηεηλνπνχινπ θαη ηνπο θπξίνπο Παξαζθεπά Ννκηθφ θαη 

Κσλζηαληίλν Οηθνλφκνπ.  

Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Λακπξηλή Φψηε εξγαδφκελε ζην 

γξαθείν Πξνέδξνπ θαη ηελ θπξία νθία Υαηδνπνχινπ, εξγαδφκελε ζηε Γηεχζπλζε 

Πξνθεξχμεσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπο ζηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ηνπ 

απνινγηζηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο έθζεζεο. Σέινο, νη πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ έθζεζε 

νθείινληαη ζηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηνίθεζεο θαη ηδίσο ζηνλ θχξην Γεκήηξε Εέξβα, 

Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Σεθκεξίσζεο θαη Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ ν νπνίνο κε ηαρχηεηα 

θαη επαγγεικαηηζκφ απνηχπσζε κε εχιεπην ηξφπν ζηνηρεία πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα 

ηελ απφ κέξνπο ηνπ αλαγλψζηε θαηαλφεζε ηεο Έθζεζεο.  

                              Γξ. Αζαλάζηνο Παπατσάλλνπ 

                                   

                                                                      Αληηπξφεδξνο ΑΔΠ 
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1. ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΡΔΟΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΖΛ ΞΝΟΔΗΑ ΡΝ ΑΠΔΞ 

 

1.1 Ζ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΑΟΣΖ ΑΞΝ ΡΝ 1994 ΚΔΣΟΗ ΡΝ 2016  

1994 Ίδξπζε ΑΔΠ κε ην λ. 2190/1994  

  Έλαξμε ιεηηνπξγίαο κε 11 κέιε θαη νιηγνκειή γξακκαηεία  

ηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ζην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο. 

 Έιεγρνο πξνζιήςεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αξζξ. 18, πξνζιήςεσλ Δπνρηθνχ 

Πξνζσπηθνχ αξζξ. 21 θαη δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ αξζξ. 8 & 21 

 

1995     Πξψηνο γξαπηφο δηαγσληζκφο 

  Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ Θεζζαινλίθεο.   

 Αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζε δεθαηξία. 

 Μεηαζηέγαζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ νδφ Ακεξηθήο. 

 

1997 Αλάζεζε ζηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ επηινγήο (λ. 2527/1997) γηα ην ηαθηηθφ, ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ θαη ην 

επνρηθφ πξνζσπηθφ θαη ζην ΑΔΠ ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ πηλάθσλ 

επηινγήο, απηεπαγγέιησο ή  θαη’ έλζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Πξψηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ ΑΔΠ. 

 

1998 Πξψηνο γξαπηφο δηαγσληζκφο Δθπαηδεπηηθψλ (λ. 2525/1997) 

 

1999  Πξψηνο (εμεηδηθεπκέλνο) γξαπηφο δηαγσληζκφο (Διεγθηέο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο)  

    Πξψηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ 

(άξζξν 19, λ. 2190/1994).  

Πιήξε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ΑΔΠ (www.asep.gr).  

Αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζε είθνζη έλα θαη δεκηνπξγία δεχηεξεο ζέζεο 

Αληηπξνέδξνπ. 

 

2000 Έθδνζε λένπ νξγαληζκνχ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΑΔΠ. 

 

2001 πληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ΑΔΠ απφ ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα (άξζξν 

103 παξ.7 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 101 Α). 

  Πξψηε εθαξκνγή πξαθηηθήο δνθηκαζίαο (πιήξσζε ζέζεσλ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ). 

 

2002 Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο βάζεη βαζκνινγνχκελσλ αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ (λ. 3051/2002 αξζξ. 8, 9) 

   Πξφβιεςε γηα ζπκπιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο κε εηδηθή γξαπηή δνθηκαζία (ηεζη) 

απμεκέλνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. (αξζξ. 8 παξ.3) 

http://www.asep.gr/
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2003    Πξψηνο γξαπηφο δηαγσληζκφο θνξέα κε ππαγφκελνπ ζην λ. 2190/94 (Δζληθή Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο).  

Αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζε είθνζη ηέζζεξα. 

Μεηαζηέγαζε ηνπ ΑΔΠ ζε εληαίν θηίξην ζηελ παξνχζα έδξα ηνπ. 

 

2004 Αλάζεζε ζην ΑΔΠ ηνπ ειέγρνπ ηεο κεηαηξνπήο δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ζε ζπκβάζεηο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ (Π.Γ. 164/2004 θαη 180/2004~80.000 ζπκβαζηνχρνη).  

Αλάζεζε ζην ΑΔΠ ηεο έγθξηζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. (άξζξν 6, λ. 3250/2004) 

Πξψηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο ΑΔΠ κε πξνζιήςεηο (κέρξη ηφηε: κεηαηάμεηο 

θαη απνζπάζεηο). 

 

2005 Θέζπηζε ηεο  ζπλέληεπμεο  σο θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ χζηεξα απφ έγθξηζε 

ηνπ ΑΔΠ·  

 Γεκηνπξγία θπιηφκελνπ πίλαθα επηιαρφλησλ γηα δηαδηθαζίεο κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο  (άξζξν 3, λ. 3320/2005) 

 Αλάζεζε ζην ΑΔΠ ηνπ έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζε ΓΔΚΟ 

γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν, θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. (άξζξν 13, λ. 3429/2005) 

 

2006 Πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «χζηεκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΑΔΠ».  

Μεηαζηέγαζε ηνπ Γξαθείνπ Γξακκαηείαο ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ 

Θεζζαινλίθεο. 

 

2007 Αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ κε δπλαηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη  δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη 

δπλακηθήο αλαδήηεζεο.  

΄Δλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνηεινχο Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ.  

 

2008 Γηεμαγσγή ηνπ πξψηνπ Σεζη Γεληθψλ Γλψζεσλ θαη Γεμηνηήησλ (103.000 

ζπκκεηέρνληεο),  

  Πξψηε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

  Πξφζιεςε ζηε Γξακκαηεία ΑΔΠ ησλ πξψησλ κειψλ Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Πξνζσπηθνχ.  

Μεηαθνξά ηνπ αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο ζε θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο 

ηεο έδξαο ηνπ ΑΔΠ. 

 

2009 Δπαλαθνξά ζην ΑΔΠ αξκνδηνηήησλ πνπ είραλ θαηά θαηξνχο αθαηξεζεί (ΟΣΑ θαη 

ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, ζηηο ΓΔΚΟ θαη ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα) θαη πεξηνξηζκφο 

ησλ εμαηξέζεσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ απφ ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ 

ΑΔΠ (άξζξν 1, λ. 3812/2009) 



 
ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΑΔΠ 2016 

 

 13 

Καηάξγεζε ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο ζηηο δηαδηθαζίεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

(κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο)  

Τπαγσγή  ζηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ΑΔΠ ησλ ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ.  

Έλαξμε  ελεκέξσζεο ησλ ππνςεθίσλ κε  απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ ζηα θηλεηά 

ηνπο ηειέθσλα  

 

2010 Θεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε 

αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα (άξζξν 7, λ. 3839/2010) 

χζηαζε Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΗΔΠ), αξκφδην γηα ηελ 

επηινγή πξντζηακέλσλ Γεληθήο Γηεχζπλζεο.  

Αλάζεζε ζην ΑΔΠ ηεο επζχλεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο γξαπηήο εμέηαζεο      σο  

θξηηήξην  επηινγήο πξντζηακέλσλ γηα ηηο νξγαληθέο κνλάδεο φισλ ησλ επηπέδσλ. 

 Θεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο «Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ Πίλαθα Καηάηαμεο» γηα ηελ 

πξφζιεςε λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ   ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πιήξσζεο ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (άξζξν 7, λ. 3868/2010) 

 

2011 Αλάζεζε ζην ΑΔΠ (λ. 4024/2011) 

 α) ηεο επνπηείαο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 β) ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα  ΔΠΑ 2007-2013 (άξζξν 36), θαη 

 γ) ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία ζε 

δήκνπο, ζπλδέζκνπο θαη ΝΠΓΓ ησλ δήκσλ (άξζξν 40, παξ.6). 

 πκκεηνρή ηνπ ΑΔΠ (δηα Αληηπξνέδξνπ ή  Πξνέδξνπ Σκήκαηνο) ζε ηξηκειέο 

πκβνχιην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θξάηνπο 

(άξζξν 5). 

 

2012 Πξφβιεςε γηα ζπκκεηνρή ηνπ ΑΔΠ ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο, κεηαθνξάο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (άξζξν πξψην, παξ. Ε,  λ. 

4093/2012) 

 

2013 Αλάζεζε ζην ΑΔΠ ηεο επνπηείαο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο  πξφζιεςεο 

σθεινπκέλσλ αλέξγσλ ζε Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα πνπ 

θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ (ππνπαξ. ΗΓ1 παξ. ΗΓ άξζξν πξψην λ. 4152/2013). 

Αλάιεςε θεληξηθνχ ξφινπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηαζεζηκφηεηαο θαη Κηλεηηθφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ιεηηνπξγηθή, δηνηθεηηθή θαη κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε ησλ Δηδηθψλ Σξηκειψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ ησλ θνξέσλ ππνδνρήο). 

Τινπνίεζε ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ  ππαιιήισλ. (άξζξα 90,91 λ. 4172/2013) 

 

2014 Καζηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο θάιπςεο ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ πίλαθεο επηιαρφλησλ πξνεγνχκελνπ 
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δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ, ρσξίο λέα πξνθήξπμε κε βάζε πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην λφκν. (λ. 4210/2013 άξζξν 8) 

Τπαγσγή ζηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάηαμεο θαη επηινγήο ηνπ 

επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζξν 9) 

 Αλάζεζε ζην ΑΔΠ ηνπ επαλειέγρνπ ηεο κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ή ζρέζεσλ εξγαζίαο ή έξγνπ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ (λ. 4250/2014, άξζξν 

42). Σν ελ ιφγσ άξζξν θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 26 παξ. 6 λ. 4325/2015. 

Θέζπηζε ηεο δπλαηφηεηαο δηάζεζεο πξνο δηνξηζκφ, βάζεη λέαο πξνθήξπμεο, ησλ 

επηηπρφλησλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ νη 

νπνίνη δελ έρνπλ αθφκε απνξξνθεζεί ζηηο αξρηθέο ζέζεηο δηνξηζκνχ ηνπο. (άξζξν 51) 

Καζηέξσζε λένπ ζπζηήκαηνο επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΑΔΠ ζηα ζπληζηψκελα ζπιινγηθά φξγαλα  

 

2015 Ννκνζεηηθή πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα ησλ Δλψζεσλ Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ, ηεο 

Έλσζεο Μειψλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ηεο  πγθιήηνπ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ πλειεχζεσλ ησλ Σ.Δ.Η., ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο 

Α.Γ.Δ.Γ.Τ. λα θαηαζέηνπλ εηζεγήζεηο πξνο ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ γηα ηελ 

επηινγή ησλ κειψλ ηνπ ΑΔΠ (λ. 4325/2015, άξζξν 2)  

Γεκηνπξγία θαη ηήξεζε απφ ην ΑΔΠ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (κεηξψνπ) ππνςεθίσλ.  

(άξζξν 11 παξ. 1) 

Σήξεζε κεηξψνπ ζεκαηνδνηψλ, βαζκνινγεηψλ/αλαβαζκνινγεηψλ γηα ηηο    δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ δηνξγαλψλεη ην ΑΔΠ. (αξζξ. 11 παξ. 2) 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ ΑΔΠ, κε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηνχληαη 

ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη. (αξζξ. 11 παξ. 3) 

 Γηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε παξνδηθψλ αλαγθψλ κε 

ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. (αξζξ. 11 παξ. 4) 

Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ζέζεσλ κε εζεινληηθή θηλεηηθφηεηα, εμέηαζε 

ελζηάζεσλ θαη δηελέξγεηα απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο  απφ ην ΑΔΠ. ( αξζξ. 15) 

χζηαζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΑΔΠ, αξκφδηαο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ σο ζπλαθψλ, κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ (γηα ηηο αλάγθεο 

εθαξκνγήο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ).  
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1.2  ΝΗ ΒΑΠΗΘΝΡΔΟΔΠ  ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ  ΘΑΡΑ  ΡΝ  ΔΡΝΠ  2016 

Καηά ην έηνο 2016 ςεθίζηεθαλ λφκνη θαη κεκνλσκέλεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην 

ΑΔΠ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα θξηηήξηα πξνζιήςεσλ. ην Παξάξηεκα Α (ζει.90) 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο. ην ζεκείν απηφ ηεο έθζεζεο, 

θξίζεθε ζθφπηκν, λα παξαηεζνχλ νη βαζηθφηεξεο απφ απηέο, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα γίλεη 

ζχληνκε αλαθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπο.  

πγθεθξηκέλα:  

 Με ην λ. 4369/2016 ζπζηήζεθε ην Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ην νπνίν ηεξείηαη απφ ην ΑΔΠ θαη ζην νπνίν εληάζζνληαη ππνςήθηνη γηα ηελ 

θάιπςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ απμεκέλεο επζχλεο.
1
 

Ζ ειεθηξνληθή ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ, ε εγγξαθή θαη δηαγξαθή κειψλ, ν έιεγρνο θαη ε 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ε αλαδήηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

ΑΔΠ (άξζξν 3).  

ηα άξζξα 6,7 θαη 8 ζπληζηψληαη νη ζέζεηο θνξέσλ θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζηειερψλνληαη απφ κέιε ηνπ Μεηξψνπ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο 

ηνπο. Δπίζεο νξίδεηαη φηη ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζέζεηο απηέο εθδίδεηαη 

απφ ηνλ νηθείν Τπνπξγφ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ θαη ηέινο φηη αξκφδην φξγαλν εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ηεο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίαο είλαη ην ΑΔΠ. 

Πξνβιέπεηαη (άξζξν 10) ε ζπγθξφηεζε ζην ΑΔΠ ηνπ Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο 

Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.) θαη θαζνξίδεηαη ε ζχζηαζή ηνπ θαη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ. Σν ΑΔΠ 

νξίδεηαη σο αξκφδην φξγαλν γηα ην ζχλνιν ηεο γξακκαηεηαθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Δ.Γ. (άξζξν 12). 

Δπαλαθαζνξίδεηαη (άξζξν 29) ην ζχζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο 

θαη ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο. Δπίζεο κε ην ίδην άξζξν ζπζηήλεηαη ην Δηδηθφ 

πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΗ..Δ.Π.) θαη θαζνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ ΑΔΠ ζε απηφ. 

Πξνβιέπεηαη (άξζξν 36) κνξηνδφηεζε ησλ αηφκσλ πνπ αλαηξάθεθαλ ζε δεκφζην, 

εθθιεζηαζηηθφ, δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ βξεθνθνκείν ή νξθαλνηξνθείν ηδξχκαηνο ή 

ζσκαηείνπ επί επηαεηία ηνπιάρηζηνλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνθεξχμεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2190/1994 

Με ην άξζξν 38 πξνβιέπεηαη ε θαηάηαμε ησλ επηηπρφλησλ ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ πνπ 

πξνθεξχρζεθε απφ ην ΑΔΠ κε ηελ ππ’ αξηζ. 8/1997 πξνθήξπμε κεηά απφ αίηεζε ηνπο ζε λέν 

πίλαθα δηνξηζηέσλ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην ΑΔΠ.  

                                                           

1
 Για τθν πορεία υλοποίθςθσ του νόμου από πλευράσ ΑΕΠ βλ. κατωτζρω Κεφ. 4 (Ενότθτα 4.4) 
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 Με ην λ. 4375/2016 (άξζξν 2) πξνβιέθζεθε ε ζηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ (απηνηειήο 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ε νπνία έρεη ζπζηαζεί 

κε ην λ.3907/2011) κε πξνζσπηθφ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε 

νξηζηηθνχο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ ΑΔΠ ή θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη πίλαθεο έρνπλ ειεγρζεί απφ 

ην ΑΔΠ θαη δεκνζηεχηεθαλ απφ 1.1.2009 έσο 31.12.2012. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζα 

δηελεξγείηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. Ζ επηινγή ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ΑΔΠ απφ ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο 

ζηνπο παιαηφηεξνπο πίλαθεο νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζε απηνχο. (1/2016).  

Με ην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζπληζηάηαη απηνηειήο Τπεξεζία, κε ηίηιν «Αξρή 

Πξνζθπγψλ», πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνηθεηηθή Τπεξεζία θαη απφ ηηο 

Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ. Οη Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εμέηαζε, ηε ιήςε θαη 

ηελ έθδνζε απνθάζεσλ επί ησλ ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο 

Αζχινπ, θαη ππνζηεξίδνληαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, απφ ηελ Κεληξηθή Γηνηθεηηθή 

Τπεξεζία. 

Με ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Δπηινγήο, ζηελ νπνία 

αλαηίζεηαη ε εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ε επηινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ, θαζψο θαη ε εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη 

ε επηινγή ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ. ηελ σο άλσ επηηξνπή ζπκκεηέρεη σο κέινο 

έλαο ζχκβνπινο ηνπ ΑΔΠ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Με ην λ. 4389/2016 επαλαπξνζδηνξίζζεθε (άξζξν 64) ε αλαινγία πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ 

κνλίκνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ σο εμήο: Γηα ην 2017, ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο ηέζζεξα (κηα πξφζιεςε αλά ηέζζεξηο 

απνρσξήζεηο) θαη γηα ην έηνο 2018 δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα 

πξνο ηξία, ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. 

 Με ην λ. 4395/2016 (άξζξν ηξίην) νξίζζεθε φηη νη πίλαθεο θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη πίλαθεο 

θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ) θαη Δηδηθνχ 

Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ), νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-

2017, ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ). Δπηπιένλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016- 2017 ν έιεγρνο ησλ ελζηάζεσλ επί 

ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ ππφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΔΠ.
2
 

 Με ην λ. 4430/2016 (άξζξν 63) πξνβιέθζεθε ε ζχλαςε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ 

                                                           

2
 Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςθμαντικισ αυτισ αρμοδιότθτασ βλ. κατωτζρω Κεφ. 4 (Ενότθτα 4.2) 
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πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ θαζψο θαη γηα ηηο αλάγθεο εζηίαζεο, ζίηηζεο θαη θχιαμεο, ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ σο άλσ δηαδηθαζία γίλεηαη θαη‟ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ν θαη‟ έλζηαζε έιεγρνο άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΑΔΠ. 

Με ην άξζξν 64 ηνπ ίδηνπ λφκνπ κε ηίηιν «Έληαμε καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα 

απαζρφιεζεο» πξνβιέπεηαη ε έληαμε καθξνρξφληα αλέξγσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ., ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. χκθσλα κε ην ηξίην 

εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 είλαη άθπξε ε παξάηαζε ή ε ζχλαςε λέαο 

ζχκβαζεο θαηά ην απηφ εκεξνινγηαθφ έηνο ή ε κεηαηξνπή ζε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σν 

ΑΔΠ επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ησλ αλέξγσλ. 

Με ην άξζξν 74 πξνβιέθζεθε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δξάζεσλ «Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ», ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη νξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο θαη ε 

βαζκνιφγεζή ηνπο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία γίλεηαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ν θαη‟ 

έλζηαζε έιεγρνο άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΑΔΠ. 

 Ο λ. 4440/2016 θαζηέξσζε Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο (ΔΚ) γηα ηνπο πνιηηηθνχο 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, κφληκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

απφ κία δεκφζηα ππεξεζία ζε άιιε κε κεηάηαμε ή απφζπαζε. 

πζηήλεηαη (άξζξν 5) Κεληξηθή Δπηηξνπή Κηλεηηθφηεηαο ζηελ νπνία, ην ΑΔΠ θαηέρεη 

ελεξγφ ξφιν θαζψο Πξφεδξνο ηεο 7κεινχο απηήο επηηξνπήο νξίδεηαη έλαο Αληηπξφεδξνο ηνπ 

ΑΔΠ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη επίζεο έλα κέινο ηνπ ΑΔΠ νξίδεηαη σο κέινο ηεο 

επηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ. 

ηα άξζξα 6-11 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηελεξγείηαη ην πξφγξακκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ν ξφινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κηλεηηθφηεηαο ζε απηφ.  

Με ηνλ ίδην λφκν (άξζξν 25) πξνβιέπεηαη «ε αλαθαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ λ. 2190/1994». Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε 

πξνβιέπεηαη κηα κηθξή κείσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνζιήςεσλ γηα ηνπο πνιπηέθλνπο θαη ηα 

ηέθλα απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαη λα δηαζθαιηζζεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα 

πξνζιήςεσλ θαη άιισλ επάισησλ θαη επαίζζεησλ νκάδσλ, φπσο είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπίζεο, πξνζαπμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, βάζεη πξνθεξχμεσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ λ. 2190/1994, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, πνπ αζθνχλ ην πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ 

αλαπεξία ζπγγεληθψλ αηφκσλ. 
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 Με ην λ. 4443/2016, πνπ εθδφζεθε θαη‟ εθαξκνγή, κεηαμχ άιισλ, θαη ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ 

επεθηάζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ: α) ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

29εο Ηνπλίνπ 2000, β) ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα 

κε ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, κεηαμχ άιισλ θαη γηα γ) 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2014/54/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Απξηιίνπ 2014. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο (άξζξν 3) ηνπ λφκνπ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, θαη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο 

ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππεξεζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ πιεπξάο ΑΔΠ έρεη ην άξζξν 6 φπνπ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε 

δηθαηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεη φηη 

δελ ζπληζηά δηάθξηζε ε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο, εθφζνλ 

ε κεηαρείξηζε απηή πξνβιέπεηαη ζην λφκν πξνο εμππεξέηεζε ζθνπψλ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα δε κέζα επίηεπμεο 

ησλ ζθνπψλ απηψλ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία. Σν εδάθην γ ηεο παξ.1 αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ πξφζιεςε, κε βάζε ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ή ηελ αλάγθε εχινγεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηε 

ζπληαμηνδφηεζε. 

Οη αλεμάξηεηεο αξρέο (άξζξν 15) ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο θχξηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο κεξηκλνχλ 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

Παξάιιεια, εληφο ηνπ 2016 δεκηνπξγήζεθαλ νη αθφινπζνη θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα ηε 

ζηειέρσζε ησλ νπνίσλ ζα ηζρχεη ν λ. 2190/1994:  

- Ανεξάπηηηη Απσή Γημοζίυν Δζόδυν (άπθπο 1 ηος ν. 4389/2016) 

- Ρςθμιζηική Απσή Λιμένυν (άπθπο 108 ηος ν. 4389/2016) 

- Γημόζια Απσή Λιμένυν (άπθπο 127 ηος ν. 4389/2016) 

- Απσή Δξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών (άπθπο 347 ηος ν. 4412/2016). 

- Δλληνικό Ίδπςμα Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ν. 4429/2016). 
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ΣΜ. ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΔΛΑΔΛΚΑΛΩΝ 

 
ΣΜ. ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΣΑ 

 

ΣΜ. ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΛΟΛΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

ΣΜ. ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΟΣΑ 

 

ΣΜ. ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΛΟΛΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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2. ΞΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΖ ΡΝ ΑΠΔΞ 

2.1 ΑΛΘΟΥΞΗΛΝΗ ΞΝΟΝΗ 

Ζ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΑΔΠ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηθαλνχ λα εθαξκφζεη ακεξφιεπηα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο νηθείεο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

πξνζσπηθνχ κε θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. 

2.1.1 Ρο Πςμβούλιο  

Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3051/2002 γηα ηηο ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, επηιέγνληαη κε απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ 

ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 101
Α
 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο θαη θαηά ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο Γηαδηθαζία) κεηαμχ πξνζψπσλ εγλσζκέλνπ 

θχξνπο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΑΔΠ.  

εκαληηθή εμέιημε θαηά ην έηνο 2016 ππήξμε ε επηινγή λέσλ Αληηπξνέδξσλ θαη κειψλ 

ηνπ πκβνχιηνπ κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

(ΓΙΓΚ/Φ.ΑΔΠ/νηθ.19010/13.7.2016, ΦΔΚ 376/η.Τ.Ο.Γ.Γ./14.7.2016), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

επηιέρζεθαλ ηξεηο Αληηπξφεδξνη θαη 24 κέιε ηνπ ΑΔΠ. 

Καηά ην δηάζηεκα απφ 1/1/2016 έσο 13/7/2016 ην πκβνχιην απαξηζκνχζε έληεθα (11) 

κέιε, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 10 κειψλ ηνπ ζχκθσλα, κε ηε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(ΓΙΓΚ.Φ.ΑΔΠ/2321/29.10.15, ΦΔΚ 783/η.Τ.Ο.Γ.Γ./29.10.15).  

2.1.2 Ρο Διδικεςμένο Δπιζηημονικό Ξποζωπικό 

Σν Δηδηθεπκέλν Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ηνπνζεηείηαη ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηνπο 

Αληηπξνέδξνπο ηνπ ΑΔΠ, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Διάζζνλνο Οινκέιεηαο, ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ 

Σκεκάησλ ή ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ απνθεληξσκέλσλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ, ζηνπο πκβνχινπο 

ή πκβνχινπο-Δπηζεσξεηέο θαη ηνπο βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη. Οη εηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο εηζεγνχληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, ελψ 

κπνξεί λα ηνπο αλαηίζεληαη θαη θαζήθνληα Βνεζνχ Δπηζεσξεηή. Σέινο, αλεμάξηεηα απφ ην 

ξγαλν ζην νπνίν ππεξεηνχλ κπνξεί λα ηνπο αλαηίζεηαη ε κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ζέκαηα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ην Δηδηθεπκέλν Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ έρεη αζθήζεη θαη ηα εμήο 

θαζήθνληα:  

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ 
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 ρεηξηζκφ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ (π.ρ. ζρεδηαζκφ θαη 

εθπφλεζε ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, δεηήκαηα e-government, αλνηρηά δεδνκέλα, Γηαχγεηα 

θ.ά.)  

 ππνζηήξημε λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη ζχληαμε λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ 

 ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο δηαγσληζκψλ (γξαπηνχο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, επηινγήο ΔΔΠ 

θ.ά.) 

 ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (ΔΠΑ θ.ά.) θαη αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 εθπξνζψπεζε ηνπ ΑΔΠ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα επξχηεξα 

δεηήκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ, 

επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θ.ά.) 

 ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ζηνρνζεζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΑΔΠ 

 επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ.  

ην ΑΔΠ πξνβιέπνληαη δεθανθηψ (18) ζέζεηο Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Πξνζσπηθνχ εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαιπθζεί νη έληεθα (11), ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

«Γηνηθεηηθφ Γίθαην», «πληαγκαηηθφ Γίθαην», «Γεκφζηα Γηνίθεζε», «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ» 

θαη «Γηνίθεζε Έξγσλ ή πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο». Δμ απηψλ, νη ππεξεηνχληεο εηδηθεπκέλνη 

επηζηήκνλεο αλέξρνληαη ζε ηξεηο (3), ηξεηο (3) έρνπλ επηιεγεί ζε ζέζεηο πκβνχισλ ΑΔΠ, δχν 

(2) ηεινχλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο θαη ηξεηο (3) έρνπλ απνζπαζζεί ζε άιιεο ππεξεζίεο. Δπίζεο, 

ζην ΑΔΠ ππεξεηεί κία (1) εηδηθή επηζηήκσλ κε απφζπαζε απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. 

2.1.3 Γιοικηηικό Ξποζωπικό (Γπαμμαηεία ηος Πςμβοςλίος) 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΑΔΠ παξά ηε βαζκηαία ειάηησζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

(Γξάθεκα 1) ιεηηνπξγεί ππεξεληαηηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ φγθνπ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

πιήξσζεο ζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Πξνο ελίζρπζε ηνπ 

ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ ππαιιήισλ ηεο Γξακκαηείαο ην ΑΔΠ θαηά ην έηνο 2016: 

 Οινθιήξσζε βάζεη ηεο πξνθήξπμεο 6Κ/2009 (ΦΔΚ 458/30.12.2009) ηηο δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο νθηψ (8) λέσλ ππάιιεισλ : 

 3ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, 5 ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ 

 Δλέηαμε κε απνζπάζεηο ζην δπλακηθφ ηνπ ελλέα (9) ππάιιεινπο: 

 1 ΔΔΠ Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ,  

 3 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, 2 ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

 2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ θαη 1 ΓΔ Οδεγψλ 

 

Παξάιιεια: 

 Απνζπάζζεθαλ απφ ην ΑΔΠ ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ: 

 2 ΔΔΠ Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ 
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 Μεηαηάρζεθαλ απφ ην ΑΔΠ ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ: 

 3 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

 

 Απνρψξεζαλ απφ ην ΑΔΠ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, παξαίηεζεο θαη απηνδίθαηεο 

παξαίηεζεο ιφγσ δηνξηζκνχ ζε άιιε ππεξεζία: 

 1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

 3 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 

 Μεξίκλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΝ.ΔΠ. ηνπ ΔΚΓΓΑ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο (21) ππάιιεινη παξαθνινχζεζαλ θχθινπο 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε δηάθνξα αληηθείκελα φπσο: “Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε”, “Αμηνιφγεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ”, “Έιεγρνο θαη πιεξσκή δαπαλψλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε”, “Αλνηρηά 

δεδνκέλα”, “Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε” θ.ιπ. 

    Πίλαθαο 1: Πξνζσπηθφ αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχζε έσο ηελ 31.12.2016 

Καηεγνξία 

Πξνζσπηθνχ Μφληκνη ΗΓΑΥ Απνζπαζκέλνη ΤΝΟΛΟ 

Δηδηθφ 

Δπηζηεκνληθφ 

Πξνζσπηθφ  

5 - 1 6 

Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο 
111 1 11 123 

Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
20  2 22 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
51 5 9 65 

Τπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
9 1 - 10 

ΤΝΟΛΟ 196 7 23 226* 

*εκείσζε: ηνλ αλσηέξσ πίλαθα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη 

ηνπ ΑΔΠ ζε άιιεο ππεξεζίεο. 
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2.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΠΔΞ 

Καη ην 2016 ην ΑΔΠ ιεηηνχξγεζε κε έλα πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ είλαη θαηά 

60% κηθξφηεξνο απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. ην πιαίζην 

απηφ πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζην Γεκφζην, λα δηαηεξήζεη ζε αμηνπξεπή επίπεδα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ζπληεξήζεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ 

ππάξρνπζα πιηθν-ηερληθή ππνδνκή ηεο Αξρήο.  

ε φ,ηη αθνξά ζηηο απνδνρέο, ήδε ε θαηάξγεζε απφ ην έηνο 2011 ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο 

ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζπλέρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

ππαιιήισλ απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ελψ ε θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ 

κηζζνινγίνπ ηνπ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ είρε αλάινγεο 

επηπηψζεηο ζηηο πξννπηηθέο ζηειέρσζεο ηνπ Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΑΔΠ.  

