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Άρθρο 1 
Σκοπός - Αντικείµενο

1. Σκοπός του παρόντος είναι η αναµόρφωση του συ-
στήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα στην κατεύ-
θυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσµατι-
κότητας του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τον
δηµόσιο τοµέα, µε έµφαση στη διατήρηση και περαιτέρω
εµπέδωση του κεκτηµένου των αρχών της διαφάνειας,
της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η
ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρµόδιας για τις προσλήψεις
στον δηµόσιο τοµέα.  

2. Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση διαδικα-
σίας πλήρωσης θέσεων µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνι-
σµό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του
δηµόσιου τοµέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των
καταλληλότερων για τις προκηρυσσόµενες θέσεις υπο-
ψηφίων, καθώς και η ενδυνάµωση του ρόλου και της λει-
τουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης
και αποτελεσµατικότερης άσκησης των αρµοδιοτήτων
του.

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής του νόµου

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλοι οι φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στην
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄
143), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
του δηµόσιου τοµέα που δεν περιλαµβάνονται στη Γενι-
κή Κυβέρνηση όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
Στον κατά τα ανωτέρω δηµόσιο τοµέα και για την εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος και µόνο υπάγονται
σε κάθε περίπτωση:
α. Η Προεδρία της Δηµοκρατίας, ως προς το µόνιµο

προσωπικό της.
β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της,

σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός της.
γ. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και

δεύτερου βαθµού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις
τους.
δ. Οι συνταγµατικώς κατοχυρωµένες και λοιπές ανε-

ξάρτητες διοικητικές αρχές.
ε. Η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),η Έ-

νωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφερει-
ακές Ενώσεις Δήµων.
στ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισµός Προέδρου του

Διοικητικού Συµβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στο άρθρο
49Α του Κανονισµού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρι-
κές τους ανώνυµες εταιρείες.
ζ. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν

στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προύπολογισµού τους.
η. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και ανώνυµες

εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
θ. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ανατολι-
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κής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιού-
µενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 3801/2009 (Α΄ 163), των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων
και εν γένει των κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος
γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό.
ι. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της δηµοτικής αστυνο-

µίας.
ια. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

ως προς το επιστηµονικό, διοικητικό και βοηθητικό προ-
σωπικό, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
ιβ. Οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το

προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄:
α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
β. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρα-
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και
το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδή-
ποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δη-
µοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρο-
νται στην παρ. 1.
γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή τεχνο-

λογικών κέντρων, ιδρυµάτων και ινστιτούτων.
δ. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό των Υ-

πουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών. 
ε. Οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου, του κλάδου

επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρε-
σίας, του κλάδου εµπειρογνώµονων του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών, καθώς και το προσωπικό της εξωτερικής υπη-
ρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαµβάνεται επι-
τοπίως.
στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν

το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, καθώς και το ιατρικό προσω-
πικό του Ε.Ο.Δ.Υ., του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων
Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισµού Κατά των Ναρκω-
τικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), καθώς και οι κάθε είδους θεραπευτές
στους ίδιους φορείς για τα προγράµµατα απεξάρτησης
από τα ναρκωτικά και πρώην εξαρτηµένα από ναρκωτι-
κές ουσίες άτοµα.
ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων

της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των
λοιπών Εκκλησιών, δογµάτων και των εν γένει γνωστών
θρησκειών.
η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για

απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το
επιστηµονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευ-
σης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης,
συντήρησης και διαµόρφωσης µνηµείων και έργων τέ-
χνης, το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι
σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηµατοδοτού-
µενα έργα, καθώς και το καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθη-

τικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι
αναγκαίο για την προετοιµασία και την παρουσίαση των
έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο εγκεκριµένου καλλιτε-
χνικού προγράµµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 81 και 82
του ν. 1958/1991 (Α΄ 122), την παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και την παρ. Δ3 του άρθρου 69 του
ν. 2065/1992 (Α΄113).
θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάµενοι µηχα-

νικοί του θαλάµου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασ-
δήποτε υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου της παρ. 1, οι
πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγι-
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας, κα-
θώς και οι διαιτητές - µεσολαβητές του Οργανισµού Με-
σολάβησης και Διαιτησίας.
ι. Οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι συνεργάτες που προ-

σλαµβάνονται κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 46 έως 48
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), οι ειδικοί σύµβουλοι - επιστη-
µονικοί συνεργάτες - ειδικοί συνεργάτες των Ο.Τ.Α., κα-
θώς και το προσωπικό του άρθρου 47 του ν. 4484/2017
(Α΄ 110). 
ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθ-

µούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά
καθήκοντα.
ιβ. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή.
ιγ. Οι εισαγόµενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δη-

µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ιδ. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται από δηµόσιες

επιχειρήσεις ή τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρεί-
ες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας, όπου
έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της
σύµβασής του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απα-
σχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη
διάρκεια της σύµβασής του, απαγορεύεται.
ιε. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπι-

ση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συ-
νολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του
δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο
ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµ-
βασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο
φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πί-
νακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους
τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέ-
χρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π.
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης
της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπι-
στωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό
κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρµόζεται η
παρ. 8 του άρθρου 51.
ιστ. Το προσωπικό νοµικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαί-

ου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ.
1 του ν. 2716/1999, Α΄ 96).
ιζ. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση ει-

δικού προγράµµατος απασχόλησης ανέργων ατόµων µε
αναπηρία, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.).
ιη. Το προσωπικό που απασχολείται σε δήµους, περι-

φέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προ-
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γραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ή ειδικών προ-
γραµµάτων απασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται ή
υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
ιθ. Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνι-

µος Αντιπρόσωπος στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία
(Μ.Ε.Α.) στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και το προσωπικό της
Μ.Ε.Α. - Ο.Ο.Σ.Α. που προσλαµβάνεται επιτοπίως.
κ. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Οικονοµικής Διπλω-

µατίας στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α) Γε-
νεύης, καθώς και το προσωπικό του Γραφείου Οικονοµι-
κής Διπλωµατίας στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία
(Μ.Ε.Α) Γενεύης που προσλαµβάνεται επιτοπίως.
κα. Το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του Ελ-

ληνικού Οργανισµού Τουρισµού που προσλαµβάνεται ε-
πιτοπίως.

3. Για τράπεζες υπαγόµενες στην παρ. 1, οι διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται για προσλήψεις στον εισα-
γωγικό και τον αµέσως επόµενο αυτού βαθµό όλων των
κατηγοριών, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κα-
τά το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ . 

4. Φορείς του δηµόσιου τοµέα που εξαιρούνται από το
σύστηµα προσλήψεων του παρόντος δύνανται να ζητούν
από το Α.Σ.Ε.Π., να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες
πλήρωσης θέσεών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, αναλαµβάνοντας την απόδοση των σχετικών
δαπανών. Επί του αιτήµατος αποφασίζει το Α.Σ.Ε.Π..

5. Ειδικά για την επιλογή του µη πολιτικού προσωπι-
κού του Λιµενικού Σώµατος, των Δόκιµων Πυροσβεστών
Γενικών Υπηρεσιών, των Ειδικών Φρουρών, των Συνορια-
κών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου
χρόνου της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του προ-
σωπικού ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983
(Α΄ 35), η ένσταση ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συµ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), µε την τήρηση
της διαδικασίας και των προθεσµιών που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 3 
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

1. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά το άρ-
θρο 101Α και την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγµα-
τος. Αποστολή του Α.Σ.Ε.Π. είναι η εφαρµογή του θεσµι-
κού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπι-
νο δυναµικό των υπηρεσιών του Δηµοσίου µε όρους δια-
φάνειας, αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας, και ιδίως η
στελέχωση των υπηρεσιών αυτών µε διαδικασίες προ-
σλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κά-
θε θέση υποψηφίων.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδή-
ποτε έλεγχο νοµιµότητας ή σκοπιµότητας από κυβερνη-
τικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. 

3. Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από τριάντα πέντε (35) µέ-
λη, εκ των οποίων ένας (1) Πρόεδρος, τέσσερις (4) Αντι-
πρόεδροι και τριάντα (30) Σύµβουλοι.

4. Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. απολαύουν λειτουργικής ανε-
ξαρτησίας, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται, ούτε υπέ-
χουν αστική ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, για γνώ-
µη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που διε-
νήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο
Α.Σ.Ε.Π. ή σε άλλα όργανα, επιτροπές ή συµβούλια στα
οποία συµµετέχουν ως εκ της ιδιότητάς τους µε ειδικές
διατάξεις. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δό-
λου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους και η παραβίαση του καθή-
κοντος εχεµύθειας. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133) περί νοµικής υπεράσπισης εφαρµόζεται αναλό-
γως.

5. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Σύµβουλοι του
Α.Σ.Ε.Π. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, που απο-
λαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θη-
τείας των µελών του Α.Σ.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση ο-
ποιουδήποτε δηµοσίου λειτουργήµατος ή επαγγελµατι-
κής δραστηριότητας, καθώς και η άσκηση καθηκόντων
σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζε-
ται στην παρ. 1 του άρθρου 2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
ο διορισµός στο Α.Σ.Ε.Π. µελών Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε
βαθµίδος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, που εντάσσο-
νται στην κατηγορία της µερικής απασχόλησης στο ίδρυ-
µα προέλευσης, χωρίς να αναστέλλεται η άσκηση των
διδακτικών και ερευνητικών τους καθηκόντων. Διδακτικό
ή ερευνητικό έργο δύνανται να ασκούν και άλλα µέλη
του Α.Σ.Ε.Π., εφόσον δεν παρακωλύεται εξ αυτού η ά-
σκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν αδείας του Προέ-
δρου του Α.Σ.Ε.Π..

6. Το Α.Σ.Ε.Π. παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους
δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις
του.

7. Το Α.Σ.Ε.Π. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο
σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 43Α και 138Α του Κανονισµού
της Βουλής. 

8. Οι πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. εφαρµόζονται υποχρεωτικά
από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος.

Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες

1. Το Α.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για:
α) Την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ή την πρό-

σληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 5,
τη συγκρότηση των απαιτούµενων επιτροπών, τη διενέρ-
γεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον καθορισµό
των διοριστέων/προσληπτέων, µε την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 2.   
β) Τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις

ευθύνης προσωπικού του δηµόσιου τοµέα ή τη συµµετο-
χή σε αυτές, όπως ειδικότεροι νόµοι ορίζουν. Στα όργα-
να επιλογής µετέχουν κατά τα δύο πέµπτα (2/5) τουλάχι-
στον µέλη του Α.Σ.Ε.Π., το αρχαιότερο εκ των οποίων ο-
ρίζεται Πρόεδρος. Στην περίπτωση που η πρόσκληση εκ-
δίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. η πλειοψηφία των οργάνων επι-
λογής αποτελείται από µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Σχετικές κεί-
µενες διατάξεις που θεσπίστηκαν πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος παραµένουν σε ισχύ. Τον Πρόεδρο
αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθµιση µέλος του
Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειόνων µελών της ίδιας βαθµίδας
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το αρχαιότερο, σύµφωνα µε όσα οριζονται στην παρ. 4
του άρθρου 44 του παρόντος και τον Κανονισµό Λει-
τουργίας του Α.Σ.Ε.Π..

2. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί
να υλοποιεί έρευνες, δράσεις και έργα που σχετίζονται
µε τον σκοπό του και τους στρατηγικούς του στόχους
και να συµµετέχει σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα,
εν όλω ή εν µέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση ή από άλλους διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανι-
σµούς, καθώς και σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρη-
σιακά προγράµµατα. 

Άρθρο 5 
Προγραµµατισµός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων 

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού και εποχικού προ-
σωπικού που προβλέπονται στον ετήσιο προγραµµατι-
σµό ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης του
άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), υπάγεται στην αρ-
µοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 2.  

2. Το Α.Σ.Ε.Π. διαµορφώνει ετησίως τον προγραµµατι-
σµό του για τους διορισµούς ή τις προσλήψεις τακτικού
και εποχικού προσωπικού της παρ. 1 που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητά του, µετά από τη γνωστοποίηση από τη Γε-
νική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών του εγκεκριµένου ετήσιου
προγραµµατισµού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, ο ο-
ποίος συντάσσεται κατόπιν συνεργασίας του εν λόγω υ-
πουργείου µε το Α.Σ.Ε.Π.. Στη γνωστοποίηση αυτή, όσον
αφορά στις προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και προσω-
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα ειδικά περι-
γράµµατα θέσης, στα οποία αποτυπώνονται τα γενικά
και ειδικά προσόντα διορισµού. 

3. Αν για την πλήρωση θέσεων, τον διορισµό ή την
πρόσληψη προσωπικού απαιτείται έγκριση του Υπουργι-
κού Συµβουλίου ή της Επιτροπής της υπό στοιχεία
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), κατά
το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, ή του αρµόδιου κατά περί-
πτωση οργάνου, το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει στην έκδοση της
προκήρυξης µόνο εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη της έ-
γκρισης αυτής.

4. Το Α.Σ.Ε.Π., εάν διαπιστώσει ότι έγκριση ή απόφαση
για προσλήψεις προσωπικού παραβιάζει, στο σύνολό της
ή κατά ένα µέρος της, τους περιορισµούς των παρ. 2 και
3 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, διατυπώνει τη γνώ-
µη του προς το όργανο που ενέκρινε ή αποφάσισε τις
προσλήψεις, εισηγείται αντίστοιχη τροποποίηση και τη
γνωστοποιεί σε κάθε περίπτωση στον Πρωθυπουργό και
στη Βουλή διά του Προέδρου της. 

5. Για την εφαρµογή της παρ. 4 κοινοποιείται στο
Α.Σ.Ε.Π. κάθε πράξη ή απόφαση έγκρισης ή προγραµµα-
τισµού πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ο-
ρισµένου ή αορίστου χρόνου ή έγκρισης σύναψης συµ-
βάσεων έργου µε φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 6 
Προγραµµατισµός θέσεων για άτοµα µε αναπηρία 

1. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων µό-
νιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών
Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. επί των θέσεων που περιλαµβά-

νονται στον ετήσιο προγραµµατισµό ανθρώπινου δυνα-
µικού της δηµόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) καλύπτεται από άτοµα µε ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως
διαπιστώνεται από τις υγειονοµικές επιτροπές του Κέ-
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Επί του ποσοστού αυ-
τού δεν εφαρµόζεται το άρθρο 13 του παρόντος. Ο συ-
νολικός αριθµός των ανωτέρω θέσεων κατανέµεται στον
ετήσιο προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού της δη-
µόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 ανά Υ-
πουργείο και νοµικά πρόσωπα αυτού, ανά Ανεξάρτητη
Αρχή και ανά Αποκεντρωµένη Διοίκηση συµπεριλαµβα-
νοµένων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών. Ο καθορισµός των θέσεων ανά φο-
ρέα, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα διενεργείται µε από-
φαση του οικείου Υπουργού ή του Επικεφαλής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής κατά λόγο αρµοδιότητας. 

2. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται για τις θέσεις των φορέ-
ων της παρ. 1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ει-
δικού ένστολου προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας
όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων Δ.Ε. Χειρι-
στών Μηχανηµάτων Έργων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Τεχνικών
(όλες οι ειδικότητες), Δ.Ε. Φύλαξης, Υ.Ε. Προσωπικού
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υ.Ε. Υγειονοµικού
Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους αντα-
ποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και
των υπηρεσιών κοιµητηρίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
των νοµικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλά-
δων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύο-
νται στους οικείους οργανισµούς ή κανονισµούς. 

3. Οι φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται να προσλαµ-
βάνουν:
α) στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των κενών θέσεων

τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών,
τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών
τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουρ-
γείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής,
β) έναν δικηγόρο µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας

πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχο-
λούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις της περ. β΄ προκηρύσσονται σύµφωνα µε τις

ισχύουσες περί δικηγόρων διατάξεις.
4. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέµενων θέσε-

ων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών
από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχο-
λών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσο-
νται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις. 

5. Τα άτοµα µε κώφωση ή βαρηκοΐα µε ποσοστό ανα-
πηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίω-
ση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας της
παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), διορίζο-
νται ή προσλαµβάνονται στις προκηρυσσόµενες θέσεις
της παρ. 1, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξέ-
νης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθο-
ρίζεται ως απαιτούµενο τυπικό προσόν για την οικεία θέ-
ση από τον οργανισµό του φορέα.

