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Προς: 

Τη Βουλή των Ελλήνων      
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Τμήμα Ερωτήσεων 

 

Κοιν.:  
Ως: Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.): 2320/393/3-12-2020  

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2320/393/03-12-2020 Ερώτησης και Α.Κ.Ε., που κατέθεσαν       

στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Γ. Ραγκούσης κλπ (συνολικά 61), όπως 

αυτοί αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών 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», 

θέτουμε υπόψη σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα ακόλουθα: 

1.  Από τις 9-7-2019 μέχρι σήμερα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής,  

στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων 

(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) οι προσλήψεις μόνιμου και εκτάκτου προσωπικού γίνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ίσχυαν πριν τις 9-7-2019. 

2.  Με την υπ’ αριθμ. 16436οικ/07-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ5ΞΩ-ΧΓΒ) απόφασή μας 

(επισυνάπτεται) ανακλήθηκε εν μέρει η με αριθμό 56649/27-07-2018 (ΑΔΑ:7ΖΨΩ-Α87) 

παράνομη προκήρυξη του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων που αφορούσε πλήρωση θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης του 

Υπουργείου μας.  

Περαιτέρω, από τις 9-7-2019 μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιλογές 

Διευθυντών και Προϊσταμένων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις 

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής, στις 

Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων 

(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). 
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3.  Στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων και εποχιακών αναγκών των προαναφερόμενων 

υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατόπιν σχετικών αιτημάτων, 

εκδόθηκαν ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

ν. 2190/1994 (Α΄ 28) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και του άρθρου 64 Ν. 4590/2019 (Α΄ 17), και 

κατόπιν αντίστοιχων εγκριτικών αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π συνάπτονται ανά διαστήματα 

συμβάσεις εργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ως ακολούθως περιγράφονται ανά 

κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσιακή μονάδα: 

α) Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης:  

Σύμφωνα με την αριθ. 26789/17-04-2018 (Α.Δ.Α.: 67ΘΕΩ-Λ5Α) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.: 36053/7-5-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΟΦ1Ω-Ξ7Α), 42929/1-6-2018 

(Α.Δ.Α.: Ψ07ΛΩ-Υ0Λ), και 195/4-1-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΨΝΦΩ-24Χ) όμοιες αποφάσεις, στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπηρετούν 13 άτομα ειδικότητας ΥΕ 

Καθαριότητας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 

αναγκών καθαριότητας. Οι συμβάσεις των ανωτέρω παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας, 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και 

την ακόλουθη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του 

άρθρου 4 του ν. 4616/2019 (Α΄ 86), β) του άρθρου τεσσαρακοστού δευτέρου της από 20-3-2020 

ΠΝΠ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), γ) του άρθρου εικοστού όγδοου 

της από 1-5-2020 ΠΝΠ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και δ)  του 

άρθρου 70 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). 

β) Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες: 

• Η με αριθμό ΣΟΧ1/2020 (ΑΔΑ: 6Ψ26Ω-Τ6Ο), για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά πέντε (5) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών και 

Θράκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων και ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων. 

• Η με αριθμό ΣΟΧ2/2020 (ΑΔΑ: Ω51ΣΩ-ΘΝΡ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά, Λαμίας, 

Αιγαίου και Βόρειου Αιγαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων και 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 
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• Η με αριθμό ΣΟΧ3/2020(ΑΔΑ: Ω8Δ5Ω-1ΛΒ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παθολογοανατόμου. 

γ) Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων:  

Η με αριθμό ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση για την πρόσληψη, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών, συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού…». 

Σε κάθε περίπτωση, οι πίνακες κατάταξης των συμμετεχόντων, στις ως άνω ανακοινώσεις 

πρόσληψης με ΣΟΧ, αποστέλλονται άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ και κατά των πινάκων αυτών 

επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, η οποία κατατίθεται απευθείας στο 

ΑΣΕΠ. 