Ζ βαζηθφηεξε θαηλνηνκία πνπ δξνκνινγήζεθε ην 2016 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ 1
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2017, είλαη ε δεκηνπξγία νξγαληθήο κνλάδαο ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΑΔΠ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 

69Γ ηνπ λ. 4270/2014 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 παξ.24 ηνπ λ. 4337/2015, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ δαπαλψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ πξνζηέζεθαλ νη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο:  

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΤ 

264 269 
269 

253 242 
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223 226 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΠΘΡΕΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΛΚΟ ΣΟ ΑΕΠ (ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟ & ΕΕΠ) 

Γξάθεκα 1: Γηαρξνληθή εμέιημε πξνζσπηθνχ (Γηνηθεηηθφ & ΔΔΠ) (2008-2016) 



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 24 

α) ηνπ ειέγρνπ, ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηεο έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο δαπαλψλ, 

θαζψο θαη  

β) ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο κέρξη 31-12-2016 

αλήθαλ ζηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ/Δηδηθφ ινγηζηήξην ζην Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

ην εμήο, νη δαπάλεο ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ηνπ ΑΔΠ θαη ζα 

ππφθεηληαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

Παξαθάησ αθνινπζεί Γξάθεκα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη, απφ ην 2008 κέρξη θαη ην 2016, ε 

πησηηθή ηάζε :  

1. ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ ΑΔΠ,  

2. ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη  

3. ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε κίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ 

ζηεγάδεηαη ην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα), ιφγσ εθθξεκνδηθίαο κε ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ θηηξίνπ 

εηαηξεία σο πξνο ην χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ κηζζψκαηνο. Σν ηειεπηαίν κεληαίν κίζζσκα πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί ην έηνο 2013 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 56.384,00 € 

 

Γξάθεκα 2: Δμέιημε πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ΑΔΠ (2008-2016) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

φνολο Δαπανϊν 16.640.702 19.402.291 13.548.773 12.488.906 7.872.622 7.316.536 7.937.617 7.330.097 7.034.724 

υνολικι Ετιςια Μιςκοδοςία 12.635.299 15.218.054 10.068.920 9.234.362 6.580.475 6.308.871 6.683.080 6.726.568 6.438.846 

Λειτουργικζσ Δαπάνεσ 4.005.403 4.184.237 3.479.853 3.254.544 1.292.147 1.007.665 1.254.537 603.529 595.878 
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2.3 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ 

ην πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ΔΠΑ 2007-2013 4
εο

 Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, 

πινπνηήζεθε ην έξγν e-ΑΔΠ, έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, κε αληηθείκελν 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΑΔΠ πξνο ηνπο πνιίηεο. Με 

ην e-ΑΔΠ, ην ΑΔΠ επηρεηξεί λα εηζέιζεη δπλακηθά ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη λα δηεπθνιχλεη θαηά θάπνην ηξφπν πην απνηειεζκαηηθά ηηο ππνζηεξηδφκελεο 

απφ απηφ ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο. Σν έξγν ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία εληφο ηνπ 2016. 

Παξάιιεια κε ηελ απφθηεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο, 

θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ: 

 ζηελ πινπνίεζε Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ππνςεθίσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο (repository), κε ηελ πξφβιεςε λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ηνπο ίδηνπο,  

 ζηελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (contact center) πνπ 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο, 

 ζε εθαξκνγή δξάζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιινπο θνξείο. 

Σα νθέιε απφ ην έξγν αλακέλνληαη λα είλαη πνιιαπιά θαη λα δηαθαλνχλ ζηα ακέζσο 

επφκελα ρξφληα. Με ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ, νη πνιίηεο δε ζα ρξεηάδεηαη λα 

απνζηέιινπλ ζην ΑΔΠ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο θάζε θνξά πνπ ζα δηεθδηθνχλ κία ζέζε ζην 

δεκφζην ή θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. πγθεθξηκέλα νη πνιίηεο ζα απνζεθεχνπλ κηα 

θνξά θάζε πιεξνθνξία πνπ επηζπκνχλ θαη ηνπο αθνξά θαη απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά ζα 

κπνξνχλ λα ηελ αλαζχξνπλ γηα θάζε κειινληηθή ρξήζε ηεο. Με ηε δπλαηφηεηα απηή ζα ππάξμεη 

ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ, αθνχ θάζε πνιίηεο ζα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα, ζε θάζε επφκελε ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ, λα επηιέμεη 

απηφκαηα (κε έλα click) πνηέο απφ ην ζχλνιν ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ζα επηζπλάςεη 

ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ αίηεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη πνιχ κεγάιε εμνηθνλφκεζε 

ελεξγεηψλ θαη δαπάλεο γηα ηνλ ππνςήθην θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ πιεπξάο ΑΔΠ. 

Παξάιιεια επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία δηφηη απνθεχγνληαη ζθάικαηα θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. Απηφ γίλεηαη εθηθηφ, δηφηη ην ζχζηεκα 

πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά ειέγρσλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή, ελεκεξψλνληαο ην ρξήζηε γηα ηα ιάζε 

πνπ εληνπίδεη. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε, πνηθηιφκνξθε θαη πξνζσπνπνηεκέλε 

πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε γηα ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ ή ηνλ ελδηαθέξνπλ.  

Καηά ηελ εθαξκνγή ζε ιεηηνπξγία ηνπ e-ΑΔΠ εληφο ηνπ 2016, παξαηεξήζεθαλ 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζηαδηαθά επηιχνληαη. Απηά νθείινληαη ζηνλ αζπλήζηζηα κεγάιν αξηζκφ 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ε πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ζε εκέξεο πςειήο 

θίλεζεο (peak-load days), ζην κεγάιν αξηζκφ ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ ζηηο 

εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζηελ έθδνζε πνιιψλ ηαπηφρξνλσλ πξνθεξχμεσλ γηα 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα ηηο νπνίεο εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ νη ππνςήθηνη. Πξέπεη λα γίλεη 
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ζαθέο φηη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα e-ΑΔΠ, είλαη έλα πνιχπινθν θαη 

ζχλζεην ζχζηεκα, πνπ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ είλαη πξσηνπνξηαθφ θαη ρξεηάδεηαη ζπλερή 

παξαθνινχζεζε, επαγξχπλεζε θαη άκεζεο επεκβάζεηο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ρξεζηψλ ηνπ.  

Δθηφο απφ ην έξγν e-ΑΔΠ, έρνπλ πινπνηεζεί θαη δηαξθψο ζπληεξνχληαη κε ίδηνπο 

πφξνπο, κηα ζεηξά απφ αλεμάξηεηεο/πεξηθεξεηαθέο εθαξκνγέο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ην intranet, ε εθαξκνγή ηεο απνζήθεο (αξρείν θαθέισλ 

αηηήζεσλ ππνςεθίσλ), ε εθαξκνγή γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ (help desk), 

ε εθαξκνγή γηα ηελ ππνζηήξημε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, ε εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαθνξψλ θ.α..  

Δπίζεο, θαηά ην έηνο 2016, πξνο ππνβνήζεζε ησλ πνιηηψλ, δεκηνπξγήζεθε 

Ζιεθηξνληθφο Οδεγφο πξνθήξπμεο, ν νπνίνο μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε 

1Κ/2016. 

 

2.4 ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ 

2.4.1 Γπαθείο Δξςπηπέηηζηρ Ξολιηών 

ην ΑΔΠ ιεηηνπξγεί Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ πνπ έρεη ηελ επζχλε: 

α. Σεο πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην ΑΔΠ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ γεληθά ή γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ θαη ην ζηάδην 

εμέιημήο ηνπο. 

β. Σεο ηειεθσληθήο πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα. 

γ. Σνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηξφπσλ θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. 

Καηά ην έηνο 2016, ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ ΑΔΠ δέρζεθε πιήζνο 

εξσηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ή ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα ηα εξσηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ππνβιήζεθαλ ζην ΑΔΠ κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: 

α) πεξηζζφηεξνη απφ 7.000 πνιίηεο πξνζήιζαλ ζηα γξαθεία ηνπ ΑΔΠ ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. 

β) έγηλαλ πεξηζζφηεξεο απφ 71.000 ηειεθσληθέο θιήζεηο νη νπνίεο εμππεξεηήζεθαλ είηε 

ηειεθσληθά είηε κέζσ ηνπ απηφκαηνπ θέληξνπ παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε ερνγξαθεκέλα 

κελχκαηα. 

γ) ζπλνιηθά 7212 ειεθηξνληθά κελχκαηα (email) θαη 6307 απαληήζεθαλ επίζεο ειεθηξνληθά.  

δ) 20 εξσηήκαηα απεζηάιεζαλ κε ηειεκνηνηππία 
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Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 85232 πνιηηψλ πνπ 

επηθνηλψλεζαλ/απεπζχλζεθαλ ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Κνηλνχ ηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ ην 

8,21% ησλ πνιηηψλ επέιεμε ηε δηά δψζεο επηθνηλσλία, πεξίπνπ ην 83,3% ησλ πνιηηψλ ηελ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία, πεξίπνπ ην 0,02% ησλ πνιηηψλ ηελ ηειενκνηνηππηθή επηθνηλσλία, ελψ 

πεξίπνπ ην 8,46% ησλ πνιηηψλ επέιεμε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία (email). 

Δλεκεξσηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε, ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε νινέλα θαη κεγαιχηεξνπ 

αξηζκνχ πνιηηψλ, θαζεκεξηλψο απφ ηηο 07.30 έσο ηηο 15.30. ηε ζπλερφκελε πξνζπάζεηά ηνπ γηα 

αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο, 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο θνηλφρξεζηνη Ζ/Τ κε πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ 

ηφπν θαη ζηηο online ππεξεζίεο ηνπ ΑΔΠ θαη δηάζεζε ΦΔΚ (ηεχρε πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ). 

Αθνινπζεί ην Γξάθεκα 3, ην νπνίν απνηππψλεη ηε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζε κεληαία βάζε. Απ‟ απηφ πξνθχπηεη, ε άκεζε ζχλδεζε ηνπ ξπζκνχ ππνβνιήο 

εξσηεκάησλ ζην ΑΔΠ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνθεξχμεηο θαη εμεγείηαη ηαπηφρξνλα, ε χθεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ πνιηηψλ θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξην – Αχγνπζην (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ 

Απξηιίνπ). 

Γξάθεκα 3: Μεληαία γξαθηθή απεηθφληζε δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο έηνπο 

2016 
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2.4.2 Ρο Γπαθείο Γπαμμαηείαρ ηος Αποκενηπωμένος Ρμήμαηορ ΑΠΔΞ 

Θεζζαλονίκηρ 

Σν Γξαθείν Γξακκαηείαο ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ ηκήκα Θεζζαινλίθεο 

ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο 1995. Δληάζζεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ζηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο ηεο νπνίαο εκπεξηέρνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην 

Απνθεληξσκέλν Σκήκα ΑΔΠ Θεζζαινλίθεο είλαη ην κφλν, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εγγχηεηαο ηφζν κε ηνπο θνξείο ηεο ρσξηθήο ηνπ 

αξκνδηφηεηαο, νη νπνίνη δηελεξγνχλ ηηο πξνζιήςεηο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη κε ηνπο 

πνιίηεο.  

Κχξηα απνζηνιή ηνπ σο άλσ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, πνπ αθνξά ζηηο πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ) γηα ηελ θάιπςε 

επνρηαθψλ ή παξνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ζηα λνκηθά 

πξφζσπα απηψλ, θαζψο θαη ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 

εδξεχνπλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ. 

Χζηφζν, ην Απνθεληξσκέλν Σκήκα Θεζζαινλίθεο, πέξαλ ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 

θχξηαο απνζηνιήο ηνπ, εκπιέθεηαη ελεξγά ζε πιεζψξα ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ 

ην Γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, θαζεκεξηλά εμππεξεηεί είηε ηειεθσληθά είηε δηα 

δψζεο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο θαη θνξείο απφ φιε ηελ Δπηθξάηεηα, ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εκβέιεηάο ηνπ θαη φρη κφλν ζε ζέκαηα, πνπ 

άπηνληαη ηεο ηππηθήο, θχξηαο αξκνδηφηεηάο ηνπ, αιιά ζε πάζεο θχζεσο ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ΑΔΠ. 

Γηα ιφγνπο εληαίαο απεηθφληζεο ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

έγθξηζε ησλ αλαθνηλψζεσλ, ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ είρε 

ρεηξηζηεί ην Απνθεληξσκέλν Σκήκα Θεζζαινλίθεο ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπλνιηθά ζηνηρεία πνπ 

παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 6.1.5 
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3. ΡΑ ΝΟΓΑΛΑ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ Ζ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΡΝΠ 

ΠΛΘΔΠΖ ΑΛΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Απφ 1/1/2016 έσο 12/7/2016 

1 Καξαβνθχξεο Ησάλλεο - ΠΡΟΔΓΡΟ 

2 νπιηαληάο Γεκήηξηνο  - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

3 Λπκπεξφπνπινο  Λνπθάο 

4 Αζαλαζηά Παξαζθεπή 

5 Λεβαληήο Κσλζηαληίλνο 

6 Καπεξψλεο Γεψξγηνο 

7 ηδεξήο Κσλζηαληίλνο 

8 Γθνπινχζεο Γεκήηξηνο 

9 Θενδσξάθε - Ρεληνχκε Μαξία 

10 Μεηάθνο ηέθαλνο 

11 Φσηεηλνπνχινπ - Καηζηψηε Θάιεηα  

12 Παπαδεκεηξάθεο Ησάλλεο 
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ΠΛΘΔΠΖ  ΑΛΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 Απφ 13/7/2016 έσο 31/12/2016 

1 Καξαβνθχξεο Ησάλλεο - ΠΡΟΔΓΡΟ 

2 Λαζθαξάηνο Γηνλχζηνο - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

3 Νηθνιφπνπινο Ζιίαο - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

4 Παπατσάλλνπ Αζαλάζηνο - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

5 Κινπθίλαο Υαξίιανο 

6 Μπνξνδήκνο Γεψξγηνο 

7 Θενδσξάθε -Ρεληνχκε Μαξία 

8 Μαπξνκκάηε Γεκεηξνχια 

9 Φψλεο Ζιίαο 

10 Μαξγέιινπ ηέιια 

11 Βιάρνπ Δπαγγειία 

12 Παπαηφιηαο Απφζηνινο 

13 Ρέπα Βαζηιηθή 

14 Φσηεηλνπνχινπ - Καηζηψηε Θάιεηα 

15 Βαζζάινπ - Δπαγγειία Αλαζηαζία 

16 Καβνπξίλνο Αλδξέαο 

17 Καξξάο Δκκαλνπήι 

18 Λάκπξε Μαξία 

19 Μαθξπιάθεο Διεπζέξηνο 

20 Ννκηθφο Παξαζθεπάο 

21 Παπαδάθε Μαξία 

22 ηαζηάθνο Κσλζηαληίλνο 

23 Οηθνλφκνπ Κσλζηαληίλνο 

24 αθέιιεο Ησάλλεο 

25 Κνληφξδνο Μηραήι 

26 Γξαγψλαο Γεξάζηκνο 

27 Μπνκπφηε Φσηεηλή 

28 Σδέκνο Βαζίιεηνο 
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3.1  Ζ ΝΙΝΚΔΙΔΗΑ 

Ζ Οινκέιεηα ηνπ ΑΔΠ θαηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2016, ιφγσ ιήμεο ηεο ζεηείαο 10 

κειψλ ηεο θαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΓΗΓΚ.Φ.ΑΔΠ/2321/29.10.15, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 783/η. Τ.Ο.Γ.Γ./3.11.2015), δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπγθξνηεζεί λνκίκσο, 

κέρξη ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ. Σν λέν πκβνχιην ζπγθξνηήζεθε ζηηο 13.7.2016 κε ηε 

δεκνζίεπζε ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο (ΓΗΓΚ/Φ.ΑΔΠ/νηθ.19010/13.7.2016, ΦΔΚ 376/η. 

Τ.Ο.Γ.Γ./14.7.2016), θαη ηα κέιε ηνπ αλέιαβαλ θαζήθνληα ζηηο 18.7.2016.   

Ζ Οινκέιεηα ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ ΑΔΠ, ζπγθξνηείηαη απφ φια ηα 

κέιε θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαηαη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ. 

Σα ζέκαηα πνπ εμέηαζε ε Οινκέιεηα θαηά ην έηνο 2016 είλαη α) Ζ εηήζηα έθζεζε έηνπο 2015 (λ. 

2190/1994 αξζξ. 10) β) Ζ ζπγθξφηεζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γξαπηψλ Γηαγσληζκψλ (λ. 

2190/1994 αξζξ. 17) γ) Θέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΠ γηα ηα νπνία απαηηείηαη γλψκε ή απφθαζε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ (λ. 

3051/2002 Αξζξ. 12) δ) Ζ ζπδήηεζε ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο ηνπ ΑΔΠ πνπ εηζήρζεθαλ απφ 

ηνλ Πξφεδξν. 

Απνινγηζκφο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, ε Οινκέιεηα ηνπ ΑΔΠ ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 

20.7.2016, θαη ζπλνιηθά ζπλεδξίαζε ηξεηο (3) θνξέο (20.7.2016, 28.9.2016 θαη 23.11.2016). 

Μεηαμχ ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε ζεκεηψλνληαη νη αθφινπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ επξχηεξν 

ελδηαθέξνλ: 

 Δλέθξηλε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Α..Δ.Π. γηα ην έηνο 2015 ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ, www.asep.gr θαη ππνβιήζεθε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 10 ηνπ λ. 

2190/1994 ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 

Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

 Γηαηχπσζε ηελ θαηά λφκν απαηηνχκελε ζχκθσλε γλψκε γηα ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα 

επηιαρφλησλ ηεο πξνθήξπμεο 2Κ/2014 πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζνχλ 56 ππάιιεινη ΠΔ 

Σεισλεηαθψλ θαη 14 ΓΔ Σεισλεηαθψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

 Γηαηχπσζε ηελ θαηά λφκν απαηηνχκελε ζχκθσλε γλψκε γηα ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα 

επηιαρφλησλ ησλ πξνθεξχμεσλ 4Κ/2015 θαη 5Κ/2015 γηα ηελ επηινγή επηπιένλ 691 

ππαιιήισλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ δηαθφξσλ θιάδσλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 

 Δμέδσζε θαλνληζηηθνχ πεξηερφκελνπ απφθαζε κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη ην ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4354/2015 ε νπνία είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά απνθάζεσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ 

δεκνζίνπ πνπ απνξξίπηνπλ ηε ζπλάθεηα κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ 

http://www.asep.gr/
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ηίηινπ ζπνπδψλ ππαιιήισλ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ απφθαζε απηή έρεη 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ, www.asep.gr. 

 Δξκήλεπζε ην άξζξν 4 ηεο Τ.Α. 116424/Γ3 (ΦΔΚ 2217/η.Β΄/18.7.2016) πνπ αθνξά ζηνλ 

ηξφπν κνξηνδφηεζεο ηνπ βαζκνχ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ γηα ηνλ θιάδν ΓΔ01 Δηδηθνχ 

Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ) Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο. Απνθάλζεθε 

θαηά πιεηνςεθία λα κε γίλνληαη δεθηέο ελζηάζεηο ππνςήθησλ αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηε κε κνξηνδφηεζε ηνπ κε αθέξαηνπ κέξνπο ηνπ βαζκνχ ησλ αθαδεκατθψλ 

ηίηισλ ηνπο.  

 

3.2 Ζ ΔΙΑΠΠΥΛ ΝΙΝΚΔΙΔΗΑ 

Ζ Διάζζσλ Οινκέιεηα είλαη επηακειήο θαη ζπγθξνηείηαη απφ δχν Αληηπξνέδξνπο θαη 

ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ. Πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο Αληηπξφεδξνο. 

Σα ζέκαηα πνπ εμέηαζε ε Διάζζσλ Οινκέιεηα θαηά ην 2016 είλαη α) ν νξηζκφο 

βαζκνινγεηψλ θαη αλαβαζκνινγεηψλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994 κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γξαπηνχ Γηαγσληζκνχ, β)  ε εμέηαζε 

εξσηεκάησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ, πνπ παξαπέκθζεθαλ ζ‟ απηήλ απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ, γ) νξηζκέλεο ππνζέζεηο πνπ παξαπέκπζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα επεηδή νη 

απνθάζεηο ηνπο δελ ήηαλ νκφθσλεο. 

Απνινγηζκφο   

Σν 2016 ε Διάζζσλ Οινκέιεηα ηνπ ΑΔΠ ζπλεδξίαζε ηέζζεξεηο θνξέο (23.9.2016, 

3.11.2016, 2.12.2016 θαη 16.12.2016) ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο θαζπζηέξεζεο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Μείδνλνο Οινκέιεηαο.  

ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο αζρνιήζεθε κε ηα σο άλσ ζέκαηα εθ ησλ νπνίσλ επξχηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:   

 Τπνςήθηα κε βάζε ηνλ πξνζσξηλφ πίλαθα δηνξηζηέσλ πξνζειήθζε ζε Γήκν κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη λα εθδνζεί ν νξηζηηθφο πίλαθαο. Πξηλ αλαξηεζεί ν 

νξηζηηθφο πίλαθαο δηνξηζηέσλ, ν Γήκνο έθξηλε φηη ε ελ ιφγσ ππνςήθηα/εξγαδφκελε, ιφγσ 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηεο, είρε θαηαγγείιεη ε ίδηα ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ν Γήκνο αξλήζεθε λα νινθιεξψζεη ην δηνξηζκφ ηεο κεηά 

ηελ αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα εξγαδνκέλσλ απφ ην ΑΔΠ. Ζ Διάζζσλ Οινκέιεηα 

νκφθσλα απνθάζηζε ηε δηαγξαθή απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ ηεο ελ ιφγσ ππνςήθηαο. 

 Τπνςήθηα άζθεζε αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο είρε παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πνπ είρε γηα λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά 

ηνπ πίλαθα. Κξίζεθε νκφθσλα φηη ε άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο γηα άζθεζεο ηεο 

έλζηαζεο, ζηεξεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ην δηθαίσκα λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο.  

http://www.asep.gr/
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 ε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ απεχζπλε ν Πξφεδξνο ηνπ ΑΔΠ, ε Διάζζσλ Οινκέιεηα έθξηλε 

νκφθσλα φηη ην θξηηήξην ηεο πξφηαμεο ιφγσ εληνπηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2, πεξ. Γ. 

ηνπ λ. 2190/1994 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν έλαην, παξ. 27 ηνπ λ. 4057/2012) ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζε δηνξηζκνχο ζε ππεξεζίεο Γήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 10.000 

θαηνίθσλ, ζαθψο εθαξκφδεηαη θαη γηα δηνξηζκνχο ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ζπλεπψο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ζε πξνθεξχμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηνπο 

επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ.  

 

3.3 ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

Με ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2016 ιεηηνχξγεζαλ δχν απφ ηα πέληε Σκήκαηα ηνπ ΑΔΠ 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πκβνχισλ νη νπνίνη απνρψξεζαλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο κε αξηζκ. ΓΙΓΚ.Φ.ΑΔΠ/2321/29.10.15, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 783/ η. 

Τ.Ο.Γ.Γ./3.11.2015. Με ηνλ δηνξηζκφ ησλ λέσλ κειψλ ηελ 13/7/2016 ιεηηνχξγεζαλ θαη ηα πέληε 

Σκήκαηα ηνπ ΑΔΠ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ ζχκθσλα κε ην Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Αξρήο (ΦΔΚ 997/η.Β΄/18.7.2003) ππάγνληαη: 

H άζθεζε απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ, ε εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ή αηηήζεσλ ζεξαπείαο, 

ε θχξσζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ, ε δηάζεζε 

ησλ δηνξηζηέσλ ζηνπο νηθείνπο θνξείο γηα δηνξηζκφ, θαζψο θαη ε ελδερφκελε αλαπιήξσζε 

ππνςεθίσλ, α) ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηεμάγεη ην ΑΔΠ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 17 (γξαπηφο δηαγσληζκφο), 18 (δηαδηθαζία επηινγήο κε θξηηήξηα), 19 (δηαδηθαζία 

επηινγήο ΔΔΠ) ηνπ λ. 2190/1994 θαη β) ζε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη άιισλ 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο θαη ειέγρνληαη απφ ην ΑΔΠ. 

Απνινγηζκφο 

Καηά ην έηνο αλαθνξάο εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 884 απνθάζεηο. Απφ απηέο: 

→ Οη 87 αθνξνχλ ζε απηεπάγγειην έιεγρν ησλ πηλάθσλ επηινγήο θαη εμέηαζε ελζηάζεσλ 

ππνςεθίσλ, απφ ηηο νπνίεο: 

 56 αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη θξηηεξίσλ 

(άξζξν 18 λ. 2190/1994)· 

 6 αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε γξαπηφ δηαγσληζκφ (άξζξν 17 λ. 

2190/1994) 

 3 αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

(άξζξν19 λ. 2190/1994)· 

 5 αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (άξζξν 38 

λ. 4369/2016)  



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 34 

 17 αθνξνχλ ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θνξέσλ πνπ δηελεξγνχλ νη ίδηνη ηηο 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο (άξζξν 20 λ. 2738/1999, άξζξν 22 λ. 3419/2005, άξζξν 

13 λ. 3429/2005, άξζξν 72 λ. 3659/2008 θαη άξζξν 2 λ. 3812/2009). 

→ Οη 125 αθνξνχλ ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο (ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο) ησλ πηλάθσλ επηινγήο 

πξνζσπηθνχ ζε αλαπιήξσζε (556) δηνξηζηέσλ πνπ δελ απνδέρηεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο ή 

παξαηηήζεθαλ κεηά απφ απηφλ. 

→ Οη 393 αθνξνχλ ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο (ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο) ησλ πηλάθσλ επηινγήο 

πξνζσπηθνχ ζε αλαπιήξσζε (1000) δηνξηζηέσλ πνπ δελ απνδέρηεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο ή 

παξαηηήζεθαλ κεηά απφ απηφλ πνπ έγηλε ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνθεξχμεσλ 

παξειζφλησλ εηψλ 2007, 2008 θαη 2009 νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ ην 2016. 

→ Οη 70 αθνξνχλ ζε εμέηαζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο κε επηιεγέλησλ γηα δηνξηζκφ ππνςεθίσλ. 

→ Οη 31 αθνξνχλ ζε εθηέιεζε απνθάζεσλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

→ Οη 11 αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία επαλειέγρνπ κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ζχκθσλα κε ην αξζξ. 42 ηνπ λ. 4250/2014 

→ Οη 18 αθνξνχλ ζηελ ηαθηνπνίεζε ζπκβαζηνχρσλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 164/2004  

→ Οη 149 αθνξνχλ ζηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ (ζπλφινπ 2943) αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

φισλ ησλ θιάδσλ.  

 

Από ηιρ αποθάζειρ πος εκδόθηκαν από ηα Σμήμαηα, εςπύηεπο ενδιαθέπον 

παποςζιάζοςν οι ακόλοςθερ (παπαηίθενηαι με σπονολογική ζειπά):  

 Απόθαζη 1321/2016 Γ΄ Σμήμα. Κξίζεθε ε πεξίπησζε ππνςεθίαο ζε πξνθήξπμε κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία πεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 

ΦΔΚ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. Σν Ννέκβξην ηνπ 2011 άιιαμε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ρσξίο λα 

ελεκεξψζεη ηνλ αξκφδην θνξέα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ν θνξέαο απέζηεηιε ζηελ παιαηά ηεο 

δηεχζπλζε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαιψληαο ηεο λα εκθαληζηεί θαη λα πξνζθνκίζεη εληφο κελφο ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηνξηζηεί. Ζ επηζηνιή επεζηξάθε σο «κε 

παξαδνηέα/αδήηεηε» θαη ε ππνςήθηα δηεγξάθε απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. ηαλ ε ππνςήθηα, 

κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, δηαπίζησζε απφ ηε Γηαχγεηα φηη είρε δηαγξαθεί απφ ηνλ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ, ππέβαιε έλζηαζε θαηά ηεο δηαγξαθήο ηεο. Σν Σκήκα απνθάζηζε ηελ 

επαλεγγξαθή ηεο ππνςήθηαο ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ επεηδή ν θνξέαο φθεηιε λα εθαξκφζεη 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (άξζξα 50, παξ. 1, 55 παξ. 1 θαη 54 παξ. 2) γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν δηελεξγείηαη ε παξάδνζε ελφο εγγξάθνπ δελ 

αλεπξίζθεηαη ζηελ θαηνηθία ή ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ ή αξλείηαη λα παξαιάβεη ην έγγξαθν 

(ζπξνθφιιεζε) ή είλαη αγλψζηνπ δηακνλήο (επίδνζε ζην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο 

ηεο ηειεπηαίαο γλσζηήο θαηνηθίαο δηακνλήο). 

 Απόθαζη 1258/2016 Α΄ Σμήμα ΄Δγηλε δεθηφ φηη, εάλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

πιεξψζεσο ζέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4210/2013, ήηνη 

απφ πίλαθα επηιαρφλησλ πξνεγεζείζαο πξνθήξπμεο, ρσξίο ηελ έθδνζε λέαο πξνθήξπμεο θαη 

ρσξίο ηελ ππνβνιή λέσλ αηηήζεσλ, πξνθχςνπλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

πνζνζηψζεσλ ππέξ ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, γηα πξψηε θνξά θαη φισο εμαηξεηηθψο, ζέζεηο ηεο 

εηδηθήο θαηεγνξίαο ησλ πνιπηέθλσλ, είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηεί ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ζε 
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ππνςεθίνπο, νη νπνίνη αλ θαη θαηείραλ ηελ ελ πξνθεηκέλσ ηδηφηεηα θαηά ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο 

ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, δελ ζεκείσζαλ ην νηθείν πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο θαη δελ ππέβαιαλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηεο σο άλσ ηδηφηεηαο, 

επεηδή ζηελ πξνθήξπμε δελ είραλ πξνβιεθζεί ζέζεηο γηα ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ πνιπηέθλσλ. 

 Απόθαζη 1189/2016 Γ΄ Σμήμα. ΄Δγηλε δεθηή λέα αίηεζε ζεξαπείαο θαηά απφθαζεο 

ηνπ ΑΔΠ πνπ ππέβαιε ππνςήθηα, δεηψληαο ηε δηαγξαθή άιιεο ππνςήθηαο απφ ηνλ νξηζηηθφ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ ζε πξνθήξπμε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ εγγξαθή ηεο ηδίαο. Μνινλφηη 

ε πξνεγνχκελε αίηεζε είρε απνξξηθζεί απφ ην ΑΔΠ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θξίζεθε φηη 

ε λέα αίηεζε ππνβάιιεηαη παξαδεθηά αθνχ επηθαιείηαη λέα ζηνηρεία, πνπ δελ είραλ πεξηιεθζεί 

ζηελ πξψηε αίηεζε ζεξαπείαο. ηε ζπλέρεηα, ην ΑΔΠ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε δηφηη 

απνδείρηεθε φηη ε ππνςήθηα θαηά ηεο νπνίαο ζηξεθφηαλ απηή είρε δειψζεη κεγαιχηεξε 

εξγαζηαθή εκπεηξία απφ εθείλε πνπ πξαγκαηηθά είρε. Ζ αλαθξηβήο απηή δήισζε ηεο εκπεηξίαο 

δεκηνχξγεζε πιάλε πεξί ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο θαη ζπλεπψο θξίζεθε φηη 

ζπληξέρεη ιφγνο αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ αλάθιεζε απηή 

ζίγνληαη δηθαηψκαηα δηνηθνπκέλσλ δελ δεκηνπξγεί θψιπκα εάλ ε αλάθιεζε ρσξήζεη εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη 

πάλησο δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο δηεηίαο.  