Άρθρο 7 
Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού

και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα

1. Η πλήρωση των θέσεων µόνιµου προσωπικού και
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προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2
πραγµατοποιείται µε: 
α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό για Ειδικό Επιστη-

µονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και προσωπικό κατηγοριών
Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. ή
β) µε σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισµένων

και αντικειµενικών κριτηρίων για θέσεις µόνιµου προσω-
πικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου για άτοµα µε αναπηρίες, θέσεις
κατηγορίας Υ.Ε. και θέσεις µόνιµου προσωπικού και προ-
σωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου που καθορίζονται µε Πράξεις Υπουργικού
Συµβουλίου. 

2. Στην περίπτωση της παρ. 9 του άρθρου 51 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί του ετήσιου προγραµµατι-
σµού προσλήψεων, εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τις
παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του παρόντος πλήρωση θέ-
σεων από οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων
σε ισχύ σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του παρό-
ντος ή η έγκαιρη υπαγωγή στη διαδικασία του πανελλή-
νιου γραπτού διαγωνισµού, γίνονται µε σειρά προτεραιό-
τητας σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος.  

3. Για την πλήρωση των θέσεων των φορέων της παρ.
1 του άρθρου 2 ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλι-
κίας διορισµού ή πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται α-
πό τις γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισµούς. Ειδι-
κά ανώτατα όρια ηλικίας σε προκηρύξεις για πλήρωση
θέσεων προσωπικού φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2
που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των
καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, µπορεί να καθο-
ρίζονται µόνον κατ’ εξαίρεση και µε ειδική αιτιολόγηση,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 και του άρθρου 6 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232), µετά
από αίτηµα του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 8 
Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισµός 

1. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 πληρούνται, µε την
επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Μέ-
ρος Γ΄, µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό που διενερ-
γείται από το Α.Σ.Ε.Π..

2. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισµός για την πλή-
ρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. και µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέ-
ων της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π.
µια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη. Ο πρώτος πα-
νελλήνιος γραπτός διαγωνισµός διενεργείται το αργότε-
ρο έως το τρίτο τρίµηνο του 2022. 

3. Ο διαγωνισµός µπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά
στάδια και να αφορά µία ή περισσότερες προκηρύξεις. 

Άρθρο 9 
Δοµή και περιεχόµενο του πανελλήνιου 

γραπτού διαγωνισµού 

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισµός που αφορά
στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και µόνιµου προσωπικού
και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φο-
ρέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαµβάνει: 
α) εξέταση γνώσεων, 
β) δοκιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµα-

τικότητας. 
2. Η εξέταση γνώσεων της περ. α΄ της παρ. 1 περιλαµ-

βάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχοµένου,
καθώς και γνώσεων που συνδέονται µε τη φύση των συ-
γκεκριµένων κλάδων των προκηρυσσόµενων θέσεων. Η
δοκιµασία της περ. β΄ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιό-
τητες γλωσσικού και αριθµητικού συλλογισµού, δεξιότη-
τες ανάλυσης, επίλυσης προβληµάτων και ιεράρχησης
προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρα-
κτηριστικά που συνδέονται µε την αποτελεσµατικότητα
και την ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση της περ. α΄
της παρ. 1 και η δοκιµασία της περ. β΄ της παρ. 1 διενερ-
γούνται είτε µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών είτε µε ανάπτυξη κειµένου είτε µε συνδυασµό
των δύο.

3. Το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να τηρεί µητρώο θεµάτων, θεµα-
τοδοτών, κριτών/βαθµολογητών/αναβαθµολογητών.
Μπορεί επίσης να συνεργάζεται µε φορείς του Δηµοσί-
ου, καθώς και επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς
αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευµέ-
νων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνι-
σµού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιµασία της εργασια-
κής αποτελεσµατικότητας. 

4. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισµός είναι πλήρως
προσβάσιµος σε άτοµα µε αναπηρία, κάθως και σε άτοµα
µε έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων.

Άρθρο 10 
Δοµηµένη συνέντευξη - Πρόσθετες 

διαγωνιστικές διαδικασίες

1. Για θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται, πέραν των προβλεπό-
µενων στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, και α-
τοµική δοµηµένη συνέντευξη µε τους υποψηφίους. Με
τη δοµηµένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα
των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συ-
γκεκριµένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικα-
νότητα. Η δοµηµένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε
θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του φορέα και της
προκηρυσσόµενης θέσης σε συνάρτηση µε το γνωστικό
αντικείµενο, την εµπειρία, τις επιστηµονικές δηµοσιεύ-
σεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προ-
σόντα του υποψηφίου.

2. Κατόπιν αιτήµατος του φορέα και έγκρισης του
Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνι-
στικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότη-
τας των προσόντων των υποψηφίων ή της εµπειρίας
τους για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνι-
στικές διαδικασίες µπορεί να περιλαµβάνουν πρακτική
δοκιµασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Οι πρακτικές δο-
κιµασίες περιλαµβάνουν ιδίως τεστ προσοµοίωσης στο
αντικείµενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιµα-
σίες, δοκιµασίες ορθοφωνίας ή ψυχοµετρικά τεστ. Η ε-
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ξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της α-
παιτούµενης εµπειρίας και διενεργείται είτε µε τη µέθο-
δο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε µε ανά-
πτυξη κειµένου είτε µε συνδυασµό των δύο.

Άρθρο 11 
Βαθµολόγηση υποψηφίων

1. H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού που προβλέπεται
στο άρθρο 27 καθορίζει τον τρόπο βαθµολόγησης και τη
στάθµιση των απαντήσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγω-
νισµού ορίζει µε απόφασή της τον τόπο και χρόνο διε-
νέργειας του διαγωνισµού, τα εξεταστικά και βαθµολογι-
κά κέντρα, τα όργανα εποπτείας τους, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια. Τα θέµατα του γραπτού διαγωνι-
σµού καθορίζονται ή εγκρίνονται από την Κεντρική Επι-
τροπή Διαγωνισµού και µεταδίδονται ή διαβιβάζονται
ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Όταν η γρα-
πτή εξέταση γίνεται µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολ-
λαπλών επιλογών, η βαθµολόγηση των γραπτών µπορεί
να γίνεται µε χρήση µέσων ψηφιακής τεχνολογίας.

2. Σε εξέταση µε τη µέθοδο της ανάπτυξης κειµένου,
τα γραπτά βαθµολογούνται από δύο βαθµολογητές και
σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθµολογη-
τή, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση
της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 60. 

3. Η βαθµολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκι-
µασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικότητας
ορίζεται σε κλίµακα από 1-100 για κάθε µία. Με την προ-
κήρυξη ορίζεται συγκεκριµένη βαθµολογία, τουλάχιστον
50 σε κλίµακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθµό
της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιµέρους στοιχεία αυ-
τής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθµο-
λόγηση. 

4. Η βαθµολογία των υποψηφίων σταθµίζεται µε τους
ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: 
α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµα-

τικότητας: 50%.
Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο

πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικό-
τεροι συντελεστές για κάθε επιµέρους στοιχείο. 

5. Η βαθµολογία στον γραπτό διαγωνισµό αποτελεί το
άθροισµα της σταθµισµένης βαθµολογίας που συγκέ-
ντρωσε ο υποψήφιος στα επιµέρους στοιχεία αυτού. Η
συνολική βαθµολογία εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2)
δεκαδικών ψηφίων. 

Άρθρο 12 
Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων 

και εντοπιότητας  

1. Η βαθµολογία στον γραπτό διαγωνισµό υποψηφίων
των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακο-
λούθως: 
α. Κατά πέντε (5) µονάδες για τους κατόχους διδακτο-

ρικού διπλώµατος σε επιστηµονικό πεδίο που αναφέρε-
ται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύµφωνα µε την ταξι-
νόµηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. 
β. Κατά δύο (2) µονάδες για τους κατόχους αυτοτε-

λούς µεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτη-
σης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη. 
γ. Κατά µία (1) µονάδα για τους κατόχους ενιαίου και

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου

(integrated master). Οι προσαυξήσεις των περ. α΄, β΄ και
γ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδα-
κτορικού και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέ-
δου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσο-
τέρων του ενός διδακτορικών διπλωµάτων ή/και µετα-
πτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην
προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθµο-
λογείται επιπλέον ένας µόνο εξ αυτών των τίτλων και ε-
άν πρόκειται για µη οµοιόβαθµους τίτλους, βαθµολογεί-
ται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαµβάνοντας σε κάθε περί-
πτωση το ήµισυ των µονάδων που αντιστοιχούν στον οι-
κείο τίτλο σπουδών. 
δ. Κατά µία (1) µονάδα για τους κατόχους τίτλου άρι-

στης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ισπα-
νικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώ-
ση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο παράρτηµα γλωσσοµάθειας του
Α.Σ.Ε.Π., βαθµολογείται µε µισή (0,5) µονάδα. Η άριστη
γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη
ως απαιτούµενο πρόσθετο προσόν δεν µοριοδοτείται.
ε. Βάσει εµπειρίας ως εξής:
εα) Κατά µία (1) µονάδα λόγω εµπειρίας ενός (1) του-

λάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) µονάδες λόγω εµπειρίας δύο (2) του-

λάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) µονάδες λόγω εµπειρίας τριών (3)

τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) µονάδες λόγω εµπειρίας τεσσά-

ρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) µονάδες λόγω εµπειρίας πέντε (5)

τουλάχιστον ετών.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας

ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή η ά-
σκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτή-
τως αντικειµένου, µετά την απόκτηση του βασικού τίτ-
λου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη δια-
γωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις
οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη
λήψη της σχετικής άδειας.
Για την απόδειξη του χρόνου της εµπειρίας ο υποψή-

φιος προσκοµίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά το κρι-
τήριο β΄ της παρ. 1 και των παρ. 3-4 του άρθρου 29.
στ. Κατά είκοσι (20) µονάδες για τους µόνιµους κατοί-

κους των:
στα) Μικρών νησιωτικών δήµων.
στβ) Μικρών ηπειρωτικών και µικρών ορεινών δήµων.
στγ) Μεγάλων και µεσαίων νησιωτικών δήµων της Πε-

ριφέρειας Βορείου Αιγαίου.
στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών δήµων, καθώς και µεγάλων

ηπειρωτικών δήµων και δήµων πρωτευουσών νοµών της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και
Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δρά-
µας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης. 
ζ. Κατά δέκα (10) µονάδες για τους µόνιµους κατοί-

κους των:
ζα) Μεγάλων και µεσαίων νησιωτικών δήµων, εκτός
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των υπαγοµένων στην Περιφέρεια Αττικής µε πληθυσµό
άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, καθώς και ό-
σων υπάγονται στην υποπερ. δγ) της περ. δ΄ της παρ. 2.
ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών δήµων και δήµων πρωτευ-

ουσών νοµών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτί-
ου Αιγαίου.
ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών δήµων και δήµων πρωτευ-

ουσών νοµών µε πληθυσµό έως είκοσι πέντε χιλιάδων
(25.000) κατοίκων εκτός των υπαγοµένων στην Περιφέ-
ρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ.
στ΄ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης. 
Η διάκριση των δήµων στις ως άνω κατηγορίες των

περ. στ΄ και ζ΄ γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
2 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).Οι υποψήφιοι µοριοδοτού-
νται σύµφωνα µε τις περ. στ΄ και ζ΄, εφόσον ως µόνιµοι
κάτοικοι των δήµων των ανωτέρω περιπτώσεων δηλώ-
νουν ότι επιθυµούν τον διορισµό τους δεσµευόµενοι να
υπηρετήσουν επί µία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις
που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και αφορούν
υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 που εδρεύουν στην
αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή δήµο ή νησί. 
Για την εφαρµογή των περ. στ΄ και ζ΄ ως µόνιµη κατοι-

κία νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του
ν. 4674/2020 (Α΄ 256).
Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών τα-

ξινοµούνται  οι δήµοι στις κατηγορίες των περ. στ΄ και
ζ΄. Οιαδήποτε µεταβολή στον πληθυσµό που επιδρά
στην κατά τα ως άνω ταξινόµηση των δήµων συνεπάγε-
ται την αµελλητί έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης από
τον Υπουργό Εσωτερικών.

2. Η βαθµολογία στον γραπτό διαγωνισµό υποψηφίων
της κατηγορίας Δ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) κατά µία (1) µονάδα για τους κατόχους πτυχίου ή

Διπλώµατος Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους απο-
φοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»
ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνι-
κό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
µατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είτε διπλώµα-
τος επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.,
β) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περ. δ΄, ε΄, στ΄και

ζ΄ της παρ. 1.
3. Η βαθµολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνε-

ται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περ. α΄ εως δ΄ της
παρ. 1. 

Άρθρο 13 
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων 

1. Για την εφαρµογή του παρόντος, τα ποσοστά των
ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσε-
ων στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζονται ως
ακολούθως:
α) Ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των

προκηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά

κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και
τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρµόζο-
νται τα οριζόµενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του άρθρου 67 του
ν. 4316/2014 (Α΄ 270). 
β) Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των

προκηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά
κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς µε τρία τέ-
κνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρµόζο-
νται τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α΄
17).
γ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο των

προκηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά
κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από όσους έχουν τέ-
κνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόµων µε
αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωµατικών
παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονοµικές ε-
πιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’
εξαίρεση όταν τα άτοµα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτι-
σµό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). 
δ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο σύνολο των προ-

κηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσω-
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε και Δ.Ε. κατά κλάδο
και ειδικότητα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδο-
νίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
καλύπτεται από παλιννοστούντες Ποντίους οµογενείς
και από τους οµογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθα-
γένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2790/2000
(Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρε-
τήσουν στις περιοχές αυτές επί µια δεκαετία.
ε) Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) στο σύνολο των

προκηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά
κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από Έλληνες υπηκόους
που προέρχονται από τη µουσουλµανική µειονότητα της
Θράκης, και είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια δή-
µου της Θράκης ή άλλου δήµου της Χώρας, στον οποίον
έχουν µετεγγραφεί από δήµο της Θράκης.
στ) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) στο σύνολο

των προκηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά
κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από τέκνα όσων έλα-
βαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του
ν. 1285/1982 (Α΄ 115), τα τέκνα µελών των αντάρτικων
οµάδων που έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά
την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάµηνη
τουλάχιστον ευδόκιµη υπηρεσία στις οµάδες αυτές, η ο-
ποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983
(Α΄ 136), τους επιζώντες συζύγους ή γονείς προσώπων
που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύµατα ή κακου-
χίες, εξαιτίας της συµµετοχής τους στην αντιδικτατορι-
κή δράση κατά της χούντας των συνταγµαταρχών από
21.4.1967 έως 24.7.1974.
ζ) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) στο σύνολο των
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προκηρυσσόµενων θέσεων µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά
κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από τέκνα αναπήρων και
τραυµατιών πολέµου ή πολεµικών γεγονότων, όσων κα-
τέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, ε-
φόσον υπηρέτησαν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ενο-
πλες Δυνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας, τα τέκνα θυµά-
των πολέµου και αναπήρων πολέµου άµαχου πληθυ-
σµού, τέκνα αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνα και ε-
πιζώντες συζύγους των προσώπων που φονεύθηκαν ή ε-
ξαφανίστηκαν στα πολεµικά γεγονότα της Κύπρου των
ετών 1964, 1967 και 1974.

2. Ο υπολογισµός των ανωτέρω ποσοστών για µεν την
εφαρµογή της περ. δ΄ γίνεται στο σύνολο των θέσεων
που προβλέπονται για τις συγκεκριµένες περιοχές, για
δε την εφαρµογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο
σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης κατά κατηγορία
(Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα. 
Η κατανοµή γίνεται σε πρώτη φάση µε βάση τα ακριβή

ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκα έξι τοις εκατό
(16%), δώδεκα τοις εκατό (12%), πέντε τοις εκατό (5%),
δύο τοις εκατό (2%), πέντε τοις χιλίοις (5‰), τέσσερα
τοις χιλίοις (4‰) και τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) σε καθε-
µία από τις επτά οµάδες αντίστοιχα εκφρασµένα σε ακέ-
ραιο αριθµό, κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κα-
τά κλάδο/ειδικότητα.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των ανωτέρω ποσοστών

µε την πρώτη κατανοµή, το υπολειπόµενο διατίθεται
στους κλάδους/ειδικότητες σε δεύτερη φάση, προτασ-
σόµενων εκείνων των κλάδων/ειδικοτήτων στους οποί-
ους κάθε προστιθέµενη θέση δίνει τη µικρότερη αύξηση
στο ποσοστό στο δεκα έξι τοις εκατό (16%), δώδεκα τοις
εκατό (12%), πέντε τοις εκατό (5%), δύο τοις εκατό
(2%), πέντε τοις χιλίοις (5‰), τέσσερα τοις χιλίοις (4‰)
και τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) σε καθεµία από τις επτά ο-
µάδες αντίστοιχα.
Αν περισσότεροι κλάδοι/ειδικότητες της ίδιας κατηγο-

ρίας έχουν το ίδιο αυξηµένο ποσοστό, προτάσσεται ο
πολυπληθέστερος από την προκήρυξη κλάδος/ειδικότη-
τα κατά τη σειρά των κατηγοριών Π.Ε.,Τ.Ε., Δ.Ε..

