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 Σε απάντηση της 2320_393/3-12-2020 Ερώτησης και ΑΚΕ ,που κατέθεσαν 

στη Βουλή (61) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «17 

μήνες διακυβέρνησης ΝΔ, συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας προκειμένου να 

παρακαμφθεί το ΑΣΕΠ για την πραγματοποίηση αναξιοκρατικών προσλήψεων 

στο δημόσιο, παράλληλα με το μπαράζ διορισμών αποκλειστικά κομματικών 

προϊσταμένων, διευθυντών και διοικήσεων σε όλο το εύρος του δημόσιου 

τομέα», σας  γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής: 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

Το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ.28, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις 

του Ν. 3812/2009(ΦΕΚ 234/τΑ), που αφενός  μεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσληψης 

διορισμού σε όλους του Έλληνες πολίτες, αφετέρου δε διασφαλίζουν και προάγουν 

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

Τα θεσπιζόμενα κριτήρια πρόσληψης, όσο και ο προβλεπόμενος έλεγχος 



νομιμότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ, διασφαλίζουν την τήρηση των ως άνω 

αρχών και ισχύουν για όλους τους φορείς και για κάθε κατηγορία προσωπικού.  

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/02 (ΦΕΚ.220, τ.Α΄) σε 

συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ.28, τ.Α΄), το Α.Σ.Ε.Π. 

λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή, απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν 

υπόκειται  σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ, οι 

πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας.  

 Από τη διαδικασία ελέγχου του ΑΣΕΠ εξαιρούνται, συγκεκριμένες κατηγορίες 

προσωπικού,  έτσι όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του 

Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,  λόγω της φύσεως και του χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας πχ. το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι στρατιωτικοί, 

οι μετακλητοί υπάλληλοι κλπ. Επίσης εξαιρούνται και προσλήψεις που διενεργούνται 

μέσω των Παραγωγικών Σχολών των Υπουργείων, και συγκεκριμένα : 

1. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών), 

2. Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Υπουργείο Δικαιοσύνης), 

3. Διπλωματική Ακαδημία ( Υπουργείο Εξωτερικών), 

4. Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Υπουργείο Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής), 

5. Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη), 

6. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και  Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 

Υπαξιωματικών   (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 

 Η πρόσληψη του προσωπικού στους εν λόγω φορείς, μέσω των 

παραγωγικών Σχολών, διεξάγεται κατόπιν ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας, στο 

πλαίσιο πάντα της αξιοκρατίας, με βάση την κείμενη νομοθεσία και αφορά 

εξειδικευμένο προσωπικό με ιδιαίτερα προσόντα για την κάλυψη  ιδιαίτερων και 

συγκεκριμένων αναγκών των φορέων του δημοσίου. 

 Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται η επιλογή του τακτικού 

προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο έλεγχος της 

νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν 

φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του 

προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της 

αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης - ανακατανομής 

του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, 

από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού 

υπαλλήλου.   



 Η βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται με τη δημοσιοποίηση όλων των 

σταδίων της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. 

 Επίσης, ενόψει της πανδημίας του COVID 19, και του κινδύνου διασποράς 

του και προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα και με ταχύ ρυθμό η ολοκλήρωση 

ορισμένων προσλήψεων σε υπηρεσίες αιχμής , πχ. Υπουργείο Υγείας κλπ κατέστη 

αναγκαίο να εξαιρεθούν του ν. 2190/1994.  

 Σχετικά με τον εάν έχουν εκδοθεί νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις για 

προσλήψεις τακτικού ή έκτακτου προσωπικού κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994, 

για επιμέρους φορείς και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων αρμόδια να απαντήσουν 

είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία. 

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

 Με τις διατάξεις του άρ.36 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) θεσμοθετήθηκαν οι 

θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για 

την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, 

καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Στο ίδιο άρθρο ορίζονται οι προϋποθέσεις και 

η διαδικασία επιλογής τους από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του 

Δημοσίου βάσει μοριοδότησης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δίνεται 

εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, τον τύπο, τη δομή και το περιεχόμενο του 

πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για την υποβολή αίτησης στη διαδικασία 

επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα. Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου εκδόθηκε η 

αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2565/οικ.38046/1.11.2019, ΑΔΑ: ΨΛ6Ε465ΧΘΨ-ΗΤΖ (4061 

B’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι σχετικές 

προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019, ΑΔΑ:6Ζ4Η6Η6-ΣΥΨ και 

1ΥΓ/2020, ΑΔΑ: ΩΤΥΦ6Η6-ΑΝ3) και ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής και 

διορισμού τους από τους οικείους Υπουργούς.  