 Απόθαζη 1132/2016 Δ΄ Σμήμα χκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ.118640/Γ3/19-7-2016 

(ΦΔΚ 2272 /η.Β΄/21-7-2016) απφθαζε-πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ήζειαλ λα θαηαηαγνχλ ζηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ αλαπιεξσκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ έηνπο 2016-2017, εθφζνλ είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

εμσηεξηθνχ, φθεηιαλ βάζεη ηεο σο άλσ απφθαζεο λα ππνβάιινπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο, 

εκπξνζέζκσο, κεηαμχ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη απνδεηθηηθφ Διιελνκάζεηαο. Χο ηέηνην 

ζεσξείηαη θαη ην απνιπηήξην Διιεληθνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή Διιεληθνχ Λπθείνπ ή άιινπ 

Διιεληθνχ ηζφηηκνπ ζρνιείνπ. Πνιινί ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί (Έιιελεο ππήθννη) παξφηη 

πξνζθφκηζαλ ηίηινπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, εληνχηνηο δελ πξνζθφκηζαλ 

καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο θαη θσηνηππία απνιπηεξίνπ ηνπ Διιεληθνχ Λπθείνπ πνπ δηέζεηαλ κε 

απνηέιεζκα λα απνξξηθζεί ε αίηεζή ηνπο. Καηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο άζθεζαλ 

ελζηάζεηο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνί δηακαξηπξφκελνη φηη είλαη Έιιελεο ππήθννη 

πξνζθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα πξνο απφδεημε, φηη θαηέρνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα θαη απνιπηήξην 

Διιεληθνχ Λπθείνπ ην πξψηνλ κε ηελ έλζηαζή ηνπο. 

Σν Δ‟ Σκήκα ηνπ ΑΔΠ, εμεηάδνληαο ηηο σο άλσ ελζηάζεηο, ηηο δέρζεθε κε ηελ σο άλσ 

απφθαζή ηνπ, θαη‟ επίθιεζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο επηείθεηαο κε ηελ 

πεξαηηέξσ αηηηνινγία, φηη λαη κελ δελ πξνζθνκίζζεθαλ εκπξφζεζκα καδί κε ηηο αηηήζεηο ηα σο 

άλσ απνδεηθηηθά ειιελνκάζεηαο, πιελ φκσο ππήξραλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

θαη δελ εθδφζεθαλ ην πξψηνλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο έπξεπε λα 

ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο. Άιισζηε, ρσξίο απηά δελ ζα κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ ζηα ΑΔΗ ηεο 

αιινδαπήο. 

 Απόθαζη 930/2016 Δ΄ Σμήμα Δξεπλήζεθε έλζηαζε ππνςεθίαο Δθπαηδεπηηθνχ ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ 16.00.50 (ΜΟΤΗΚΖ-Δ.Α.Δ.) θαηά ηνπ πξνζσξηλνχ πίλαθα θαηάηαμεο 

αλαπιεξσκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία δηακαξηπξήζεθε φηη εζθαικέλα δελ ηεο 
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αλαγλσξίζζεθε ην θξηηήξην ηεο αλαπεξίαο, εθφζνλ είρε δειψζεη εκπξφζεζκα ηελ ηδηφηεηά ηεο 

απηή ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

(ΟΠΤΓ) κε απνηέιεζκα λα κε κνξηνδνηεζεί γηα ηελ ηδηφηεηά ηεο απηή. Σν Δ‟ Σκήκα κε ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε, δέρζεθε ηελ έλζηαζε σο βάζηκε, δηφηη απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλε 

δηαπηζηψζεθε φηη φρη κφλν είρε δεισζεί ην θξηηήξην ηεο αλαπεξίαο ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ 

ΟΠΤΓ, αιιά επηπιένλ είρε δεισζεί θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ θέληξνπ πηζηνπνίεζεο 

αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) θαη ν αξηζκφο ηεο επηηξνπήο, ζηνηρεία πνπ επέηξεπαλ ηελ απηεπάγγειηε 

αλαδήηεζε εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαπεξίαο. Οπνηαδήπνηε 

νιηγσξία αλαδήηεζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα 

απνβεί ζε βάξνο ηεο εληζηάκελεο θαη ε αλαγξαθφκελε επί ηνπ θαθέινπ έλδεημε, φηη εθθξεκεί 

ζρεηηθφο έιεγρνο πηζηνπνίεζεο είλαη κε λφκηκε. 

 Απόθαζη 922/2016 Γ΄ Σμήμα Με ηελ πξνθήξπμε 1ΔΓ/2016 δφζεθε ην δηθαίσκα 

ζηνπο επηηπρφληεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξνθήξπμεο 8/1997 λα δηνξηζηνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ, εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ είραλ ήδε δηνξηζηεί ή είραλ δηνξηζηεί θαη παξαηηήζεθαλ. 

Οξηζκέλνη επηηπρφληεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ πνπ είραλ δηνξηζηεί ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα 

δελ εληάρζεθαλ ιφγσ αθξηβψο απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ, ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηεο 

πξνθήξπμεο 1ΔΓ/2016 θαη ππέβαιαλ αηηήζεηο ζεξαπείαο θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο 

ηζρπξηδφκελνη φηη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλήθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη φηη 

απνξξνθήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Οη αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηελ επνρή ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, αλήθε ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην 

Σνκέα θαη φηη ελ ζπλερεία ε απαζρφιεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, πξνθιήζεθε αθξηβψο 

ιφγσ ηεο αξρηθήο πξφζιεςεο ηνπο ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. 

 Απόθαζη 1232/2016 Β΄Σμήμα Τπνςήθηνο γηα ζέζε ηνπ θιάδνπ Γ.Δ. 29 Οδεγψλ 

Απηνθηλήησλ (Πξνθήξπμε 1/242Μ) ζε Γήκν πξνζθφκηζε άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ φπνπ 

αλαγξαθφηαλ εκεξνκελία έθδνζεο ε 14.5.1993 αιιά σο έλαξμε ηζρχνο ηεο αδείαο γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο νρεκάησλ νξηδφηαλ ε 28.8.2008. Με αθεηεξία ηε δεχηεξε απηή εκεξνκελία ν 

ππνςήθηνο δελ πιεξνχζε ην θξηηήξην ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο έηνπο εκπεηξίαο κεηά ηελ 

απφθηεζε άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ θαηεγνξίαο. Πιελ φκσο πξνζθφκηζε βεβαίσζε 

άιινπ Γήκνπ φηη ήηαλ κφληκνο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ εθείλνπ ζηνλ θιάδν Γ.Δ. 29 Οδεγψλ κε 

ζπλνιηθή εκπεηξία 5 εηψλ θαη 13 εκεξψλ. Με απηά ηα δεδνκέλα ην Σκήκα απνθάζηζε ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. 

 Απόθαζη 973/2016 Β΄Σμήμα Τπνςήθηνο ηνπ θιάδνπ Γ.Δ. Πιεξσκάησλ 

Αζζελνθφξσλ ζην ΔΚΑΒ (Πξνθήξπμε 7Κ/2014) ππέβαιε έλζηαζε θαηά ηεο εγγξαθήο ζηνλ 

πξνζσξηλφ πίλαθα δηνξηζηέσλ άιινπ ππνςεθίνπ ν νπνίνο είρε επηθαιεζηεί εληνπηφηεηα ζε Γήκν 

παξακεζφξηαο πεξηνρήο θαη σο εθ ηνχηνπ είρε εγγξαθεί ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα. ε ζπλέρεηα ηεο 

έλζηαζεο απηήο ην ΑΔΠ δήηεζε δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ ελ ιφγσ Γήκν ν νπνίνο θαη επηβεβαίσζε 

φηη ν αξρηθά πεξηιεθζείο ζηνλ πξνζσξηλφ πίλαθα ήηαλ κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ν ππνςήθηνο πνπ είρε ππνβάιεη ηελ αξρηθή έλζηαζε δήηεζε θαη πέηπρε απφ ην Γήκν 

αλάθιεζε ηεο πξνεγνχκελεο βεβαίσζεο πεξί κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ εγγξαθέληνο ππνςεθίνπ 

θαη επαλήιζε ζην ΑΔΠ κε ζρεηηθή αίηεζε ζεξαπείαο πνπ νδήγεζε ζηε δηαγξαθή απφ ηνλ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ ηνπ αξρηθψο εγγξαθέληνο. Αθνινχζσο, ν ηειεπηαίνο άζθεζε αίηεζε 
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ζεξαπείαο δεηψληαο λα επαλεγγξαθεί ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα. Γεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο επέκεηλε 

ζηελ αλάθιεζε ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο, ε αίηεζε ζεξαπείαο ηνπ δηαγξαθέληνο απνξξίθζεθε.  

 

3.4 ΚΝΛΝΚΔΙΖ ΝΟΓΑΛΑ 

Οη χκβνπινη ηνπ ΑΔΠ σο κνλνκειή φξγαλα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΑΔΠ αζθνχλ ηνλ έιεγρν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ νηθείσλ θνξέσλ γηα ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, βάζεη ηνπ άξζξ. 21 ηνπ λ. 2190/1994 ή βάζεη άιισλ εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ελζηάζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ. (βι. δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ζει. 53)  

Απνινγηζκφο 2016 

Σν ΑΔΠ θαηά ην έηνο αλαθνξάο εμέδσζε 500 απνθάζεηο ππφ κνλνκειείο ζπλζέζεηο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ εμέδσζε θαη ην Απνθεληξσκέλν Σκήκα Θεζζαινλίθεο) 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 494 απνθάζεηο ΟΥ νη νπνίεο αθνξνχλ έιεγρν ελζηάζεσλ ππνςεθίσλ θαηά ησλ πηλάθσλ 

επηιεγέλησλ, γηα ζέζεηο πκβάζεσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ δηάξθεηαο απαζρφιεζεο έσο νθηψ 

(8) κήλεο, θαζψο θαη αηηήζεηο ζεξαπείαο κε επηιεγέλησλ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Διέρζεζαλ 480 ελζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο 156 έγηλαλ δεθηέο, πνζνζηφ 32,5% θαη 

απεξξίθζεζαλ 324, γηα 1.121 αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ 13.150 ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο 

ειέρζεζαλ 38 αηηήζεηο ζεξαπείαο. 

 

 6 απνθάζεηο ΜΔ νη νπνίεο αθνξνχλ έιεγρν ελζηάζεσλ ππνςεθίσλ θαηά ησλ πηλάθσλ 

επηιεγέλησλ, γηα πκβάζεηο Μίζζσζεο ΄Δξγνπ δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ελφο (1) έηνπο. 

Διέρζεζαλ 11 ελζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο 1 έγηλε δεθηή θαη 10 απεξξίθζεζαλ γηα 59 

αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ 287 ζέζεηο εξγαζίαο. 
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4. ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΠΔΞ (ΞΟΝΠΙΖΤΔΗΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ) 

4.1  ΞΟΝΠΙΖΤΔΗΠ 

4.1.1 ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Οη πξνθεξχμεηο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ 

θαηεγνξίαο θαη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ λ. 2190/1994 θαη ζπγθεθξηκέλα : 

Α. Με γξαπηφ δηαγσληζκφ (άξζξα 15-17 λ. 2190/1994) ραξαθηεξηδνκέλσλ κε ην γξάκκα Γ  

Β. Με ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (άξζξν 18 λ. 2190/1994) ραξαθηεξηδνκέλσλ κε ην γξάκκα Κ  

Γ. Γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ή ππαιιήισλ επί ζεηεία 

(ΔΔΠ) (άξζξν 19 λ. 2190/ 1994) ραξαθηεξηδνκέλσλ κε ην γξάκκα Δ.  

Οη πξνθεξχμεηο γηα ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε γξαπηφ δηαγσληζκφ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 

ηνπ λ. 2525/1997 θαη ην λ. 3848/2010, ραξαθηεξηδνκέλσλ κε ην γξάκκα Π. εκεηψλεηαη φηη ε 

ηειεπηαία πξνθήξπμε γξαπηνχ δηαγσληζκνχ εθπαηδεπηηθψλ εθδφζεθε ην έηνο 2008. 

Δπίζεο εθδίδνληαη πξνθεξχμεηο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 18 λ. 4058/2012, 

άξζξν 8 λ. 4210/2013, άξζξν 51 λ. 4250/2014 θαη άξζξν 20 λ. 4325/2015, άξζξν 186 λ. 

4261/2014) ζρεηηθέο κε δηνξηζκφ επηηπρφλησλ παιαηφηεξσλ δηαγσληζκψλ ΑΔΠ ή θαη 

πξνθεξχμεηο πνπ αλαηίζεληαη ζην ΑΔΠ βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 λ. 3051/2002. 

ε θάζε πξνθήξπμε ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο πξνζιήςεηο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 Πνιχηεθλνη θαη ηέθλα πνιπηέθλσλ: 20% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ Π.Δ., Σ.Δ. 

θαη Γ.Δ. θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θνξέα θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα (παξ. 6 άξζξνπ 14 

λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη) 

 Σξίηεθλνη θαη ηέθλα ηξηηέθλσλ: 10% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ Π.Δ., Σ.Δ. θαη 

Γ.Δ. θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θνξέα θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα (ππνπεξίπησζε δ1 

παξ. 3 άξζξνπ 1 λ. 3454/2006) 

 Παιηλλνζηνχληεο Πφληηνη νκνγελείο: 5% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ ησλ 

θαηεγνξηψλ Π.Δ., Σ.Δ. θαη Γ.Δ θαη 10% ησλ ζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Τ.Δ ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πιελ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΩΝ 
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Θεζζαινλίθεο, θαιχπηεηαη απφ παιηλλνζηνχληεο Πνληίνπο νκνγελείο (λ. 2190/1994, 

άξζξν 14 παξ. 6, φπσο ηζρχεη). 

 Οκνγελείο πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο ΄Δλσζεο, πνπ 

απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2790/2000: 5% 

ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ Π.Δ., Σ.Δ. θαη Γ.Δ θαη 10% ησλ 

ζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Τ.Δ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ Αλαη. 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πιελ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, θαιχπηεηαη απφ νκνγελείο πξνεξρφκελνπο 

απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο ΄Δλσζεο, πνπ απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2790/2000 (λ. 2790/2000, άξζξν 9 παξ. 1, όπωσ ιςχφει). 

 Έιιελεο ππήθννη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Θξάθεο: 5‰ ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ Π.Δ., Σ.Δ., Γ.Δ. θαη Τ.Δ. 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θνξέα θαη θαηεγνξία, εθφζνλ είλαη νη 

ίδηνη εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα δήκνπ ηεο Θξάθεο ή άιινπ δήκνπ ηεο ρψξαο, 

ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηεγγξαθεί απφ δήκν ηεο Θξάθεο (άξζξν 23/λ. 3647/2008).  

 

Ειδικέσ περιπτώςεισ πρόςληψησ 

Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο θαησηέξσ (Α), (Β), (Γ), (Γ), (Δ) θαη (Σ) εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο πξφζιεςεο πξνζιακβάλνληαη θαζ‟ ππέξβαζε ησλ ζέζεσλ κηαο πξνθήξπμεο, 

εθφζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε θαη αλεμαξηήησο ηεο ζεηξάο 

θαηάηαμήο ηνπο ζην ζρεηηθφ πίλαθα. 

Α. χδπγνο ή έλα ηέθλν Διιήλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη θνλεχζεθαλ ή πξφζσπν πνπ 

ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά, ζπλεπεία ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο, είηε απηή ζηξεθφηαλ ελαληίνλ 

ηνπο είηε ελαληίνλ άιισλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ πξνζψπνπ, 

εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ επηζπκεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ, απηφ 

κεηαβηβάδεηαη ζην ζχδπγν ή ζε έλα ηέθλν ηνπ (παξ.4 άξζξν 12 λ.3230/2004). 

Β.  Σν κεγαιχηεξν ζε ειηθία νξθαλφ ηέθλν θαη απφ ηνπο δπν γνλείο, ηνπ νπνίνπ αδειθφο ή 

αδειθή ηειεί ππφ επηηξνπεία θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο (ηξίην 

εδάθην, παξ.21, άξζξν 20 λ. 2738/1999). 

Γ.   (i) χδπγνο ή έλα ηέθλν πξνζψπνπ ην νπνίν απεβίσζε ζπλεπεία ηνπ ζεηζκνχ ηεο 7εο 

επηεκβξίνπ 1999.  

  (ii) Πξφζσπα πνπ ζπλεπεία ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ γεγνλφηνο ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά 

θαη λνζειεχηεθαλ ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) ή ν ηξαπκαηηζκφο ηνπο 

επέθεξε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. Δθφζνλ γηα ηα πξφζσπα ηεο 

πεξίπησζεο απηήο δελ είλαη δπλαηφο ν δηνξηζκφο ηνπο, γηα ιφγνπο πγείαο, ην δηθαίσκα 

δηνξηζκνχ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ ή ζηε ζχδπγν ή έλα ηέθλν ηνπο (παξ.6, άξζξν 18 λ. 

2768/1999, φπσο ηζρχεη). 
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Γ. (i) Γνλέαο ή έλαο αδειθφο ή κία αδειθή πξνζψπνπ πνπ απεβίσζε ζπλεπεία ηνπ ηξνραίνπ 

δπζηπρήκαηνο ζηε δηάβαζε Σεκπψλ ηελ 13ε Απξηιίνπ 2003. 

(ii) Πξφζσπα πνπ ζπλεπεία ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ δπζηπρήκαηνο ππέζηεζαλ ζνβαξφηαην 

ηξαπκαηηζκφ θαη λνζειεχηεθαλ ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. Δθφζνλ ηα πξφζσπα ηεο 

πεξίπησζεο απηήο δελ επηζπκνχλ ή ιφγνη πγείαο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο δηνξηζκνχ, απηφ κεηαβηβάδεηαη, εάλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο, ζε έλαλ γνλέα ή 

έλαλ αδειθφ ή κία αδειθή ηνπο, ελψ γηα ηνπο ινηπνχο ζνβαξά ηξαπκαηηζζέληεο ζε ζχδπγν 

ή έλα ηέθλν ηνπο (παξ.1, άξζξν 25 λ. 3200/2003).  

Δ. (i) Γνλέαο ή έλαο αδειθφο ή κία αδειθή πξνζψπνπ πνπ απεβίσζε ζπλεπεία ηνπ ηξνραίνπ 

δπζηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθήο εθδξνκήο ζην πέηαιν ηνπ 

Μαιηαθνχ ηελ 27ε επηεκβξίνπ 2004. 

(ii) Πξφζσπα πνπ ζπλεπεία ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ δπζηπρήκαηνο ππέζηεζαλ 

ζνβαξφηαην ηξαπκαηηζκφ θαη λνζειεχηεθαλ ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. Δθφζνλ ηα 

πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ επηζπκνχλ ή ιφγνη πγείαο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηνξηζκνχ, απηφ κεηαβηβάδεηαη, εάλ πξφθεηηαη γηα 

καζεηέο, ζε έλαλ γνλέα ή έλαλ αδειθφ ή κία αδειθή ηνπο, ελψ γηα ηνπο ινηπνχο ζνβαξά 

ηξαπκαηηζζέληεο ζε ζχδπγν ή έλα ηέθλν ηνπο (άξζξν 78, λ. 3659/2008). 

Σ. χδπγνο θαη ηα ηέθλα, ζε πεξίπησζε δε κε ππάξμεσο απηψλ ηα αδέιθηα, πξνζψπνπ πνπ 

απεβίσζε ζπλεπεία ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή 

Εψλε Πεξάκαηνο ηελ 24ε Ηνπιίνπ 2008 (άξζξν 22, λ. 3709/2008 θαη Απφθαζε Αξ. 

8312.11/7/09/27.2.2009). 

 

 Απνινγηζκφο 2016 

Καηά ην έηνο 2016 εθδφζεθαλ νη εμήο πξνθεξχμεηο: 

→ Έθδνζε επηά (7) πξνθεξχμεσλ 1Κ/2016-7Κ/2016 ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ 

λ.2190/1994 γηα ηελ πιήξσζε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 2.020 ζέζεσλ Παλεπηζηεκηαθήο 

(282) Σερλνινγηθήο (751), Γεπηεξνβάζκηαο (639) θαη Τπνρξεσηηθήο (348) Δθπαίδεπζεο 

ζε δηάθνξνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

→ Σξείο (3) πξνθεξχμεηο 1Δ/2016-3Δ/2016 ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.2190/1994 γηα 

ηελ πιήξσζε 44 ζέζεσλ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ή ππαιιήισλ επί ζεηεία 

(ΔΔΠ).  

→ Έθδνζε ηεο Πξφζθιεζεο (Αξηζκφο 1/2016) γηα ηελ πιήξσζε πελήληα ηξηψλ (53) ζέζεσλ 

ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4058/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε 

πξνζσπηθφ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε νξηζηηθνχο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θνξέσλ νη πίλαθεο ησλ νπνίσλ έρνπλ ειεγρζεί απφ 

ην ΑΔΠ θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ηεχρνο Γ΄) απφ 
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1−1−2009 κέρξη θαη ηελ 31−12−2012. Ζ ελ ιφγσ πξνθήξπμε εληάρζεθε ζην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ΑΔΠ.  

→ Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ απφ Πίλαθα Δπηιαρφλησλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ πιήξσζε εβδνκήληα (70) ζέζεσλ (56 ζέζεηο Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Σεισλεηαθψλ θαη 14 ζέζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σεισλεηαθψλ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

4210/2013, ρσξίο λέα πξνθήξπμε θαη ρσξίο ππνβνιή λέαο αίηεζεο, απφ επηιαρφληεο ηεο 

Πξνθήξπμεο 2Κ/2014 ηνπ ΑΔΠ κε ηα ίδηα ηππηθά θαη πξφζζεηα πξνζφληα, φπσο αθξηβψο 

νξίδνληαλ ζηελ αλσηέξσ πξνθήξπμε.  

→ Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ απφ Πίλαθα Δπηιαρφλησλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο γηα ηελ πιήξσζε εμαθνζίσλ ελελήληα κίαο (691) ζέζεσλ δηαθφξσλ θιάδσλ 

εηδηθνηήησλ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ (38 ΠΔ θαη 93 ΤΔ απφ ηελ 

Πξνθήξπμε 4Κ/2015 θαη 320 ΣΔ θαη 240 ΓΔ απφ ηελ Πξνθήξπμε 5Κ/2015) ρσξίο λέα 

πξνθήξπμε θαη ρσξίο ππνβνιή λέαο αίηεζεο απφ επηιαρφληεο ησλ Πξνθεξχμεσλ 4Κ/2015 

θαη 5Κ/2015 ηνπ ΑΔΠ κε ηα ίδηα ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα, φπσο αθξηβψο 

νξίδνληαλ ζηηο αλσηέξσ πξνθεξχμεηο. 

Παξάιιεια, γηα ηελ αξηηφηεξε ζχληαμε ησλ Πξνθεξχμεσλ, δεκηνπξγήζεθε νινθιεξσκέλν 

αξρείν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ηηο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ / εηδηθνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη δηακνξθψζεθαλ νη θαησηέξσ ΠΗΝΑΚΔ: 

Α.  Δηδηθφηεηεο (πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο, θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο) 

πνπ παξέρεη ζήκεξα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

Β.  Απαξαίηεηα πξνζφληα γηα φινπο ηνπο θιάδνπο/εηδηθφηεηεο θαηά θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο (ηίηινη ζπνπδψλ, άδεηεο, γλψζε Ζ/Τ, μέλε γιψζζα).  

Γ.  Δηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κε ζηφρν ηελ 

έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Καη επηθαηξνπνηήζεθαλ ηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «ΣΗΣΛΟΗ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ – ΣΡΟΠΟ 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ» θαη «ΓΝΧΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ – ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΓΔΗΞΖ». 
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Πίλαθαο 2: Πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο Μνλίκνπ-ΗΓΑΥ-ΔΔΠ έηνπο 2016 

 
ΕΕΠ ΠΕ ΣΕ ΔΕ ΤΕ ΤΝΟΛΟ 

ΠΛΘΡΩΘ ΚΕΕΩΝ ΜΟΝΛΜΟΤ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΚΑΛ ΛΔΑΧ ΜΕ 

ΕΛΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ (ΑΡΚΡΟ 18 ΣΟΤ Ν.2190/1994)  
282 751 639 348 2020 

ΠΛΘΡΩΘ ΚΕΕΩΝ ΕΛΔΛΚΟΤ ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΟΤ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 

Ι ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΕΠΛ ΚΘΣΕΛΑ (ΑΡΚΡΟ 19 ΣΟΤ Ν.2190/1994) 
44 

    
44 

ΚΑΛΤΨΘ ΚΕΕΩΝ ΑΠΟ ΔΛΟΡΛΣΕΟΤ ΑΕΠ (ΑΡΚΡΟ 18 ΣΟΤ 

Ν.4058/2012) 
29 6 1 17 

 
53 

ΠΛΘΡΩΘ ΚΕΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΛΛΑΧΟΝΣΕ ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΩΝ (ΑΡΚΡΟ 8 ΣΟΤ Ν. 4210/2013)  
94 320 254 93 761 

ΤΝΟΛΟ 73 382 1072 910 441 2878 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΕ 
382 
13% 

ΣΕ 
1072 
37% 

ΔΕ 
910 
32% 

ΤΕ 
441 
15% 

ΕΕΠ 
73 
3% 

Γξάθεκα 4: Πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο (Μφληκν-ΗΓΑΥ-ΔΔΠ) έηνπο 2016 
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4.1.2 ΓΟΑΞΡΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε γξαπηφ δηαγσληζκφ θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 17 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο ηζρχεη.  

Γηαγσληζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ. Γηεμάγνληαη απφ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηεί ην ΑΔΠ απφ κέιε ηνπ θαη ηξίηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ελψ 

είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ.  

Ζ βαζκνινγία νξίδεηαη κε άξηζηα ην 100, ελψ είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο βάζεο (ζηα 

50/100 ή θαη επαπμεκέλε) κε ηελ πξνθήξπμε. ηελ πξάμε, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην 

δηαγσληζκφ 1Γ/2008 γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πάληνηε νξίδεηαη ε βάζε επηηπρίαο.  

Γηα λα θαηαηαγεί θάπνηνο ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ππνςεθίσλ, πξέπεη απαξαίηεηα λα 

έρεη ζπγθεληξψζεη σο ηειηθφ βαζκφ γξαπηήο εμέηαζεο ηνπιάρηζηνλ ηελ εθάζηνηε νξηδφκελε 

βάζε ηεο βαζκνινγίαο (ζηηο πξνθεξχμεηο φπνπ θαζνξίδεηαη βάζε), θαη ελ ζπλερεία ν βαζκφο 

απηφο πξνζαπμάλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε γηα ηνλ θάζε ππνςήθην ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΡΑΠΣΟΤΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

 Βαζκφο γξαπηήο εμέηαζεο 

 Γηδαθηνξηθφο ηίηινο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζέζεο 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο 

 Βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ 

 Μήλεο εκπεηξίαο 

 Δληνπηφηεηα 

Οη ππνςήθηνη πνπ παξαηηνχληαη ή δελ απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο ή έρνπλ θψιπκα 

πξφζιεςεο, αλαπιεξψλνληαη απφ ηνπο επφκελνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 

 

 

 

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΛΑΓΩΝΛΜΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΛΟΓΘ ΕΛΔΛΚΟΤ ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΟΤ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 
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Γξαπηφο Γηαγσληζκφο Δθπαηδεπηηθψλ 

Σν έηνο 2010 ςεθίζηεθε ν λφκνο 3848 κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο αθνινχζσο: 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

 Μνλάδεο πνπ ζπγθέληξσζε ν ππνςήθηνο απφ ηνλ δηαγσληζκφ ή ζε έλαλ απφ 

ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ 

 Βαζκφο πηπρίνπ 

 Γισζζνκάζεηα 

 Γλψζε Ζ/Τ 

 Γεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ή ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

πνπ δηδάζθεηαη 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

 Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

 Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία σο αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο 

 Αλαπεξία 67% θαη άλσ ή ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ή κεζνγεηαθή αλαηκία ή 

κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 

 Αλαπεξία 67% θαη άλσ ηέθλνπ 

 Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ ηέθλσλ πνπ είλαη αλήιηθα ή ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή ζπνπδάδνπλ 

 Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν ηέθλσλ πνπ είλαη αλήιηθα ή ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή ζπνπδάδνπλ 

 Παηδαγσγηθή επάξθεηα 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ δελ έρεη γίλεη, κέρξη ζήκεξα, γξαπηφο δηαγσληζκφο. 

 

Απνινγηζκφο 2016 

Καηά ην έηνο 2016, δηεθπεξαηψζεθαλ νη εμήο δηαδηθαζίεο: 

Νέοι διαγυνιζμοί 

1. Γξαπηφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Διεγθηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Α΄ θαη Β‟ ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, αλακνλή ηνπ Γ΄ 

ζηαδίνπ). 1Γ/2015 (ΦΔΚ 8/29-10-2015/η.ΑΔΠ) 

πκκεηείραλ 2183 ππνςήθηνη εθ ησλ νπνίσλ 190 απνθιείζηεθαλ θαη 1993 ζπκκεηείραλ 

ζηελ γξαπηή δνθηκαζία. Σν 2016 δηελεξγήζεθαλ ηα δχν απφ ηα ηξία ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 Σν πξψην ζηάδην: «ΔΞΔΣΑΖ ΣΗ ΛΔΚΣΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

ΚΔΗΜΔΝΟΤ» (Ζκεξ. Γηεμαγσγήο 16/10/2016) 

Πεξηειάκβαλε γξαπηή δνθηκαζία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πέξα απφ ηε γλψζε θαη ηελ νξζή 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εμεηάζηεθαλ θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ 

κέζα απφ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε θείκελν ή θείκελα πνπ δφζεθαλ ζηνπο ππνςεθίνπο. Ζ 

εμέηαζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ δηεμήρζε ζε δεθαηξία (13) εμεηαζηηθά θέληξα ζηελ Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε θαη Πεηξαηά, κε ηε κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ). 