Άρθρο 14 
Αξιολόγηση και βαθµολόγηση πρόσθετων 
διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης

1. Η πρακτική δοκιµασία, όπου προβλέπεται, αξιολο-
γείται ως επιτυχής ή µη επιτυχής. Αν ο υποψήφιος απο-
τύχει στην πρακτική δοκιµασία, διαγράφεται από τους πί-
νακες κατάταξης για τις συγκεκριµένες θέσεις.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 10, αξιολογείται ως επιτυχής ή µη ε-
πιτυχής. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην εξέταση ειδικών
γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για
τις συγκεκριµένες θέσεις. 

3. Η ατοµική συνέντευξη για το Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό βαθµολογείται σε κλίµακα 1-100 µονάδων. Η
µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύ-
πτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µελών της επι-
τροπής. Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα
και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο
πρακτικό της επιτροπής. Η µοριοδότηση για τον υποψή-
φιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος της επιτρο-
πής. Ο βαθµός της συνέντευξης πολλαπλασιαζόµενος

µε συντελεστή 0,35 προστίθεται στη βαθµολογία του υ-
ποψηφίου.

Άρθρο 15 
Ισοβαθµία υποψηφίων

1. Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων των κατηγο-
ριών Π.Ε. και Τ.Ε. στη συνολική βαθµολογία ανά κλάδο
και ειδικότητα, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισ-
σότερες µονάδες αθροιστικά στις περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄και
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 12. Εάν εξακολουθεί να υφί-
σταται ισοβαθµία, προηγείται ο υποψήφιος που έχει πε-
ρισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές
συµπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής.

2.  Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων της κατηγο-
ρίας Δ.Ε. στη συνολική βαθµολογία ανά κλάδο και ειδι-
κότητα, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότε-
ρες µονάδες αθροιστικά στην περ. α της παρ. 2 και τις
περ. δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 12. Εάν εξακολουθεί
να υφίσταται ισοβαθµία, προηγείται ο υποψήφιος που έ-
χει περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν
αυτές συµπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ ε-
ξής.

3. Όταν η σειρά κατάταξης ανεξαρτήτως κατηγορίας
δεν µπορεί να καθορισθεί µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία,
προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τον µεγαλύτερο
βαθµό στην εξέταση γνώσεων και στη συνέχεια στη δο-
κιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικότη-
τας.

4. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ανεξαρτήτως
κατηγορίας, που εξακολουθούν να ισοβαθµούν, µετά την
εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθµίας που προβλέ-
πονται στις παρ. 1, 2 και 3, καθορίζεται µε δηµόσια κλή-
ρωση, η οποία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η
κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον µέλους
του Α.Σ.Ε.Π. που ορίζεται από τον Πρόεδρό του. Με την
ίδια απόφαση ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ορίζει και τον α-
κριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα, περιλαµβανοµένων των θεµάτων που αφορούν
στη δηµοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι ενηµερώ-
νονται σχετικά µε ανακοίνωση που αναρτάται στον δια-
δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., είκοσι τέσσερις (24) τουλά-
χιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης. 

5. Για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης το
Α.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεργάζεται µε πιστοποιηµένους
δηµόσιους φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 16 
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε πανελλήνιο γρα-
πτό διαγωνισµό γίνεται: α) ανά φορέα ή β) ανά κατηγο-
ρία, κλάδο ή ειδικότητα για την οποία απαιτούνται τα ίδια
προσόντα διορισµού ανεξάρτητα από φορέα ή γ) για πε-
ρισσότερους φορείς και κατηγορίες ή δ) σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέ-
σεων ή τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων. 

2. Η προκήρυξη περιλαµβάνει:
α. τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων,
β. τον αριθµό των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγο-

ρίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά φορέα,
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γ. την περιγραφή αντικειµένου των προκηρυσσόµενων
θέσεων (περίγραµµα),
δ. την κατανοµή των θέσεων κατά περιφερειακή ενό-

τητα και κατά φορέα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα,
µε ειδικότερη αναφορά στις θέσεις για τις οποίες ισχύει
το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς και στα ποσοστά
που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων,
ε. τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού ή πρόσλη-

ψης,
στ. πρόσθετα προσόντα, εφόσον προβλέπονται από

κείµενες διατάξεις ή από τους οικείους οργανισµούς ή
κανονισµούς ή αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ορισµένους
κλάδους ή ειδικότητες συγκεκριµένων υπηρεσιών και
νοµικών προσώπων κατόπιν αιτήµατος του φορέα και
σύµφωνης γνώµης του Α.Σ.Ε.Π.,
ζ. τα κριτήρια κατάταξης, 
η. τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των

προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαµβάνο-
νται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, κα-
θώς και την προθεσµία υποβολής τους, 
θ. τους αποδεκτούς µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
ι. τα αποδεκτά επιστηµονικά πεδία, σύµφωνα µε την

ταξινόµηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρι-
βών, προκειµένου για τα διδακτορικά διπλώµατα,
ια. τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης, όπως καθορί-

ζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, 
ιβ. την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και τον τρό-

πο υποβολής τους,
ιγ. τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και ερ-

γασιακής αποτελεσµατικότητας, την τυχόν εξεταστέα ύ-
λη, τη βαθµολογική βάση, τους συντελεστές βαρύτητας,
τυχόν ειδικότερους συντελεστές για τις περ. α΄ και β΄
της παρ. 1 του άρθρου 9, καθώς και τα εξεταζόµενα χα-
ρακτηριστικά που συνδέονται µε την αποτελεσµατικότη-
τα και την ποιότητα στην εργασία,
ιδ. τα γνωστικά αντικείµενα και την επιστηµονική εξει-

δίκευση, όταν η προκήρυξη αφορά επιλογή ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού,
ιε. τον χρόνο διενέργειας του γραπτού διαγωνισµού, ο

οποίος όµως µπορεί να καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. και
µεταγενέστερα,
ιστ. την υποβολή των υποψηφίων σε πρόσθετη διαγω-

νιστική διαδικασία, το είδος αυτής και τον τρόπο εξέτα-
σής τους,  
ιζ. τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων µε αναπηρία και µε

έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων,
ιη. τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωµα άσκησης έν-

στασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υπο-
βολής της,
ιθ. κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει

όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία πλή-
ρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δηµοσιεύεται στο
Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. της Εφηµερίδας της Κυ-
βερνήσεως και αναρτάται στο πρόγραµµα «Διαύγεια». Η
προκήρυξη ή περίληψη αυτής αναρτάται και στον διαδι-
κτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 17 
Δικαίωµα συµµετοχής στον πανελλήνιο 

γραπτό διαγωνισµό

1. Στον γραπτό διαγωνισµό µπορούν να µετέχουν όσοι
πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προ-

βλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο, το προσοντολόγιο
και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη
κάθε διαγωνισµού. 

2. Τακτικοί υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλή-
ρωσης θέσεων των φορέων αυτών, µετά από την παρέ-
λευση πενταετίας από την ηµεροµηνία διορισµού ή πρό-
σληψής τους, µε εξαίρεση τη συµµετοχή σε διαδικασία
πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διο-
ρισµού ή της πρόσληψής τους. 

3. Η εξαίρεση της παρ. 2 ως προς την πενταετία εφαρ-
µόζεται αναλόγως και στους υπαλλήλους κατηγορίας
Π.Ε. για συµµετοχή σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Ε.Ε.Π..

Άρθρο 18 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

1. Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων υποβάλλο-
νται στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών. Η προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων δεν µπορεί να αρχίσει πριν από
την πάροδο δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την
υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου. 

2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία µόνο αίτη-
ση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις µίας µόνο κατη-
γορίας προσωπικού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σώ-
ρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, ό-
ταν προβλέπεται ρητώς από διάταξη και ορίζεται στην
προκήρυξη. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη
σειρά των προτιµήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή
ειδικότητα, φορέα και περιφερειακή ενότητα ή άλλη ειδι-
κότερη περιοχή σύµφωνα µε την προκήρυξη, στις οποίες
επιθυµεί να διορισθεί. 

3. Η υποβολή περισσότερων της µιας αιτήσεων για θέ-
σεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέ-
σεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, εάν δεν ε-
πιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σύµφωνα µε την παρ. 2, συνε-
πάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του υποψηφίου α-
πό την περαιτέρω διαδικασία. 

4. Η ορθή συµπλήρωση της αίτησης συµµετοχής είναι
αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρο-
νική µορφή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συµπληρώ-
σουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς
και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προ-
σόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέ-
τουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συµπληρώσουν τα τετραγωνί-
δια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συµπληρώσουν άλ-
λα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέ-
ρονται στα συγκεκριµένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες
ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σηµεία της ηλεκτρονικής αί-
τησης, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή
ιδιότητες, έστω και αν προσκοµίζονται τα έγγραφα, υπό
τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκή-
ρυξη.

Άρθρο 19 
Πίνακες συµµετεχόντων και αποκλειόµενων 

από τον διαγωνισµό

1. Το Α.Σ.Ε.Π., µετά από την υποβολή των αιτήσεων,
καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συµµετεχόντων κατά κα-
τηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνο-
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νται δεκτοί στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό, καθώς
και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικα-
σία λόγω µη πληρωµής του καθορισµένου παραβόλου ή
συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον προ-
βλέπεται µε την προκήρυξη. Οι πίνακες αποκλειοµένων
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Το
Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δελτίο τύπου µε το οποίο γνωστοποιεί-
ται η σχετική καταχώριση.

2. Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα απο-
κλειοµένων εµφανίζονται µε τον µοναδικό κωδικό αριθ-
µό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισµού τους χω-
ρίς τη δηµοσιοποίηση προσωπικών τους δεδοµένων. Κα-
τά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίω-
µα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας πέντε (5) ηµέρων από την εποµένη της ανάρτησής
του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..  

Άρθρο 20 
Πίνακες διαγωνιζοµένων που καλούνται 

προς υποβολή δικαιολογητικών 

1. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης γνώσεων και της
δοκιµασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικό-
τητας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. πί-
νακας βαθµολογίας των υποψηφίων κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απαι-
τούµενη βαθµολογία βάσης. Οι υποψήφιοι που δεν συ-
γκέντρωσαν τη βαθµολογία βάσης εµφανίζονται µε τον
µοναδικό κωδικό αριθµό τους χωρίς τη δηµοσιοποίηση
προσωπικών τους δεδοµένων.

2. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνα-
κες διαγωνιζοµένων προς υποβολή δικαιολογητικών που
περιλαµβάνουν τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν
τη βαθµολογία της καθορισµένης βάσης κατά κατηγορία,
κλάδο, ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθµολογίας. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων
στους ως άνω πίνακες η συνολική βαθµολογία του γρα-
πτού διαγωνισµού προσαυξάνεται σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 12 βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση
συµµετοχής τους στοιχείων. 

3. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών,
µε σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, τους υ-
ποψηφίους που προηγούνται στη σειρά κατάταξης των
πινάκων της παρ. 2 σε συνδυασµό µε τις προτιµήσεις
τους και αντιστοιχούν σε αριθµό τουλάχιστον διπλάσιο
του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων. 
Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά µπορούν να υποβά-

λονται µε την αίτηση συµµετοχής, όταν προβλέπεται α-
πό την προκήρυξη. 

4. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός εάν µε την προκήρυξη ορι-
σθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογη-
τικά που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο
(µητρώο) υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π., αλλά δεν έχουν επι-
συναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση συµµετοχής, δεν
λαµβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται. 

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσµίας
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών όπως ορίζεται από το
Α.Σ.Ε.Π.. Εκπρόθεσµα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά
δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αυτή περιλαµβά-
νονται και τα συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά εκείνων
που έχουν κατατεθεί εµπροθέσµως. 

6. Υποψήφιος, ο οποίος προσκοµίζει ψευδή δικαιολο-
γητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα,

πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη
διαδικασία.

7. Οι τίτλοι σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής
βαθµίδας της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν εί-
ναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι. 

8. Σε περίπτωση που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιο-
λογητικών, ο αριθµός των υποψηφίων δεν επαρκεί για
την κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων, η ανωτέρω
διαδικασία επαναλαµβάνεται για τους επόµενους κατά
σειρά υποψηφίους. Ο αριθµός των υποψηφίων που κα-
λούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, καθώς και η προ-
θεσµία υποβολής τους, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 21 
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης - Πίνακες 

απορριπτέων - Οριστικοί πίνακες

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού ελέγχει µε βάση
τα δικαιολογητικά την ορθότητα των βαθµολογιών µε τις
προσαυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 και κα-
ταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέ-
ων/προσληπτέων και απορριπτέων. Οι προσωρινοί πίνα-
κες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Σε
αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια µε βάση τα
οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολο-
γητικά όσων υποψηφίων είναι αναγκαίο για να συµπλη-
ρωθεί ο αριθµός που απαιτείται για την κάλυψη των προ-
κηρυσσόµενων θέσεων. Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσο-
νται βάσει των δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων.

2. Οι προσωρινοί πίνακες των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε.
και Δ.Ε. καταρτίζονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικό-
τητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, η
δε κατάταξη είναι ενιαία για το σύνολο των υποψηφίων,
υπαγοµένων ή µη στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου
13. Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κα-
ταρτίζονται κατά γνωστικό αντικείµενο και κατά φθίνου-
σα σειρά συνολικής βαθµολογίας. 

3. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτού-
µενη για την κατάταξή τους βαθµολογία βάσης στον πα-
νελλήνιο γραπτό διαγωνισµό, καθώς και όσοι δεν διαθέ-
τουν τα απαιτούµενα προσόντα διορισµού εµφανίζονται
σε πίνακα απορριπτέων µε τον µοναδικό κωδικό αριθµό
τους και την αιτιολογία αποκλεισµού τους χωρίς τη δη-
µοσιοποίηση προσωπικών τους δεδοµένων. Το Α.Σ.Ε.Π.
εκδίδει δελτίο τύπου µε το οποίο γνωστοποιείται η σχε-
τική καταχώριση. 

4. Μετά από την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και
πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ι-
διαίτερης σηµασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
των φορέων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης απόφασης
κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών, η πρόσληψη υπο-
ψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρι-
νούς αυτούς πίνακες και µέχρι του αριθµού των προκη-
ρυχθεισών θέσεων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου, µη ανανεούµενης. Οι προσλή-
ψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν σε µικρότερο α-
ριθµό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα, κα-
τηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύµβαση αυτή, η οποία
καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικα-
σίας της παρούσας, διαρκεί έως την ανάληψη των καθη-
κόντων κάθε υποψηφίου µετά από τη δηµοσίευση της α-
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τοµικής πράξης διορισµού του στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαί-
νει τους οκτώ (8) µήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προ-
σλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρµόδιων ορ-
γάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υ-
ποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται µετά από την υ-
ποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογηµένων αιτηµάτων των
οικείων φορέων. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώται στο
πρόγραµµα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δηµοσίευσή
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δηµοσί-
ευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συµβάσεις
των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαµβάνονται
στους οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων λή-
γουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε α-
ποζηµίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδι-
καίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης
και οι συµβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων
που περιλαµβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέ-
ων/προσληπτέων µετά από τη δηµοσίευση των ατοµικών
πράξεων διορισµού και την ανάληψη των καθηκόντων
τους, καθώς και µετά από την παρέλευση οκταµήνου α-
πό την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δηµο-
σιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων. Η
µη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου να αναλάβει κα-
θήκοντα µέχρι τη δηµοσιοποίηση του οριστικού πίνακα
διοριστέων/προσληπτέων κατά τη διαδικασία της παρού-
σας ουδεµία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον ορι-
στικό πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.