4. Για την πλήρωση θέσεων με τακτικό προσωπικό έχουν εκδοθεί: 

α) η με αριθμό 1Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 

μεταξύ άλλων, 7 θέσεων τακτικού προσωπικού στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Αρωγής και 8 θέσεων τακτικού προσωπικού στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού…». 

β) η με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, και 17 

θέσεων τακτικού προσωπικού στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού…».  

γ) η με αριθμό 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε, 

στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021, η πλήρωση μεταξύ άλλων και 

τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού…».  

δ) Ως προς τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στις δικαστικές υπηρεσίες ανά τη χώρα, 

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), με 

τις οποίες τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 

είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των δικαστηρίων της χώρας, χωρίς νέα 

προκήρυξη, μετά από σύμφωνή γνώμη του ΑΣΕΠ, από πίνακα επιλαχόντων: α) προηγούμενου 
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διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και β) από προκηρύξεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

3812/2009 (Α΄ 234), μεταξύ αυτών και από την προκήρυξη 8Κ/2017, όπως προβλέπεται 

αναλυτικά στις εν λόγω διατάξεις. Mετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την 

επέκταση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2017, προκειμένου να 

διοριστούν επιπλέον εκατόν εβδομήντα δυο (172) άτομα σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του 

κλάδου ΔΕ Γραμματέων, το ΑΣΕΠ έχει ήδη εκδώσει την από 14-12-2020 σχετική ανακοίνωση 

για την πλήρωση των εκατό (100) εκ των ανωτέρω θέσεων. 

Τέλος, επί της ως άνω Ερώτησης θα τοποθετηθούν οι συνερωτώμενοι Υπουργοί κατά το 

μέρος που έχουν αρμοδιότητα.  

 

Με εντολή Υπουργού 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη του Γραφείου  

 

 

Γαβριέλα Σαρρή 

 
Αριθμός σελίδων εγγράφου:          …5… 

Αριθμός σελίδων συνημμένων:     ….4... 

Σύνολο σελίδων:                            9 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1.Υπουργοί: 
 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
Εθνικής Άμυνας  
Εξωτερικών  
Επικρατείας (Γεραπετρίτης)  
Επικρατείας (Πιερρακάκης)  
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
Εσωτερικών  
Μετανάστευσης και Ασύλου  

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Οικονομικών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Προστασίας του Πολίτη 
Τουρισμού 
Υγείας 
Υποδομών και Μεταφορών 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

 

2.Βουλευτές: (συνολικά 61) 
 
Αβραμάκης Ελευθέριος 

 

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη  
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)  
Αλεξιάδης Τρύφων  
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)  
Αραχωβίτης Σταύρος  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος  
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα  
Βαρδάκης Σωκράτης  
Βέττα Καλλιόπη  
Βίτσας Δημήτριος  
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)  
Γκιόλας Ιωάννης  

Δρίτσας Θεόδωρος  
Ελευθεριάδου Σουλτάνα  
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος  
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν  
Ζουράρης Κωνσταντίνος  
Ηγουμενίδης Νικόλαος  
Θραψανιώτης Εμμανουήλ  
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος  
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)  
Κατρούγκαλος - Παναγιώτη Γεώργιος  
Κάτσης Μάριος  
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)  

Λάππας Σπυρίδωνας 
Μάλαμα Κυριακή 
Μάρκου Κωνσταντίνος 
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 
Μουζάλας Ιωάννης 
Μπάρκας Κωνσταντίνος 
Μπουρνούς Ιωάννης 
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα) 
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα) 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 
Παπαηλιού Γεώργιος 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 
Παππάς Νικόλαος 
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 
Πολάκης Παύλος 
Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 
Ραγκούσης Ιωάννης 
Σαντορινιός Νεκτάριος 
Σαρακιώτης Ιωάννης 
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) 
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Σπίρτζης Χρήστος 
Συρμαλένιος Νικόλαος 
Τελιγιορίδου Ολυμπία 
Τζούφη Μερόπη 
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος) 
Φάμελλος Σωκράτης 
Φίλης Νικόλαος 
Φωτίου Θεανώ 
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης) 
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης) 
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 
Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 
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