Οη ππνςήθηνη πνπ έιαβαλ ζην πξψην ζηάδην βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε ηεο βάζεο 

βαζκνινγίαο (πελήληα (55) κνλάδεο) ήηαλ 1329 θαη ζπκκεηείραλ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

γξαπηήο δηαδηθαζίαο. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην: «ΔΞΔΣΑΖ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ»  

(Ζκεξ. Γηεμαγσγήο 11/12/2016) 

Πεξηειάκβαλε γξαπηή δνθηκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ θαη 

γλψζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ Διεγθηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο: κλήκε, 

πξνζνρή − ζπγθέληξσζε, αληίιεςε ρψξνπ, ρξφλνπ θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, εγξήγνξζε, 

αληίιεςε θαη θαηαλφεζε νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ζηελ Διιεληθή φζν 

θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ηελ αίζζεζε ηνπ Διιεληθνχ θαη Δπξσπατθνχ γεσγξαθηθνχ 

ρψξνπ θαη ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ.. ηελ γξαπηή εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαδίνπ, ε νπνία δηεμήρζε ζην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

«ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» πξνζήιζαλ 1137 απφ ηνπο 1329 ζπλνιηθά ππνςεθίνπο (πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 85,55 %). 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                  

                                                         

 

 Σν ηξίην ζηάδην : «ΔΞΔΣΑΖ ΟΡΘΟΦΧΝΗΑ» (Θα δηεμαρζεί ην 2017) 

Πεξηιακβάλεη πξνθνξηθή δνθηκαζία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, ζηελ 

άξζξσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηε κεηαθνξά κελπκάησλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

 

2. Γξαπηφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξφζιεςε 49 Γνθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ ζην Ληκεληθφ 

ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή, εμέηαζε ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ ζεξαπείαο. 

Γραπτόσ διαγωνιςμόσ  
 ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΕΝΑΕΡΚΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΚΑ 

Α΄  ΣΑΔΚΟ 
 «Εξζταςη ςτισ λεκτικζσ δεξιότητεσ και 

κατανόηςη κειμζνου» 

 

 
Τποψιφιοι: 1993 

Προςιλκαν 1329 -  Ποςοςτό 72,96 % 

Β΄  ΣΑΔΚΟ 

«Εξζταςη γνϊςεων & Ικανοτήτων» 

Τποψιφιοι: 1329  
Προςιλκαν 1137 -  Ποςοςτό 85,55 % 
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Με ηελ Πξνθήξπμε 2421.6-3/50015/2015 ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 12/η.Πξνθ.ΑΔΠ/31-12-2015 

πξνθεξχρζεθε δηαγσληζκφο γηα ηελ θαηάηαμε 49 ζπλνιηθά Γνθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ. Ζ Γ/λζε 

Γξαπηψλ Γηαγσληζκψλ θαη Δπηινγήο Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ δηνξγάλσζε ηελ 

γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζηα καζήκαηα: α) ηνηρεία Ναπηηθνχ Γηθαίνπ θαη β) 

Δμέηαζε ζηηο Λεθηηθέο Γεμηφηεηεο θαη Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, φπσο είρε πξνβιεθζεί ζηελ 

Πξνθήξπμε. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ησλ ππνςεθίσλ έγηλε απφ ην ΑΔΠ κε ηε κέζνδν 

ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ, ειεθηξνληθά δειαδή κε ειεθηξνληθή αλάγλσζε ησλ απαληεηηθψλ 

θχιισλ κέζσ νπηηθνειεθηξνληθνχ ζαξσηή (scanner-OMR). 

Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ θνξέα αζθήζεθαλ ζην ΑΔΠ 35 

ελζηάζεηο θαη εθδφζεθε 1 απφθαζε επί απηψλ. Με απηή έγηλαλ δεθηέο 9 ελζηάζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επαλαιήθζεθε ε γξαπηή εμέηαζε γηα 6 άηνκα. Τπνβιήζεθε 1 αίηεζε ζεξαπείαο πνπ 

θξίζεθε απνξξηπηέα. 

3. Καηάξηηζε πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη επηηπρίαο ησλ επηιαρφλησλ ηεο πξνθ. 8/1997 

(Γξαπηφο Γηαγσληζκφο), βάζε ησλ πξνθεξχμεσλ 1ΔΓ/2016 θαη 2ΔΓ/2016 θαη εμέηαζε ησλ 

ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο ηεο 1ΔΓ/2016. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4369/2016 επηηπρφληεο ηνπ γξαπηνχ 

δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ην ΑΔΠ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 8/1997 πξνθήξπμε, νη νπνίνη 

εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3320/2005 θαηφπηλ πξνθήξπμεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θαηαηάζζνληαη κε αίηεζή ηνπο ζε λέν πίλαθα 

δηνξηζηέσλ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην ΑΔΠ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο αλά 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ). ην πιαίζην απηφ εθδφζεθε ε Πξνθήξπμε 1ΔΓ/2016 (ΦΔΚ 

3/η.Πξνθ.ΑΔΠ/2016 θαη ΦΔΚ 4/η.Πξνθ.ΑΔΠ/19-5-2016) γηα ηελ θάιπςε 720 ζέζεσλ ΠΔ, 

372 ζέζεσλ ΣΔ θαη 1043 ζέζεσλ ΓΔ θαηεγνξίαο. 

Οη δηνξηζηένη είλαη 434 ΠΔ, 243 ΣΔ θαη 1043 ΓΔ.  

Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 59 αηηήζεηο ζεξαπείαο (ΠΔ 13,ΣΔ 11 θαη ΓΔ 35) 

Αθνινχζσο, κε ηελ 2ΔΓ/2016 Πξνθήξπμε (ΦΔΚ 6/η.Πξνθ.ΑΔΠ/10-10-2016) πξνθεξχρζεθαλ 

571 ζέζεηο ΓΔ θαηεγνξίαο. Ο αξηζκφο ησλ δηνξηζηέσλ αλήιζε ζε 372 άηνκα. 

Δκκπεμόηηηερ από παλαιόηεποςρ διαγυνιζμούρ 

Με ηελ πξνθήξπμε 1Γ/2008 (ΦΔΚ 461/η.πξνθ. Α..Δ.Π./11.9.20018) πξνθεξχρζεθαλ 

ζπλνιηθά 877 ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3833/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, επήιζε αλαζηνιή 

ησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3812/2009 θαη παξαηάζεθαλ νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο δηνξηζκνχ κε ηελ πξφβιεςε φηη ν 

δηνξηζκφο ησλ επηηπρφλησλ ζα γίλεη ζηαδηαθά κέρξη ηελ 31.12.2016. Ζ αλαζηνιή απηή ησλ 

δηνξηζκψλ ζπλεπάγεηαη θαη αλαζηνιή ησλ αλαπιεξψζεσλ (Οινκέιεηα ΑΔΠ 10/29.09.2011).   
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πλεπεία ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα αλαπιήξσζε-

αληηθαηάζηαζε ππνςεθίσλ ιφγσ κε απνδνρήο, θσιχκαηνο δηνξηζκνχ ή παξαίηεζεο εληφο 

έηνπο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο, ην ΑΔΠ γηα ην έηνο 2016 δηέζεζε αληίζηνηρα 19 ππνςήθηνπο 

θαηεγνξίαο ΠΔ, 1 θαηεγνξίαο ΣΔ θαη 2 θαηεγνξίαο ΓΔ. 

 

4.1.3 ΞΟΝΠΙΖΤΔΗΠ ΚΔ ΠΔΗΟΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξνθεξχζζνληαη κέζσ ΑΔΠ νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζην 

Γεκφζην είλαη, επί ηνπ παξφληνο, απηή ηεο πιήξσζεο ζέζεσλ βάζεη πξνηεξαηφηεηαο.  

Ζ δηαδηθαζία απηή δηέπεηαη απφ ην άξζξν 18 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, θαη κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ 

θαη ΤΔ θαη πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Οη ππνςήθηνη γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηίηινο ζπνπδψλ 

δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε 

ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: 

α. Σίηινη ζπνπδψλ (Βαζηθφο Σίηινο, Γεχηεξνο Σίηινο ζπνπδψλ) 

β. Μεηαπηπρηαθνί θαη Γηδαθηνξηθνί ηίηινη (κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ). 

γ. Δκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. 

δ. Γλψζε μέλεο γιψζζαο. 

2. Γηα ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο σο ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ απαηηείηαη ηίηινο ππνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (θαηεγνξία ΤΔ), ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: 

 α. Αξηζκφο ηέθλσλ (αλήιηθα ηέθλα, ηέθλν πνιχηεθλεο ή ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο). 

 β. Υξφλνο αλεξγίαο 

 γ. Υξφλνο εκπεηξίαο 

 δ. Ζιηθία 
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Παξάιιεια ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κπνξεί λα ηεζνχλ θαη θξηηήξηα πξφηαμεο φπσο π.ρ. ε 

ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ θαηνίθνπ (εληνπηφηεηα) ζηηο πεξηπηψζεηο ζέζεσλ ζε παξακεζφξηεο 

πεξηνρέο ή ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ.  

 

3. ηε δηαδηθαζία απηή πξνβιέπνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο: 

α.  Διδική γπαπηή δοκιμαζία (άξζξν 8 λ.3812/2009) ηεζη (πνπ εηζήρζε κε ηελ παξ. 1 

άξζξνπ 8 λ. 3051/2002) γηα ηελ εμέηαζε ησλ γεληθφηεξσλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ. χκθσλα κε ην λφκν δηελεξγείηαη εηδηθή 

γξαπηή δνθηκαζία (test) κία ηνπιάρηζηνλ θνξά θάζε δχν ρξφληα θαη ν βαζκφο ηνπ test 

ηζρχεη γηα δέθα έηε, ε ζπκκεηνρή ζε απηφ είλαη πξναηξεηηθή, ελψ ε βαζκνινγία ηνπ 

ππνςεθίνπ (ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζεο ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο γξαπηέο δνθηκαζίεο) πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζπληειεζηή 3 

πξνζαπμάλεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία βάζεη ηεο νπνίαο θαηαηάζζεηαη ζηνπο πίλαθεο 

επηινγήο. Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ εθαξκφζηεθε ε σο άλσ δηαδηθαζία ήηαλ ζηηο 

30.11.2008, βάζεη ηεο πξνθήξπμεο 1Σ/2007 (ΦΔΚ 522/η.ΑΔΠ/31.12.2007). Έθηνηε 

ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ησλ πξνζιήςεσλ αιιά θαη ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, 

δελ επαλαιήθζεθε. 

εκεηψλεηαη φηη ην Σεζη Γεληθψλ Γλψζεσλ θαη Γεμηνηήησλ δελ πεξηιήθζεθε ζηα 

βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα ησλ Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην 2013 θαη 

κεηά θαζφζνλ απηφ ζα ζπληζηνχζε επί ηεο νπζίαο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ δελ κεηείραλ ζε απηφ θαηά ην έηνο 2008 θαη δελ ηνπο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ηα επφκελα έηε, λα πξνζαπμήζνπλ ηε βαζκνινγία ηνπο κεηέρνληαο ζε 

επφκελν αληίζηνηρν Σεζη. 

β.  Ππακηική δοκιμαζία (άξζξν 20 παξ.9 λ. 2738/1999) Ζ δνθηκαζία εθαξκφδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη ππνςήθηνη, πνπ θέξνληαη ζε ζεηξά πξφζιεςεο, έρνπλ 

ή φρη ηελ απαηηνχκελε θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο, γη απηφ θαη θαηά θαλφλα ε επίδνζή ηνπο δελ βαζκνινγείηαη, αιιά 

θξίλεηαη σο «επηηπρήο» ή «αλεπηηπρήο». 

γ. Πποθοπική ζςνένηεςξη 

Καη΄ εμαίξεζε, πέξα απφ ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε πξνβιέπεηαη θαη: 

 ζε πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη κφλν χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Φνξέα θαη απφθαζε ηνπ ΑΔΠ (άξζξν 5 λ. 

3812/2009) θαη  

 ζηηο πεξηπηψζεηο πξφζιεςεο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, 

φπνπ ε ζπλέληεπμε είλαη δεκφζηα (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 λ. 3051/2002 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 61 λ. 4055/2012). 
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Απνινγηζκφο 2016 

Πποζλήτειρ ηυν οποίυν οι διαδικαζίερ ξεκίνηζαν ηο 2016 

1. Απφ ηηο εθδνζείζεο πξνθεξχμεηο ηνπ 2016, εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο νινθιεξψζεθε ε 

πξνθήξπμε 1Κ/2016 πνπ αθνξνχζε ζηελ πιήξσζε ηξηάληα έμη (36) ζέζεσλ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνλ Οξγαληζκφ «Διιεληθά Σαρπδξνκεία 

(ΔΛ.ΣΑ)» Α.Δ., κε δεκνζίεπζε ησλ δηαηεζέλησλ πξνο δηνξηζκφ ζην Φ.Δ.Κ. 

851/η.Γ΄/14.09.2016. 

2. Πποζλήτειρ από ηοςρ πίνακερ επιλασόνηυν πποκηπύξευν ΑΔΠ: Ζ Οινκέιεηα ηνπ 

ΑΔΠ (11 θαη 12/2016 απνθάζεηο ηεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 4210/2013 ελέθξηλε ηελ θάιπςε ζέζεσλ, απφ ηνπο πίλαθεο επηιαρφλησλ (ρσξίο λέα 

πξνθήξπμε θαη ππνβνιή λέσλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο), ησλ θαησηέξσ πξνθεξχμεσλ: 

→ Πελήληα έμη (56) ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Σεισληαθψλ θαη δέθα ηεζζάξσλ (14) 

ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σεισλεηαθψλ απφ ηνπο επηιαρφληεο ηεο Πξνθήξπμεο 

2Κ/2014,  

→ Σξηάληα νθηψ (38) ζέζεσλ ΠΔ θαη ελελήληα ηξηψλ (93) ζέζεσλ ΤΔ απφ ηνπο 

επηιαρφληεο ηεο Πξνθήξπμεο 4Κ/2015 (ΦΔΚ δηάζεζεο δηνξηζηέσλ ΠΔ: 

1217/η.Γ΄/30.11.2016 θαη ΤΔ: 1327/η.Γ΄/23.12.2016) θαη 

→ Σξηαθνζίσλ είθνζη (320) ζέζεσλ ΣΔ θαη δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) ζέζεσλ ΓΔ 

απφ ηνπο επηιαρφληεο ηεο πξνθήξπμεο 5Κ/2015 (ΦΔΚ δηάζεζεο δηνξηζηέσλ 

ΣΔ: 1362/η.Γ΄/29.12.2016 θαη ΓΔ: 1370/η.Γ΄/30.12.2016). 

Ζ επηινγή ησλ δηνξηζηέσλ ζηηο λέεο ζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνζφλησλ, θξηηεξίσλ θαη ηδηνηήησλ ησλ επηιαρφλησλ ησλ ελ ιφγσ 

πξνθεξχμεσλ (2Κ/2014, 4Κ/2015 θαη 5Κ/2015) απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ είραλ ζπλππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο σο άλσ δηαδηθαζίεο θαη κε ηε 

ζεηξά πνπ έρνπλ απηνί ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ. Πξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρφλ απνθηήζεθαλ, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο ελ ιφγσ πξνθεξχμεηο, δελ εμεηάζζεθαλ. 

3.  Πλήπυζη θέζευν ζηην Τπηπεζία Αζύλος (άξζξν 18 ηνπ λ. 4058/2012, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη): Δθδφζεθε κία (1) πξφζθιεζε (1/2016), γηα πιήξσζε 

πελήληα ηξηψλ (53) ζέζεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Τπεξεζία Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, απφ ελδηαθεξφκελνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζε νξηζηηθνχο πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε ΦΔΚ απφ 

01/01/2009 κέρξη θαη 31/12/2012, θαζψο θαη φζνπο είραλ δηαηεζεί πξνο δηνξηζκφ ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ αξρηθψο δηνξηζζέλησλ ππνςεθίσλ κε απφθαζε Σκήκαηνο ΑΔΠ πνπ 

εθδφζεθε ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, βάζεη δηαδηθαζηψλ πιήξσζεο ζέζεσλ κέζσ ΑΔΠ. Γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππεβιήζεζαλ πελήληα κία (51) αηηήζεηο 

ζπκκεηνρήο θαη πιεξψζεθαλ κφλν είθνζη (20) ζέζεηο (ΦΔΚ 434/η.Γ΄/17.05.2016).  
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Δκκπεμόηηηερ από παλαιόηεπα έηη 

α.  Ολοκλήπυζη διαδικαζιών παλαιόηεπυν πποκηπύξευν: Οινθιεξψζεθαλ νη δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο βάζεη πξνθεξχμεσλ, νη νπνίεο είραλ εθδνζεί ην έηνο 2015 θαη αθνξνχζαλ ηελ 

πιήξσζε 1906 ζέζεσλ.  

β.   Γιαδικαζία αναπληπώζευν διοπιζηέυν (άπθπο 18 ν. 2190/1994) 

χκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο ηζρχεη, θαηά ην έηνο 2016 εθδφζεθαλ πεληαθφζηεο δέθα (510) απνθάζεηο 

ηθαλνπνίεζεο αηηεκάησλ αλαπιήξσζεο θνξέσλ, ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαζψο θαη ΝΠΗΓ 

απηψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ γηα ηελ θάιπςε ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ (1534) 

ζέζεσλ.  

γ.  Γιαδικαζία πλήπυζηρ θέζευν (άπθπο 51 ηος ν. 4250/2014): Καη‟ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4250/2014, πινπνηήζεθε θαη νινθιεξψζεθε ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο 1Γ/2015 (ΦΔΚ 

7/η.ΑΔΠ/29.10.2015 θαη 11/η.ΑΔΠ/8.12.2015) γηα ηελ πιήξσζε κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο εθαηφλ είθνζη κίαο (121) ζέζεσλ ήηνη εθαηφ (100) ζέζεσλ ΠΔ θαη είθνζη 

κίαο (21) ζέζεσλ ΣΔ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζε Γήκνπο ηεο ρψξαο 

θαζψο θαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία είραλ κφλν φζνη πεξηιακβάλνληαλ 

ζε νξηζηηθνχο πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε ΦΔΚ απφ 01/01/2009 κέρξη 

θαη 31/12/2012, θαζψο θαη φζνη είραλ δηαηεζεί πξνο δηνξηζκφ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

αξρηθψο δηνξηζζέλησλ ππνςεθίσλ κε απφθαζε Σκήκαηνο ΑΔΠ πνπ εθδφζεθε ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, βάζεη δηαδηθαζηψλ πιήξσζεο ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

πξνζσπηθνχ ΗΓΑΥ ηνπ ΑΔΠ ή θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη πίλαθεο έρνπλ ειεγρζεί απφ ην 

ΑΔΠ Γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθαηφλ είθνζη κίαο (121) ζέζεσλ ππεβιήζεζαλ ηξηαθφζηεο 

ηξεηο (303) αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. Σειηθψο θαιχθζεθαλ 44 ζέζεηο ΠΔ θαη 2 ζέζεηο ΣΔ 

(ΦΔΚ 347/η.Γ΄/12.04.2016).  

 

δ.    Διδικέρ ππακηικέρ δοκιμαζίερ για ηιρ ακόλοςθερ διαδικαζίερ πλήπυζηρ θέζευν:  

→ Δλελήληα ηξεηο (93) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σερληθψλ Οξπρείσλ Σ4/Θ (3Κ/2015 – 

ΦΔΚ4/η. ΑΔΠ/03-06-2015). Γηελεξγήζεθε απφ 11 έσο 15 Ηνπιίνπ 2016 ζην Οξπρείν 

Ννηίνπ Πεδίνπ ηνπ Ληγληηηθνχ Κέληξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα λα ειεγρζεί ε 

ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ζηελ θηλεηή θαη ζηαζεξή επηηήξεζε, θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπο σο βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

θχξησλ κεραλεκάησλ ησλ νξπρείσλ ηεο Γ.Δ.Ζ..Α.Δ. 

→  Γεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο (ζην ζηάδην ησλ αλαπιεξψζεσλ) ηνπ θιάδνπ ΓΔ 

Ζιεθηξνηερληθψλ Γηθηχσλ Σ4/Α (3Κ/2014 – ΦΔΚ11/η. ΑΔΠ/05-09-2014). 

Γηελεξγήζεθε ζηηο 04 Ννεκβξίνπ 2016 γηα λα ειεγρζεί ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

(ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο). πγθεθξηκέλα ε πξαθηηθή δνθηκαζία πεξηειάκβαλε: 

αζθήζεηο θνξκνχ θαη άλσ /θάησ άθξσλ, αλχςσζε βάξνπο θαη αλέβαζκα ζθάιαο 

επί ζηχινπ κε ζηνηρεηψδεηο εξγαζίεο επί ηνπ ζηχινπ.  
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4.1.4 ΔΗΓΗΘΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ γηα ην Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ έρεη σο ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2190/1994 θαη δηεμάγεηαη απφ 

ηξηκειή ή πεληακειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ. 

πλήζσο ζπγθξνηείηαη πεληακειήο Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέιε ή δηαηειέζαληα 

κέιε ηνπ ΑΔΠ (ην έλα νξίδεηαη Πξφεδξνο), δχν κέιε ΓΔΠ θαη έλα κέινο σο εθπξφζσπνο ηνπ 

θνξέα. 

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη θαη θαζνξίδεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ππνςεθίσλ, κε βαζηθφ θξηηήξην ηηο επηδφζεηο ηνπο 

θαηά ηε ζπλέληεπμε,  ζπλππνινγηδνληαο ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ. 

Απνινγηζκφο 2016 

Γιαδικαζίερ ζςνενηεύξευν για πποκηπύξειρ πος εκδόθηκαν ηο 2016 

Μέζα ζην 2016 πξνθεξχρζεθαλ θαη μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςε 

Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ζηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο θαη Πνιηηηζκνχ (πξνθήξπμε 

1Δ/2016, 3 Διεγθηέο Ηαηξνί), ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Πξνθήξπμε 

2Δ/2016, 30 Ννκηθνί κε εμεηδίθεπζε ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο) θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ (πξνθήξπμε 3Δ/2016, 9 Ννκηθνί θαη 2 Οηθνλνκνιφγνη).  

Δκκπεμόηηηερ από παλαιόηεπα έηη 

Οινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πιήξσζεο δεθαελλέα (19) ζέζεσλ Δηδηθνχ 

Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζηε 

ΓΔΖ Α.Δ. 

  

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΛΑΓΩΝΛΜΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΛΟΓΘ ΕΛΔΛΚΟΤ ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΟΤ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 
 



 
ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΑΔΠ-ΠΡΟΛΖΦΔΗ 2016 

 

 53 

4.1.5 ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 

4.1.5.1 Σσμβάζεις Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)  

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Ο λ. 2190/1994 αιιά θαη άιινη λφκνη θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ 

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε::  

α)   Παξνδηθψλ αλαγθψλ (άξζξν 21 λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη).  

β)  Αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο, εζηίαζεο, ζίηηζεο θαη θχιαμεο θηηξίσλ θαη πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ ησλ θεληξηθψλ, απνθεληξσκέλσλ θαη φισλ ελ γέλεη ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία 

(αξζξ. 63 λ. 4430/2016).  

γ)  Αλαγθψλ πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ «Γνκέο Παξνρήο 

Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ» (αξζξ. 74 λ. 4430/2016).  

δ)  Καηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε δίκελεο ζπκβάζεηο (αξζξ. 

14παξ. 2 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ πεξ. ηε‟ ηεο παξ. 2 ηνπ αξζξ. 1 

ηνπ λ. 3812/2009).  

ε)    Απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ (αξζξ. 20 λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη). 

ζη) Αλαγθψλ πξφζιεςεο εξγαηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο δήκνπο (αξζξ. 14 

παξ. 2 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξζξ. 12 ηνπ λ. 

4071/2012).  

δ)    Αλαγθψλ πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (παξ. 2 αξζξ. 14 ηνπ λ. 2190/1994). 

 

Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο (α), (β) θαη (γ), ην ΑΔΠ εγθξίλεη (πξνβαίλνληαο ζε 

ηπρφλ δηνξζψζεηο) ηελ Αλαθνίλσζε ηνπ θνξέα πξφζιεςεο κέζα ζε 20 εξγάζηκεο εκέξεο, 

ειέγρεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, πξνζιεπηέσλ θαη απνξξηπηέσλ, πνπ ζπληάζζεη ε Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα, εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη φπνπ απαηηείηαη πξνβαίλεη 

ζε απηεπάγγειην έιεγρν πξνζιεπηέσλ. 

ηελ πεξίπησζε (δ), αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΔΠ είλαη ν έιεγρνο ηνπ πίλαθα πξνζιεπηέσλ 

γηα ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ πξφζιεςεο (αλ πξφθεηηαη γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο 

αλάγθεο θαη εάλ ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα 12 

κελψλ). 

ηελ πεξίπησζε (ε) (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, παγεηνί, ππξθαγηέο), ην ΑΔΠ αζθεί ηνλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο επηηξεπφκελεο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο (νθηψ κήλεο απφ ηελ επέιεπζε 

ηνπ γεγνλφηνο ή ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο) θαζψο θαη σο πξνο ηελ ηήξεζε 
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ηεο παξ. 3 ηνπ απηνχ άξζξνπ (εάλ νη αλάγθεο ζπλερηζηνχλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ απζηεξά γηα 

ηε δηαδηθαζία ησλ λέσλ πξνζιήςεσλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 8 έσο θαη 15 ηνπ αξζξ. 21 ηνπ λ. 

2190/1994). 

ηελ πεξίπησζε (ζη), αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΔΠ είλαη ν έιεγρνο ηνπ πίλαθα 

πξνζιεπηέσλ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ πξφζιεςεο (αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνζιεπηέσλ 

είλαη έσο 10 άηνκα ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ κέρξη 10.000 θαη έσο 20 άηνκα γηα ηνπο 

ππφινηπνπο δήκνπο). 

ηελ ππφ ζηνηρείν (δ) πεξίπησζε, ην ΑΔΠ ειέγρεη είηε απηεπαγγέιησο είηε επ‟ 

αθνξκή θαηαγγειίαο ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ δεκνζηφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, 

αθνχ ε δηαδηθαζία απνθιεηζηηθά δηελεξγείηαη απφ ην θνξέα πξφζιεςεο. 

ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξνζιακβάλεηαη πξνζσπηθφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, 

θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ, πιελ ηεο ππφ ζηνηρείν (β) πεξίπησζεο (αλάγθεο 

θαζαξηφηεηαο, εζηίαζεο, ζίηηζεο θαη θχιαμεο θηηξίσλ) πνπ αθνξά εηδηθφηεηεο ΓΔ θαη ΤΔ. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνζιεθζεί θαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, θαη‟ αλάινγε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2190/1994, γηα ηελ εθηέιεζε 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ εηδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ. 

Απνινγηζκφο 

Καηά ην έηνο 2016 ην ΑΔΠ δηεθπεξαίσζε 1.121 δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο Δπνρηθνχ 

Πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα πεξαηψζεθαλ 351 δηαδηθαζίεο πνπ είραλ μεθηλήζεη ην 2015, θαη 

770 δηαδηθαζίεο νη νπνίεο μεθίλεζαλ ην 2016. Δπηπιένλ 359 δηαδηθαζίεο ηελ 31/12/2016 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε. 

πλνιηθά νη δηαδηθαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ αθνξνχζαλ 13.150 ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ππέβαιαλ αίηεζε 176.222 ππνςήθηνη. Σειηθψο πιεξψζεθαλ 12.849 ζέζεηο ελψ έκεηλαλ θελέο 

301. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ 

ΤΜΒΑΕΩΝ ΟΡΙΜΕΝΟΤ 

ΧΡΟΝΟΤ (ΟΧ) 

(1.121) 
Διαδικαςίεσ που 

ολοκλθρϊκθκαν το 
2016 

ΙΕΕΚ: 13.150 

(359) 
Διαδικαςίεσ ςε 

εξζλιξθ ςτισ 
31/12/2016 

ΙΕΕΚ: 2.350 

(351) 
Διαδικαςίεσ ζτουσ 2015 

ΙΕΕΚ: 3.589 
ΚΑΛΤΨΗ ΙΕΕΩΝ: 3.460 

(770) 
Διαδικαςίεσ ζτουσ 2016 

ΙΕΕΚ: 9.561 
ΚΑΛΤΨΗ ΙΕΕΩΝ: 9.389 

Πίλαθαο 3: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα πκβάζεηο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ έηνπο 2016 
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4.1.5.2  Σσμβάζεις Μίζθωζης Έργοσ (ΣΜΕ)  

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

ηαλ νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) νθείινπλ (άξζξν 6 

ηνπ λ. 2527/1997, σο ηζρχεη) λα ππνβάινπλ ζην ΑΔΠ αίηεκα ρνξήγεζεο βεβαίσζεο φηη ε 

ΜΔ δελ αθνξά ζε πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Δπίζεο κεηά ηελ ηπρφλ ρνξήγεζε ηεο 

βεβαίσζεο, ην ΑΔΠ ειέγρεη θαη εγθξίλεη ηηο Αλαθνηλψζεηο γηα ηε ζχλαςε ΜΔ, κε αλάινγε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994. 

 

Απνινγηζκφο 2016 

Καηά ην έηνο 2016 θαη κε αξκφδηα ηε Γηεχζπλζε Πξνθεξχμεσλ ηνπ ΑΔΠ εθδφζεθαλ 

449 βεβαηψζεηο ΑΔΠ γηα 1913 ζέζεηο θαη εγθξίζεθαλ 54 Αλαθνηλψζεηο ΜΔ (23 ΟΣΑ, 21 

ΝΠΓΓ ΟΣΑ, 6 ΝΠΗΓ ΟΣΑ, 3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ θαη 1 ινηπψλ θνξέσλ) γηα ηελ θάιπςε 226 

ζέζεσλ φπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Γελ ρνξεγήζεθαλ βεβαηψζεηο ζε 35 

πεξηπηψζεηο αηηεκάησλ. 

 

Πίλαθαο 4: Βεβαηψζεηο ΑΔΠ γηα πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ γηα ην έηνο 2016 

 

 

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΩΝ 

(484) 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ 

ΒΔΒΑΗΧΖ  

(449) 

ΔΓΚΡΗΘΔΝΣΑ 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ 

(35) 

ΑΠΟΡΡΗΦΘΔΝΣΑ 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ 

(1913) 

ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΔΧΝ 
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Πίλαθαο 5: Αλαθνηλψζεηο πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ έηνπο 2016 

 

 

4.1.6 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ 

 

4.1.6.1  Προγράμμαηα Κοινωθελούς Χαρακηήρα 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

χκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΓ1 ηνπ λ. 4152/2013 νη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα 

αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ειηθίαο 18 εηψλ θαη 

άλσ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζε δεκφζηνπο 

θνξείο (Δπηβιέπνληεο θνξείο). Σν ΑΔΠ επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο απφ ηνλ επηβιέπνληα θνξέα επηιακβαλφκελν απηεπαγγέιησο, ή 

θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή αηηήκαηνο, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ. 

Απνινγηζκφο 2016 

Με ηε ζπλδξνκή ηνπ ΑΔΠ εγθξίζεθαλ νη Πξνζθιήζεηο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 

7/2016 θαη 10/2016 ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ηνπ πίλαθα ζέζεσλ απηψλ, 

θαηάξηηζε ηνπ αλάινγνπ παξαξηήκαηνο κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ 

πνπ πξνθεξχζζνληαη θαζψο θαη απηνχ πνπ αθνξά ζηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ κε ηα 
                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΑ ΔΛΕΤΚΤΝΘ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΩΝ 

ΔΓΚΡΗΘΔΗΔ   

ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ        54 

 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ       226 

23 ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 

ΓΖΜΩΝ 

21 ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 

ΝΠΓΓ ΟΣΑ 

6 ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 

ΝΠΗΓ ΟΣΑ 

3 ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ 

1 ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ  

ΛΟΗΠΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 
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απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο εγθξίζεθε ε πξφζθιεζε 13/2016 ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4430/2016 γηα 4.000 καθξνρξφληα άλεξγνπο ζην δεκφζην ηνκέα ηεο πγείαο. 