5. Μετά από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την εξέτα-
ση ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ενώπιον
του Α.Σ.Ε.Π., εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,
διοριστέων και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., πλην των περιπτώσεων
όπου προβλέπεται η διενέργεια συνέντευξης ή πρακτι-
κής δοκιµασίας κατά το άρθρο 10. 

Άρθρο 22 
Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας

1. Ενστάσεις κατά της βαθµολογίας στην εξέταση
γνώσεων, στη δοκιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής α-
ποτελεσµατικότητας, στις πρόσθετες διαγωνιστικές δια-
δικασίες και στη συνέντευξη στο πλαίσιο του πανελλήνι-
ου γραπτού διαγωνισµού δεν επιτρέπονται.

2. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέ-
σα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Η προ-
θεσµία αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησής τους
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Η προθεσµία αυτή
ορίζεται ρητώς στην οικεία ανάρτηση στον διαδικτυακό
τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στη σχετική ανακοίνωση στον τύ-
πο. Για την παραδεκτή άσκηση της ένστασης απαιτείται
η πληρωµή του οριζοµένου στην κοινή υπουργική από-
φαση της παρ. 3 του άρθρου 60 παραβόλου. Η υποβολή
της ως άνω ένστασης δεν αποτελεί προϋπόθεση του πα-
ραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήµατος.

3. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ολοκληρώσει την εξέταση των
ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και µετά την ολοκλή-
ρωση της συνέντευξης ή της πρακτικής δοκιµασίας κατά
τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 23, όπου προβλέπεται, ελέγ-
χει τη νοµιµότητα των πινάκων κατάταξης, διοριστέων
και απορριπτέων υποψηφίων και προβαίνει, εφόσον δεν
προκύπτει θέµα άλλης ενέργειάς του, στην κύρωση των

πινάκων αυτών, άλλως ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

4. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνι-
σµού και µπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόµου ή κα-
νονισµού, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένστα-
ση, να αποφασίσει την επανάληψή του, ολικώς ή µερι-
κώς, µεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή
πληµµέλειες που επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση,
το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί, αντί να επαναλάβει τον διαγωνισµό,
να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού τη
συµπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πληµµε-
λειών. 

5. Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο ε-
πέρχεται µεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πί-
νακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται
σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να α-
σκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόµενη από την
παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) αίτηση
θεραπείας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3)
µηνών από την εποµένη της δηµοσίευσης των πινάκων
διοριστέων/προσληπτέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων, από την
εποµένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφα-
σης διάθεσης προς διορισµό. Αίτηση θεραπείας εντός
της ως άνω προθεσµίας, αρχοµένης από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, µπορεί
να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν απο-
δοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή
αίτησης θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το Τµήµα ή
µονοµελές όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη α-
πόφαση, δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της
άσκησης ένδικου βοηθήµατος.

Άρθρο 23 
Διενέργεια πρόσθετων διαγωνιστικών 

διαδικασιών και συνέντευξης 

1. Η πρακτική δοκιµασία, όπου αυτή προβλέπεται, διε-
ξάγεται µετά από την κατάρτιση του οριστικού πίνακα
κατάταξης µεταξύ όσων περιλαµβάνονται στον πίνακα
αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισµένοι, σε αριθ-
µό διπλάσιο τουλάχιστον των θέσεων που έχουν προκη-
ρυχθεί, µέχρις ότου καλυφθούν όλες οι συγκεκριµένες
θέσεις.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου αυτή προβλέπε-
ται, διεξάγεται παράλληλα µε την εξέταση γνώσεων και
τη δοκιµασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατι-
κότητας. 

3. Για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., η επιτροπή, µετά α-
πό τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την εξέταση των εν-
στάσεων, καλεί σε ατοµική συνέντευξη τους υποψηφί-
ους µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία κατά τη σειρά τους
στον αναµορφωµένο προσωρινό πίνακα κατάταξης και
σε αριθµό διπλάσιο τουλάχιστον, εφόσον τέτοιος υφί-
σταται, από τον αριθµό των προς πλήρωση θέσεων. 

Άρθρο 24 
Πίνακες διοριστέων/προσληπτέων

1. Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων καταρτίζονται
από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ή από τους ανα-
µορφωµένους οριστικούς πίνακες όπως αυτοί προκύ-
πτουν µετά από τις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικα-
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σίες της παρ. 1 του άρθρου 23, µε βάση τη σειρά που έ-
χουν οι υποψήφιοι, συµπεριλαµβανοµένων των υποψη-
φίων ειδικών κατηγοριών, σε συνδυασµό µε τη δήλωση
προτίµησής τους. Οι πίνακες περιλαµβάνουν αριθµό διο-
ριστέων/προσληπτέων που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον
αριθµό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. 

2. Οι διοριστέοι/προσληπτέοι των ειδικών κατηγοριών
διατίθενται, κατά τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης
του οικείου κλάδου, κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.)
και κατά κλάδο/ειδικότητα µε βάση τη συνολική βαθµο-
λογία τους, σε συνδυασµό µε τις προτιµήσεις τους. 

3. Στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων ειδι-
κών κατηγοριών που περιλαµβάνονται στους πίνακες
διοριστέων/προσληπτέων βάσει της παρ. 1 υπολείπεται
των οριζοµένων στο άρθρο 13 ποσοστών ανά ειδική κα-
τηγορία, οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων διαµορφώ-
νονται, ώστε να καλυφθούν τα σχετικά ποσοστά µε υπο-
ψηφίους ειδικών κατηγοριών µε βάση τη σειρά τους
στους οριστικούς πίνακες κατάταξης σε συνδυασµό µε
τις προτιµήσεις τους και µε αντικατάσταση ισάριθµων µη
υπαγοµένων στις ειδικές κατηγορίες διοριστέων/προ-
σληπτέων κατά αύξουσα σειρά κατάταξης µε αφετηρία
τον υποψήφιο µε τη χαµηλότερη σειρά κατάταξης.  

4. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα ποσοστά των
ειδικών κατηγοριών από υποψηφίους των αντίστοιχων
κατηγοριών, τα ποσοστά αυτά καλύπτονται από υποψη-
φίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά
τους στον οικείο πίνακα κατάταξης.

5. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων δη-
µοσιεύονται στο Τεύχος Τρίτο (Γ΄) της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως, αναρτώνται στο πρόγραµµα «Διαύγεια»
και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Τόσο αυτοί όσο
και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν µέχρι τη δη-
µοσίευση των οριστικών πινάκων του επόµενου διαγωνι-
σµού για τους ίδιους κλάδους και ειδικότητες και, σε κά-
θε περίπτωση, όχι για διάστηµα πέραν των τριών (3) ε-
τών. 

6. Απαγορεύεται ο διορισµός ή η πρόσληψη άλλου υ-
ποψηφίου από τον πίνακα κατάταξης, πέραν του αριθµού
των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κε-
νούνται, όταν υποψήφιοι, που διορίστηκαν ή προσλή-
φθηκαν, παραιτηθούν µετά από τον διορισµό ή την πρό-
σληψή τους αφού παρέλθουν οι προθεσµίες της παρ. 5. 

Άρθρο 25 
Διάθεση και διορισµός – επιλαχόντες

1. Οι διοριστέοι/προσληπτέοι διατίθενται µε απόφαση
του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα
κατάταξης, σε συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησής
τους, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 για διορισµό
ή πρόσληψη. 

2. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη διάθεση των διο-
ριστέων/προσληπτέων, κάθε φορέας καλεί τους διατεθέ-
ντες σε αυτό να υποβάλουν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
τα απαιτούµενα, κατά τις οικείες διατάξεις, δικαιολογη-
τικά διορισµού.

3. Ο διορισµός ή η πρόσληψη είναι υποχρεωτικός/ή,
πραγµατοποιείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε
φορέα. 

4. Μετά από την έκδοση πράξης διορισµού ή πρόσλη-
ψης, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο
Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας και
να διενεργήσει εντός τριών (3) µηνών αυτεπάγγελτο έ-
λεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υ-
ποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για τον διορι-
σµό του, ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδι-
κασία διορισµού ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατά-
ταξή του µετά από τον διορισµό. 

5. Σε περίπτωση κωλύµατος διορισµού, ή µη γνησιότη-
τας δικαιολογητικών διορισµού, ή µη αποδοχής του διο-
ρισµού, ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, οι φορείς
στους οποίους διατίθενται υποψήφιοι για διορισµό, υπο-
χρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό αµελλητί
στο Α.Σ.Ε.Π.. Για την πλήρωση κενών θέσεων, το
Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει για διορισµό τον πρώτο κατά σειρά από
τους υποψηφίους που δεν έχουν διατεθεί, ο οποίος έχει
διαλάβει στη δήλωση προτίµησής του τον συγκεκριµένο
φορέα και ούτω καθ’ εξής. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψή-
φιος που διατίθεται για διορισµό διαγράφεται από τους
πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων, ανε-
ξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισµό του, ή κωλυθεί
ο διορισµός του λόγω έλλειψης νόµιµης προϋπόθεσης.
Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων αναρτάται
στο πρόγραµµα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δηµοσίευ-
ση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συµπληρωµατικού
πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.

6. Δεν γίνεται δεκτό το αίτηµα του φορέα για αντικα-
τάσταση-αναπλήρωση που υποβάλλεται µετά τη δηµοσί-
ευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των οριστικών
πινάκων διοριστέων του επόµενου πανελλήνιου γρα-
πτού διαγωνισµού, κατά το µέρος που το αίτηµα αφορά
σε κάλυψη θέσεων για τους ίδιους κλάδους/ειδικότητες
και, σε κάθε περίπτωση, µετά τη συµπλήρωση τριών (3)
ετών από τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διορι-
στέων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Η πλήρωση θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσω-
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων της
παρ. 1 του άρθρου 2 µε έναν από τους τρόπους που ορί-
ζονται στο άρθρο 7 είναι δυνατό να πραγµατοποιείται
µετά από αίτηµα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από
πίνακα επιλαχόντων προηγούµενου διαγωνισµού του
Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη
θέσεις αφορούν σε όµοιους κλάδους - ειδικότητες και
πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για έ-
γκριση προς την Επιτροπή της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υ-
πουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), πριν παρέλθουν είκοσι
τέσσερις (24) µήνες από τη δηµοσίευση των αντίστοιχων
πινάκων διοριστέων/προσληπτέων στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Ειδικότερα για την κάλυψη θέσεων
των δικαστηρίων της Χώρας ή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το
αίτηµα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ’ αρ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου δύναται να υ-
ποβληθεί εντός τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση των
αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

8. Η επιλογή των διοριστέων/προσληπτέων στις νέες
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θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π.
κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων υπο-
ψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των α-
ντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύ-
παρξης περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγού-
νται χρονικά και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε
αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Οι επι-
λαχόντες υποψήφιοι, αν η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδι-
ους φορείς, ή µέρος αυτών, µε την αυτή έδρα, εφόσον
δεν αποδεχθούν τον διορισµό τους, διαγράφονται από
τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κα-
τάταξης του προηγούµενου διαγωνισµού. Αν οι νέες
προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε άλλους φορείς ή τους
ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότητας, οι επιλα-
χόντες υποψήφιοι καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρο-
νικών µέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, τις προτιµήσεις τους για τις νέες θέσεις. Αν δεν
υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούµενου εδαφίου,
τεκµαίρεται η µη συµµετοχή τους στην παρούσα διαδικα-
σία, χωρίς όµως οι υποψήφιοι να διαγράφονται από τους
οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούµενου διαγωνι-
σµού. Επιλαχόντες υποψήφιοι που διατίθενται προς διο-
ρισµό κατόπιν δήλωσης της προτίµησής τους για τις νέ-
ες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισµό τους, δια-
γράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από
τους πίνακες κατάταξης του προηγούµενου διαγωνι-
σµού. 

Άρθρο 26 
Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων

1. Υποψήφιος που επιτυγχάνει, βάσει αµετάκλητης α-
πόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς
εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης, η οποία συνεπά-
γεται κατάταξη σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται από το
Α.Σ.Ε.Π. στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης. Εφό-
σον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωµα εγγραφής
του στον πίνακα διοριστέων/προσληπτέων, διορίζεται σε
κενή θέση του φορέα, στην οποία βάσει της δήλωσης
προτίµησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγρα-
φεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, διορίζε-
ται σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται µε την από-
φαση διορισµού και καταλαµβάνει την πρώτη θέση που
θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτο-
δικαίως η προσωποπαγής θέση. Επίσης, αντί διορισµού
σε προσωποπαγή θέση, µπορεί να ζητήσει, µε νέα δήλω-
ση προς το Α.Σ.Ε.Π. τον διορισµό σε κενή θέση άλλου
φορέα, στον οποίο διατίθεται µε απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π.. 

2. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε από τον διαγωνισµό,
εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισµού του, βάσει
αµετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, δικαι-
ούται να εξετασθεί µεµονωµένως από επιτροπή που συ-
γκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και
εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης, ε-
φόσον έλαβε την καθορισµένη βάση της βαθµολογίας.
Αν η σειρά εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης παρέ-
χει δικαίωµα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων/προ-
σληπτέων, εφαρµόζεται η παρ.1. 

Άρθρο 27 
Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου 

γραπτού διαγωνισµού

1. Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό διενεργεί Κε-
ντρική Επιτροπή Διαγωνισµού, η οποία συγκροτείται, µε-
τά από τη δηµοσίευση της προκήρυξης, µε απόφαση της
Ελάσσονος Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π.. Η Κεντρική Επι-
τροπή Διαγωνισµού είναι τουλάχιστον πενταµελής και
αποτελείται από τουλάχιστον δυο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π.,
το ένα εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος και από µέλη ή
πρώην µέλη του, µέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή οµό-
τιµους Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, τακτικούς δηµόσιους υπαλλήλους
ή κρατικούς λειτουργούς των φορέων της παρ. 1 του άρ-
θρου 2. 

2. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνα-
τή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν
υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισµού
και έχουν συγκεκριµένες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµο-
διότητες σχετικά µε τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνι-
σµού. 

3. Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες του πανελλή-
νιου γραπτού διαγωνισµού µπορούν να διεξάγονται από
ειδικές τριµελείς τουλάχιστον επιτροπές, στις οποίες
µετέχει ένα (1) τουλάχιστον µέλος ή πρώην µέλος του
Α.Σ.Ε.Π., ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος του φορέα
και κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή τεχνικοί του δηµό-
σιου που διαθέτουν την κατάλληλη επιστηµονική εξειδί-
κευση και, ελλείψει αυτών, τεχνικοί του ιδιωτικού τοµέα.  

4. Η συγκρότηση ειδικής επιτροπής/επιτροπών γίνεται
από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον
Πρόεδρό της. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέ-
σµατα της δοκιµασίας στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία
µε αιτιολογηµένη απόφασή της αποκλείει τους υποψηφί-
ους που δεν έχουν την απαιτούµενη καταλληλότητα/ικα-
νότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που α-
παιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις. 

5. Η διενέργεια συνέντευξης για το Ειδικό Επιστηµονι-
κό Προσωπικό διεξάγεται από τριµελή ή πενταµελή επι-
τροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π.. Στην τριµελή σύνθεση µετέχουν δύο (2) µέλη,
νυν ή/και πρώην, του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ο-
ρίζεται Πρόεδρος, και ένα (1) οποιασδήποτε βαθµίδας
µέλος Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσας ή Οµότιµος Καθηγητής
Α.Ε.Ι.. Στην πενταµελή σύνθεση µετέχουν τρία (3) µέλη
του Α.Σ.Ε.Π., νυν ή/και πρώην, από τα οποία το ένα (1) ο-
ρίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθµίδας
µέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή Οµότιµοι Καθηγητές
των Α.Ε.Ι, εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον του συ-
ναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειµένου. Στις συνε-
δριάσεις µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
και ένας (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της διοίκησης
του φορέα. Ένα (1) από τα µέλη της επιτροπής ορίζεται
εισηγητής µε απόφαση του Προέδρου της. Με όµοια α-
πόφαση ορίζονται µέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή α-
πό υπαλλήλους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του
Α.Σ.Ε.Π., ή άλλων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων της
παρ. 1 του άρθρου 2, κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος
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Α.Ε.Ι.. Ο Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται µε τον ανα-
πληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου της, από υπαλ-
λήλους κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. του Α.Σ.Ε.Π.. 

