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Τη Βουλή των Ελλήνων 
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Τμήμα Ερωτήσεων 
 
ΚΟΙΝ: 
1. Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

 Σε απάντηση της 2060/24-11-2020 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή, 

τριάντα τρείς (33) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ως Πίνακας Αποδεκτών, με θέμα «Άδικη 

μείωση του ποσοστού εισαγωγής πολυτέκνων στο δημόσιο» στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Βασική αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι οι πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του δημοσίου 

τομέα, να καλύπτονται με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, μέσα από διαφανείς 

και αδιάβλητες διαδικασίες, που θα διενεργούνται από το ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη 

Συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, αρμόδια για τις προσλήψεις προσωπικού στο 

δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Τα θεσπιζόμενα κριτήρια πρόσληψης, όσο και ο προβλεπόμενος έλεγχος 

νομιμότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ, πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 

πρόσληψης – διορισμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες με βασικές αρχές την 

αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια για την είσοδο στη δημόσια διοίκηση.  

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, το Υπουργείο μας προωθεί 

μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το υφιστάμενο 

σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94. 

Για το σκοπό αυτό, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο  «Εκσυγχρονισμός 

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα». 

Όπως επισημαίνεται στο εν λογω νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναδιαμόρφωση και ο 

εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με απώτερο 

στόχο την πλήρωση θέσεων προσωπικού με τους καταλληλότερους εκ των 



υποψηφίων που μετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ενισχύοντας περαιτέρω το πολύτιμο κεκτημένο της 

διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση 

υποψηφίων.  

Στο προτεινόμενο άρθρο 13 του κατατεθέντος νομοσχεδίου προβλέπονται 

συγκεκριμένα ποσοστά κάλυψης στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων για 

ειδικές κατηγορίες υποψηφίων μεταξύ άλλων για πολύτεκνους και τρίτεκνους.  Πιο 

συγκεκριμένα: α) ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των 

προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά 

κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και β) 

ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων 

μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα 

καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. 

 

 

 

            Ο  Υπουργός  

 

 

        Μαυρουδής Βορίδης   

 

 Εσωτερική Διανομή 
Γραφείο  Υπουργού 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
1. Βαρδάκης Σωκράτης 
2. Αβραμάκης Ελευθέριος 
3. Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη 
4. Αλεξιάδης Τρύφων  
5.  Αναγνωστοπούλου Αναστασία 
6. Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος 
7. Βέττα Καλλιόπη 
8. Γκαρά Αναστασία 
9. Γκιόλας Ιωάννης 
10. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 
11.  Ηγουμενίδης Νικόλαος 
12. Θραψιανιώτης Εμμανουήλ 
13. Καλαματιανός Διονύσιος 
14. Κασιμάτη Ειρήνη 
15. Κόκκαλης Βασίλειος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 
Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 



16. Λάππας Σπυρίδων 
17. Μάλαμα Κυριακή  
18. Μαμουλάκης Χαράλαμπος 
19. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 
20. Μπάρκας Κωνσταντίνος 
21. Μωραϊτης Αθανάσιος 
22. Παππάς Νικόλαος 
23. Πούλου  Παναγιού (Γιώτα)  
24. Σαρακιώτης Ιωάννης 
25. Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 
26. Τελιγιορίδου Ολυμπία 
27. Τζάκρη Θεοδώρα 
28. Τσίπρας Γεώργιος 
29. Φάμελλος Σωκράτης 
30. Φωτίου Θεανώ 
31. Χαρίτου Δημήτριος 
32. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

33. Ψυχογιός Γεώργιος 
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