πλνιηθά, θαηά ην έηνο 2016, έγηλε έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

σθεινπκέλσλ απφ ηηο αλσηέξσ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ γηα 17.717 ζέζεηο ησλ 

θαηεγνξηψλ ΠΔ,ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 6: Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα γηα ην έηνο 2016 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΝΩΦΕΛΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 2014-2020  

ΔΚΚΑΚΟΤΧΟ ΦΟΡΕΑ: Ειδική Τπηρεςία Εφαρμογήσ υγχρηματοδοτοφμενων Ενεργειών από το ΕΚΣ 

τησ Γενικήσ Γραμματείασ Διαχείριςησ Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Τπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ 

ΑΡΚΙΜΟ ΔΗΜΟΚΑ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΑΕΔ 
ΕΠΚΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑ 

ΤΝΟΛΚΚΟ ΑΡΚΙΜΟ 

ΙΕΕΩΝ 

3/2016 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 413 

4/2016 Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 728 

6/2016 
Διμοι και Τπθρεςίεσ Α' υποδοχισ, αςφλου και 

διαχείριςθσ προςφυγικϊν ροϊν - Α' κφκλοσ 
2.500 

7/2016 (17) Διμοι Κφλακεσ Τψθλισ Ανεργίασ 3.737 

10/2016 (34) Διμοι Κφλακεσ Τψθλισ Ανεργίασ 6.339 

13/2016/ 

ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΤΓΕΛΑ ΚΑΛ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΟΛ ΦΟΡΕΛ 

ΣΟΤ (ΝΟΟΚΟΜΕΛΑ ΕΟΠΠΤ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΚΕΑ, ΕΟΦ, 

ΕΚΕΑ, ΕΚΑΒ) 

(άρκρο 64 του ν. 4430/2016) 

4.000 

ΤΝΟΛΟ ΙΕΕΩΝ 17.717 

 

 

  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidma_S2_3RAhXLuxQKHbeqAPMQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yppo.gr%2F&usg=AFQjCNEvNlgefZPTKvpWc9bftcC0wUvBzA
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4.1.6.2 Επικοσρικό Προζωπικό 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Με ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3329/2005 πξνβιέθζεθε γηα ηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη νξηζκέλα επνπηεπφκελα ΝΠΓΓ ε 

δεκηνπξγία θαηαιφγσλ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν ζηνπο νπνίνπο εγγξάθνληαη φζνη 

θαηέρνπλ αληίζηνηρν κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηε δηάηαμε ηίηιν ζπνπδψλ θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο φπνπ απηή απαηηείηαη. Απφ ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο ζα θαιχπηνληαη 

«επηηαθηηθέο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ηεο νηθείαο Τγηεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο».  

Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλεξγία ζε πνζνζηφ 

40% θαη ε εκπεηξία ζε πνζνζηφ 60%. Ζ πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ αλέξγσλ θαζνξίδεηαη απφ 

ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ.  

Ζ πξφζιεςε ηνπ επηθνπξηθνχ απηνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηελεξγείηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ. 

 

Απνινγηζκφο 2016 

Με ηε ζπλδξνκή ηνπ ΑΔΠ ζπληάρζεθε θαη εθδφζεθε ε ππ΄ αξηζκ. 

Α2β/Γ.Π.νηθ.23565/28.03.2016 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ηα απαηηνχκελα γηα 

φινπο ηνπο πξνθεξπζζφκελνπο θιάδνπο πξνζφληα, θσδηθνπνηήζεθαλ νη ελ ιφγσ 

θιάδνη/εηδηθφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθαλ επηά (7) πξνθεξχμεηο ζην ΟΠ κία αλά 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (ΤΠΔ).  

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην, νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ, πξνζκεηξνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη θαηαγξάθνπλ ηα 

ζηνηρεία ζε πίλαθα ηνλ νπνίν απνζηέιινπλ ζην ΑΔΠ. ηε ζπλέρεηα ην ΑΔΠ ειέγρεη κέζσ 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ ΟΑΔΓ, ην ρξφλν αλεξγίαο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ εκεξνκελία 

επηδφηεζεο αλεξγίαο ηνπο θαη θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο θαηά ρξφλν εκπεηξίαο θαη θαηά ρξφλν 

αλεξγίαο, αλά θιάδν/εηδηθφηεηα. 

Απφ ην Μάην 2016 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 ην ΑΔΠ θαηάξηηζε: α) εθαηφλ ηξηάληα 

ελλέα (139) πίλαθεο θαηάηαμεο θαηά ρξφλν εκπεηξίαο, αληίζηνηρνπο πίλαθεο θαηά ρξφλν 

αλεξγίαο θαζψο θαη ηξηάληα ηέζζεξηο (34) αλακνξθσκέλνπο πίλαθεο θαηφπηλ εμέηαζεο 

αηηήζεσλ ζεξαπείαο ππνςεθίσλ γηα ηελ θάιπςε πεληαθνζίσλ ελελήληα έμη (596) ζέζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη β) ζαξάληα δχν (42) πίλαθεο θαζψο θαη ελλέα (9) αλακνξθσκέλνπο 

πίλαθεο, θαηφπηλ εμέηαζεο αηηήζεσλ ζεξαπείαο ππνςεθίσλ, γηα ηελ θάιπςε εθαηφλ ζαξάληα 

                                                           

 ΑΡΜΟΔΛΕ ΔΛΕΤΚΤΝΕΛ→ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΩΝ-ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΡΟΛΘΨΕΩΝ ΜΕ ΕΛΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ 
                          & ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΜΘΧΑΝΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΛ ΑΤΣΟΜΑΣΛΜΟΤ 
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πέληε (145) ζέζεσλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.  

 

4.1.6.2  Μεηαηροπή Σσμβάζεων μεηά από δοκιμαζηική περίοδο 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 17, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (ΓΔΚΟ)», νη 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ γηα ηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηείρε 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κπνξνχζαλ ζχκθσλα κε πξντζρχνπζα λνκνζεζία, 

γηα ιφγνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ή νξγαληζκψλ ηνπο πνπ είραλ ηζρχ λφκνπ ή ηζρχ 

θαλνληζηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε ηζρχ, θαζψο θαη θαηά παξέθθιηζε νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ ή 

ζπκθσληψλ, λα πξνζιακβάλνπλ ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν δηάξθεηαο κέρξη επηά (7) κελψλ, χζηεξα απφ πξνθήξπμε 

ζηελ νπνία θαζνξίδνληαλ, απφ ηελ ίδηα ηε δεκφζηα επηρείξεζε, ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο. Ο 

έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξνζιήςεσλ κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δνθηκαζηηθήο 

πεξηφδνπ θαζψο θαη ηεο κεηαηξνπήο απηψλ ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

δηελεξγείηαη απφ ην ΑΔΠ.  

Απνινγηζκφο 2016 

Δληφο ηνπ έηνπο 2016 εγθξίζεθε, απφ ην ΑΔΠ, ε κεηαηξνπή δέθα ηξηψλ (13) 

ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 
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4.2 ΔΗΓΗΘΝ ΘΔΚΑ-ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ 

 

Θεζκηθφ Πιαίζην  

χκθσλα κε ην άξζξν ηξίην ηνπ λ. 4395/2016 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ» νη πίλαθεο θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη πίλαθεο θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ Δηδηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ) θαη Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ), νη νπνίνη 

θαηαξηίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ππνβάιινληαη γηα 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ζην ΑΔΠ. Δπίζεο ν έιεγρνο ησλ ελζηάζεσλ επί ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ 

ππφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΔΠ.  

Απνινγηζκφο 2016 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΔΠ θαηήξηηζε πξνζθιήζεηο γηα ηελ 

θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ) θαη Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ) κε 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ πξνζθιήζεσλ ππνβιήζεθαλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο δεθάδεο 

ρηιηάδεο αηηήζεηο θαη θαηαξηίζηεθαλ νη πξνζσξηλνί πίλαθεο. 

ε ζπλέρεηα ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ απηψλ άξρηζε ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ελζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ππνβιήζεθαλ ζην ΑΔΠ 2949 ελζηάζεηο αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Γεληθήο Παηδείαο 1427, Μνπζηθψλ Γεληθήο Παηδείαο 83, Δηδηθήο Αγσγήο 524, 

Γπκλαζίνπ Απιψλα κε Λπθεηαθέο Σάμεηο 15, Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ) θαη 

Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ) ζηηο Πεξηθέξεηεο 900). 

Ζ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ έγηλε απφ ηηο 10/8/2016 έσο θαη 12/9/2016, ν έιεγρνο ησλ 

νπνίσλ μεθίλεζε ζηηο 10/8/2016 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 21/11/2016.  

Δθδφζεθαλ 149 απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο έγηλαλ δεθηέο 1381, ελ κέξεη δεθηέο 77 θαη 

απνξξίθζεθαλ 1491 Δλζηάζεηο. 

 

                                                           

 Λόγω του μεγάλου όγκου εργαςιϊν και του επείγοντοσ χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, ενεπλάκθςαν όλεσ οι επιχειρθςιακζσ 
διευκφνςεισ του ΑΕΠ, υπό τον ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Γραπτϊν Διαγωνιςμϊν και Επιλογισ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ 
Προςωπικοφ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ 



 
ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΑΔΠ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2016 

 

 61 

4.3 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΠΡΔΙΔΣΥΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 

4.3.1 Ν πόλορ ηος ΑΠΔΞ ζηο Διδικό Πςμβούλιο Δπιλογήρ Ξποϊζηαμένων 

(ΔΗ.Π.Δ.Ξ.) 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Με ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 3839/2010, πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ην Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο 

Πξντζηακέλσλ (ΔΗ..Δ.Π.), ζην νπνίν πξνήδξεπε Αληηπξφεδξνο ηνπ ΑΔΠ θαη ηα ηξία απφ ηα 

ηέζζεξα κέιε ηνπ ήηαλ απφ ην ΑΔΠ.  

Σν ΔΗ..Δ.Π. ήηαλ αξκφδην γηα ηελ επηινγή Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

(άξζξν 84 ηνπ Τ.Κ.), ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ αλσηάησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ 

ηνπ λ. 3839/2010, κε εμαίξεζε ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Σ.Δ.Η., θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζε επηινγέο 

Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ. 

Σν ΑΔΠ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΗ..Δ.Π. είρε δηαζέζεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πιηθνηερληθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, κε νκάδα ηξηψλ αηφκσλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ππνζηεξηθηηθά θαηά ηηο πεξηφδνπο πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ηεο δηεθπεξαίσζεο απηψλ, κέρξη θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ (παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4275/2014). 

ηε ζπλέρεηα, κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 4369/2016, ζπζηάζεθε εθ λένπ κε ηε δηαθνξά φηη ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ΑΔΠ πνπ κεηέρνπλ ζην πεληακειέο απηφ φξγαλν κεηψζεθε απφ πέληε 

(5) ζε δχν (2) εθ ησλ νπνίσλ ην έλα Πξνεδξεχεη. 

Σν λέν απηφ φξγαλν είλαη αξκφδην γηα ηελ επηινγή Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ, απηνηειψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Απνθεληξσκέλσλ 

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

Απνινγηζκφο 

Σν έηνο 2016 ην ΔΗ..Δ.Π. δελ πξνέβε ζε θακία δηαδηθαζία επηινγήο Πξντζηακέλσλ 

Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, θαζψο δελ εθδφζεθαλ ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 

4440/2016. 

  



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 62 

4.3.2 Ν πόλορ ηος ΑΠΔΞ ζηο Πςμβούλιο πηπεζιακήρ Θαηάζηαζηρ 

Ξποϊζηαμένων Γενικών Γιεςθύνζεων 

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Με ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ λ. 4275/2014, ζπγθξνηήζεθε ην πκβνχιην Τπεξεζηαθήο 

Καηάζηαζεο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ. 

Σν ΑΔΠ ζπκκεηέρεη κε δχν κέιε ηνπ (ην έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ 

ΑΔΠ θαη πξνεδξεχεη σο Πξφεδξνο) ζην πεληακειέο φξγαλν ηνπ αλσηέξσ πκβνπιίνπ ην νπνίν 

είλαη αξκφδην γηα ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε - εθηφο ησλ ζεκάησλ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ 

θαη επηινγήο - ησλ Πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κε 

ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ θαη κε εμαίξεζε ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, ηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ηα Σ.Δ.Η., θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

πνπ αθνξνχλ ζε επηινγέο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 

εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηινγή Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επηινγήο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ.  

Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 28 ηνπ λ. 4325/2015, ην πκβνχιην απηφ νξίζηεθε σο αξκφδην γηα 

ηελ επηινγή ησλ πληνληζηψλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (.Α.Γ.). 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζκ. 1ΑΓ/2015 Απφθαζε-Πξνθήξπμε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γηα ηελ επηινγή ησλ επηά (7) 

πληνληζηψλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο. Ζ πξνθήξπμε πεξηειάκβαλε, πέξαλ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ, ησλ θσιπκάησλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, πεξίγξακκα ηεο 

ζέζεο πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Απνινγηζκφο 

Γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 7 ζέζεηο πληνληζηψλ ππνβιήζεθαλ ζην ΑΔΠ ζπλνιηθά 

ελελήληα δχν (92) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ππνςεθίσλ. 

Δηδηθφηεξα, ππνβιήζεθαλ: 

 Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (Α.Γ.) Αηγαίνπ δψδεθα (12) αηηήζεηο – βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα 

 Γηα ηελ Α.Γ. Αηηηθήο δέθα (10) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 Γηα ηελ Α.Γ. Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δεθαηξείο (13) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 Γηα ηελ Α.Γ. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο δεθαπέληε (15) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 Γηα ηελ Α.Γ. Κξήηεο δεθαηέζζεξηο (14) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 Γηα ηελ Α.Γ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο έληεθα (11) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

 Γηα ηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ δεθαεπηά (17) αηηήζεηο-βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα 
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ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ πκβνπιίνπ Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο γίλεηαη ζηελ έδξα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ελψ ε επεμεξγαζία ησλ αηνκηθψλ κεηξψσλ 

ησλ ππνςεθίσλ θαη νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ γίλνληαη (δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4304/2014) ζηελ έδξα ηνπ ΑΔΠ 

 Σν ΑΔΠ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ λένπ νξγάλνπ έρεη δηαζέζεη ζην πκβνχιην Τπεξεζηαθήο 

Καηάζηαζεο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπο απαξαίηεηνπο πιηθνηερληθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, κε ηελ νκάδα ζηειερψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά θαηά ηηο 

πεξηφδνπο πξνεηνηκαζίαο θαη δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο λα αξηζκεί πεξί ηα έμη 

άηνκα. 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ επηά (7) πληνληζηψλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο 

ρψξαο βξηζθφηαλ ζηηο 31.12.2016 ζε εμέιημε. 

Ζ θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη ζην φηη ην πκβνχιην δελ ιεηηνχξγεζε απφ ηελ 

απηνδίθαηε απνρψξεζε ησλ κειψλ ηνπ ΑΔΠ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 έσο ην Ννέκβξην ηνπ 

2016 νπφηε ζπγθξνηήζεθε εθ λένπ. 

 



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 64 

4.4 ΔΘΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ ΔΞΗΡΔΙΗΘΥΛ ΠΡΔΙΔΣΥΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 

4.4.1 Θεζμικό πλαίζιο 

Με ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4369/2016 ζπζηήζεθε Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Μεηξψν), ζην νπνίν εληάζζνληαη ππνςήθηνη γηα ηελ θάιπςε δηνηθεηηθψλ 

ζέζεσλ απμεκέλεο επζχλεο, φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ ζηα άξζξν 6 θαη 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Σν 

Μεηξψν, θαη‟ επηηαγή ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηεξείηαη ειεθηξνληθά απφ ην ΑΔΠ θαη αλαξηάηαη 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ. ηα επφκελα άξζξα 2 έσο θαη 13 ηνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξνβιέθζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην 

Μεηξψν κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

δηαγξαθήο, ελψ ην ΑΔΠ νξίζηεθε σο απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ, ηελ 

εγγξαθή θαη δηαγξαθή κειψλ, ηνλ έιεγρν, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 170 

παξ. 1 ηνπ λ. 4389/2016) ζπζηήζεθαλ ζέζεηο Γηνηθεηηθψλ θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηηθψλ 

Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη ζέζεηο Σνκεαθψλ Γξακκαηέσλ θαη Δηδηθψλ Σνκεαθψλ 

Γξακκαηέσλ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ θαη ν ηξφπνο άζθεζήο ηνπο θαζνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, ελψ κε ην άξζξν 7 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 170 παξ. 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ λ. 

4389/2016) πξνβιέθζεθε ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο θαηφπηλ πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο απφ 

ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπο ππνπξγνχο θαη ζηειέρσζε θαηά θχξην ιφγν απφ κέιε ηνπ 

Μεηξψνπ. Αληίζηνηρα ζην άξζξν 8 πξνβιέθζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

ζηειερψλνληαη απφ κέιε ηνπ Μεηξψνπ θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο. Γηα φιεο ηηο ζέζεηο 

αξκφδην ζπκβνχιην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ νξίζηεθε ην Δηδηθφ πκβνχιην 

Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (ΔΔΓ) ην νπνίν ζπληζηάηαη κε δηεηή ζεηεία ζην ΑΔΠ κε απφθαζε ηνπ 

Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Μεηαξξχζκηζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ.  

Σέινο, ζην άξζξν 13 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 170 παξ. 6, 7, 8 

θαη 9 ηνπ λ. 4389/2016) νξίζηεθαλ νη πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ σο εμήο: Έσο 

31.07.2016 ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ, έσο 30.09.2016 πξνθήξπμε φισλ ησλ ζέζεσλ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, θαζψο θαη ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ. 8, έσο 31.12.2016 νινθιήξσζε ηεο πιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ, έσο 30.09.2017 

πξνθήξπμε φισλ ησλ ζέζεσλ ησλ Σνκεαθψλ θαη Δηδηθψλ Σνκεαθψλ Γξακκαηέσλ θαη έσο 

31.12.2017 νινθιήξσζε ηεο πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ. 

 

4.4.2 Απολογιζμόρ έηοςρ 2016 

ηηο 08.07.2016 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Μεηξψν, κε δεκηνπξγία ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ εγγξαθή ησλ ππνςεθίσλ. Παξάιιεια, ζηε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ΑΔΠ, νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ή Τπεξεζίεο 

Πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θιήζεθαλ λα πξνβαίλνπλ, κε απνζηνιή 
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ζρεηηθήο βεβαίσζεο ζην ΑΔΠ, ζε επηβεβαίσζε ηεο αιήζεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ.  

Ζ πξψηε αλάξηεζε ηνπ Μεηξψνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ έγηλε ζηηο 05.10.2016. Σν 

Μεηξψν απηφ επηθαηξνπνηήζεθε απφ ην ΑΔΠ επηά (7) θνξέο εληφο ηνπ 2016 κε εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο αλάξηεζεο γηα ην 2016 ηηο 22.12.2016. ηηο 31.12.2016 ν αξηζκφο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν βάζε ησλ ππεπζχλσο δεινχκελσλ απφ ηνπο ίδηνπο ζηνηρεία 

αλεξρφηαλ ζε 1016 ελψ νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο είραλ επηβεβαησζεί κε ηηο αξκφδηεο 

Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Τπεξεζίεο Πξνζσπηθνχ γηα 759 ππνςεθίνπο. Ο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ 

πνπ βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία αλεξρφηαλ ζε 1441. 

Σν ΑΔΠ απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ ρεηξίζηεθε πιεζψξα έγγξαθσλ θαη 

πξνθνξηθψλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ππνςεθίσλ 

ζην Μεηξψν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ, θαη εμέδσζε ζρεηηθέο νδεγίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο, φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην. 

Έσο 31.12.2016 ε δηαδηθαζία επηινγήο απφ ην Μεηξψν γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ επηηειηθψλ ζέζεσλ δελ είρε μεθηλήζεη θαζψο έπξεπε λα πξνεγεζνχλ ηα 

αθφινπζα βήκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΔΠ: α) έθδνζε Π.Γ. πεξί 

θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ γηα ηηο ζέζεηο Γξακκαηέσλ ηνπ άξζξνπ 6, β) έθδνζε πξφζθιεζεο 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπο ππνπξγνχο γηα ηηο ζέζεηο Γξακκαηέσλ ηνπ 

άξζξνπ 6 θαη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξν 8 θαη γ) ζχζηαζε ηνπ 

Δ..Δ.Γ.. 
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5. ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΠΔΞ 

5.1 ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΗΠ* 

5.1.1 Θεζμικό πλαίζιο 

Σν Γξαθείν Δπηζεψξεζεο ηνπ ΑΔΠ (άξζξα 8 θαη 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχνπλ 

θαη 32 ηνπ λ. 2508/1997) είλαη αξκφδην θπξίσο γηα: 

 Σνλ έιεγρν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απζαίξεησλ δηνξηζκψλ ή πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ 

πνπ ππάγεηαη ζην λ. 2190/1994. 

 Σνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ λφκνπ σο πξνο ηελ επηηξεπφκελε δηάξθεηα 

ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ 

αλαγθψλ (άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο). 

 Σνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε 

παξνδηθήο θχζεσλ αλαγθψλ . 

 Σε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη ειέγρσλ ηεο ηήξεζεο απφ ηνπο νπσζδήπνηε θαη κε 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κεηέρνληεο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ζέζεσλ ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. 

Οη Δπηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη αλά πεξίπησζε, θαηφπηλ εξσηήκαηνο ηνπ νηθείνπ 

Τπνπξγνχ, Αξρεγνχ Κφκκαηνο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ππνςεθίνπ ή απηεπαγγέιησο. Δπίζεο έιεγρν 

κπνξεί λα δεηήζνπλ ε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θαη ε Γ..Δ.Δ. 

Οη Δπηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη απφ πκβνχινπο ηνπ ΑΔΠ νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζην 

Γξαθείν Δπηζεψξεζεο κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ σο Δπηζεσξεηέο. Καηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη χκβνπινη-Δπηζεσξεηέο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαθξηηηθνχ 

ππαιιήινπ ηνπ άξζξνπ 33 παξ.1 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ ηνπ παξαλφκσο απαζρνιεζέληνο πξνζσπηθνχ, ζε βάξνο ησλ νξγάλσλ 

πνπ επζχλνληαη γηα ηηο παξάλνκεο πξνζιήςεηο. 

5.1.2 Απολογιζμόρ 2016  

Σελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 ππήξραλ εθθξεκείο 12 επηζεσξήζεηο ελψ κέζα ζην έηνο 

απηφ μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα άιιεο 22.  

Μέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ σο άλσ έηνπο πεξαηψζεθαλ δεθαηξείο (13) επηζεσξήζεηο 

ζε ηζάξηζκνπο θνξείο. Οη επηζεσξήζεηο απηέο δηελεξγήζεθαλ ζε εθηέιεζε Δηζαγγειηθψλ 

Παξαγγειηψλ ή θαηφπηλ εθζέζεσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(.Δ.Δ.Γ.Γ.) ή ζε ζπλέρεηα αηηεκάησλ ή θαηαγγειηψλ πνιηηψλ. Απφ ηηο αλσηέξσ επηζεσξήζεηο, 

ελλέα (9) εθζέζεηο παξαπέκθζεθαλ ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο γηα ηηο 

ελέξγεηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο (αλαδήηεζε πνηληθψλ ή πεηζαξρηθψλ επζπλψλ, θαηαινγηζκφο ησλ 

απνδνρψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζην παξαλφκσο απαζρνινχκελν ή απαζρνιεζέλ πξνζσπηθφ). Γχν 

                                                           

*
 ΑΡΜΟΔΛΟ ΣΜΘΜΑ→ΣΜΘΜΑ ΕΛΔΛΚΩΝ ΤΠΟΚΕΩΝ 
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(2) ππνζέζεηο ηνπνζεηήζεθαλ ζην αξρείν, θαζφηη: α) ν έιεγρνο ησλ φξσλ πξφζιεςεο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ θαηαγγέιζεθαλ δελ ελέπηπηε ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Α..Δ.Π. ,β) δελ 

δηαπηζηψζεθαλ κε λφκηκεο ελέξγεηεο σο πξνο ηηο πξνζιήςεηο πνπ ειέγρζεθαλ. Γηα κία (1) 

ππφζεζε ζηελ νπνία εμεηάζηεθε αίηεκα ηνπ θνξέα γηα αλάθιεζε πξνεγνχκελεο έθζεζεο ηνπ 

Α..Δ.Π. δελ ζπληάρζεθε Έθζεζε Δπηζεψξεζεο, αιιά  κε έγγξαθν ηνπ Δπηζεσξεηή-πκβνχινπ 

ελεκεξψζεθε ν θνξέαο γηα ηε κε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο Έθζεζεο.ηνηρεία γηα ηηο σο άλσ 

Δπηζεσξήζεηο παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 7: πλνπηηθφο θαηάινγνο επηζεσξήζεσλ έηνπο 2016 

ΔΛΔΓΥΟ 
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 

ΠΟΡΗΜΑ 

(παξάπησκα) 

Δπψλπκε 

θαηαγγειία  

Γθνιθ Γήκνπ 

Γιπθάδαο 

Μνλνκεηνρηθή 

Γεκνηηθή Α.Δ. 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ  

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

Αίηεκα ηνπ θνξέα 

γηα επαλεμέηαζε 

πξνεγνχκελεο 

Έθζεζεο 

Δπηζεψξεζεο 

επεηδή πξνέθπςαλ 

λέα ζηνηρεία. 

Γήκνο Γηξθχσλ 

Μεζζαπίσλ 
Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

κεηαηξνπήο 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

ΑΜΔΑ ζε ζπκβάζεηο 

ανξίζηνπ ρξόλνπ 

Γελ δηαπηζηώζεθε 

παξάβαζε σο πξνο ηε 

κεηαηξνπή ησλ 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ΑΜΔΑ ζε 

ανξίζηνπ ρξόλνπ.  

Δζσηεξηθφ 

ζεκείσκα ηεο 

Γ/λζεο Δπνρηθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

Γήκνο Καιακπάθαο Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ [άξζξν 

14 πεξ. ηε΄ ηνπ 

λ.2190/1994(δίκελα)] 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

Δζσηεξηθφ 

ζεκείσκα ηεο 

Γ/λζεο Δπνρηθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

Γήκνο Μεζζήλεο Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ [άξζξν 

14 πεξ. ηε ηνπ λ. 

2190/1994 (δίκελα)] 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

Δπψλπκε 

θαηαγγειία 

Γήκνο Παγγαίνπ Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ [άξζξν 

14 πεξ. ηε ηνπ λ. 

2190/1994 (δίκελα)] 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

Δπψλπκε 

θαηαγγειία 

Γήκνο Τπάηεο Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνϋπνζέζεσλ 

πξόζιεςεο ππνςεθίνπ 

ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

δηθαζηηθήο απόθαζεο 

ΑΡΥΔΗΟ (δελ 

δηαπηζηψζεθε παξάβαζε 
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ΔΛΔΓΥΟ 
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 

ΠΟΡΗΜΑ 

(παξάπησκα) 

Δζσηεξηθφ 

ζεκείσκα ηεο 

Γ/λζεο Δπνρηθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

Γεκνηηθφ Ληκεληθφ 

Σακείν Πχξγνπ 
Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ [άξζξν 

14 πεξ. ηε ηνπ λ. 

2190/1994 (δίκελα)] 

 ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

Δπψλπκεο 

θαηαγγειίεο 

Γηεχζπλζε 

Οηθνδνκηθψλ & 

Κηηξηνδνκηθψλ 

Καλνληζκψλ ΤΠΔΚΑ 

Έιεγρνο δηαδηθαζίαο 

πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ (άξζξν 6 

λ. 2527/1997) 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

 Έθζεζε ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ 

Δηζαγγειέα  

Διιεληθφ Φεζηηβάι 

Α.Δ. 
Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ (άξζξν 21 ηνπ 

λ. 2190/1994) θαη 

κεηαηξνπήο 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ζε ανξίζηνπ 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πνηληθώλ θαη 

πεηζαξρηθώλ επζπλώλ) 

Δπψλπκε 

θαηαγγειία 

Κνηλσληθή Αζιεηηθή 

θαη Πνιηηηζηηθή 

Παξέκβαζε 

(ΚΑΠΠΑ) Γήκνπ 

Γιπθάδαο 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

κεηαηξνπήο 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ζε ανξίζηνπ 

ΑΡΥΔΗΟ (Λφγσ 

αλαξκνδηφηεηαο)  

Δζσηεξηθφ 

ζεκείσκα ηεο 

Γλζεο Δπνρηθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθφ 

Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ» 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

πξνζιήςεσλ [άξζξν 

14 πεξ. ηε ηνπ λ. 

2190/1994 (δίκελα)] 

 ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

Πεηζαξρηθό θαη Πνηληθό 

Έιεγρν) 

Δπψλπκε 

θαηαγγειία 

Κνηλσθειήο Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Κηιθίο 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο: 

a)ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελν

π πξνγξάκκαηνο 

«Βνήζεηα ζην πίηη» 

θαη β) ζύκβαζεο 

αλεμαξηήησλ 

ππεξεζηώλ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ κε ζθνπό ηε 

ιεηηνπξγία ρνιήο 

Γνλέσλ..  

ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ 

(Παξαπνκπή ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο γηα 

αλαδήηεζε πεηζαξρηθώλ 

θαη πνηληθώλ επζπλώλ 

θαη γηα θαηαινγηζκό ησλ 

κε λνκίκσο 

θαηαβιεζεηζώλ 

απνδνρώλ.) 
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ΔΛΔΓΥΟ 
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 

ΠΟΡΗΜΑ 

(παξάπησκα) 

Αίηεκα ηνπ θνξέα 

γηα επαλεμέηαζε 

πξνεγνχκελεο 

Έθζεζεο 

Δπηζεψξεζεο 

Οξγαληζκφο 

Κεληξηθψλ Αγνξψλ & 

Αιηείαο Α.Δ. (ΟΚΑΑ) 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 

ζύκβαζεο αλάζεζεο 

ππεξεζηώλ. 

Απνξξίθζεθε ην αίηεκα 

κε έγγξαθν ηνπ 

Δπηζεσξεηή (Γελ 

ζπληάρζεθε Έθζεζε 

Δπηζεψξεζεο) 

Σα ζπλνιηθά ελλέα (9) σο άλσ παξαπεκπηηθά πνξίζκαηα εζηάιεζαλ ζηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ & 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ αλά θνξέα, ζην αξκφδην θαηά πεξίπησζε 

φξγαλν, ψζηε λα απνδνζνχλ αξκνδίσο νη πξνζήθνπζεο πεηζαξρηθέο επζχλεο, ελψ αληίγξαθφ 

ηνπο δηαβηβάζηεθε θαη ζηνλ αξκφδην θαηά ηφπν Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ επεηδή θξίζεθε 

φηη ζηνηρεηνζεηνχληαη αμηφπνηλεο πξάμεηο.  