6. Στην περίπτωση επιλογής επιστηµονικού προσωπι-
κού για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες
αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) µέλη, νυν
ή/και πρώην, του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζε-
ται Πρόεδρος, δύο (2) µέλη της οικείας ανεξάρτητης αρ-
χής και ένα (1) οποιασδήποτε βαθµίδας µέλος Δ.Ε.Π. ή
αφυπηρετήσας ή Οµότιµος Καθηγητής Α.Ε.Ι. του συνα-
φέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειµένου. Ένα (1) από
τα µέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής µε απόφαση
του Προέδρου της. Ο Γραµµατέας της επιτροπής ορίζε-
ται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου
της, από υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. του
Α.Σ.Ε.Π..

7. Τα µέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές
αυτών, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. Ειδικό-
τερα: α) καθόσον αφορά στα µέλη Δ.Ε.Π. ή οµότιµους ή
αφυπηρετήσαντες, Καθηγητές Α.Ε.Ι., µε βάση πίνακα
που αποστέλλεται άπαξ κάθε δύο (2) έτη από τους πρυ-
τάνεις των Α.Ε.Ι., κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Προέ-
δρου του Α.Σ.Ε.Π., κατά γνωστικό αντικείµενο. Αν οι α-
νωτέρω δεν αποστείλουν τον σχετικό πίνακα εντός ευ-
λόγου χρόνου από την περιέλευση σε αυτούς του αιτή-
µατος του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ορίζονται από τον
Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., µετά από δήλωση των οικείων κα-
θηγητών, ότι αποδέχονται τον ορισµό τους ως µελών
της Επιτροπής. β) Καθόσον αφορά στα µέλη άλλων ανε-
ξάρτητων αρχών, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον ε-
πικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής. Ο εκπρόσω-
πος του φορέα και ο αναπληρωτής αυτού ορίζονται από
τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής υπόδειξης
από τον Προϊστάµενο της οικείας αρχής ή το µονοµελές
όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου και, αν δεν υ-
πάρχει, από τον Πρόεδρο του διοικητικού του συµβουλί-
ου. Σε περίπτωση που ο οικείος φορέας δεν ορίσει εκ-
πρόσωπο εντός εύλογου χρόνου από την περιέλευση σε
αυτόν σχετικού αιτήµατος του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η
επιτροπή δύναται να συνεδριάζει χωρίς την παρουσία
εκπροσώπου του φορέα.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Άρθρο 28 
Επιλογή προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας – 

πεδίο εφαρµογής

1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται: α) οι θέσεις
µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για άτοµα µε α-
ναπηρίες του άρθρου 6, β) οι θέσεις µόνιµου προσωπικού
και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατηγορίας Υ.Ε. και γ) θέσεις των λοι-
πών κατηγοριών που καθορίζονται µε Πράξεις Υπουργι-
κού Συµβουλίου.

2. α) Για τις θέσεις της περ. β΄ της παρ. 1 εφαρµόζο-
νται οι περ. γ΄- ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13. 
β) Για τις θέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος

εφαρµόζεται το άρθρο 13, εφόσον οι εγκριθείσες θέσεις
είναι τουλάχιστον σαράντα (40).

3. Με τη διαδικασία αυτή επιλέγεται και προσωπικό
Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. µέχρι την προκήρυξη του πρώ-
του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού.

Άρθρο 29 
Κριτήρια επιλογής προσωπικού 

µε σειρά προτεραιότητας

1. Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη σε θέσεις
για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε.,
Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνου-
σα σειρά συνολικής βαθµολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα,
όπως αυτή προκύπτει από τη βαθµολόγηση των ακόλου-
θων κριτηρίων:
α. Τίτλοι σπουδών
Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προ-

κήρυξη: οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών υ-
πολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά
ψηφία και πολλαπλασιαζόµενες µε τον αριθµό εξήντα
(60).
Για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε., δεύτερος τίτλος

σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και τοµέα, ό-
πως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µε τον τίτλο σπουδών που απαι-
τείται σύµφωνα µε την προκήρυξη: εκατό (100) µονάδες.
Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας
Π.Ε. θεωρείται µόνο τίτλος Πανεπιστηµίου, ενώ για τις
θέσεις κατηγορίας Τ.Ε. µόνο τίτλος Τ.Ε.Ι..
Ειδικώς για τους προπτυχιακούς τίτλους της αλλοδα-

πής, εκτός από την αναγνώρισή τους κατά την παρ. 7
του άρθρου 20, απαιτείται και αντιστοιχία της βαθµολο-
γικής ή αξιολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική
ή αξιολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων. Στην περί-
πτωση κατά την οποία, σε προπτυχιακό τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής, δεν υφίσταται
αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε τη
βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής,
ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος και
θεωρείται ότι φέρει τον κατώτατο βαθµό του αντίστοι-
χου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
Για την κατηγορία Δ.Ε., δεύτερος τίτλος σπουδών σε

αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέ-
σης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας (επιπέδου) µε
τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προ-
κήρυξη: εκατόν δέκα (110) µονάδες. Ο δεύτερος τίτλος
σπουδών µπορεί να είναι είτε δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης είτε πτυχίο ή δίπλωµα επαγγελµατικής ειδικότητας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται
στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση α-
πό τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είτε
δίπλωµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που
χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθµολογείται εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφί-
ου.
Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.:
αα. διδακτορικό δίπλωµα σε επιστηµονικό πεδίο που α-

ναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύµφωνα µε
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την ταξινόµηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Δια-
τριβών: τετρακόσιες (400) µονάδες,
αβ. αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχι-

στον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προ-
κήρυξη: εκατόν ογδόντα (180) µονάδες,
αγ. ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυ-

χιακού επιπέδου (integrated master): ενενήντα (90) µονά-
δες. 
Οι µονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ υπολογίζο-

νται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και µε-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπα-
στου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (integrat-
ed master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ε-
νός διδακτορικών διπλωµάτων ή/και µεταπτυχιακών τίτ-
λων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη
ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυ-
χιακού επιπέδου (integrated master), βαθµολογείται επι-
πλέον ένας µόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται
για µη οµοιόβαθµους τίτλους, βαθµολογείται ο υψηλότε-
ρος εξ αυτών, λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήµισυ
των µονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπου-
δών.
β. Εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης:
Επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία

µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας

ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, ή
άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε
το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό πε-
ριγράφεται στην προκήρυξη, µετά από την απόκτηση του
βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µε-
τέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και, αν απαιτείται ά-
δεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά από τη λήψη της ά-
δειας. Αν έχει εκδοθεί νόµος ή κανονιστική πράξη, που
ορίζει τα σχετικά µε τις προϋποθέσεις νόµιµης άσκησης
του επαγγέλµατος και λήψης της σχετικής άδειας άσκη-
σης επαγγέλµατος, και µεταξύ αυτού και της σχετικής
προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συµπληρωθεί χρονικά
η συνολική εµπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) µηνών,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, δύναται, κατ’ εξαίρεση,
να αναγνωρισθεί η εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης µετά από
την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο
ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Αν
για την πλήρωση ορισµένων θέσεων ορίζεται από την
προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισµού εξειδικευµένη
εµπειρία, πέραν του είδους και του χρονικού διαστήµα-
τος αυτής, βαθµολογείται και η εµπειρία που διαθέτει ο
υποψήφιος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικεί-
µενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόµενο,
κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπλήρω-
σης των ογδόντα τεσσάρων (84) µηνών εµπειρίας, προ-
σµετρούµενη µετά από την απόκτηση του βασικού τίτ-
λου σπουδών µε τον οποίο µετέχει στη διαγωνιστική δια-
δικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, µετά από τη λήψη της άδειας.
Για την απόδειξη του κριτηρίου της εµπειρίας ο υποψή-

φιος προσκοµίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισής του. Αν
πρόκειται για µισθωτό/ή, πρέπει να δηλώσει στην ηλε-
κτρονική του αίτηση, επακριβώς, τη χρονική διάρκεια και
το είδος της εµπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη του, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της
επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Αν πρό-

κειται για ελεύθερο επαγγελµατία, πρέπει να δηλώσει τη
χρονική διάρκεια της εµπειρίας του, καθώς και ότι πραγ-
µατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. Αν
για την πλήρωση ορισµένων θέσεων ορίζεται ως τυπικό
προσόν εξειδικευµένη εµπειρία, ο υποψήφιος που έχει
απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας  προσκοµίζει
και µία (1) τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία παρο-
χής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
και το είδος της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Στις περιπτώσεις εργαζοµένων σε κράτος - µέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας
εφαρµόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώµατος άσκησης ε-
παγγέλµατος στο κράτος - µέλος όπου παρασχέθηκε η
εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκό-
µιση βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο του κράτους -
µέλους προέλευσης. 
Η κατάταξη των υποψηφίων, εχόντων και µη εχόντων

εµπειρία, γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους σε όλα τα
βαθµολογούµενα κριτήρια. Η εµπειρία δεν λαµβάνεται υ-
πόψη ως βαθµολογούµενο κριτήριο για το πενήντα τοις
εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φο-
ρέα, κλάδο ή ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα. Για
κλάσµα µισής µονάδας και πάνω, διατίθεται µία θέση
στην κατηγορία όσων έχουν εµπειρία. Εξαιρούνται οι πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες, από ειδική διάταξη νόµου ή
κατά τον οργανισµό ή κανονισµό του οικείου φορέα, η ε-
µπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού ή πρό-
σληψης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε εµπει-
ρία, οι θέσεις που παραµένουν κενές καλύπτονται από υ-
ποψηφίους χωρίς εµπειρία, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
που, κατά τον οργανισµό ή κανονισµό του οικείου φο-
ρέα, η εµπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού.
γ. Γνώση ξένης γλώσσας
γα) Για άριστη γνώση: ενενήντα (90) µονάδες, γβ) για

πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) µονάδες, γγ) για καλή
γνώση: σαράντα (40) µονάδες. Βαθµολογείται αθροιστι-
κά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.
Η συνολική βαθµολογία των υποψηφίων προκύπτει α-

πό το άθροισµα των µονάδων που αντιστοιχούν στα κρι-
τήρια κατάταξης των περ. α΄, β΄ και γ΄. 
δ. Εντοπιότητα: Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των

λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µο-
νάδων που συγκεντρώνουν σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου αυτής, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων των
περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12, εφόσον όλοι οι
ανωτέρω επιθυµούν τον διορισµό τους σε θέσεις των
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται
στις ως άνω περιοχές και δεσµεύονται να υπηρετήσουν
επί µία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και εφό-
σον αυτές αφορούν υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντί-
στοιχη περιφερειακή ενότητα ή δήµο ή νησί. Για την ε-
φαρµογή του παρόντος ως µόνιµη κατοικία νοείται η κα-
τοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται σύµφωνα µε το
άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α΄ 256). Η πρό-
ταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει µεταξύ των υποψηφίων
που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κα-
τάταξης (κύριου ή επικουρικού). 
Σε περίπτωση ισοβαθµούντων στη συνολική βαθµολο-

γία υποψηφίων κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., προηγεί-
ται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες στο
πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συµπί-
πτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής. Αν εξα-
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ντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο
καθορισµός της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, η
µεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δηµόσια κλήρωση, η
οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πι-
νάκων, εφαρµοζοµένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15.

2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορι-
σµού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κα-
τηγορία Υ.Ε.), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθο-
ρίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, ό-
πως αυτή προκύπτει από τη βαθµολόγηση των ακόλου-
θων κριτηρίων:
α. Αριθµός τέκνων: 
Διακόσιες (200) µονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο έ-

ως έξι (6). 
Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 3454/2006
(Α΄ 75) σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του άρθρου 67 του
ν. 4316/2014 (Α΄ 270): τριακόσιες (300) µονάδες. 
Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του
ν. 4590/2019 (Α΄ 17): διακόσιες (200) µονάδες. 
Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο µονογονεϊκής οικογένει-

ας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 29
του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), εκατό (100) µονάδες.
β. Χρόνος ανεργίας: 
βα) Για κάθε εξάµηνο συνεχόµενης, έως την προθε-

σµία υποβολής των αιτήσεων, ανεργίας και έως δέκα
(10) συνολικά εξάµηνα, πενήντα (50) µονάδες,
ββ) Για κάθε εξάµηνο µη συνεχόµενης ανεργίας εντός

της τελευταίας πενταετίας από την προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων και έως πέντε (5) συνολικά εξάµηνα, είκο-
σι (20) µονάδες. 
Αποκλείεται αθροιστική βαθµολόγηση των υποπερ.

βα΄ και ββ΄. Ο υπολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνε-
ται από την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε πλήρη εξά-
µηνα ανεργίας, συνεχόµενα για την υποπερ. α΄ ή µη συ-
νεχόµενα για την υποπερ. ββ΄. Εάν από την προσκοµι-
σθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής ε-
ντός της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολο-
γισµός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ηµεροµηνία
διακοπής και προς τα πίσω.
γ. Εµπειρία µε την έννοια της απασχόλησης µε σχέση

εργασίας ή σύµβασης έργου στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό
τοµέα ή της άσκησης επαγγέλµατος σε οποιαδήποτε κα-
θήκοντα ή έργα και ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου
σπουδών: Επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική ε-
µπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες. Η εµπειρία
σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα αποδεικνύεται µε βε-
βαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
δ. Ηλικία: για ηλικία έως και τριάντα (32) ετών, 75 µο-

νάδες.
Η συνολική βαθµολογία των υποψηφίων προκύπτει α-

πό το άθροισµα των µονάδων που αντιστοιχούν στα κρι-
τήρια κατάταξης των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄.
ε. Εντοπιότητα: Εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο κρι-

τήριο της περ. δ΄ της παρ. 1.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ,

στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει πε-
ρισσότερες µονάδες στο κριτήριο της περ. α΄ και, αν αυ-
τές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες
στο κριτήριο της περ. β΄ και ούτω καθ’ εξής. Αν και πάλι
ισοβαθµούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο γυ-

µνασίου και µεταξύ αυτών αυτός που έχει µεγαλύτερο
βαθµό και, αν αυτός συµπίπτει, προηγείται ο µεγαλύτε-
ρος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής τους,
ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µετα-
ξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία
διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινά-
κων, εφαρµοζοµένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15.

3. Για την εφαρµογή του παρόντος, ως χρόνος εµπει-
ρίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού θεωρείται και η
συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής ε-
µπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ., η στρατιωτική θητεία,
καθώς και η έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή
προγράµµατα, µε τους ειδικότερους όρους και προϋπο-
θέσεις που ορίζονται µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσε-
ων. Για τον υπολογισµό των µονάδων στο κριτήριο της ε-
µπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει
συµβάσεων µιας µέρας.

4. Οι µισθωτοί και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έρ-
γου σε φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτι-
κά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να
προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου δηµόσιου φορέα α-
πό την οποία να προκύπτουν το είδος, η συµβατική σχέ-
ση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

5. Για τους υποψηφίους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε.,
Δ.Ε. και Υ.Ε. που ανατράφηκαν σε δηµόσιο, εκκλησιαστι-
κό, δηµοτικό ή κοινοτικό βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο
ιδρύµατος ή σωµατείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανε-
ξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, η συνο-
λική βαθµολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συµµετο-
χή τους σε διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης σε θέ-
σεις µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προσω-
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και ιδρυµά-
των τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νοµικών τους
προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, προσαυξάνε-
ται κατά εκατό (100) µονάδες. Ως βρεφοκοµείο ή ορφα-
νοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δοµή των φορέων του
προηγούµενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο µε αυ-
τό του βρεφοκοµείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα α-
πό την ονοµασία της, σύµφωνα µε βεβαίωση που εκδίδε-
ται από το αρµόδιο Υπουργείο.

Άρθρο 30 
Διαδικασία επιλογής µε σειρά προτεραιότητας 

1. Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 18. 

2. Όταν δεν προβλέπεται µε την προκήρυξη η κατ’ ε-
ξαίρεση υποβολή δικαιολογητικών µε την αίτηση συµµε-
τοχής, πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων
κατάταξης, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογη-
τικών, µε σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο,
µόνο εκείνους τους υποψηφίους που, βάσει των δηλωθέ-
ντων στην αίτηση συµµετοχής τους, στοιχείων, φέρο-
νται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης και αντιστοι-
χούν σε αριθµό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των
θέσεων που προκηρύσσονται. 