 

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.45 του ν.4674/2020 (Α΄ 53) αντικαταστάθηκαν 

τα άρ.84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) που αφορούν τις 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, 

αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, ν.π.δ.δ. καθώς και όλων των 

λοιπών φορέων του δημόσιου φορέα που εφαρμόζουν τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα για την πλήρωση θέσεων ευθύνης. Με το ίδιο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που 

αφορούν εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου για 



την επιλογή προϊσταμένων καθώς και λοιπά ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση 

και λειτουργία των αρμόδιων για επιλογή συλλογικών οργάνων.  

Συναφώς και σε ό,τι αφορά τις επιλογές προϊσταμένων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

α) στο Υπουργείο Εσωτερικών (τέως Διοικητικής Ανασυγκρότησης) έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, 

β) έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο προκήρυξης των οριζόντιων θέσεων ευθύνης των 

Υπουργείων, η θητεία των προϊσταμένων αυτών λήγει προσεχώς ή έχει προσφάτως 

λήξει και επίκειται η έκδοσή της, 

γ) έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΑΔΑ: ΨΔΘΚ46ΜΤΛ6-4ΧΘ) και 

βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων. 

 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 20-23) του ν.4735/2020 (Α΄197) 

ρυθμίζεται η επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα η πλήρωση των 

θέσεων των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, 

Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων 

η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και τους φορείς του άρθρου 

13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Η επιλογή διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή 

Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας ορίζονται, μαζί με τους 

αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ για τριετή θητεία. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η 

θέση καλύπτεται μεταβατικά και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 

(3) μήνες με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 

προσόντα διορισμού.  Επίκειται η έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου. 

 

             Ο  Υπουργός  

 

 

         Μαυρουδής Βορίδης 

 

Eσωτερική Διανομή 

Γραφείο  Υπουργού 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Ραγκούσης Ιωάννης  

2. Ζαχαράκης Κωνσταντίνος 

3. Αβραμάκης Ελευθέριος 

4. Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη 

5. Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) 

6. Αλεξιάδης Τρύφων 

7. Αναγνωστοπούλου Σία 

8. Αραχωβίτης Σταύρος 

9. Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος 

10. Βαγενά-Κηλαηδόνη  Άννα 

11. Βαρδάκης Σωκράτης 

12. Βέττα Καλλιόπη 

13. Βίτσας Δημήτριος 

14. Γκαρά  Αναστασία 

15. Γκιόλας Ιωάννης 

16. Δρίτσας Θεόδωρος 

17. Ελευθεριάδου  Σουλτάνα 

18. Ζεϊμπεκ Χουσεΐν 

19. Ζουράρις Κωνσταντίνος 

20. Ηγουμενίδης Νίικόλαος 

21. Θραψανιώτης Εμμανου 

22. Καλαματιανός Διονύσης - Χαράλαμπος 

23. Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 

24. Κατρούγκαλος Γεώργιος 

25. Κάτσης Μάριος 

26. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

27. Λάππας Σπυρίδων 

28. Μάλαμα Κυριακή 

29. Μάρκου Κωνσταντίνος 

30. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

31. Μουζάλας Ιωάννης 

32. Μπάρκας Κωνσταντίνος 

33. Μπουρνούς Ιωάννης 

34. Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 

35. Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα) 

36. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 



37. Παπαδόπουλος Σάκης 

38. Παπαηλιού Γιώργος 

39. Παπανάτσιου Αικατερίνη 

40. Παππάς Νικόλαος 

41. Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 

42. Πολάκης Παύλος 

43. Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

44. Σαντορινιός Νεκτάριος 

45. Σαρακιώτης Ιωάννης 

46.  Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος 

47. Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

48. Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

49. Σπίρτζης Χρήστος 

50. Συρμαλένιος Νικόλαος 

51. Τελιγιορίδου Ολυμπία 

52. Τζούφη Μερόπη 

53. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος) 

54. Φάμελλος Σωκράτης 

55. Φίλης Νίκος 

56. Φωτίου Θεανώ 

57. Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης) 

58. Χαρίτσης Αλέξιος 

59. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

60. Χρηστίδου Ραλλία 

61. Ψυχογιός Γεώργιος 
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