Δηδηθφηεξα: 

1. Φνξέαο ΓΚΟΛΦ Γήκνπ Γιπθάδαο Μνλνκεηνρηθή Α.Δ.: Γηαπηζηώζεθε όηη ζπζηεκαηηθά ν 

σο άλσ θνξέαο πξνρώξεζε ζε πξνζιήςεηο κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή πξνέβε ζε 

ζπλάςεηο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ρσξίο λα αθνινπζήζεη ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο. 

2. Γηαπηζηψζεθε φηη ζε 4 πεξηπηψζεηο (Γήκνο Καιακπάθαο, Γήκνο Μεζζήλεο, Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν Πχξγνπ θαη Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ) έγηλαλ κε 

λόκηκεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 2 κελώλ.  

3. Γήκνο Παγγαίνπ:  Γηαπηζηώζεθαλ θαη’  επαλάιεςε κε λόκηκεο πξνζιήςεηο  πξνζσπηθνύ κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 2 κελώλ. 

4. Γηεχζπλζε Οηθνδνκηθψλ & Κηηξηνδνκηθψλ Καλνληζκψλ ΤΠΔΚΑ: Γηελεξγήζεθε 

Δπηζεώξεζε κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν αλαθνίλσζεο/πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ έξγνπ κε ζθνπό ηελ ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο HELP DESK ηνπ σο άλσ θνξέα θαη 

δηαπηζηώζεθε όηη δελ αθνινπζήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ λ. 2527/1997. 

5. Διιεληθφ Φεζηηβάι Α.Δ.: Καηφπηλ εθζέζεσο ηεο Βνεζνχ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο, δηελεξγήζεθε Δπηζεψξεζε γηα ηελ πξφζιεςε 13 αηφκσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηε ζηε ζπλέρεηα ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.  Γηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ε αξρηθή πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ φζν θαη ε ελ ζπλερεία κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ έγηλαλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη. 

6. Kνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Κηιθίο: θαηόπηλ επώλπκεο θαηαγγειίαο 

δηελεξγήζεθε Δπηζεώξεζε θαη δηεξεπλήζεθαλ: α) ε πξόζιεςε από ηνλ σο άλσ θνξέα Ψπρνιόγνπ 
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κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη β) ε παξάιιειε πξόζιεςε από 

ηελ Κ.Γ.Δ.Κ. κε ζύκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο ίδηαο εξγαδόκελεο κε 

ζθνπό ηε ιεηηνπξγία ρνιήο Γνλέσλ. πληάρζεθε Έθζεζε Δπηζεώξεζεο κε ηελ νπνία 

δηαπηζηώζεθε όηη ε πξόζιεςε κε ζύκβαζε κίζζσζεο αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2190/1994) 

Δ ξέ λ ι ξη  ςπ οθ έζ ευ ν  με ηά  ηη ν  έκ δο ζη  π απ απε μπη ικ ού  ποπ ί ζμ α ηορ  

→ Αλαθνξηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πεξαηψζεθαλ ην 2012 

Γηα ηελ ππφζεζε ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Γηξθχσλ Μεζζαπίσλ (ΓΖΚΔΜΔ 

πξψελ ΓΔΠΑΜ & ΓΔΤΑΜ) γηα ηελ νπνία είρε εθδνζεί ε απφ 4/5/12 Έθζεζε Δπηζεψξεζεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ππ΄αξηζ. πξση. 749/492α/18-10-2016 έγγξαθν ηνπ Δθεηείνπ Δπβνίαο, κε 

Βνχιεπκα ηνπ πκβνπιίνπ Δθεηψλ Δπβνίαο έπαπζε νξηζηηθά ιφγσ άξζεο ηνπ αμηνπνίλνπ, ε 

πνηληθή δίσμε πνπ είρε αζθεζεί θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

→ Αλαθνξηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πεξαηψζεθαλ ην 2013 

Γηα ηελ ππφζεζε ηεο παξάλνκεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ραδηνθσλίαο 

Άλσ Ληνζίσλ «ΓΔΡΑΛ» ΞΔΝΗΟ 94,3 FM, γηα ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε απφ 8/4/2013 Έθζεζε 

Δπηζεψξεζεο ηνπ Α..Δ.Π., ε Αζθνχζα Καζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην ππ‟ αξηζ.  Πξση.Οηθ.85/31-3-2016  έγγξαθφ ηεο πξνο ην Γήκν Φπιήο, 

δήηεζε ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ δεηεζεί απφ ην Γήκν κε ην ππ‟ αξηζ. Πξση. 

94/25-9-2014 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ε 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Ο Γήκνο Φπιήο, κε 

ην ππ‟ αξηζ. πξση. 23322/9-5-2016 έγγξαθφ ηνπ, απέζηεηιε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη εθθξεκεί ε 

έθδνζε ηεο νηθείαο απφθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

→ Αλαθνξηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πεξαηψζεθαλ ην 2015 

Η. Γηα ηελ ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ην Γήκν Μάλδξαο  Δηδπιιίαο (ππφ ΔΠ 125/2015 Έθζεζε 

Δπηζεψξεζεο) κε ην ππ΄ αξηζ. πξση. νηθ 103527/7-12-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο, γλσζηνπνηήζεθε ζην ΑΔΠ φηη κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ λ. 3852/2010 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπλέηξερε λφκηκε πεξίπησζε 

επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο αξγίαο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ βαξηά ακέιεηα ζε βάξνο ηνπ 

εγθαινπκέλνπ Γεκάξρνπ Μάλδξαο Δηδπιιίαο, επηβιήζεθε ζηνλ εγθαινχκελν ε σο άλσ πνηλή κε 

ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 81656.30625/14-10-2016 απφθαζε ηεο Αζθνχζαο Καζήθνληα Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο.  Γηα ηελ ίδηα ππφζεζε, ε Αζθνχζα 

Καζήθνληα Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ην ππ‟ αξηζ. Πξση. ΔΜΠ 233/17-2-2016 

έγγξαθφ ηεο πξνο ηνλ Γήκαξρν Μάλδξαο Δηδπιιίαο δήηεζε ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο 

πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκν, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ νηθεία 

Έθζεζε Δπηζεψξεζεο. 

 ΗΗ. Γηα ηελ ππφζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Κεληξηθψλ Αγνξψλ Αζελψλ (Ο.Κ.Α.Α.) (ππφ ΔΠ 

118/2015 Έθζεζε Δπηζεψξεζεο): φπσο πξνθχπηεη απφ ην απφ 18-10-2016 έγγξαθν ηεο 

Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Πεηξαηά, έρεη ππνβιεζεί κήλπζε θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Κ.Α.Α. 

θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. 
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→ Αλαθνξηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πεξαηψζεθαλ ην 2016   

Η. Γηα ηελ ππόζεζε ηεο ζηειέρσζεο ηεο νκάδαο Help Desk ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνδνκηθώλ & 

Κηηξηνδνκηθώλ Καλνληζκώλ ηνπ ηόηε Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ήδε 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, ε Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ, Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

& Η.Γ. ηνπ ΤΠΔΝ, κε ην ππ΄αξηζ. ΔΜΠ 98/24-11-2016 έγγξαθό ηεο, δηαβίβαζε ηελ ππ΄ αξηζ. ΔΠ 

13/2016 Έθζεζε Δπηζεψξεζεο ηνπ ΑΔΠ ζην ΣΔΔ, ζηνλ ΓΑ θαη ζηελ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. , 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηπρφλ πεηζαξρηθέο ή άιιεο επζχλεο ησλ κειψλ ηνπο ή ππαιιήισλ 

ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή επηινγήο γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Help Desk. Δπίζεο, 

κε ην ππ΄ αξηζ. ΔΜΠ νηθ. 108/25-11-2016 έγγξαθφ ηεο δηαβίβαζε ηελ σο άλσ Έθζεζε ζηελ 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηαινγηζκνχ (παξ. 15 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη). Γηα ηελ ίδηα ππφζεζε, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κε ην ππ΄αξηζ. ΔΜΠ 17/20-4-2016 έγγξαθφ ηνπ, 

δηαβίβαζε ηελ Έθζεζε ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.  

ΗΗ. Γηα ηελ ππφζεζε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο (ππφ ΔΠ 8/2016 Έθζεζε Δπηζεψξεζεο), ν Αζθψλ 

Καζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ηνλίνπ, κε ην ππ‟ αξηζ. Πξση. ΔΠ 14/8-9-2016 έγγξαθν θάιεζε ην Γήκαξρν Μεζζήλεο λα 

απνινγεζεί γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ ηνπ θαηαινγίζζεθαλ κε ηελ σο άλσ Έθζεζε. Γηα ηελ ίδηα 

ππφζεζε, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ δήηεζε 

ζηνηρεία γηα ηηο ακνηβέο ησλ παξαλφκσο πξνζιεθζέλησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηνλ 

θαηαινγηζκφ. 

ΗΗΗ. Γηα ηελ ππφζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πχξγνπ (ππφ ΔΠ 12/2016 Έθζεζε 

Δπηζεψξεζεο, ν Αζθψλ Καζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ α) κε ηελ ππ‟ αξηζ. Πξση ΔΜΠ 102/12-10-2016 

Απφθαζή ηνπ, δηαπίζησζε ηελ κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 233, 234 θαη 236 ηνπ λ. 

3852/2010, φπσο ηζρχνπλ, ζην πξφζσπν ηνπ Α.Γ., δηφηη δελ θέξεη πιένλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ, 

νχηε έρεη νξηζηεί σο κέινο ζην Γ.. ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πχξγνπ θαη έζεζε ηελ 

ππφζεζε ζην αξρείν θαη β) κε ην ππ‟ αξηζ. Πξση. ΔΜΠ νηθ 119/14-10-2016 έγγξαθφ ηνπ, δήηεζε 

απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Πχξγνπ ηα ζηνηρεία γηα ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

πξνζειήθζε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/1994, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηνλ 

θαηαινγηζκφ. Δπίζεο κε ην ππ‟ αξηζ. Πξση. 5242/24-11-2016 έγγξαθν ηεο Δηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθψλ Ζιείαο γλσζηνπνηήζεθε ζην ΑΔΠ φηη εηο βάξνο ηνπ Α.Γ. αζθήζεθε πνηληθή δίσμε 

γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη παξαπέκθζεθε ζην αθξναηήξην ηνπ Σξηκεινχο Πιεκ/θείνπ Ζιείαο. 
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5.2 ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΠΔ ΑΝΟΗΠΡΝ 

ΣΟΝΛΝ (Ξ.Γ. 164/2004) * 

Ο έιεγρνο ησλ θξίζεσλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ θνξέσλ πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 164/2004 (ΦΔΚ 134/19-7-2004/η.Α΄, φπσο δηνξζψζεθε 

κε ην ΦΔΚ 135/19-7-2004/η.Α΄) ζην πξφζσπν ζπκβαζηνχρσλ, απαζρφιεζε ην ΑΔΠ θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ. 

Δμεηάζηεθαλ 118 ππνζέζεηο ζπκβαζηνχρσλ νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 93 ζπκβαζηνχρνη ΔΛΓΑ 

 6 ζπκβαζηνχρνη απφ εθηειέζεηο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

 11 ζπκβαζηνχρνη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ απφ λεφηεξεο θξίζεηο ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

 7 ζπκβαζηνχρνη απφ αηηήζεηο ζεξαπείαο 

 1 (Αξρείν ιφγσ παξαίηεζεο ζπκβαζηνχρνπ απφ αίηεκα επαλεμέηαζεο) 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4325/2015 κε ηελ νπνία 

αλαηέζεθε ζην ΑΔΠ ε αξκνδηφηεηα λα θξίλεη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζκέηξεζε ζηε ζπλνιηθή 

ρξνληθή δηάξθεηα δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηνλ ΔΛΓΑ α) ηνπ 

απνδεηθλπφκελνπ ρξφλνπ πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ θάζε είδνπο πνξηζκάησλ εθηίκεζεο δεκηψλ θαη 

εγγξάθσλ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε, β) ηνπ δηαλπζέληνο ρξφλνπ 

ππεξεζίαο (πξαθηηθή άζθεζε), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 4α ηνπ λ. 

2538/1997, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 4 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2732/1999.  

Δλφςεη ηεο δηάηαμεο απηήο, απεζηάιεζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ζην ΑΔΠ - 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ, πξνβιεθζείζα ζε ηειεπηαίν ζηάδην, απνθαζηζηηθή ηνπ 

αξκνδηφηεηα - θξίζεηο ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνβάζκηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΑ πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ ππαγσγή 93 ζπκβαζηνχρσλ γεσπφλσλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 

164/2004, θαη΄ εθαξκνγήλ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4325/2015. Δθδφζεθαλ, 

ζπλνιηθά, 7 απνθάζεηο Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ.  

Δπηπιένλ εθδφζεθαλ: 

Σξείο (3) απνθάζεηο Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ ζην πιαίζην εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχζαλ 6, ζπλνιηθά, ζπκβαζηνχρνπο 

Σξείο (3) απνθάζεηο Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ, ζην πιαίζην επαλεμέηαζεο 11, ζπλνιηθά, 

ππνζέζεσλ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο 

ζηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ λεφηεξσλ θξίζεσλ απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

                                                           

*
 ΑΡΜΟΔΛΟ ΣΜΘΜΑ→ΣΜΘΜΑ ΕΛΔΛΚΩΝ ΤΠΟΚΕΩΝ 
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ηνχηνπ πνπ έιαβε ππφςε ηνπ πνξηζκαηηθέο εθζέζεηο Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (ΔΓΔ) θαη 

εθζέζεηο Δπηζεψξεζεο - Διέγρνπ ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(ΔΔΓΓ) 

Πέληε (5) απνθάζεηο Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ, ζην πιαίζην επαλεμέηαζεο 7, ζπλνιηθά, 

ππνζέζεσλ ζπκβαζηνχρσλ, θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο απφ απηνχο αηηήζεσλ ζεξαπείαο, νη νπνίεο 

είηε είραλ ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ θξίζηκε εκεξνκελία ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2009 είηε ζηξέθνληαλ 

θαηά απνθάζεσλ ηνπ ΑΔΠ πνπ εθδφζεθαλ κεηά απφ ηελ εκεξνκελία απηή. 

Δπί ησλ αλσηέξσ, εθδφζεθαλ, 18 απνθάζεηο Σκεκάησλ ηνπ ΑΔΠ πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

118 ππνζέζεηο ζπκβαζηνχρσλ, κε ηα εμήο απνηειέζκαηα [ΠΗΝΑΚΑ 8]: 

 Έγηλαλ δεθηά 67 αηηήκαηα ζπκβαζηνχρσλ. 

 Γελ έγηλαλ δεθηά 31 αηηήκαηα ζπκβαζηνχρσλ. 

 Γφζεθε αλαβνιή ζε 19 αηηήκαηα ζπκβαζηνχρσλ, κέρξη ηελ απνζηνιή ησλ δεηεζέλησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνπο θνξείο. 

 Σν αξκφδην Σκήκα ηνπ ΑΔΠ απείρε ζε 1 πεξίπησζε απφ ηελ επαλεμέηαζε ηεο 

ππφζεζεο 1 ζπκβαζηνχρνπ θαη ε ππφζεζε ηέζεθε ζην αξρείν, θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο απφ 

απηφλ δειψζεσο φηη παξαηηείηαη απφ ην αίηεκα επαλεμέηαζεο ηεο ππφζεζήο ηνπ.  

 

Πίλαθαο 8: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία ππνζέζεσλ ππαγσγήο ζπκβαζηνχρσλ ζην ΠΓ 164/2004 

      
ΤΠΟΘΔΔΗ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΘΖΚΑΝ 
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Γξάθεκα 5: Γηαρξνληθή εμέιημε ππνζέζεσλ ππαγσγήο ζπκβαζηνχρσλ ζην ΠΓ 164/2004 

 

 

 

5.3 ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΡΝ ΠΥΚΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  

ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.), ε Αξρή νινθιήξσζε ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ηίηισλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε γλψζε μέλεο γιψζζαο ησλ δηνξηζηέσλ, γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ή πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, βάζεη πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ γηα 

ηα έηε 2003 έσο θαη 2013 θαη απέζηεηιε ζην .Δ.Δ.Γ.Γ. θσηναληίγξαθα ησλ αλσηέξσ ηίηισλ.  
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6. ΑΠΘΝΚΔΛΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΡΝ ΑΠΔΞ  

 

6.1 ΘΝΗΛΝΒΝΙΔΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ 

ην Σκήκα Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ έρεη αλαηεζεί ε ελεκέξσζε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

ζην πιαίζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ (άξζξν 2 

παξ.1 ηνπ λ. 3051/2002), γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνχ ζηνλ ελ γέλεη δεκφζην ηνκέα. Ζ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.  

Δηζεξρφκελα εξσηήκαηα Βνπιεπηψλ, θαηά ην έηνο αλαθνξάο : 14 

 

6.2 ΓΗΘΑΠΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ* 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 8 θαη 9) ηνπ λ. 3051/2002, θαηά ησλ 

εθηειεζηψλ απνθάζεσλ ηνπ ΑΔΠ αζθνχληαη δηθαζηηθέο πξνζθπγέο ή άιια έλδηθα βνεζήκαηα 

ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ην ΑΔΠ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξίζηαηαη 

απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ. Ζ 

δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ ΑΔΠ γίλεηαη απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο. 

Σν Σκήκα Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ πξνβαίλεη, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ν λφκνο νξίδεη (π.δ. 

18/1989), ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ζηε 

ζχληαμε αλαιπηηθήο έθζεζεο γηα φινπο ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αθχξσζεο θαη φινπο ηνπο 

λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο. Σα αλσηέξσ δηαβηβάδεη αθελφο ζηα αξκφδηα 

δηθαζηήξηα θαη αθεηέξνπ ζην Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ή ζηα θαηά ηφπν αξκφδηα Γηθαζηηθά Γξαθεία ηνπ Ν..Κ..  

Πίλαθαο 9: Απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ εηζήιζαλ ζην ΑΔΠ ην 2016 

Απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ πνπ εηζήιζαλ ζην ΑΔΠ  ην  2016 

Θεηηθέο Απνθάζεηο 28                10,29% 

Απνξξηπηηθέο Απνθάζεηο 168              61,76% 

Παξαπεκπηηθέο ή Αλαβιεηηθέο 14                  5,14% 

Παξαηηήζεηο 62                22,79% 

χλνιν  Απνθάζεσλ 272 

 
Δηζαρζείζεο Γηθαζηηθέο Τπνζέζεηο 186 

πληαρζείζεο Δθζέζεηο Απφςεσλ 206 

Απνθάζεηο πνπ Δθηειέζηεθαλ 38 

Τπνςήθηνη πνπ δηνξίζηεθαλ 20 

  

                                                           

*
 ΑΡΜΟΔΛΟ ΣΜΘΜΑ→ΣΜΘΜΑ ΕΛΔΛΚΩΝ ΤΠΟΚΕΩΝ 
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ηνλ αλσηέξσ πίλαθα εκθαλίδεηαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί 38 απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, θαη 

έρνπλ δηνξηζηεί 20 δηθαησζέληεο ππνςήθηνη. Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη ζην φηη 

κεηά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΑΔΠ πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη 18 ππνςήθηνη είηε 

θαηαηάρζεθαλ ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ζε ζεηξά πνπ δελ ηνπο έδηλε δηθαίσκα δηνξηζκνχ ιφγσ 

κεησκέλεο βαζκνινγίαο έλαληη ησλ αξρηθψο δηνξηζζέλησλ είηε δηθαηψζεθαλ ελ κέξεη, είηε δελ 

πιεξνχζαλ θάπνην άιιν ηππηθφ πξνζφλ απφ απηφ γηα ην νπνίν πξνζέθπγαλ δηθαζηηθά.  

Δπίζεο ν κέζνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ 20 αλσηέξσ 

ππνςεθίσλ νη νπνίνη δηθαηψζεθαλ κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη έρεη θαηαγξαθεί είλαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την άςκηςη 

ενδίκου μζςου 

ςτα δικαςτήρια 

      5,3 ζτθ 

  Μζςοσ χρόνοσ 

 

Ζωσ την εκτζλεςη 

δικαςτικήσ 

Απόφαςησ από 

το ΑΕΠ 

 

Από την ζκδοςη τησ 

προκήρυξησ 

 

      9 ζτθ 

  Μζςοσ χρόνοσ 

 

Ζωσ την εκτζλεςη 

δικαςτικήσ 

Απόφαςησ από 

το ΑΕΠ 
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ΠΣΝΙΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ 

 Ο εηήζηνο απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ελφο θνξέα απνηειεί πάληνηε αθνξκή γηα λα 

θαηαγξάςεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη λα θαηαζέζεη –

φπνπ είλαη δπλαηφλ- πξνηάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα έθζεζε, ζα θαηαγξαθνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ. Πξνο 

δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ  αξζξσζεί κε βάζε ηελ 

πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο, απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία κηαο 

πξνθήξπμεο έσο ην πέξαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ 

ακθηζβεηήζεσλ πνπ πάληνηε δεκηνπξγνχληαη.   

Δηζαγσγηθά, φκσο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κία γεληθφηεξε αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηνπ ΑΔΠ.  

Ο λφκνο 2190/1994 κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθε ην ΑΔΠ θαη ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ηξνπνπνηεκέλνπο λφκνπο  ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο πνπ είλαη ζε ηζρχ. πγθεθξηκέλα, ηα ζπλνιηθά 24 άξζξα ηνπ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί 137 θνξέο, επίδνζε ε νπνία είλαη εθάκηιιε ησλ λφκσλ θνξνινγηθήο ή 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θχζεο.  

Ο κεγάινο απηφο αξηζκφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ππέζηε θαη πθίζηαηαη ν ελ ιφγσ 

λφκνο, δελ έρεη κφλν ηηο ζπλήζεηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο θαθήο 

λνκνζέηεζεο, δειαδή πξνβιήκαηα εξκελείαο θαη έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ δηαηάμεψλ ηνπ.  

Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπδαίδαινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

πξνζιήςεηο ζην Γεκφζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζπλππάξρνπλ ηξηάληα κία δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ ε θάζε κία αθνξά ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην φπνπ 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο είηε ζηε δηαδηθαζία, είηε ζηα θξηηήξηα επηινγήο είηε ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Μηα καηηά ζηνπο  

πίλαθεο 10-13 πνπ  παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β΄, θαηαδεηθλχεη φηη νη δηαθνξέο απηέο δελ 

εμεγνχληαη πάληα απφ ηε δηαθνξεηηθή θχζε θαη αλάγθεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ θαιχπηνληαη 

αιιά ζπρλά ζπλδένληαη κε ην δηαθνξεηηθφ ρξφλν ζέζπηζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη ηηο 

πεξηζηαζηαθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ρξνληθήο θαη πνιηηηθήο ζπγθπξίαο.  

Δλ φςεη απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη βαζηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηηο 

πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Γεκφζην ήδε αξηζκνχλ 15 ρξφληα εθαξκνγήο (λ. 

3051/2002), είλαη αλάγθε λα ζπζηαζεί κηα λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή –ζηελ νπνία ζα ήηαλ 

αλαγθαίν λα κεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο κειψλ ηνπ ΑΔΠ- ε νπνία, αθνχ επηδνζεί ζην δχζθνιν 

έξγν ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, λα επηρεηξήζεη ηελ απινπνίεζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο κε βαζηθφ ζηφρν ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 80 

ησλ θξηηεξίσλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ άξζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη αλάγθε πξηλ απφ ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα πξνζιήςεσλ λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπ ΑΔΠ (θάηη πνπ 

παξαδνζηαθά δελ γίλεηαη ή πάλησο δελ γίλεηαη απφ φινπο ηνπο ππνπξγνχο) γηαηί δελ ππάξρεη 

θακία ηξνπνπνίεζε ηέηνησλ δηαηάμεσλ πνπ λα κε δεκηνπξγεί παξελέξγεηεο θαη δηαδηθαζηηθά 

δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη εμ αξρήο θαη εγθαίξσο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, 

ελδερνκέλσο ζα ήηαλ ζθφπηκε θαη κηα ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. 

Με αθεηεξία ηηο γεληθέο απηέο επηζεκάλζεηο, αθνινπζεί κηα θαη‟ αλάγθελ ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο. 

α. Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγεί εχξπζκα είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ γηα ην εθάζηνηε επφκελν έηνο κέζα ζε έλα πιαίζην 

ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ. Ζ 

επηβνιή ηεο αλαινγίαο πξνζιήςεσλ –απνρσξήζεσλ (πνπ ζηαδηαθά έρεη κεησζεί ζε 1:4) 

απνηειεί κία αθνξκή γηα έλα πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνθεξχμεσλ θάζε έηνπο θαη ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνθαλψο γίλεηαη θάπνηνπ είδνπο πξνγξακκαηηζκφο ζην πιαίζην ησλ 

ιεγφκελεο θαηαλνκήο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ αλαινγνχλ.  

Απαξαίηεην φκσο ζπκπιήξσκα θάζε ηέηνηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν δπζηπρψο 

ειιείπεη είλαη ε ζπλελλφεζε κε ην ΑΔΠ σο πξνο ηε ρξνληθή θιηκάθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζιήςεσλ ζε έλα έηνο, ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη φπνηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο πξνζιήςεηο θαη ην ρξνληθφ νξίδνληα πεξάησζήο ηνπο.  

Έηζη φπσο ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή ην ζχζηεκα ηεο έλαξμεο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο 

πξφζιεςεο, ηα αηηήκαηα θνξέσλ γηα έλαξμε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πεξηέξρνληαη ζην ΑΔΠ 

απνζπαζκαηηθά θαη κε ηπραία ζεηξά. ηε ζπλέρεηα, εθθηλεί κηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ 

πξνθεξχμεσλ ε νπνία δηαξθεί απφ ιίγεο εκέξεο έσο πνιιέο εβδνκάδεο (θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηερλνγλσζία ηνπ θάζε θνξέα ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο αιιά θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα 

απνδερηεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΑΔΠ). Δλ ηέιεη ε ζεηξά κε ηελ νπνία απνζηέιινληαη νη 

πξνθεξχμεηο ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα λα αξρίζνπλ νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο εμαξηάηαη φρη 

απφ θάπνην πξνγξακκαηηζκφ αιιά απφ ηπραίνπο παξάγνληεο φπσο απηνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

αιιά θαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ν ίδηνο ν θνξέαο ή ν επνπηεχσλ ή ε επνπηεχνπζα 

ππνπξγφο γηα πξφηαμε θάπνησλ πξνθεξχμεσλ ζε ζρέζε κε άιιεο. Αθφκε ρεηξφηεξα, ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο αλαδεηεί πφξνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θάπνησλ πξνζιήςεσλ ζε έλα 

ππνπξγείν ή θνξέα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ έηνο, ελψ είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη νη 

πξνζιήςεηο ζα γίλνπλ θαη ζα επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ην επφκελν έηνο.  

Δίλαη αλάγθε αθνχ νινθιεξσζεί απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ν θαη‟ αξρήλ 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ηεο επφκελεο ρξνληάο, λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην ΑΔΠ 

κε ζθνπφ λα θαηαξηίδνληαη ξεαιηζηηθά θαη ηεξαξρεκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πξνζιήςεσλ γηα ην 

επφκελν έηνο. Ηδαληθά, απηή ε ζπλελλφεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ 

θάζε έηνπο.  
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β. χληαμε πξνθεξχμεσλ 

πσο εμεγήζεθε αλαιπηηθά ζην νηθείν θεθάιαην ηεο έθζεζεο, ην ΑΔΠ είλαη αξκφδην 

γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνθεξχμεσλ γηα ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφληκν θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ) θαη εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ην 

ελδηαθεξφκελν ππνπξγείν ή θνξέα. 

Καηά ην ζηάδην απηφ, δηαπηζηψλνληαη κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα:  

i) Έιιεηςε ελφο ζχγρξνλνπ πξνζνληνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  Σν ηζρχνλ Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα (50/2001) ηζρχεη επί 16 έηε, έρεη ηξνπνπνηεζεί απνζπαζκαηηθά θαη έρεη μεπεξαζηεί 

απφ ηα πξάγκαηα απφ κηα Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρζεθε ην ζρεηηθφ πξνζνληνιφγην.  

Παξάιιεια, ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ησλ πξνζφλησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε εηδηθνχο 

νξγαληζκνχο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θνξέσλ φπνπ δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ αιιά φρη κνλαδηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ εηδηθνχ πξνζνληνινγίνπ ησλ 

δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ πνπ θαηαξγήζεθε κε ην λ. 2812/2000 πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θαη απηφ δελ 

εθδφζεθε πνηέ.  

Ζ κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνζνληνινγίνπ δελ έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

πξνθεξχμεσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αιιά 

δεκηνπξγεί θαη ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά πξνβιήκαηα φπσο:  

- Γελ έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηηο ηερληθέο εηδηθφηεηεο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα ζρεηηθά πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην κεηαμχ. 

- Ο ηξφπνο απφδεημεο ηνπ εάλ έλα πηπρίν ε δίπισκα ηεο εκεδαπήο είλαη «αληίζηνηρν» ή 

«ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο» πξνο έλα άιιν πηπρίν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνθήξπμε κε ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ έρεη 

δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη εληαία πξνζέγγηζε απφ 

ηα αθαδεκατθά φξγαλα αλά ηελ επηθξάηεηα θαη απηφ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπ ΑΔΠ.  

- Ο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ηεο γισζζνκάζεηαο  (άξζξν 28 ηνπ ΠΓ πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

ηξεηο θνξέο) ρξήδεη εθζπγρξνληζκνχ. Γελ έρεη νξηζζεί ν πξνβιεπφκελνο θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο γισζζνκάζεηαο θαη ην ΑΔΠ δελ έρεη ηελ αξκνδηφηα 

νπζηαζηηθήο εθηίκεζεο ηίηισλ πνπ απνδεηθλχνπλ γλψζε μέλεο γιψζζαο. Σα θελά απηά έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα απνδεηθλχεηαη ε γλψζε κηαο ζεηξάο απφ μέλεο γιψζζεο (βαιθαληθέο, αξαβηθή, 

θηλεδηθή, πνξηνγαιηθή, ζνπεδηθή θ.ιπ.) κφλν κε πηπρίν ή ηίηιν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

ii) ξηα ειηθίαο: Χο γλσζηφλ, ε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ε ζρεηηθή 

θνηλνηηθή λνκνζεζία πξνβιέπνπλ, κεηαμχ άιισλ, λα κε γίλνληαη δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο ειηθίαο. 