3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσµίας
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών που ορίζεται από το
Α.Σ.Ε.Π.. 

4. Αν, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο α-
ριθµός των υποψηφίων που πρόκειται να συµπεριλη-
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φθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την
κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων, η ανωτέρω δια-
δικασία επαναλαµβάνεται για τους επόµενους κατά σει-
ρά υποψηφίους και ο αριθµός των υποψηφίων που κα-
λούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθε-
σµίας της παρ. 3, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..

5. Στην προκήρυξη ορίζονται οι θέσεις των ειδικών κα-
τηγοριών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατά-
ξεις του παρόντος κεφαλαίου ή από την κανονιστική
πράξη της παρ. 2 του άρθρου 60, εφαρµόζονται αναλογι-
κά τα άρθρα 6, 10 και 16-27. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 

Άρθρο 31 
Πεδίο εφαρµογής και όργανα επιλογής 

1. Η επιλογή υπαλλήλων επί θητεία γίνεται, ύστερα α-
πό εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
των υποψηφίων, από επιτροπή που συγκροτείται µε από-
φαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Για τη διακρίβωση της
εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκο-
ντα της συγκεκριµένης θέσης, η επιτροπή προβαίνει και
σε συνέντευξη µε τους υποψηφίους. 

2. Η επιτροπή είναι τριµελής ή πενταµελής µε την σύν-
θεση που προβλέπεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 27. 

3. Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των υποψηφίων και, µε αιτιολογη-
µένη απόφασή της, κατατάσσει αυτούς σε πίνακες κατά-
ταξης και αποκλειοµένων για τυπικούς λόγους. Σε περί-
πτωση µεγάλου αριθµού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται
να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια
των δηλώσεων µόνο εκείνων των υποψηφίων, που, σύµ-
φωνα µε τα δηλούµενα στην αίτησή τους στοιχεία, προη-
γούνται στη σειρά στον πίνακα κατάταξης και σε αριθµό
τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθµό των προκηρυχθει-
σών θέσεων.

Άρθρο 32 
Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία 

Για την πρόσληψη υπαλλήλων επί θητεία βαθµολογού-
νται τα ακόλουθα κριτήρια:  
α. διδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της

θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: πεντα-
κόσιες (500) µονάδες,
β. αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχι-

στον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, ό-
πως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: διακόσιες
(200) µονάδες,
γ. ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυ-

χιακού επιπέδου (integrated master) συναφής µε το αντι-
κείµενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προ-
κήρυξη: εκατό (100) µονάδες.
Οι µονάδες των περ. α΄, β΄ και γ΄ υπολογίζονται α-

θροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και µεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated mas-
ter). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δι-
δακτορικών διπλωµάτων ή/και µεταπτυχιακών τίτλων
ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυ-
χιακού επιπέδου (integrated master), βαθµολογείται επι-
πλέον ένας µόνο εξ αυτών των τίτλων και, εάν πρόκειται

για µη οµοιόβαθµους τίτλους, βαθµολογείται ο υψηλότε-
ρος εξ αυτών, λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήµισυ
των µονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπου-
δών.
δ. Εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνω-

στικό αντικείµενο της θέσης, όπως αυτό προκύπτει από
το οριζόµενο στην προκήρυξη περίγραµµα θέσης: οκτώ
(8) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι ε-
νενήντα έξι (96) µήνες. Το κριτήριο της περ. β΄ της παρ.
1 και οι παρ 3 και 4 του άρθρου 29 εφαρµόζονται αναλό-
γως.
ε. Γνώση ξένης γλώσσας: εα) Για άριστη γνώση: ενε-

νήντα (90) µονάδες, εβ) για πολύ καλή γνώση: εξήντα
(60) µονάδες, εγ) για καλή γνώση: σαράντα (40) µονά-
δες. Βαθµολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών
(3) ξένων γλωσσών.

Άρθρο 33 
Αρχικοί πίνακες κατάταξης 

1. Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειοµένων
για τυπικούς λόγους αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
του Α.Σ.Ε.Π.. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα
στοιχεία και κριτήρια µε βάση τα οποία καθορίσθηκε η
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που εγ-
γράφονται σε πίνακα αποκλειοµένων εµφανίζονται µε
τον µοναδικό κωδικό αριθµό τους και την αιτιολογία απο-
κλεισµού τους χωρίς τη δηµοσιοποίηση προσωπικών
τους δεδοµένων.

2. Κατά των αρχικών πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής ε-
ντός της οριζόµενης από την επιτροπή προθεσµίας. Με-
τά από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, η ε-
πιτροπή συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάτα-
ξης ανά γνωστικό αντικείµενο και αποκλειοµένων για τυ-
πικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό
τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 34 
Διενέργεια ατοµικής συνέντευξης 

1. Η επιτροπή καλεί σε ατοµική συνέντευξη τους υπο-
ψηφίους µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στον προσωρινό
πίνακα κατάταξης και σε αριθµό διπλάσιο τουλάχιστον
από τον αριθµό των προς πλήρωση θέσεων. 

2. Η συνέντευξη διενεργείται σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου 10. 

3. Η συνέντευξη βαθµολογείται κατ’ ανώτατο όριο µε
οκτακόσια (800) µόρια. Η τελική µοριοδότηση της συνέ-
ντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο
των βαθµών των µελών της επιτροπής. Το περιεχόµενο
της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία
της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής.
Η µοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογεί-
ται συνοπτικά από κάθε µέλος της επιτροπής.

Άρθρο 35 
Tελικοί προσωρινοί και οριστικοί 

πίνακες προσληπτέων 

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης, η επιτροπή συ-
ντάσσει τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης,
προσληπτέων και αποκλειοµένων για τυπικούς λόγους.
Στους πίνακες αποκλειοµένων για τυπικούς λόγους πε-
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ριλαµβάνονται πλέον και οι υποψήφιοι οι οποίοι, ενώ
προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι
πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του
Α.Σ.Ε.Π.. 

2. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής µέσα
σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την ε-
ποµένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για
λόγους νοµιµότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίµηση
της επιτροπής. Με την ένσταση δεν µπορούν να προβλη-
θούν λόγοι που θα µπορούσαν να έχουν προβληθεί στο
στάδιο της παρ. 2 του άρθρου 33. 

3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, η επιτροπή συ-
ντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προσλη-
πτέων, καθώς και τους πίνακες αποκλειοµένων για τυπι-
κούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τό-
πο του Α.Σ.Ε.Π.. Ακολούθως, οι πίνακες προσληπτέων α-
ποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δηµοσίευση στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο πρό-
γραµµα «Διαύγεια».

4. Αν κατόπιν της εξέτασης ενστάσεων επέρχεται µε-
ταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάτα-
ξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κα-
τώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώ-
πιον της επιτροπής την προβλεπόµενη από την παρ. 1
του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), αίτηση θεραπεί-
ας, εντός της οριζόµενης από την επιτροπή προθεσµίας,
αρχοµένης από την εποµένη της ανάρτησης των οριστι-
κών πινάκων κατάταξης και αποκλειοµένων για τυπικούς
λόγους. Οµοίως αίτηση θεραπείας, εντός της οριζόµε-
νης από την επιτροπή προθεσµίας, αρχοµένης από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφα-
σης, µπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται
κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου.

5. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος κεφαλαίου ή από την κανονιστική πράξη
της παρ. 2 του άρθρου 60, εφαρµόζονται αναλογικά το
κριτήριο της περ. β΄ της παρ. 1 και των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 29 και τα άρθρα 16 έως 27. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Υποκεφάλαιο Γ1 
Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων 

και επειγουσών αναγκών

Άρθρο 36 
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες 

1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά την παρ. 2 του άρ-
θρου 103 του Συντάγµατος διενεργείται από τις δηµό-
σιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού, καθώς και από όλα τα νοµικά πρόσω-
πα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντι-
µετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επι-
τρέπεται µόνον: 
α) σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς,

πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές, 

β) σε περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτι-
κών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής
της δηµόσιας υγείας, 
γ) εφόσον η περιφερειακή ενότητα ή συγκεκριµένη

περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης, για την αντιµετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γε-
γονότων από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής
ή περιουσίας.

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την επέλευση του γεγο-
νότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύ-
λαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύµβασης ή
σύναψη νέας σύµβασης ή µετατροπή σε σύµβαση αορί-
στου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προ-
σωπικό του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

3. Αν βασίµως εκτιµάται από τους φορείς της παρ. 1, ό-
τι οι ανάγκες των περ. α΄, β΄ και γ΄ θα συνεχισθούν και
πέραν του οκταµήνου, η αρµόδια αρχή κινεί εγκαίρως και
σε κάθε περίπτωση τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες
προ της λήξεως του οκταµήνου, τη διαδικασία νέων προ-
σλήψεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, τηρουµένου του άρθρου 38, για αριθµό
και διάρκεια που εγκρίνει το αρµόδιο όργανο του φορέα
για την πρόσληψη. Στους πίνακες που καταρτίζονται
µπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες µε σύµβα-
ση της παρ. 2, απαγορευοµένης σε κάθε περίπτωση της
µετατροπής της σύµβασης σε αορίστου χρόνου. 

4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδροµής των προϋπο-
θέσεων πρόσληψης προσωπικού και τήρησης του παρό-
ντος άρθρου.

Υποκεφάλαιο Γ2 
Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου
για κάλυψη παροδικών αναγκών

Άρθρο 37 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 επιτρέπεται να α-
πασχολούν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για αντιµετώπιση εποχικών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε τις προϋ-
ποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, µε
την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. 

2. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος α-
παιτούνται προσόντα ειδικού επιστηµονικού προσωπι-
κού, εφαρµόζονται τα άρθρα 31 έως και 35.
Ειδικώς, το επιστηµονικό προσωπικό για την εκτέλεση

ερευνητικών έργων και προγραµµάτων, τα οποία χρηµα-
τοδοτούνται µέσω των Ερευνητικών Κέντρων και Ερευ-
νητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχο-
λείται µε την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραµ-
µάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προ-
σλαµβάνεται µε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
επί θητεία. Η επιλογή γίνεται από πενταµελή επιτροπή
ειδικών επιστηµόνων που συγκροτείται µε την ευθύνη
του διοικητικού συµβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή
Ινστιτούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 31 έ-
ως και 35. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από
την επιτροπή αυτή αναρτώνται στο κατάστηµα του οικεί-
ου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και
των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγ-
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γέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων, µόνο για λόγους νο-
µιµότητας, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 31 έως
και 35. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προ-
σωπικού κατηγορίας Υ.Ε., το οποίο απαιτείται για την ε-
κτέλεση προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται µέσω
των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
προσλαµβάνεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικα-
σίας επιλογής προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.  

Άρθρο 38 
Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για κάλυψη παροδικών αναγκών – εξαιρέσεις 

1. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της
παρ. 1 του άρθρου 37 δεν µπορεί να υπερβαίνει τους ο-
κτώ (8) µήνες µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µη-
νών. Στο κώλυµα οκτάµηνης απασχόλησης δεν συνυπο-
λογίζονται ο χρόνος απασχόλησης µε σύµβαση µίσθω-
σης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράµµατα κοι-
νωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος µε καθεστώς
µερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες του παρόντος
µπορούν να συµµετέχουν και υποψήφιοι που έχουν οκτώ
(8) µήνες απασχόλησης µέσα σε συνολικό χρόνο δώδε-
κα (12) µηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους
συντασσόµενους πίνακες µετά από τους συνυποψηφί-
ους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) µήνες απα-
σχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών και
προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κά-
λυψη του απαιτούµενου αριθµού προσλήψεων από τους
προηγούµενους υποψηφίους. Παράταση ή σύναψη νέας
σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή
σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογι-
σµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος
της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται
να προσληφθεί και προς τα πίσω. 

2. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται
στον σχεδιασµό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση
και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή
έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή
επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργα-
νισµούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και
προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώ-
νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλή-
ρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε
διεθνείς οργανισµούς ή απασχολείται σε συµβάσεις έρ-
γου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση
εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυ-
χής, επιτρέπεται η διάρκεια των συµβάσεων να είναι µέ-
χρι δώδεκα (12) µήνες και να ανανεώνεται ή να παρατεί-
νεται έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την
εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε κάθε
περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορί-
στου χρόνου. 

3. Για το  προσωπικό που προσλαµβάνεται από την
Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση συµβάσεων έργου που
συνάπτονται µεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εται-
ρειών ή φορέων συνδεδεµένων µε την εθνική άµυνα και
ασφάλεια του κράτους, µε συµβάσεις ορισµένου χρό-
νου, η διάρκεια των συµβάσεων επιτρέπεται να είναι µέ-
χρι δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης ή έως
το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρω-
ση της υποχρέωσης. 

4. Η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρό-
νου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων,
εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθµών του Δηµο-
σίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στην παρ.
1 του άρθρου 2, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού
προσωπικού, µπορεί να είναι ίση µε την αντίστοιχη σχο-
λική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του οικείου
σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθµού.
Αποκλείεται η αναγνώριση των συµβάσεων αυτών ως
συµβάσεων αορίστου χρόνου.

5. Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, µεταφο-
ρείς, εργάτες αποθήκης και αεροδροµίου προσλαµβάνο-
νται από τους αρµόδιους φορείς για την καταπολέµηση
του δάκου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων 39, 40 και
41, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους
δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ηµεροµίσθια κατά ηµερο-
λογιακό έτος, αποκλειοµένης της παράτασης ή ανανέω-
σης.

6. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή βρεφονηπιοκόµων για
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς του Ο.Α.Ε.Δ. προς ανα-
πλήρωση γονέα υπαλλήλου που λαµβάνει την κατά την
παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) άδεια µη-
τρότητας ή την κατά την παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου
νόµου άδεια για ανατροφή παιδιού, γίνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 39 έως 41 και
διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει ο γονέας που αναπληρώ-
νεται, που δεν µπορεί να υπερβαίνει όµως τους δώδεκα
(12) µήνες. Παράταση της σύµβασης πέραν των δώδεκα
µηνών ή µετατροπή της σε σύµβαση αορίστου χρόνου εί-
ναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψη-
φίων µπορεί να ισχύουν επί µία διετία από την κατάρτισή
τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανα-
κοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκά-
στοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διε-
τίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες µε τη σειρά που
οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί σε αυτούς.

7. Η πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού στα Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχι-
κής Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για την
αναπλήρωση γονέα υπαλλήλου, που λαµβάνει την κατά
την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) άδεια
µητρότητας ή την κατά την παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδι-
ου νόµου άδεια για ανατροφή παιδιού, καθώς και αναρ-
ρωτική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 54
έως 56 του ίδιου νόµου, µεγαλύτερη των τριάντα (30) η-
µερών, γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια
των άρθρων 39-41 και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει ο υ-
πάλληλος που αναπληρώνεται. Ανώτατο όριο απασχόλη-
σης κάθε προσλαµβανοµένου ορίζονται οκτώ (8) µήνες,
ανά δωδεκάµηνο. Παράταση της σύµβασης πέραν του
προηγούµενου ορίου ή µετατροπή της σε σύµβαση αορί-
στου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Άρθρο 39 
Προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού 

µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

1. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του, να µην έχει υπερβεί το 65ο έτος,
να έχει τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέ-
λεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να
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µην έχει τα κωλύµατα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 2207/1994 (Α΄ 65). Για το προσωπικό κάλυψης ανα-
γκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσλη-
ψης ορίζεται το 15ο έτος συµπληρωµένο. Με την ανα-
κοίνωση του άρθρου 41 µπορεί να καθορίζονται ανώτατα
όρια ηλικίας, ανάλογα µε τη φύση και τις ιδιαιτερότητες
των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, µετά από
γνώµη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών.

2. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του
παρόντος ορίζονται κάθε φορά µε την ανακοίνωση του
άρθρου 41, ανάλογα µε το είδος των εργασιών και τις ει-
δικότητες ή την εµπειρία που απαιτούνται σε σχέση µε
αυτές. Εξειδικευµένη εµπειρία είναι δυνατόν να προβλέ-
πεται ως προσόν, για προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλ-
λων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και µόνο όταν είναι απαραίτητη για την α-
σφαλή εκτέλεση του ανατιθέµενου έργου ή για θέµατα
που σχετίζονται µε την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
Κάθε ανακοίνωση του παρόντος µπορεί να παραπέµπει
ως προς τα πάγια µέρη της σε ένα ή περισσότερα πα-
ραρτήµατα που εκδίδει και επικαιροποιεί το Α.Σ.Ε.Π. για
τον σκοπό αυτόν. Τα Παραρτήµατα αναρτώνται στον δια-
δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στα Παραρτήµατα περιλαµ-
βάνονται, ιδίως, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρό-
πος απόδειξης των προσόντων και των µοριοδοτούµε-
νων κριτηρίων και ιδιοτήτων και οι αναγκαίες επισηµάν-
σεις προς τους υποψηφίους σχετικά µε την ορθή υποβο-
λή της αίτησης και των δικαιολογητικών συµµετοχής
στις διαδικασίες επιλογής του παρόντος.

4. Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρµόζο-
νται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37.  

Άρθρο 40 
Κριτήρια µοριοδότησης υποψηφίων - 

Ισοβαθµία υποψηφίων 

1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων του παρό-
ντος κεφαλαίου τριτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς
πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κατηγορία, κλά-
δο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας,
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητι-
κών συµµετοχής, µε βάση τα κατωτέρω αναφερόµενα
κριτήρια: 
α. Χρόνος ανεργίας: 
αα) διακόσιες (200) µονάδες για τέσσερις (4) µήνες α-

νεργίας και εξήντα (60) µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω
των τεσσάρων (4) µηνών, µε ανώτατο όριο τους δεκαο-
κτώ (18) µήνες σε περίπτωση συνεχών πλήρων µηνών, 
αβ) σαράντα (40) µονάδες ανά µήνα ανεργίας µε ανώ-

τατο όριο τους εννέα (9) µήνες σε περίπτωση µη συνε-
χών πλήρων µηνών εντός των τελευταίων δεκαοκτώ
(18) µηνών. Άνεργος για την εφαρµογή της υποπερ. α΄
θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχι-
στον µήνες ανεργίας. 
Αποκλείεται αθροιστική βαθµολόγηση των υποπερ.

αα΄ και αβ΄. Ο υπολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνε-
ται από την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε πλήρεις
µήνες (συνεχόµενους για την υποπερ. α΄ ή µη συνεχό-

µενους για την υποπερ. β΄). Χρόνος ανεργίας θεωρείται
και ο χρόνος παρακολούθησης προγραµµάτων επαγγελ-
µατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους οι ο-
ποίοι ήταν άνεργοι επί τετράµηνο τουλάχιστον κατά τον
χρόνο ένταξής τους στο πρόγραµµα. Εάν από την προ-
σκοµισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυ-
τής εντός της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ο υ-
πολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ηµε-
ροµηνία διακοπής και προς τα πίσω.
β. Πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογέ-

νειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του
ν. 3454/2006 (Α΄ 75) σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του άρ-
θρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270): τριακόσιες (300) µο-
νάδες,  
γ. τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του
ν. 4590/2019 (Α΄ 17): διακόσιες (200) µονάδες, 
δ. µονογονέας ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειεας,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.6 του άρθρου 29 του
ν. 3838/2010 (Α΄ 49): εκατό (100) µονάδες, 
ε. ανήλικα τέκνα: πενήντα (50) µονάδες για κάθε τέ-

κνο και µέχρι έξι (6).
Τις µονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολύ-

τεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτε-
κνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, µονογονέα
ή τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει
µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµε-
ρολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. Εάν στην αυτή διαδικα-
σία επιλέγονται ως προσληπτέοι δύο (2) ή περισσότερα
µέλη της ίδιας οικογένειας και δεν είναι δυνατή η οικειο-
θελής συναίνεση αυτών για την επιλογή τους, διενεργεί-
ται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υποψηφίων µελών της
ίδιας οικογένειας,
στ. τίτλοι σπουδών: 
στα) οι µονάδες του βαθµού τίτλου σπουδών µε δύο

δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. πολλα-
πλασιάζονται µε τον αριθµό σαράντα (40) και εκείνες
του βαθµού του τίτλου της κατηγορίας Δ.Ε. µε τον αριθ-
µό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε α-
παιτούµενος από την ανακοίνωση. Ειδικώς για τους προ-
πτυχιακούς τίτλους της αλλοδαπής, εκτός από την ανα-
γνώρισή τους κατά την παρ. 7 του άρθρου 20, απαιτείται
και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη
βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων. Στην περί-
πτωση κατά την οποία, σε προπτυχιακό τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής, δεν υφίσταται
αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε τη
βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής,
ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος και
θεωρείται ότι φέρει τον κατώτατο βαθµό του αντίστοι-
χου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.:
στβ) διδακτορικό δίπλωµα: εκατό πενήντα (150) µονά-

δες,
στγ) αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλά-

χιστον φοίτησης: εβδοµήντα (70) µονάδες,
στδ) ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µετα-

πτυχιακού επιπέδου (integrated master): τριάντα πέντε
(35) µονάδες,
στε) δεύτερος τίτλος σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής

βαθµίδας: τριάντα (30) µονάδες.
Οι µονάδες των υποπερ. στβ΄ έως στε΄ του κριτηρίου

της περ. στ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατό-
χους διδακτορικού και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
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και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυ-
χιακού επιπέδου (integrated master) και δεύτερου τίτλου
σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας. Σε περίπτωση ύ-
παρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωµά-
των ή/και µεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (inte-
grated master) ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών ίδιας εκ-
παιδευτικής βαθµίδας, βαθµολογείται επιπλέον ένας µό-
νο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για µη οµοιό-
βαθµους τίτλους, βαθµολογείται ο υψηλότερος εξ αυ-
τών, λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήµισυ των µο-
νάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
Μόνο για την κατηγορία Δ.Ε.:
στστ) δεύτερος τίτλος σπουδών: είκοσι πέντε (25) µο-

νάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών µπορεί να είναι είτε
πτυχίο ή δίπλωµα επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται
στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση α-
πό τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είτε
δίπλωµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που
χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθµολογείται εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφί-
ου. 
Μόνο για την κατηγορία Υ.Ε.:
Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας

Υ.Ε. δεν µοριοδοτείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προ-
σωπικού του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχι-
στον του απολυτηρίου δηµοτικού σχολείου. Εξαιρέσεις:
α) αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε το τυπικό αυτό προ-
σόν και β) οι απασχολούµενοι ως εργάτες σε χειρωνα-
κτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως µεταφορείς
αντικειµένων και το προσωπικό καθαριότητας.
ζ. εµπειρία: επτά (7) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και

για συνολική εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µή-
νες. Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργα-
σίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό το-
µέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε
το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά από την
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υ-
ποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά
τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, µετά από τη λήψη της άδειας. Το κριτή-
ριο της περ. β΄ της παρ. 1 και οι οι παρ 3 και 4 του άρ-
θρου 29 εφαρµόζονται αναλόγως.
η. αναπηρία υποψηφίου: υποψήφιος µε αναπηρία σε

ποσοστό πενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (50%), όπως
διαπιστώνεται από τις υγειονοµικές επιτροπές του Κέ-
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, διακόσιες (200) µονά-
δες,
θ. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υ-

ποψηφίου: υποψήφιος µε γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύ-
ζυγο µε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωµατικών
παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονοµικές ε-
πιτροπές Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ ε-
ξαίρεση όταν τα άτοµα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτι-
σµό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εκα-
τόν τριάντα (130) µονάδες.

2. Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολο-
γία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονά-
δες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός
που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτή-
ριο και ούτω καθ’ εξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθ-
µούν, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την
ηµεροµηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα
παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε
δηµόσια κλήρωση.

3. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υπο-
ψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που
συγκεντρώνουν σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγρά-
φου αυτής, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων των περ. στ΄
και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12, εφόσον όλοι οι ανωτέ-
ρω επιθυµούν τον διορισµό τους σε θέσεις των φορέων
της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται στις ως ά-
νω περιοχές και δεσµεύονται να υπηρετήσουν  επί µία
τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και εφόσον αυ-
τές αφορούν υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη
περιφερειακή ενότητα ή δήµο ή νησί. Για την εφαρµογή
του παρόντος  ως µόνιµη κατοικία νοείται η κατοικία, ό-
πως ορίζεται και αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο
279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε α-
πό το άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α΄ 256). Η πρόταξη
λόγω εντοπιότητας ισχύει µεταξύ των υποψηφίων που
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάτα-
ξης, κύριου ή επικουρικού. 

4. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι προς πλήρωση θέσεων
προσωπικού της Ε.Α.Β. Α.Ε. κατατάσσονται σε πίνακες
κατά κλάδο και ειδικότητα µε βάση τα κατωτέρω αναφε-
ρόµενα κριτήρια: 
α) Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών για τις κατηγορίες

Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.: Οι µονάδες του βασικού τίτλου σπου-
δών µε δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε.
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό σαράντα (40) και εκεί-
νες του βαθµού του τίτλου της κατηγορίας Δ.Ε. µε τον α-
ριθµό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε
απαιτούµενος από την ανακοίνωση. 
β) Εµπειρία: Επτά (7) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας για

συνολική εµπειρία µέχρι εκατόν είκοσι (120) µήνες. Ως
εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση
επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνω-
στικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµε-
νο της προς πλήρωση θέσης, µετά από την απόκτηση
του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος
µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περι-
πτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγ-
γέλµατος, µετά από τη λήψη της άδειας. 
Αν οι ως άνω υποψήφιοι ισοβαθµούν στα κριτήρια των

περ. α΄ και β΄, εφαρµόζονται τα κριτήρια της παρ. 1 και
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες
στο πρώτο κριτήριο. Αν αυτές συµπίπτουν, προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο
κριτήριο και ούτω καθ’ εξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κρι-
τήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε
δηµόσια κλήρωση.

Άρθρο 41 
Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 

µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

1. Ο φορέας συντάσσει σχέδιο ανακοίνωσης σύµφωνα
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µε τα υποδείγµατα ανακοινώσεων που αναρτά το
Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο και το αποστέλλει
στο Α.Σ.Ε.Π. µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο
σχέδιο της ανακοίνωσης αναφέρονται υποχρεωτικώς: 
α. ο αριθµός κατά κατηγορία/ειδικότητα του προσωπι-

κού, 
β. τα απαιτούµενα προσόντα, 
γ. ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολο-

γητικών, 
δ. τα κριτήρια κατάταξης, 
ε. η διαδικασία πρόσληψης.
2. Η ανακοίνωση αφορά σε πρόσληψη προσωπικού µε

διάρκεια απασχόλησης µικρότερη ή µεγαλύτερη των
τεσσάρων (4) µηνών και εγκρίνεται ή τροποποιείται µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από την περιέλευση του αντίστοι-
χου σχεδίου στο Α.Σ.Ε.Π.. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως ά-
νω προθεσµία, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του
Α.Σ.Ε.Π.. Η ανακοίνωση, µετά από την έγκρισή της, κοι-
νοποιείται στον οικείο φορέα και αναρτάται στον διαδι-
κτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Εντός είκοσι (20) ηµερών από
την κατά τα ως άνω κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίη-
σή της από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση και η προθεσµία υ-
ποβολής των αιτήσεων συµµετοχής αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του φορέα, στο κατάστηµά του, καθώς
και στο κατάστηµα του δήµου στον οποίο αυτός εδρεύει.
Η ανακοίνωση αναρτάται και στο πρόγραµµα «Διαύ-
γεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστη-
µα, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ε-
νεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόµη υπάλληλο του
φορέα ή του δήµου. Περίληψη της ανακοίνωσης δηµοσι-
εύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαί-
ες τοπικές εφηµερίδες της οικείας περιφερειακής ενότη-
τας, εφόσον τέτοιες εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέ-
ρονται υποχρεωτικώς τα προβλεπόµενα στην παρ. 1
στοιχεία και τα όρια ηλικίας της παρ. 1 του άρθρου 39.

3. Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων υποβάλλο-
νται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα αιτήσεων που καθορί-
ζει και αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο. Η
αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και
η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσής της είναι αποκλειστι-
κά του υποψηφίου. Ο υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία
µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσω-
πικού της ίδιας ανακοίνωσης. Η υποβολή υποψηφιότη-
τας για θέσεις διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης
συνεπάγεται αυτοδικαίως αποκλεισµό του υποψηφίου α-
πό την περαιτέρω διαδικασία. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρε-
ση, η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατη-
γοριών εκπαίδευσης, όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από
ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην ανακοίνωση.  

4. Με την αίτηση συµµετοχής συνυποβάλλονται και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά συµµετοχής υποβάλλονται µε ηλε-
κτρονικό τρόπο στον φορέα, εντός της ορισθείσας από
τον οικείο φορέα προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να εί-
ναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και αρχίζει από την
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης ή ανάρτη-
σης της ανακοίνωσης, κατά τα ως άνω. Αιτήσεις, πιστο-
ποιητικά ή δικαιολογητικά, καθώς και τα συµπληρωµατι-
κά ή διευκρινιστικά αυτών που κατατίθενται εκπρόθεσµα
δεν γίνονται δεκτά. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας κε-
ντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων
και δικαιολογητικών, την οποία αναπτύσσει και διαχειρί-
ζεται το Υπουργείο Εσωτερικών για τον σκοπό αυτόν, ο

τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθορί-
ζεται από το Α.Σ.Ε.Π., σε συνεργασία µε τον φορέα. Το
Α.Σ.Ε.Π. αποκτά πρόσβαση στην ανωτέρω κεντρική ηλε-
κτρονική πλατφόρµα στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιο-
τήτων του παρόντος. 

5. Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέ-
ων συντάσσονται από τους φορείς και αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο και στο κατάστηµά τους. Για την ανάρ-
τηση που διενεργείται στο κατάστηµα, συντάσσεται
πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την α-
νάρτηση και έναν/µια ακόµη υπάλληλο του φορέα ή του
δήµου. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοι-
χεία και κριτήρια µε βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά
κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που εγγράφο-
νται σε πίνακα απορριπτέων εµφανίζονται χωρίς τη δη-
µοσιοποίηση προσωπικών τους δεδοµένων. 

6. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχί-
ζει από την εποµένη της ανάρτησής τους στον διαδι-
κτυακό τόπο του φορέα. Για την υποβολή ένστασης α-
παιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έ-
σοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι πίνακες προ-
σληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραµµα «Διαύγεια». 

7. Το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να παρέχει υπηρεσίες µε τη χρή-
ση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους
φορείς που προσλαµβάνουν προσωπικό βάσει του παρό-
ντος. Οι φορείς γνωστοποιούν υποχρεωτικώς στο
Α.Σ.Ε.Π. τον συνολικό αριθµό των αιτήσεων, καθώς και
ποιοτικά στοιχεία για τους συµµετέχοντες, εφόσον ζη-
τηθούν, για στατιστικούς λόγους, από το Α.Σ.Ε.Π.. Το
Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και
τα νοµικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που
απασχολούν προσωπικό του παρόντος και να ενεργεί
δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους
οικείους Προϊσταµένους των διατάξεων αυτού. Τον έ-
λεγχο διενεργούν οι Επιθεωρητές του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 51. 

8. Οι προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λή-
ξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από
τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε
αυτόν για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα της αρχι-
κής σύµβασης. 

9. Οι οικείοι φορείς προσλαµβάνουν το προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
κατά το παρόν άρθρο αµέσως µετά από την κατάρτιση
των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναµέ-
νουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π.. Αναµόρφωση των πινάκων, βάσει του ελέγχου
του Α.Σ.Ε.Π., που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψη-
φίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς
και απολύονται οι µη δικαιούµενοι να προσληφθούν βά-
σει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους
έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε απο-
ζηµίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υπο-
ψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφω-
σης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατά-
στασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για
το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και
µέχρι συµπλήρωσης της εγκεκριµένης διάρκειας της
σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.
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10. Για την πρόσληψη  προσωπικού της Ε.Α.Β. A.E.,
πέραν των οριζοµένων στην παρ. 4 του άρθρου 40, ε-
φαρµόζεται το άρθρο 61 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204). 