Καη‟ εμαίξεζε, ε λνκνζεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηά πεξίπησζεο έθδνζεο ππνπξγηθήο 

απνθάζεσλ κε ηελ νπνία ηίζεληαη εηδηθά φξηα ειηθίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο πξνο πιήξσζε ζέζεηο 

εξγαζίαο φηαλ απηά επηβάιινληαη απφ ηε θχζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ ζέζεσλ.  
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Οη ζρεηηθψο εθδηδφκελεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο δελ πεξηέρνπλ εηδηθή γηα θάζε 

πεξίπησζε αηηηνινγία κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε λνκηκφηεηα ησλ πξνθεξχμεσλ 

πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηέο θαη ζεζπίδνπλ ηέηνηα φξηα ειηθίαο. Ήδε ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

έρεη δηαηππψζεη ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο θαη πξνο ην ίδην ην ΑΔΠ. Παξάιιεια, ε ίδηα ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία αλαζέηεη ζηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, ζπλεπψο θαη ην ΑΔΠ, ηελ επζχλε ειέγρνπ ηεο 

ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο απηήο θαηά ην κέηξν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Πέξαλ ηεο αλάγθεο λα 

ππάξρεη ηέηνηα εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ζθφπηκν ζα ήηαλ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ηέηνησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπ ΑΔΠ ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη εθ 

ησλ πζηέξσλ πξνβιήκαηα,  θαηά ηε θάζε δειαδή, ηεο έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο φηαλ δειαδή ζα 

έρεη ήδε εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε. 

γ. Αλαθνηλψζεηο  

Οη αλαθνηλψζεηο (βι. θεθάιαην 4.1.5), είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε 

λνκνζεζία γηα ηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ  επνρηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδνπνηφο δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλάεη κε ηηο πξνθεξχμεηο είλαη φηη ηηο 

αλαθνηλψζεηο δελ ηηο εθδίδεη ην ΑΔΠ αιιά ν θνξέαο κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ΑΔΠ θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ν ξφινο ηνπ ΑΔΠ πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ 

ζεξαπείαο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη πξνζιήςεηο ηνπ κε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κε 

θπξίσο θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ιηγφηεξν κε θξηηήξηα ζπλδεφκελα κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα 

θάζε ππαιιήινπ. 

Σα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα (γηα ηα νπνία ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία) έρεη παξαηεξεζεί 

κία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην σο επνρηθφ θαη έθηαθην 

πξνζσπηθφ θαηά 21,31% θαη κία κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαηά 5,6% 
*
 Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηε ζρέζε ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχρζεθαλ 

απφ ΑΔΠ ή αλαθνηλψζεθαλ απφ ηνπο θνξείο κεηά απφ έιεγρν ΑΔΠ: 5.584 πξνθεξπρζείζεο 

ζέζεηο έλαληη 12.125 ζέζεσλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ. 

Ζ εμέιημε απηή δε ζα ζρνιηαδφηαλ απφ ην ΑΔΠ εάλ ήηαλ βέβαην φηη πξάγκαηη νη 

πξνζιήςεηο αθνξνχλ ζε έθηαθην θαη επνρηθφ πξνζσπηθφ. Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζνχλ ηα 

αθφινπζα: ήδε έρεη θαηαξγεζεί
**

 ε δπλαηφηεηα ηνπ ΑΔΠ λα ειέγρεη εάλ πξάγκαηη 

εμππεξεηνχληαη κε ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ έθηαθηεο θαη επνρηθέο αλάγθεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη έρεη δηαηεξεζεί κφλν ν έιεγρνο ηνπ εάλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ δελ 

ππνθξχπηνπλ ζπκβάζεηο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ηέηνηνο ν αξηζκφο, ν ξπζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ θνξέσλ απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη ηα αηηήκαηα ειέγρνπ ησλ αλαθνηλψζεσλ ψζηε ν έιεγρνο, εθ ησλ 

πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφο θαη ζε βάζνο φζν ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

                                                           

*
 Σα ςτοιχεία αφοροφν ςτθν περίοδο 31.12.2013 ζωσ 31.12.2016 και ζχουν λθφκεί από τθν ιςτοςελίδα 

www.opengov.gr  
 
**

 Με το άρκρο 8 παρ.1 του ν. 4325/2015 καταργικθκε το άρκρο 9 παρ.8 του ν.3812/2009 

http://www.opengov.gr/
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Γελ είλαη ίζσο ηπραίν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ γξάθεκα ζηε ζει.111, φηη νη 

ελζηάζεηο θαη νη αηηήζεηο ζεξαπείαο ζηηο πξνθεξχμεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλνληαη δεθηέο 

θαηά 10% πεξίπνπ ελψ ην πνζνζηφ απνδνρήο ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ ζεξαπείαο ζηηο ζέζεηο 

επνρηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη δεθηέο ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 30%.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε ην έθηαθην θαη επνρηθφ πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα πξνζιακβάλεηαη κε γξήγνξεο δηαδηθαζίεο πξηλ παξέιζεη ε αλάγθε γηα ηελ νπνία ζα 

πξνζιεθζεί. Πξέπεη φκσο λα  γίλεηαη έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

ρξνληθή άλεζε ειέγρνπ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη εγξήγνξζε ησλ αξκφδησλ 

ειεγθηηθψλ νξγάλσλ σο πξνο ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα λα 

ραξαθηεξίδνληαη θάπνηεο ζέζεηο σο έθηαθην θαη επνρηθφ πξνζσπηθφ. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη νη 

αλάγθεο ζε επνρηθφ πξνζσπηθφ είλαη παγίσο επαλαιακβαλφκελεο θαη ζε πξνβιέςηκν ρξνληθφ 

ζεκείν θάζε έηνπο, ζα κπνξνχζε  λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη 

πίλαθεο ηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηνπο (π.ρ. γηα ηξηεηία) ψζηε λα 

απνζπκθνξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα είλαη δπλαηφο ν πιεξέζηεξνο έιεγρνο.  

δ. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ 

Δίλαη αλάγθε λα γίλεη κηα επαλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα παξαηεξνχληαη ηα εμήο πξνβιήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηα θξηηήξηα 

πξφζιεςεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ:  

i. ΄Δρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ελψ είλαη δεδνκέλν φηη δελ είλαη ίδηα ε 

επθνιία ή δπζθνιία κε ηελ νπνία θάζε ηκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ δίδεη έλα πςειφ βαζκφ ζηνπο θνηηεηέο 

ή ζπνπδαζηέο ηνπ. 

ii. Έρεη επίζεο ζεκαληηθή βαξχηεηα ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρψξα καο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ σο κέηξνπ ζχγθξηζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ. 

iii. Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο 

ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη σο πξνο ηε 

ζπλάθεηα απηήο πξνο ην αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο δε ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε θαηάξγεζε 

ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηελ απηνλφεηε ζεκαζία ηνπο. Αλαδεηθλχνπλ φκσο ηε 

ζεκαζία ηεο εηδηθήο γξαπηήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3812/2009 ε 

νπνία εθαξκφζηεθε ην 2009 θαη έθηνηε δελ επαλαιήθζεθε, πξνθαλψο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  

Τπφ ην θσο ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζην Γεκφζην κε έλα ζπλδπαζκφ α) εηδηθήο γξαπηήο 

δνθηκαζίαο πνπ ζα δηεμάγεηαη πεξηνδηθά (π.ρ. αλά ηξηεηία) θαη ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζα 

ηζρχνπλ γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ν λ. 3812/2009 πξνέβιεπε δεθαεηή ηζρχ) θαη β) 

ηππηθψλ πξνζφλησλ ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηδίσο ΠΔ θαη ΣΔ θαηεγνξίαο ζα 
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κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηνπο δηνξηζηένπο θαη έλα 

αξηζκφ επηιαρφλησλ.  

Απφ πιεπξάο ηνπ, ην ΑΔΠ ζα επαλεμεηάζεη ζην κέηξν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ηα κέξε 

εθείλα ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο νπζηαζηηθνπνίεζήο ηνπο.  

ε φ,ηη αθνξά ηα θξηηήξηα γηα ην επνρηθφ θαη έθηαθην πξνζσπηθφ, απηά έρνπλ θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα (αλεξγία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.ιπ.) θάηη πνπ είλαη ινγηθφ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

βξαρπρξφληα εξγαζία ρακειήο εμεηδίθεπζεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ιέεη φηη δελ πξφθεηηαη 

κφλν γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέζεηο θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επαλεμεηαζζεί ην φιν δήηεκα, αλάινγα 

θαη κε ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο ησλ ζέζεσλ.  

Σέινο, έλα πξφβιεκα πνπ αλαθχεηαη ζπρλά ζηελ πξάμε είλαη πσο φηαλ έλαο άλεξγνο 

πξνζιακβάλεηαη ζε κηα ζέζε έθηαθηνπ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα απνιχεηαη 

γηαηί δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ ιφγσ ηνπ φηη έγηλε δεθηή θάπνηα έλζηαζε ή αίηεζε 

ζεξαπείαο ζε βάξνο ηνπ, έρεη ζην κεηαμχ δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ. 

Διιείςεη λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ λα δίλεη ην δηθαίσκα επαλεγγξαθήο, ν άλζξσπνο ράλεη θαη 

ην επίδνκα αλεξγίαο (επεηδή πξνζιήθζεθε έζησ πξνζσξηλά) θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ αλέξγνπ ή θαη ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί σο 

βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζε επφκελε αλαθνίλσζε.  

ε. Ρπζκφο απνλνκήο δηθαηνζχλεο 

Δίλαη θπζηθφ θάπνηνη ππνςήθηνη λα ζεσξνχλ φηη αδηθνχληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ΑΔΠ θαη είλαη ζπληαγκαηηθφ ηνπο δηθαίσκα λα επηδεηνχλ ηελ άξζε απηήο ηεο θαηά ηελ άπνςή 

ηνπο αδηθίαο.  

Σν εξγαιείν ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο αζθείηαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο θαη ην ΑΔΠ έρεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηθιείδεο εθείλεο αζθαιείαο πνπ 

επηηξέπνπλ λα ειεγρζνχλ νη απνθάζεηο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηνπ απφ άιιεο ζπλζέζεηο θαη 

φπνηε ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη νη αλαγθαίεο δηνξζψζεηο (βι. θαη αλσηέξσ γηα ηα πνζνζηά ησλ 

ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ ζεξαπείαο πνπ γίλνληαη δεθηέο απφ ην ΑΔΠ).  

ε πεξίπησζε πνπ ε δηθαίσζε επέιζεη ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ ν νπνίνο δηθαηψλεηαη δελ μεπεξλά κία πεξίνδν 

νξηζκέλσλ εκεξψλ ή ην πνιχ εβδνκάδσλ.  

Σν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα είλαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ελ ηέιεη ν ππνςήθηνο 

πνπ δελ δηθαηψλεηαη απφ ην ΑΔΠ πξνζθεχγεη ζηα δηθαζηήξηα. πσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζει. 78 ν κέζνο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έθδνζε κηαο 

πξνθήξπμεο έσο ηελ πξφζιεςε ελφο ππνςεθίνπ πνπ δηθαηψζεθε απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα 

αλέξρεηαη ζε ελλέα (9) έηε.   

Ζ θαζπζηέξεζε απηή απνηειεί πξφβιεκα θαη γηα ηνλ ππνςήθην θαη γηα ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Γηα ηνλ κελ ππνςήθην ε πεξίνδνο ηεο δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο απνηειεί κηα 

εθθξεκφηεηα πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη νξηζηηθέο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ζηε δσή, 

πέξαλ βέβαηα ησλ ηπρφλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζε πεξίπησζε πνπ ζην 
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κεηαμχ δελ βξεη άιιε δνπιεηά. Ληγφηεξν πξνθαλήο αιιά εμ ίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

επίπησζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε: ζην κεζνδηάζηεκα πξνζιακβάλεηαη θάπνηνο πνπ εθ ησλ 

πζηέξσλ απνδεηθλχεηαη φηη δελ έπξεπε λα πξνζιεθζεί, ελ ηέιεη πξνζιακβάλεηαη θάπνηνο άιινο 

πνπ ζην κεηαμχ είλαη θαηά 9 ρξφληα κεγαιχηεξνο απφ ηφηε πνπ είρε ππνβάιεη ηελ αίηεζή ηνπ θαη 

ζην ηέινο ε Γηνίθεζε ζηειερψλεηαη θαη απφ ηνπο δχν ππνςεθίνπο κνινλφηη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηεο αθνξνχζε ζε κία ζέζε εξγαζίαο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ΑΔΠ δε ζα κπνξνχζε ζεζκηθά λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ 

ηαρχηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Σν πξφβιεκα φκσο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί πξηλ 

θζάζεη ζηα δηθαζηήξηα. Ζ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπζηαζηηθνπνίεζε 

ηνπ ηξφπν απφδεημεο ησλ πξνζφλησλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο 

νπνίεο ζθνπεχεη λα θηλεζεί ην ΑΔΠ ηα επφκελα ρξφληα κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ.  

ζη. Δηδηθά ζέκαηα 

α. Πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ: Ο ηειεπηαίνο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο έγηλε ην έηνο 2008. Έθηνηε, γηα ιφγνπο πνπ εθθεχγνπλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ΑΔΠ λα πξνζδηνξίζεη θαη αμηνινγήζεη, δελ έρεη δηελεξγεζεί άιινο ηέηνηνο 

δηαγσληζκφο. Αλακθίβνια, βέβαηα, ήηαλ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 

ν έιεγρνο ησλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ πηλάθσλ δηνξηζκψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαηέζεθε 

ζην ΑΔΠ ξφιν πνπ έθεξε ζε πέξαο παξά ηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ππήξραλ θαη ην 

γεγνλφο φηη κφιηο είρε αλαιάβεη  (18.7.2016) θαζήθνληα ε λέα ζχλζεζε ηεο Οινκέιεηαο.  

Γεδνκέλεο ηεο ζπδήηεζεο πνπ γίλεηαη γηα ην ζέκα απηφ, ην ΑΔΠ ζα ήζειε λα ηνλίζεη 

φηη είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγεη έλα ηέηνην δηαγσληζκφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δνζεί ν 

αλαγθαίνο ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ ζε φια ηα καζήκαηα, ηε 

δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ θαη ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί 18-24 

κήλεο, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη καθξφ γηα ηνλ βξαρππξφζεζκν 

πξνγξακκαηηζκφ ελφο Τπνπξγείνπ αιιά είλαη εχινγν εάλ ιάβεη θαλείο ππ‟ φςηλ ηνπ ηα νθέιε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ καθξνπξφζεζκα γηα ηελ παηδεία απφ ηελ πξφζιεςε ηαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε βαζηθφ θξηηήξην ηα απνηειέζκαηα ελφο γξαπηνχ δηαγσληζκνχ. Δμ άιινπ, γηα λα 

απνζπκθνξεζεί ε δηαδηθαζία, ζα κπνξνχζε ν δηαγσληζκφο λα κε γίλεη ηαπηφρξνλα γηα φιεο ηηο 

εηδηθφηεηεο αιιά ζηαδηαθά.  

ην πιαίζην ηψξα ησλ δηαδηθαζηψλ δηνξηζκνχ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη βέβαην 

φηη γηα λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο κέρξη ην επηέκβξην θάζε ρξνληάο, ε έλαξμή ηνπο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ίδηνπο έηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

κφλν ε δηαδηθαζία εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ δηαξθεί 3-4 κήλεο. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ 

φηη θαηά ηελ πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ππνβιήζεθαλ 2.949 ελζηάζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζε 62 εηδηθφηεηεο ησλ Κιάδσλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο (α΄βάζκηαο θαη 

β΄βάζκηαο), 43 εηδηθφηεηεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη 13 εηδηθφηεηεο Δηδηθνχ 

Δθπαίδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
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Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο.  Απφ απηέο δε ηηο ελζηάζεηο έγηλαλ δεθηέο ή ελ κέξεη δεθηέο  49,4%, 

πνζνζηφ πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν απφ θάζε άιιε θαηεγνξία πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ.  

Σέινο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερίδνληαη νη δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ. Γελ 

πξέπεη λα αγλνείηαη σο θξηηήξην ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη λα δίδεηαη θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ζηε δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζε κηα πεξίνδν πνπ δελ ήηαλ δηαθαλήο ε 

δηαδηθαζία δηνξηζκνχ αλαπιεξσηψλ.  

β. Δηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο: Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζιήςεηο εηδηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. πσο θαίλεηαη αλαιπηηθά, ζηε ζειίδα 39 ηεο έθζεζεο,  ζήκεξα, ην 45% 

ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην Γεκφζην θαηαιακβάλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ 

εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ (πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, ΑΜΔΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ, 

θαη νη ζπγγελείο α‟ βαζκνχ απηψλ, παιηλλνζηνχληεο Πφληηνη Οκνγελείο, Οκνγελείο 

πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, Έιιελεο ππήθννη πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο). Παξάιιεια, ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νξηζκέλα ζχκαηα ή ζπγγελείο ζπκάησλ δπζηπρεκάησλ ή εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ έηπραλ επξείαο δεκνζηφηεηαο.  

Γελ αλήθεη ζην ξφιν ηνπ ΑΔΠ λα ππεηζέιζεη ζε επηινγέο πνιηηηθήο θχζεο πνπ αθνξνχλ 

ζην πνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη πνηνη ζπγγελείο ζπκάησλ ζαλαηεθφξσλ πεξηζηαηηθψλ πξέπεη 

λα ηπγράλνπλ ηδηαίηεξνπ θαζεζηψηνο πξφζβαζεο ζην δεκφζην. 

Δπηζπκεί φκσο λα ηνλίζεη φηη ε επηινγή θαηάξηηζεο εηδηθψλ πηλάθσλ γηα ηελ πξψηε 

θαηεγνξία δεκηνπξγεί έλα πεξίπινθν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ πξνζιήςεσλ πνπ νδεγεί ζε 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο. Θα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φπσο ε πξνζαχμεζε 

ησλ κνξίσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο φπνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο νξηζζνχλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη πξνζιήςεηο ζα γίλνληαη ηαρχηεξα θαη ε δηθαηνινγεκέλε ελίζρπζε ησλ 

νκάδσλ απηψλ ζα ζπλαξηάηαη πάληνηε θαη κε ηα πξνζφληα ηνπο (ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ 

κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο) ή ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε έλα δηαγσληζκφ. Τπελζπκίδεηαη φηη ζήκεξα ην 

ζχζηεκα ηεο πξνζαχμεζεο ησλ κνξίσλ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζην επνρηθφ πξνζσπηθφ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ εγθαίξσο ηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

πξφζθαηα θαζηεξσζείζα πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 50%. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

i. γίλνληαη απνδεθηά πηζηνπνηεηηθά ανξίζηνπ δηαξθείαο πνπ είραλ θαζηεξσζεί πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ρνξήγεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ΚΔΠΑ,  

ii. ηη ζα γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

αμηνπνηεζνχλ άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο (π.ρ. ηξαπκαηηνθνξείο, λπρηνθχιαθεο 

θ.ιπ.). Πνηνο ζα είλαη ν θνξέαο πνπ ζα δηαπηζηψλεη εάλ κία ζέζε απφ ηε θχζε ηεο δελ  

πξνζθέξεηαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαπεξηψλ. Μέρξη ηψξα, ηε δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο 

θαηαιιειφηεηαο ηελ έθαλε ε ππεξεζία ζηελ νπνία γηλφηαλ ν δηνξηζκφο αιιά απηή ε 

δηαπίζησζε γηλφηαλ εμαηνκηθεπκέλα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νιφθιεξε 

εηδηθφηεηα –θαη φρη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο- δελ πξνζθέξεηαη ζα πξέπεη λα γίλεη απηή 

ε δηαπίζησζε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην (ελδερνκέλσο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο 
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απφθαζεο θαηά ηα πξφηππα ηεο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ θαη‟ εμαίξεζε θαζηέξσζε 

νξίσλ ειηθίαο).  

γ.  Παξαθνινχζεζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο δηεμάγεη επηζεσξήζεηο.  Σν 

ΑΔΠ (βι. θεθάιαην 5.1) δηελεξγεί είηε απηεπαγγέιησο είηε κεηά απφ ζρεηηθέο θαηαγγειίεο 

επηζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηεξήζεθε ε λνκηκφηεηα ζε δηαδηθαζίεο 

πξνζιήςεσλ. ηαλ ηα πνξίζκαηα δηαπηζηψλνπλ παξαλνκίεο απνζηέιινληαη ζηηο αξκφδηεο 

δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ είλαη λα είλαη ζε 

ζέζε ην ΑΔΠ λα παξαθνινπζεί ηε ζπλέρεηα πνπ έρνπλ απηέο νη ππνζέζεηο. Γπζηπρψο, ελψ νη 

δηνηθεηηθέο αξρέο ζπλήζσο αληαπνθξίλνληαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ελεκεξψλνπλ ην ΑΔΠ 

γηα ηε ζπλέρεηα πνπ δίδνπλ, δε ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα δηθαζηηθά φξγαλα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απνζηέιιεηαη ζηε δηθαηνζχλε κηα ππφζεζε, ην ΑΔΠ  δελ πιεξνθνξείηαη γηα ηελ θαηάιεμε ηεο 

ππφζεζεο.  

Ζ έιιεηςε απηή ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα αξζεί άκεζα, πφζσ κάιινλ πνπ νχηε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο δηθαηνζχλεο δελ ππάξρεη έλα ζχζηεκα ηδηαίηεξεο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο θαη 

ηαμηλφκεζεο ησλ ππνζέζεσλ παξάλνκσλ  πξνζιήςεσλ.  

δ. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην ΑΔΠ 

Ζ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΠ δελ είρε εκθαλείο επηπηψζεηο ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα, θαη ηδηαίηεξα ην 2016, κε ηελ επαλεθθίλεζε 

ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηε κείσζε ηεο αλαινγίαο απνρσξήζεσλ-πξνζιήςεσλ ην έξγν πνπ 

δηεθπεξαηψλεη ην ΑΔΠ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ ηείλεη λα θζάζεη ζηα πξν ηεο θξίζεο 

επίπεδα. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην έξγν πξνζηίζεηαη θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νινέλα 

δηεπξπλφκελν ξφιν ηεο Αξρήο ζηελ αμηνιφγεζε ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σέινο, δελ 

πξέπεη λα παξαβιέπνλαη θαη νη πξφζζεηεο επηπινθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε φπσο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλάθεηα πνπ έρνπλ ηα 

αθαδεκατθά ηνπο πξνζφληα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ζέζεηο, ή ε αχμεζε ησλ ελζηάζεσλ 

θαη ησλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο.  

Δλ φςεη απηψλ, είλαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔΠ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο (λνκηθήο, πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ) πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο απμεκέλεο 

πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηείαο. Ήδε, ζηα ηέιε ηνπ 2016 μεθίλεζε, κε απφθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο,  κία δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

ηνπ ΑΔΠ ε νπνία νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2017. Δθηηκάηαη φηη ε πινπνίεζή ηνπο 

ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΛΝΚΝΗ ΘΑΗ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ 2016 ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΡΝ ΑΠΔΞ Ή/ΘΑΗ ΡΗΠ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ 

1. Λόμοι 

Νφκνη θαη Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ, άκεζα ή έκκεζα, αθνξνχλ ην ΑΔΠ ή/θαη ηε δηαδηθαζία 

θαη ηα πξνζφληα πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην 

 ΝΟΜΟ 4361/2016 (ΦΔΚ 10/Α΄/1-2-2016) 

Άξζξν 24: Υαξαθηεξηζκφο ησλ απνθνίησλ ρνιψλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ σο απνθνίησλ 

Αλσηέξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ 

 ΝΟΜΟ 4366/2016 (ΦΔΚ 18/Α΄/15-2-2016) 

Κχξσζε ησλ απφ 24.12.2015 θαη 30.12.2015 Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. 

 ΠΝΠ (24.12.2015) 

Άξζξν 5: Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ΚΖΦΖ θαη Κέληξσλ Ρνκά (ρεηηθά κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ) 

Άξζξν 13: Παξάηαζε ηεο ζεηείαο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Κέληξα 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

 ΠΝΠ (30.12.2015) 

Άξζξν 6, παξ.1: Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ 

Άξζξν 12: Θέκαηα πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ εηδηθφηεηαο θαζαξηφηεηαο 

Άξζξν 14: Πξνζζήθε εδαθίνπ ζηελ παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4109/2013 -πκβάζεηο κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κίζζσζεο έξγνπ 

 ΝΟΜΟ 4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α΄/21-2-2016) 

Άξζξν 1,2: Σξνπνπνηήζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Η.Γ.1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 

(ρεηηθά κε Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα) 

Άξζξν 24: Ρπζκίζεηο γηα ην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Άξζξν 50: Κηλεηηθφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ παξαταηξηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, πιελ ησλ 

Ηαηξψλ Δ..Τ., εληφο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο Γ.Τ.Πε. 

Άξζξν 54: Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ΔΚΑΒ (Σππηθφ πξνζφλ ηεο εηδηθφηεηαο Γηαζψζηεο−Πιήξσκα 

Αζζελνθφξνπ) 

Άξζξν 75: Πξνζζήθε ζην άξζξν 18 ηνπ λ.2190/1994 (ρεηηθά κε ιήςε άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο) 

Άξζξν 97: Θέκαηα ζπκβάζεσλ θαζαξηφηεηαο ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
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 ΝΟΜΟ 4369/2016 (ΦΔΚ 33/Α΄/27-2-2016)*  

Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα − αμηνθξαηία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο)  

 ΝΟΜΟ 4370/2016 (ΦΔΚ 37/Α΄/7-3-2016) 

Άξζξν 68: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.4368/2016 (ζέκαηα λνζειεπηηθνχ, παξαταηξηθνχ 

θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ) 

Άξζξν 70: Σξνπνπνηήζεηο παξ. ΗΓ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (ρεηηθά κε 

Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα) 

Άξζξν 72: Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ λ. 4369/2016 (ρεηηθά κε ην Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ 

ηειερψλ θαη χζηεκα Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ) 

 ΝΟΜΟ 4373/2016 (ΦΔΚ 49/Α΄/1-4-2016) 

Άξζξν 33: Πεξηνξηζκφο εμαηξέζεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ Οκνζπνλδηψλ απφ ΑΔΠ 

 ΝΟΜΟ 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α΄/3-4-2016)* 

“Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

 ΝΟΜΟ 4381/2016 (ΦΔΚ 70/Α΄/20-4-2016) 

Άξζξν φγδνν: Γίπισκα Μεραληθνχ Γ΄ ηάμεσο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

 ΝΟΜΟ 4383/2016 (ΦΔΚ 72/Α΄/20-4-2016) 

Άξζξν ηξίην: Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 51/2012 (Α΄101) (Άδεηεο Οδήγεζεο) 

 ΝΟΜΟ 4384/2016 (ΦΔΚ 78/Α΄/26-4-2016) 

Άξζξν 51: Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ λ.4368/2016 (ρεηηθά κε ζπκβάζεηο γηα θαζαξηφηεηα 

θηηξίσλ) 

 ΝΟΜΟ 4386/2016 (ΦΔΚ 83/Α΄/11-5-2016) 

Άξζξν 42 (Παξ. 9): Άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ ηνπ θνκκσηή-θνπξέα θαη ηερλίηε πεξηπνίεζεο 

ρεξηψλ πνδηψλ 

Άξζξν 51: πκπιήξσζε ηππηθψλ πξνζφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ Πιεξνθνξηθή 

Άξζξν 62: Δπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο επάξθεηαο ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

Άξζξν 75,76: ζέκαηα ζρεηηθά κε ΔΠΑ πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 

Άξζξν 77: Αληηζηνηρία ρνιψλ θαη Σκεκάησλ 

 ΝΟΜΟ 4389/2016 (ΦΔΚ 94/Α΄/27-5-2016)* 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ : ΤΣΑΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ Άξζξν 64: Σξνπνπνίεζε λ. 4093/2012 (Αλαινγία πξνζιήςεσλ θαη 

απνρσξήζεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ) 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ Άξζξα 108-126: Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ 

   Άξζξα 127-130: Γεκφζηα Αξρή Ληκέλσλ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄ : ΤΣΑΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ΄ Άξζξν 170-171: Σξνπνπνηήζεηο Ν.4369/2016 (Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ 

ηειερψλ) 

 ΝΟΜΟ 4395/2016 (ΦΔΚ 110/Α΄/7-6-2016)* 

Άξζξν ηξίην: Ρχζκηζε ζεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

 ΝΟΜΟ 4403/2016 (ΦΔΚ 125/Α΄/7-7-2016) 

Άξζξν 16: Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αδεηψλ (άδεηεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ) 

Άξζξν 17: Αληηζηνίρηζε πθηζηάκελσλ αδεηψλ ειεθηξνιφγσλ 

Άξζξν 18: Πεξί ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Άξζξν 42: Ρχζκηζε ζεκάησλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο  

Άξζξν 44: πκβάζεηο γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο θηηξίσλ 

Άξζξν 50: Γηθαίσκα άζθεζεο μελαγνχ 

Άξζξν 58: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4389/2016 (Θέκαηα Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ) 

 ΝΟΜΟ 4410/2016 (ΦΔΚ 141/Α΄/3-8-2016) 

Άξζξν 48: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 4099/2012 (ρεηηθά κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ) 

Άξζξν 52 (Παξ. 7 – Πεξ. β): Θέκαηα επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ-Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

λ.4320/2015 

Άξζξν 65: Παξάηαζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

 ΝΟΜΟ 4411/2016 (ΦΔΚ 142/Α΄/3-8-2016) 

Άξζξν δέθαην φγδνν: Ρπζκίζεηο γηα ηξίηεθλνπο 

Άξζξν εηθνζηφ ηξίην: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.3051/2002 (Θέκαηα Αλεμάξηεησλ Αξρψλ)        

Άξζξν εηθνζηφ φγδνν: χζηαζε θαη θαηαλνκή ζέζεσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρνιήζεσο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ  

 ΝΟΜΟ 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) 

Άξζξα 347-359: χζηαζε ηεο ΑΡΥΖ ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ  

 ΝΟΜΟ 4413/2016 (ΦΔΚ 148/Α΄/8-8-2016) 

Άξζξν 77: Πξνζζήθε εδαθίνπ ζην άξζξν 21 ηνπ λ.2190/1994 (Θέκαηα Διιεληθήο Αεξνπνξηθήο 

Βηνκεραλίαο-Δ.Α.Β. γηα ζπκβάζεηο έξγνπ) 

Άξζξν 81: πκβάζεηο γηα ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) 
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 ΝΟΜΟ 4415/2016 (ΦΔΚ 159/Α΄/6-9-2016) 

“Ρπζκίζεηο γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.” 

 ΝΟΜΟ 4420/2016 (ΦΔΚ 175/Α΄/20-9-2016) 

Άξζξν ηξίην: Πξνζζήθε εδαθίνπ ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ ελάηνπ ηνπ λ. 4057/2012 (ζρεηηθά κε 

ηελ θαη‟ εμαίξεζε αλαθαηαλνκή ησλ δηνξηζηέσλ, ηεο 1ΔΓ/2016 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΔΠ, ζε 

άιιε ππεξεζία ή επνπηεπφκελν θνξέα ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ) 

 ΝΟΜΟ 4427/2016 (ΦΔΚ 188/Α΄/8-10-2016) 

«χζηαζε Αξρήο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, Αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο» 

 ΝΟΜΟ 4429/2016 (ΦΔΚ 199/Α΄/21-10-2016)* 

Άξζξν 1-13: «Διιεληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο» 

Άξζξν 16: Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4099/2012 (ζρεηηθά κε ζπκβάζεηο θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ) 

 ΝΟΜΟ 4430/2016 (ΦΔΚ 205/Α΄/31-10-2016)* 

Άξζξν 63: Κάιπςε αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο, ζίηηζεο θαη θχιαμεο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

Άξζξν 64: Έληαμε καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 

Άξζξν 69: Παξάηαζε Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

Άξζξν 74: Κξηηήξηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ ζε δξάζεηο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 

 ΝΟΜΟ 4439/2016 (ΦΔΚ 208/Α΄/30-11-2016) 

Άξζξν 29:  Ρχζκηζε επαγγέικαηνο κεραληθνχ 

 ΝΟΜΟ 4440/2016 (ΦΔΚ 224/Α΄/2-12-2016)* 

“Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηνπ λ. 4369/2016, 

αζπκβίβαζηα θαη πξφιεςε ησλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.” 

 ΝΟΜΟ 4443/2016 (ΦΔΚ 232/Α΄/9-12-2016)* 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο, ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ γηα ηε 

δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία θαη 

ηεο Οδεγίαο 2014/54/ ΔΔ πεξί κέηξσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

*Με αζηεξίζθν επηζεκαίλνληαη νη λφκνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίζεθε ρξήζηκν γηα ηνλ αλαγλψζηε 

λα παξαηεζεί ζχληνκε πεξίιεςε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεψλ ηνπο (βι. ζει. 15,16) 
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2. Ιοιπέρ νομοθεηικέρ διαηάξειρ  

 

Π.Τ.. 

Με ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 27 (ΦΔΚ 243/Α΄/30.12.2016) παξαηάζεθε 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ε ηζρχο ηεο 33/2006 Πξάμεσο 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη, κε ηελ νπνία (άξζξν 2,3) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ησλ θαη’ εμαίξεζε πξνζιήςεσλ, δηνξηζκψλ θαη ζπλάςεσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ. 

 

 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 6.1714/5.1504 απφθαζε (ΦΔΚ 424/Β΄/22.02.2016) ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο-Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ − 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηαξηίδεηαη ε Γξάζε «ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΔΧ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2014−2020». Μεηαμχ άιισλ 

θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ Γξάζεο θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΑΔΠ ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο απηήο. Σξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 6.8208/5.7245 απφθαζε (ΦΔΚ 

1669/10.06.2016) ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ Τπνπξγψλ. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. Φ12/29247/Γ4 απφθαζε (ΦΔΚ 513/Β΄/29.02.2016) ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ρνξεγείηαη αληηζηνηρία επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ θαηφρσλ ηίηισλ εηδηθνηήησλ Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηα 

αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαηφρσλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ εηδηθνηήησλ 

πξνυθηζηάκελσλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ ήδε 

απνλεκεζεί κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα: α) ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ λ. 2009/1992 (Α΄ 18) θαη 

β) ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 9 ηνπ λ. 3879/2010 (Α΄ 163), θαζψο θαη γ) κε ηελ, θαηά πεξίπησζε, 

θαηά ην ρξφλν θηήζεο ηνπ ηίηινπ, ηζρχνπζα λνκνζεζία εθάζηνπ θαζ‟ χιελ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ. Σξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 46180 απφθαζε (ΦΔΚ 

2670/26.08.2016) ηνπ σο άλσ αλαθεξνκέλνπ Τπνπξγνχ. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/494/νηθ.9783 απφθαζε (ΦΔΚ 1106/Β΄/19.04.2016) ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ξπζκίδνληαη ηα 

εηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ πνπ 

πξνθεξχρζεθε απφ ην ΑΔΠ κε ηελ ππ‟ αξηζ. 8/1997 πξνθήξπμε, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3320/2005 (Α΄ 48) θαη θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξψο ε αξκνδηφηεηα 

ηνπ ΑΔΠ. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. ΓΗΓΚ/Φ.33/νηθ.11199 απφθαζε (ΦΔΚ 1223/Β΄/27.04.2016) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζπληζηάηαη ζην αληίζηνηρν Τπνπξγείν, Δηδηθφ 

πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΗ..Δ.Π.), ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ επηινγή 

Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ. Με ηελ σο άλσ απφθαζε νξίδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ 

Δηδηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθηφο ησλ άιισλ ζπκκεηέρνπλ δχν (2) κέιε ηνπ ΑΔΠ, εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο νξίδεηαη Πξφεδξνο. 
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 Με ηελ ππ‟ αξηζ. νηθ. 16961 απφθαζε (ΦΔΚ 1410/Β΄/19.05.2016) ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο-Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ν κέγηζηνο 

επηηξεπφκελνο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη, ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

γηα ην έηνο 2016. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 1.1/6063 απφθαζε (ΦΔΚ 1646/Β΄/09.06.2016) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4375/2016 (Λνηπέο δηαηάμεηο γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ) γηα ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ ζηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο. Καζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαη νξίδεηαη ην ΑΔΠ αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ πξφζιεςεο. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 2/58700/0004 απφθαζε (ΦΔΚ 1965/Β΄/30.06.2016) ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επηινγή ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Ζ επηινγή απηή γίλεηαη απφ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Δπηινγήο, ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4389/2016 θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ 

αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ ΑΔΠ.  

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 112158/Δ2 απφθαζε (ΦΔΚ 2133/Β΄/11.07.2016) ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαινχληαη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδσλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο γηα έληαμε ζηνπο πίλαθεο 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη δίλεηαη ζην 

ΑΔΠ ε αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ, θαζψο θαη ηεο 

εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 113776/Δ2 απφθαζε (ΦΔΚ 2176/Β΄/13.07.2016) ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαινχληαη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θιάδσλ ΠΔ16.01, ΠΔ16.02, ΠΔ17.13, ΠΔ17.14 θαη ΣΔ16, γηα έληαμε ζηνπο 

πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνι. έηνπο 2016-2017 θαζψο θαη νη 

εκπεηξνηέρλεο ηδηψηεο γηα ηελ έληαμε ζε πίλαθα κνπζηθψλ εηδηθεχζεσλ σξνκηζζίσλ γηα 

πξφζιεςε ζηα Μνπζηθά ρνιεία γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. Δπί ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε, ην ΑΔΠ εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο θαη 

ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 116424/Γ3 απφθαζε (ΦΔΚ 2217/Β΄/18.07.2016) ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο ησλ: α) πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) θαη β) πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.Β.Π.) γηα ηηο δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο - ΚΔ.Γ.Γ.Τ., Δ.Γ.Δ.Α.Ϋ, .Μ.Δ.Α.Δ., θαζψο θαη 

ζηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γελ. 

Παηδείαο. Σν ΑΔΠ νξίδεηαη σο ην αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 116492/E2 απφθαζε (ΦΔΚ 2218/Β΄/18.07.2016) ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαινχληαη νη ππνςήθηνη αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη 
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εθπαηδεπηηθνη Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, γηα έληαμε ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ 

θαη πξφζιεςε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 θαη δίλεηαη ζην ΑΔΠ ε αξκνδηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ, θαζψο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 118640/Γ3 απφθαζε (ΦΔΚ 2272/Β΄/21.07.2016) ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαινχληαη νη ππνςήθηνη γηα πξφζιεςε πξνζσξηλψλ 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ απφ ηνπο θιάδνπο ηνπ Δ.Δ.Π. θαη αλαπιεξσηψλ απφ ηνλ 

θιάδν ΓΔΗ Δ.Β.Π. γηα ηηο δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. Σν 

ΑΔΠ, φπσο πξνβιέπεηαη, είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ. 

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. 11.1/14578 απφθαζε (ΦΔΚ 3795/Β΄/25.11.2016) ηνπ Τπνπξγνχ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4375/2016 (ΦΔΚ 51 Α΄) ζρεηηθά κε ηεο 

πξνζιήςεηο ζηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 

2190/1994. Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξνβιέπεηαη φηη ν έιεγρνο ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο γηα 

ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ πξφζιεςεο δηελεξγείηαη απφ ην ΑΔΠ.  

 Με ηελ ππ‟ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.46/2267/νηθ.32096 απφθαζε (ΦΔΚ 4123/Β΄/21.12.2016) ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ – Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηεμαγσγή ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαηά ηεο δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, Γηεχζπλζεο θαη Σκήκαηνο. (ρεηηθφ 

άξζξν 29 λ.4369/2016 βι. ζει. 15). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β-ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΞΝ ΟΘΚΗΕΝΛ ΡΗΠ ΞΟΝΠΙΖΤΔΗΠ ΠΡΝ 
ΓΖΚΝΠΗΝ 

 

Πίλαθαο 10: Πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ 

ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΔΠ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

1. 

Πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε γξαπηφ 

δηαγσληζκφ. 

→ Ζκδοςθ προκιρυξθσ κζςεων  
→ Διενζργεια γραπτοφ διαγωνιςμοφ  
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άξζξν 17 

λ.2190/1994 

2. 
Γξαπηφο Γηαγσληζκφο 

Δθπαηδεπηηθψλ. 

→ Ζκδοςθ προκιρυξθσ  
→ Διενζργεια γραπτοφ διαγωνιςμοφ 
→ Ζθδνζε πηλάθσλ επηηπρφλησλ. 

λ.2525/1997 & 

λ.3848/2010 

3. 

Πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. 

→ Ζκδοςθ προκιρυξθσ κζςεων 
→ Διεξαγωγι διαδικαςίασ 
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άρθρο 18 
ν.2190/1994 

→ Έθδνζε πξνθήξπμεο ζέζεσλ γηα ηε 

ζηειέρσζε ηεο Κ.Τ & Π.Τ ηνπ ΓΛΚ 
→ Διεξαγωγι διαδικαςίασ 
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άξζξν 186 

λ.4261/2014 

→ Έθδνζε πξνθήξπμεο ζέζεσλ γηα 

ζηειέρσζε Τπεξεζίαο Αζχινπ, Πξψηεο 

Τπνδνρήο και Αξρήο Πξνζθπγψλ 
→ Διεξαγωγι διαδικαςίασ  
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άξζξν 18 

λ.4058/2012 

→ Έθδνζε πξνθήξπμεο ζέζεσλ 
→ Δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο 
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άξζξν 20 

λ.4325/2015 

4. 

Πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ 

λνζειεπηηθνχ θαη 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

κε Κπιηφκελν Πίλαθα 

→ Έθδνζε πξνθήξπμεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

Κπιηφκελνπ Πίλαθα 
→ Δηεμαγσγή δηαδηθαζίασ 
→ Ζκδοςθ προκιρυξθσ κζςεων 
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άρθρο 7 
ν.3868/2010 

→ Με ηε δηαδηθαζία ηνπ θπιηφκελνπ πίλαθα 

επηιαρφλησλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ, ΣΔ, 

ΓΔ Ννζειεπηηθήο, ΣΔ Μαηεπηηθήο, ΣΔ 

Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο θαη ΣΔ 

Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Απφθαζε 

10/2005 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ). 

Άξζξν 3 

λ.3320/2005 

5. 

Πξνζιήςεηο Δηδηθνχ 

Δπηζηεκνληθνχ 

Πξνζσπηθνχ 

→ Ζκδοςθ προκιρυξθσ κζςεων 
→ Δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο 
→ Ζθδνζε πηλάθσλ δηνξηζηέσλ. 

Άξζξν 19 

λ.2190/1994 
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ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΔΠ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

6. 

Πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απφ πίλαθα 

επηιαρφλησλ 

→ Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε 

πξνζσπηθφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

εθδνζεί εθ λένπ πξνθήξπμε γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ αθνξνχλ 

φκνηνπο θιάδνπο-εηδηθφηεηεο θαη 

πξφζζεηα πξνζφληα κεηά απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ ΑΔΠ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ νηθείνπ θνξέα, απφ πίλαθα 

επηιαρφλησλ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ 

ηνπ ΑΔΠ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

έρνπλ παξέιζεη ελλέα (9) κήλεο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ 

δηνξηζηέσλ ζε ΦΔΚ. 

Άξζξν 8 

λ.4210/2013 
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Πίλαθαο 11: Πξνζιήςεηο ΗΓΟΥ, ΜΔ, ΚΟΥ, Απηεπηζηαζία 

ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΟΥ, ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ       ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

1. 
Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα 

απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο 

αλάγθεο. 

→ Έιεγρνο σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ. 

Άξζξν 20 λ.2190/1994 

2. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα 

θάιπςε παξνδηθψλ ή 

επνρηαθψλ αλαγθψλ. 

→ Ζγκριςθ ανακοίνωςθσ 
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη ελζηάζεσλ. 

Άξζξν 21 λ.2190/1994 

3. 
Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

→ Ζγκριςθ ανακοίνωςθσ  
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη ελζηάζεσλ. 

Άξζξν 6 λ.2527/1997 

Άξζξν 10 λ.3812/2009 

Άξζξν 2 λ.2190/1994 

4. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα 

αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή 

επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ 

αλαγθψλ κε δίκελεο ζπκβάζεηο 

ή ηξίκελεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ 

ππξαζθάιεηα θαη ζηελ 

λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ 

αθηψλ. 

→ Έιεγρνο σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ.  

Άξζξν 14 παξ. 2 

λ.2190/1994  

Άξζξν 1 παξ. 2 

πεξ.(ηε) λ.3812/2009,  

Άξζξν 206 παξ. 1 λ. 

3584/2007, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη (άξζξν 41 παξ. 

2 λ.4325/2015 θαη 

άξζξν 9 λ.4350/2015)  

5. 

Πξνζιήςεηο εξγαηηθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

Γήκσλ κέρξη πέληε (5) 

εκεξνκίζζηα θαη΄ άηνκν. 

→ Έιεγρνο σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ. 

Άξζξν 14 παξ. 2 

λ.2190/1994 (πεξ. θ) 

Άξζξν 12 παξ. 2 

λ.4071/2012 

6. 

Δμεηδίθεπζε ησλ επνρηθψλ 

αλαγθψλ θαη πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςή 

ηνπο. 

→ Έθδνζε γλσκνδφηεζεο γηα ηηο 

επνρηθέο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Άξζξν 9 παξ. 8 

λ.3812/2009 

(Σξνπνπνίεζε από 

άξζξν 8 παξ. 1 λ. 

4325/2015): 

Καηάξγεζε 

ππνρξέσζεο παξνρήο 

γλσκνδόηεζεο από 

ΑΔΠ 

7. 
Έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηε 

γλεζηφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ 

έξγνπ. 

→ Έιεγρνο φηη νη ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ 

αηηνχληαη νη θνξείο λα ζπλάςνπλ 

δελ ππνθξχπηνπλ εμαξηεκέλε 

εξγαζία θαη δελ θαιχπηνληαη κε 

απηέο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

Άξζξν 10 λ.3812/2009 
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ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΟΥ, ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ       ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

8. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζε 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο 

«Γεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο κέζσ 

πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα» ηνπ ΔΠΑ 

→ Δπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ επηινγήο 

ζπκκεηερφλησλ/σθεινπκέλσλ απφ 

ηνπο Γηθαηνχρνπο. „ 

→ Έγθξηζε αλαθνηλψζεσλ 

→ Έιεγρνο λνκηκφηεηαο πηλάθσλ 

→ Δμέηαζε ελζηάζεσλ. 

Άξζξν 36 λ.4024/2011 

λ. 4152/2013  

(άξζξν πξώην παξ. ΙΓ, 

ππνπεξίπησζε ΙΓ.1) 

9. 
Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα 

εθηέιεζε έξγσλ κε 

απηεπηζηαζία ζηνπο ΟΣΑ. 

→ Έγθξηζε πξφζθιεζεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ 

Πίλαθα Αλέξγσλ 

→ Δμέηαζε ελζηάζεσλ 

→ Κχξσζε ηνπ Δηήζηνπ Κπιηφκελνπ 

Πίλαθα Αλέξγσλ. 

Άξζξν 40 λ.4024/2011 
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Πίλαθαο 12: Πξνζιήςεηο κε ζχκβαζε ΗΓΟΥ Δηδηθψλ Πεξηπηψζεσλ 

ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ (π.σ. ΚΑΣΑ ΠΑΡΔΚΚΛΙΗ ΚΑΘΔ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΞΗ ή ΔΠΑ ή ΔΔ ή ΑΜΤΝΑ). 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ       ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

1. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα 

αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη 

επεηγνπζψλ πεξηζηάζεσλ, γηα 

αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ή 

εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή θχιαμεο 

πξνζσπηθνχ (ζε Τπνπξγεία θαη 

ζηα επνπηεπφκελα απηψλ ΝΠΓΓ 

& ΝΠΗΓ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο 2 έηε. 

→ Γεκηνπξγία Παξαξηήκαηνο 

κε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα 

πξφζιεςεο.  

→ Έγθξηζε Αλαθνίλσζεο 
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη 

ελζηάζεσλ. 

Άξζξν 21 λ.2190/1994 
 & άξζξν 63 λ.4430/2016 

θαηά παξέθθιηζε θάζε 

γεληθήο θαη εηδηθήο 

δηάηαμεο. 

 

 

 

2. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 12 κήλεο 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή έξγνπ, γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δξάζεσλ: «Γνκέο Παξνρήο 

Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ». 

(ΔΠΑ 2014 -2020) 

→ Γεκηνπξγία Παξαξηήκαηνο 

κε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα 

πξφζιεςεο. 

→ Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ 

πινπνίεζεο Αλαθνίλσζεο (π.ρ. 

πιεξφηεηα θαθέινπ κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία) 
→ Έγθξηζε Αλαθνίλσζεο 
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη 

ελζηάζεσλ. 

παρ. 3 άξζξν 21 

λ.2190/1994  
 & άξζξν 74 λ. 4430/2016 

 

3. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 12 

κήλεο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

ή παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή έξγνπ 

(πγρξεκαηνδνηνχκελν ή 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ) 

→ Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ 

πινπνίεζεο Αλαθνίλσζεο (π.ρ. 

πιεξφηεηα θαθέινπ κε βάςθ τα 
οριηόμενα ςτθ νομοκεςία) 
→ Έγκριςθ Ανακοίνωςθσ  
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη 

ελζηάζεσλ. 

παξ. 3 άξζξν 21 

λ.2190/1994 

& ν. 4314/2014 (γηα 

ΔΠΑ 2014 – 2020). 

4. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 12 κήλεο 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή έξγνπ ζην 

πιαίζην Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ ΔΔ (Έξεπλα & 

Σερλνινγία, Γηαθξαηηθέο 

πλεξγαζίεο, πξνζθπγηθφ θ.α)  

→ Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ 

πινπνίεζεο Αλαθνίλσζεο 
(π.ρ. πιεξφηεηα θαθέινπ) 

→ Έγθξηζε Αλαθνίλσζεο  
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη 

ελζηάζεσλ. 

παξ. 3 άξζξν 21 

λ.2190/1994  

(Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζηε 

ζπκθσλία 

ρξεκαηνδόηεζεο <grand 

agreement> ή ζε εηδηθό 

θαηά πεξίπησζε λόκν πνπ 

αθνξά ηνλ εθάζηνηε 

θνξέα π.ρ. Τπεξεζία 

Αζύινπ). 
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ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ (π.σ. ΚΑΣΑ ΠΑΡΔΚΚΛΙΗ ΚΑΘΔ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΞΗ ή ΔΠΑ ή ΔΔ ή ΑΜΤΝΑ). 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ       ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

5. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ζπκβάζεσλ 

έξγνπ δηάξθεηαο έσο πέληε (5) 

εηψλ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο θαη αιινδαπψλ 

εηαηξεηψλ ή θνξέσλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ εζληθή 

άκπλα θαη αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο 

(ΔΑΒ)  

→ Πξνζαξκνγή θξηηεξίσλ 

πξφζιεςεο. 

→  Έγθξηζε Αλαθνίλσζεο 
→ Ζιεγρνο πηλάθσλ θαη 

ελζηάζεσλ. 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 

λ.2190/1994 όπσο 

ζυμπληρϊθηκε με το 
άρθρο 77 του 
ν.4413/2016. 
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Πίλαθαο 13: Δηδηθνί έιεγρνη-Γηαγσληζκνί 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ - ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ      ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

1. 
Δηδηθή γξαπηή δνθηκαζία 

(TEST) 

→ Έθδνζε πξνθήξπμεο διενζργεια 
γραπτισ δοκιμαςίασ  

→ Ζθδνζε πηλάθσλ κε ηε βαζκνινγία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Άξζξν 8 παξ. 3  

λ. 3051/2002 

2. 

Α) Πξαθηηθή Γνθηκαζία 

Β) Δμέηαζε κε ηε βνήζεηα 

Ζ/Τ ή άιισλ θαηάιιεισλ 

ζπζθεπψλ 

Γ) Δηδηθή γξαπηή δνθηκαζία 

→ ηηο πεξηπηψζεηο πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, 

ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ,πξνο δηαθξίβσζε 

εηδηθψλ γλψζεσλ ή/θαη δεμηνηήησλ 

πνπ ζπλάδνπλ κε ηα πξνζφληα ή ηα 

θαζήθνληα ησλ πξνο πιήξσζε 

ζέζεσλ 

Άξζξν 8 

λ.4210/2013 

(αληηθαηάζηαζε 

παξ. 7 άξζξν 18 

λ. 2190/1994) 

3. 

Πιήξσζε ζέζεσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ ηνκέα 

απφ επηιαρφληεο ηνπ 

γξαπηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 

1998. 

→ Τπνβνιή αηηήζεσλ θαη θαηάξηηζε 

πηλάθσλ βάζεη ησλ πξνθεξχμεσλ 

1ΔΓ θαη 2ΔΓ/2016. 

Άξζξν 38 

λ.4369/2016 

4. 

Πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθνχ 

ή δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΟΣΑ α΄ θαη 

β΄ βαζκνχ θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο. 

→ Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ή/θαη 

θαηφπηλ ελζηάζεσο ή θαηαγγειίαο 

έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

πξνζιήςεσλ. 

Άξζξν 12 παξ. 12 

λ.4071/2012 

5. 

Δπηινγή ηνπ κε πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο, ησλ Γνθίκσλ 

Ππξνζβεζηψλ Γεληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ησλ Δηδηθψλ 

Φξνπξψλ ηεο ΔΛ.Α. 

→ Δμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο (πεξί ΑΔΠ) 

Άξζξν 2 παξ. 2  

λ. 3812/2009 

6. 

Δπηινγή εηδηθνχ έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο. 

→ Δμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ. 
Άξζξν 2 παξ. 3  

λ. 3812/2009 

7. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

θνξέσλ πνπ εμαηξνχληαη 

από το ζχζηεκα 
προςλιψεων του 
ν.2190/1994 

→ Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ δηνξηζκνχ 

ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ θνξέα. 

Άξζξν 10 παξ. 6  

λ. 3051/2002 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ - ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ 

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ      ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

8. 

Δπηινγή ηνπ επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα λνζνθνκεία 

θαη ζηηο Μνλάδεο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

→ Έιεγρνο πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ (εθθξεκεί ε έθδνζε 

ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 

νηθείαο δηάηαμεο). 

 

Άξζξν 6 λ.4052/12 

& Άξζξν 9 

λ.4210/2013 

9. 

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο 

Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ 

Πηήζεσλ 

→ Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο ηνπ ΑΔΠ 

ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Άξζξν 10 

 λ. 4233/2014 

10. 

Δπηινγή πξνζσπηθνχ ζηελ 

ΣΑΤ ΑΔ (έληαμε 

εξγαδνκέλσλ πξψελ ΑΜΔΛ) 

→ Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

Άξζξν 117 

 λ. 4316/2014 

11. 

Καηάξηηζε πηλάθσλ 

θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη 

πηλάθσλ θαηάηαμεο 

αλαπιεξσηψλ Δηδηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

→ Γηελέξγεηα ειέγρνπ λνκηκφηεηαο 

πηλάθσλ θαη έιεγρνο ησλ 

ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

πίλαθεο απηνχο. 

Άξζξν ηξίην  

λ. 4395/2016 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ - ΓΟΑΦΖΚΑΡΑ 

Γξάθεκα 6: Γεσγξαθηθέο θαηαλνκέο ζέζεσλ πξνθεξχμεσλ/αλαθνηλψζεσλ 

το ςυνολικό αρικμό των προκθρυςςομζνων κζςεων τακτικοφ προςωπικοφ περιλαμβάνονται και οι 
προκθρφξεισ 1ΕΓ/2016 και 2ΕΓ/2016, οι οποίεσ αφοροφςαν ςε πλιρωςθ κζςεων από επιλαχόντεσ του 
γραπτοφ διαγωνιςμοφ ΑΕΠ 1998 

 

ημείωςη: ε κάκε περιφζρεια εμφανίηονται 2 αρικμοί. Ο πρϊτοσ εξ αριςτερϊν αφορά τθν αναλογία 

κζςεων ανά 100.000 κατοίκουσ (Απογραφή Πληθυςμοφ 2011), ενϊ εκείνοσ μζςα ςτθν παρζνκεςθ τον 

απόλυτο αρικμό. 
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ημείωςη: ε κάκε περιφζρεια εμφανίηονται 2 αρικμοί. Ο πρϊτοσ εξ αριςτερϊν αφορά τθν αναλογία 

κζςεων ανά 100.000 κατοίκουσ (Απογραφή Πληθυςμοφ 2011), ενϊ εκείνοσ μζςα ςτθν παρζνκεςθ τον 

απόλυτο αρικμό. 
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Γξάθεκα 7: Πξνθεξπρζείζεο Θέζεηο αλά είδνο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

 

67,27% 

15,26% 

16,01% 

0,25% 1,21% 

ΠΡΟΚΗΡΤΧΙΕΚΕ ΙΕΕΚ ΑΝΑ ΕΚΔΟ ΔΚΑΔΚΚΑΚΑ ΕΠΚΛΟΓΗ 
 

Εποχικό 

Γραπτόσ διαγωνιςμόσ του 1998 

ειρά Κατάταξθσ 

ΕΕΠ 

υμβάςεισ Μίςκωςθσ ζργου 
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Γξάθεκα 8: Πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο αλά ππνπξγείν ην έηνο 2016 

 

62,43% 11,19% 

7,15% 

5,73% 

4,60% 

2,18% 
1,86% 

0,36% 
0,29% 

2,63% 

0,95% 0,63% 

ΙΕΕΚ ΑΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΧΙΗΚΑΝ ΣΟ 2016 
 

ΤΓΕΛΑ & (Ε.Κ.Α.Β.) 

ΔΛΚΑΛΟΤΝΘ                                                                    

ΕΩΣΕΡΛΚΩΝ & ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΘΘ (ΤΠΘΡΕΛΕ 
ΑΤΛΟΤ) & ΕΚΝΛΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΛΟ 

ΠΑΛΔΕΛΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ                          

ΕΡΓΑΛΑ ΚΟΛΝ. ΑΦΑΛΛΘ & ΚΟΛΝ. ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ - 
ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ & ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ (ΩΜΑ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ 
ΕΡΓΑΛΑ) 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ (Γ.Γ. ΔΘΜΟΛΑ ΠΕΡΛΟΤΛΑ & Γ.Γ. 
ΔΘΜΟΛΩΝ ΕΟΔΩΝ) 

ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ & ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ 

ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΕΝΕΡΓΕΛΑ                                         

ΑΓΡΟΣΛΚΘ ΑΝΑΠΣΘΞΘ & ΣΡΟΦΛΜΩΝ                           

ΦΟΡΕΛ ΣΟΤ ΕΤΡΤΣΕΡΟΤ ΔΘΜΟΛΟΤ ΣΟΜΕΑ 

ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ ΑΡΧΕ 

ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ 
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Γξάθεκα 9: Υξνλνδηάγξακκα πξνθεξχμεσλ γηα ην έηνο 2016 

 



ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2016 

 

 

110 

Γξάθεκα 10: Αλαθνηλσζείζεο ζέζεηο Δπνρηθνχ Πξνζσπηθνχ αλά Τπνπξγείν  

 

0,47% 
0,02% 

40,01% 

12,71% 

29,05% 

17,75% 

ΑΝΑΚΟΚΝΩΙΕΚΕ ΙΕΕΚ ΕΠΟΧΚΚΟΤ ΠΡΟΩΠΚΚΟΤ ΑΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ 

 Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 
(2) 

 Εκνικισ Άμυνασ (45) 

 Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (3.860) 

 Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ & Σουριςμοφ (1.226) 

 Παραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ & 
Ενζργειασ (2.802) 

 Πολιτιςμοφ, Παιδείασ & Κρθςκευμάτων (1.712) 
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Γξάθεκα 11: Δλζηάζεηο (Έηε 2008 έσο 2016) 

 

 

ημειώςεισ: 

*  Σο ζτοσ 2016 ςυμπεριλαμβάνονται οι Ενςτάςεισ  Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των οποίων ο ζλεγχοσ υπιχκθ 

για πρϊτθ φορά ςτο ΑΕΠ   
1.  τισ ενςτάςεισ ζχουν ενςωματωκεί οι αιτιςεισ κεραπείασ και αντιρριςεισ. 
2.  Πριν το ν. 3812/2009 τθν ευκφνθ για τθν προκιρυξθ και τθ ςφνταξθ των πινάκων του τακτικοφ προςωπικοφ 

είχαν οι φορείσ και το ΑΕΠ  είχε μόνο τον ζλεγχο των πινάκων  διοριςτζων και των ενςτάςεων. Με τθ 
δθμοςίευςθ του ανωτζρω νόμου θ προκιρυξθ κα ο ζλεγχοσ των προςλιψεων τακτικοφ, ΛΔΑΧ, και ΕΕΠ 
περιιλκε ςτο ΑΕΠ.  

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

Γενικόσ 
τφποσ 

ΔΕΚΣΕ 180,0 524,0 697,0 6,0 3,0 16,0 38,0 86,0 125,0 

ΜΘ ΔΕΚΣΕ 1752,0 3366,0 4075,0 57,0 42,0 107,0 410,0 681,0 1395,0 

90,7% 

86,5% 
85,4% 

91,5% 88,8% 
91,8% 

9,3% 

13,5% 

14,6% 

9,5% 
90,5% 

6,7% 
93,3% 

13% 
87% 
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11,2% 

8,2% 
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ΔΣΟ 

Δλζηάζεηο γηα ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηα έηε 2008 - 2016 

ΜΘ ΔΕΚΣΕ ΔΕΚΣΕ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016* 

ΔΕΚΣΕ 1069,0 867,0 897,0 1013,0 1142,0 187,0 175,0 111,0 157,0 1458,0 

ΜΘ ΔΕΚΣΕ 3027,0 2858,0 3626,0 3059,0 4725,0 558,0 534,0 438,0 336,0 1491,0 

73,9% 76,7% 
80,2% 

75,1% 

80,5% 

74,9% 75,3% 79,8% 68,2% 

50,5% 

26,1% 
23,3% 

19,8% 

24,9% 

19,5% 

25,1% 24,7% 
20,2% 31,8% 

49,4% 

,0 
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ΔΣΟ 

Δλζηάζεηο γηα ζέζεηο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ηα έηε 2008 - 2016 

ΜΘ ΔΕΚΣΕ ΔΕΚΣΕ 
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Γξάθεκα 12: Δπηζθέςεηο ηζηνζειίδαο ΑΔΠ αλά 100 θαηνίθνπο έηνπο 2016 
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Γξάθεκα 13: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ Ηζηνζειίδαο ΑΔΠ αλά κήλα 

 

Γξάθεκα 14: Αξηζκφο Δπηζθέςεσλ Ηζηνζειίδαο ΑΔΠ ηα έηε 2012-2016 
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Γξάθεκα 15:Απεηθφληζε δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο γηα ηα έηε 2012 έσο 2016 
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Γενικό Πρωτόκολλο     


	a1
	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2016