Άρθρο 42 
Έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. – Υποχρεώσεις - Ποινική 

ευθύνη αρµοδίων οργάνων 

1. Kαταρτιζόµενες συµβάσεις µίσθωσης έργου που υ-
ποκρύπτουν συµβάσεις εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυ-
ρες και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κατά την κείµε-
νη νοµοθεσία κυρώσεις. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει την εφαρ-
µογή της παρούσας και παραπέµπει στα αρµόδια όργανα
κάθε περίπτωση για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων. 

2. Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όρ-
γανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδο-
χών σε προσωπικό που συµπλήρωσε την προβλεπόµενη
κατά το άρθρο 38 διάρκεια απασχόλησης, άλλως κατα-
λογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.

3. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια όργανα
που ενεργούν κατά παράβαση των άρθρων 36, 37, 38,
39, 40 παρ. 4, 41 και 42, διώκονται για παράβαση καθή-
κοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτε-
παγγέλτως και παραπέµπονται υποχρεωτικά στην αρµό-
δια πειθαρχική δικαιοδοσία.

KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 43 
Γραπτός διαγωνισµός κατά τη µεταβατική περίοδο 

πριν την προκήρυξη 
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού 

1. Γραπτός διαγωνισµός δύναται να διενεργηθεί σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος πριν από την έκδο-
ση της προκήρυξης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνι-
σµού.   

2. Τον γραπτό διαγωνισµό διενεργεί Κεντρική Επιτρο-
πή Διαγωνισµού, η οποία συγκροτείται µετά από τη δη-
µοσίευση της προκήρυξης µε απόφαση της Ελάσσονος
Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π.. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνι-
σµού είναι τουλάχιστον πενταµελής και αποτελείται από
δύο (2) τουλάχιστον µέλη του Α.Σ.Ε.Π., νυν ή πρώην, εκ
των οποίων ένας ως Πρόεδρος, µέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρε-
τήσαντες ή οµότιµους Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτι-
κούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τακτικούς δηµόσι-
ους υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς των φορέων
της παρ. 1 του άρθρου 2. Ο τόπος και χρόνος διεξαγω-
γής του διαγωνισµού, ο ορισµός εξεταστικών και βαθµο-
λογικών κέντρων, των οργάνων εποπτείας τους, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση
της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισµού. Αν ορίζονται ως
εξεταστικά κέντρα διδακτήρια του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες που
ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση. Με απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή
οργάνων που τελούν υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαγωνισµού και έχουν συγκεκριµένες καθ’ ύλην
και κατά τόπον αρµοδιότητες σχετικά µε την εκτέλεση
των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται
για την οµαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισµού, συ-

µπεριλαµβανοµένου και του καθορισµού του κατά περί-
πτωση αναγκαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.
Τα θέµατα του γραπτού διαγωνισµού καθορίζονται ή ε-
γκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού και
µεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξε-
ταστικά κέντρα. Η εξέταση των µαθηµάτων µπορεί να γί-
νεται µε τη µέθοδο είτε των ερωτήσεων πολλαπλών επι-
λογών, είτε της ανάπτυξης κειµένου, είτε µε συνδυασµό
και των δύο. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται µε τη µέθο-
δο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η Κεντρική Ε-
πιτροπή Διαγωνισµού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις
και η βαθµολόγηση των γραπτών γίνεται και µε χρήση
των µέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Όταν η γρα-
πτή εξέταση γίνεται µε τη µέθοδο της ανάπτυξης κειµέ-
νου, τα γραπτά του διαγωνισµού βαθµολογούνται από
δύο βαθµολογητές και έναν αναβαθµολογητή µε βάση
τις οδηγίες που δίνει η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού.
Βαθµολογητές, αναβαθµολογητές ή υπεύθυνοι για την
εποπτεία των διαγωνιζοµένων µπορεί να ορίζονται και
συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθµιας ή τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούµενος αριθµός
δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές. 

3. Το Α.Σ.Ε.Π., κατά τον καθορισµό της εξεταστέας ύ-
λης, µπορεί να λαµβάνει υπόψη και υποδείξεις των φο-
ρέων των οποίων θέσεις θα καλυφθούν µε τον γραπτό
διαγωνισµό, ως προς την ανάγκη εξέτασης των υποψη-
φίων σε συγκεκριµένα αντικείµενα. Το Α.Σ.Ε.Π., επίσης,
όταν ζητείται η εξέταση σε ξένη γλώσσα, µπορεί µε την
προκήρυξη να ορίζει, αντί εξέτασης, την απόδειξη της
γνώσης της ξένης γλώσσας µε τίτλους σπουδών, από
τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσ-
σας. 

4. Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 18. Το Α.Σ.Ε.Π., µετά από την υπο-
βολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα κατά
κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνο-
νται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείο-
νται από τη διαδικασία, λόγω έλλειψης του καθορισµέ-
νου παραβόλου ή συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου η-
λικίας, εφόσον µε την προκήρυξη προβλέπεται ανώτατο
όριο ηλικίας, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τό-
πο του Α.Σ.Ε.Π.. Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε
πίνακα αποκλειοµένων εµφανίζονται µε τον µοναδικό
κωδικό αριθµό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλει-
σµού τους χωρίς τη δηµοσιοποίηση προσωπικών τους
δεδοµένων. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν
έχουν δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας πέντε (5) ηµέρων από την εποµένη
της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..  

5. Η βαθµολογία ορίζεται σε κλίµακα από 1-100, προ-
κειµένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξης στους πίνα-
κες. Με την προκήρυξη ορίζεται ορισµένη βαθµολογία
ως βάση, τόσο στον συνολικό βαθµό της γραπτής εξέτα-
σης όσο και σε ορισµένα µαθήµατα, κάτω της οποίας ο υ-
ποψήφιος θεωρείται µη επιτυχών. Πριν από τη σύνταξη
των προσωρινών πινάκων, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβο-
λή δικαιολογητικών, µε σχετική ανάρτηση στον διαδι-
κτυακό του τόπο, µόνο εκείνους τους υποψηφίους που
έχουν συγκεντρώσει τη βαθµολογία της καθορισµένης
βάσης και άνω και οι οποίοι, µε βάση τη συνολική τους
βαθµολογία, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισµα της
βαθµολογίας της γραπτής εξέτασης και των προσαυξή-
σεων του άρθρου 12, σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στην
αίτησή τους στοιχεία, φέρονται να προηγούνται στη σει-
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ρά κατάταξης και αντιστοιχούν σε αριθµό διπλάσιο του-
λάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσο-
νται. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους καλού-
µενους προς τούτο υποψηφίους εντός προθεσµίας δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών, η έναρξη της οποίας ορίζεται α-
πό το Α.Σ.Ε.Π.. Αν, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογη-
τικών, ο αριθµός των υποψηφίων που πρόκειται να συ-
µπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί
για την κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων, η ανω-
τέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται για τους επόµενους
κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθµός των υποψηφίων
που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, προσδιορίζεται
από το Α.Σ.Ε.Π.. 

6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάτα-
ξης η βαθµολογία του γραπτού διαγωνισµού προσαυξά-
νεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12. Το άρθρο
15 εφαρµόζεται αναλόγως σε περιπτώσεις ισοβαθµίας. 

7. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται α-
πό την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού κατά κατηγορία
και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολι-
κής βαθµολογίας, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες ρυθµί-
σεις της απόφασης της παρ. 3.  

8. Τα απαντητικά φύλλα των διαγωνιζοµένων στον
γραπτό διαγωνισµό αποστέλλονται στην Κεντρική Επι-
τροπή Διαγωνισµού, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότη-
τα των καταχωρίσεων των βαθµολογιών στις οικείες κα-
ταστάσεις, συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατά-
ταξης και τους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να
τους δηµοσιοποιήσει. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στους πίνακες κα-
τάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια µε βάση
τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψη-
φίων. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν συγκεντρώσει την α-
παιτούµενη για την κατάταξή τους βαθµολογία βάσης,
καθώς και όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα
διορισµού εµφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων µε τον
µοναδικό κωδικό αριθµό τους και την αιτιολογία αποκλει-
σµού τους. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δελτίο τύπου µε το οποίο
γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. 

9. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ασκήσουν ένσταση µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Η προθεσµία αυτή αρχίζει
από την εποµένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό
τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Η προθεσµία αυτή ορίζεται ρητώς
στην οικεία ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του
Α.Σ.Ε.Π. και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Για την
παραδεκτή άσκηση της ένστασης απαιτείται η καταβολή
και η προσκόµιση του οριζοµένου στην κοινή υπουργική
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 60 παραβόλου. Η υπο-
βολή της ως άνω ένστασης δεν αποτελεί προϋπόθεση
του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήµατος.  

10. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνι-
σµού και µπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόµου ή κα-
νονισµού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση,
να αποφασίσει την επανάληψή του, ολικώς ή µερικώς,
µεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πληµµέ-
λειες που επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, το
Α.Σ.Ε.Π. µπορεί, αντί να επαναλάβει τον διαγωνισµό, να
αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµού τη συ-
µπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πληµµελει-
ών. 

11. Οι πίνακες κατάταξης ισχύουν µόνο για την πλή-
ρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνα-

κες κατάταξης και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι
σε αυτούς, σε συνδυασµό πάντοτε και µε τη δήλωση
προτίµησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων/
προσληπτέων που περιλαµβάνουν αριθµό διοριστέων/
προσληπτέων ίσο µε τον αριθµό των θέσεων που προκη-
ρύχθηκαν. Οι υποψήφιοι διατίθενται στους φορείς για
διορισµό ή πρόσληψη µε απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη
σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε συν-
δυασµό µε τη δήλωση προτίµησής τους. Οι οριστικοί πί-
νακες διοριστέων/προσληπτέων αποστέλλονται από το
Α.Σ.Ε.Π. για δηµοσίευση στο Τεύχος Τρίτο (Γ΄) της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτώνται στον διαδικτυα-
κό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και το πρόγραµµα «Διαύγεια» και
τόσο αυτοί όσο και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύ-
ουν για τρία (3) έτη. Απαγορεύεται ο διορισµός ή η πρό-
σληψη άλλου υποψηφίου από τον πίνακα κατάταξης, πέ-
ραν του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και
των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι, που διορί-
στηκαν ή προσλήφθηκαν, παραιτηθούν εντός τριών (3) ε-
τών από τον διορισµό ή την πρόσληψή τους. 

12. Μετά από την έκδοση πράξης διορισµού ή πρόσλη-
ψης, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο
Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπη-
ρεσίας και να διενεργήσει αυτεπάγγελτο έλεγχο της
γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο
υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για τον διορι-
σµό ή την πρόσληψή του, ή επηρεάζουν οπωσδήποτε
την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισµού ή πρό-
σληψης, ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του
µετά από τον διορισµό ή την πρόσληψη.

13. Οι φορείς στους οποίους διατίθενται από το
Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιοι για διορισµό, σε περίπτωση διαπί-
στωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφίου, ή διαπίστω-
σης µη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισµού, ή µη α-
ποδοχής του διορισµού από µέρους του διατεθέντος υ-
ποψηφίου, ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, υποχρε-
ούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό αµελλητί στο
Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου το Α.Σ.Ε.Π. να προβεί στην αντι-
κατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται δεκτό το
αίτηµα του φορέα για αντικατάσταση-αναπλήρωση που
υποβάλλεται µετά από τη συµπλήρωση τριών (3) ετών α-
πό τη δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων/προσληπτέ-
ων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

14. Αν παραµείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσό-
τερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύµατος διορι-
σµού υποψηφίου, ή διαπίστωσης µη γνησιότητας δικαιο-
λογητικών διορισµού, ή µη αποδοχής του διορισµού από
µέρους του διατεθέντος υποψηφίου, ή παραίτησης ή θα-
νάτου υποψηφίου, διατίθεται για διορισµό ο πρώτος κα-
τά σειρά από τους υποψηφίους που δεν έχουν διατεθεί,
ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίµησής του τον
συγκεκριµένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περί-
πτωση, ο υποψήφιος που διατίθεται για διορισµό διαγρά-
φεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προ-
σληπτέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισµό
του ή κωλυθεί ο διορισµός του λόγω έλλειψης νόµιµης
προϋπόθεσης. Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψη-
φίων αναρτάται στο πρόγραµµα «Διαύγεια» και δεν α-
παιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων/προσληπτέων. 

15. Μετά από την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και
πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ι-
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διαίτερης σηµασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
των φορέων, επιτρέπεται, κατόπιν έκδοσης απόφασης
κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών, η πρόσληψη υπο-
ψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρι-
νούς αυτούς πίνακες και µέχρι του αριθµού των προκη-
ρυχθεισών θέσεων, δυνάµει συµβάσεων εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου, µη ανανεουµένων. Οι
προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν σε µικρό-
τερο αριθµό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φο-
ρέα, κατηγορία, κλάδο - ειδικότητα. Η σύµβαση αυτή, η
οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας της παρούσας, διαρκεί έως την ανάληψη
των καθηκόντων κάθε υποψηφίου µετά από τη δηµοσίευ-
ση της ατοµικής πράξης διορισµού του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκεια της να υ-
περβαίνει τους οκτώ (8) µήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω
προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρµόδιων
οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των
υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται µετά από την υ-
ποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογηµένων αιτηµάτων των
οικείων φορέων. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώται στο
πρόγραµµα «Διαύγεια». Με τη δηµοσίευση των οριστι-
κών πινάκων κατάταξης οι συµβάσεις των ήδη προσλη-
φθέντων που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πί-
νακες διοριστέων/προσληπτέων λήγουν αυτοδικαίως,
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης από
την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης και οι συµβάσεις
των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαµβάνο-
νται στον οριστικό πίνακα διοριστέων/προσληπτέων µε-
τά από τη δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων διορισµού
και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και µετά
την παρέλευση οκταµήνου από την προσωρινή πρόσλη-
ψη, εφόσον δεν έχουν δηµοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες
διοριστέων/προσληπτέων. Η µη αποδοχή εκ µέρους του
υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα µέχρι τη δηµοσίευση
του οριστικού πίνακα διοριστέων/προσληπτέων κατά τη
διαδικασία της παρούσας, ουδεµία επιρροή ασκεί στην
κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων/προσλη-
πτέων.

16. Στην προκήρυξη ορίζονται οι θέσεις των ειδικών
κατηγοριών. Το άρθρο 26 και η παρ. 4 του άρθρου 35 ε-
φαρµόζονται και στους διαγωνισµούς του παρόντος άρ-
θρου. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται αναλογικά τα
άρθρα 6, 10 και 16 έως 27. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 44 
Μέλη του Α.Σ.Ε.Π. - Πειθαρχική ευθύνη µελών 

1. Ως µέλη του Α.Σ.Ε.Π. επιλέγονται, από τη Διάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 101A
του Συντάγµατος και το άρθρο 14 του Κανονισµού της
Βουλής, πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, που απολαύουν
ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την ε-
πιστηµονική τους κατάρτιση ή την επαγγελµατική τους
εµπειρία σε τοµείς που έχουν σχέση µε τη φύση, την α-
ποστολή και τις αρµοδιότητές του. Η απόφαση της Διά-
σκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αµελ-

λητί στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος οφείλει να εκ-
δώσει την πράξη διορισµού εντός προθεσµίας δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση. 

2. Η θητεία των µελών του Α.Σ.Ε.Π. είναι εξαετής χω-
ρίς δυνατότητα ανανέωσης. Κατ’ εξαίρεση και προκειµέ-
νου να διασφαλισθεί η συνέχεια στη λειτουργία του
Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατόν να παραταθεί η θητεία µε απόφα-
ση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής µέχρι τρία
(3) έτη από τη συµπλήρωσή της και για µία φορά. Η δυ-
νατότητα αυτή µπορεί να αφορά µέχρι το ½ των κενού-
µενων θέσεων. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί
εγγράφως στον Πρόεδρο της Βουλής τα ονόµατα των Α-
ντιπροέδρων και των Συµβούλων των οποίων η θητεία
λήγει τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της
ή εντός δέκα (10) ηµερών από τον θάνατο, τη συµπλή-
ρωση ορίου ηλικίας, την παραίτηση ή έκπτωση µέλους. Η
αντίστοιχη γνωστοποίηση για τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

3. Σε περίπτωση θανάτου, συµπλήρωσης ορίου ηλι-
κίας, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους του, το Α.Σ.Ε.Π.
συνεχίζει να έχει νόµιµη συγκρότηση µέχρι τον διορισµό
νέου µέλους για πλήρη θητεία, εφόσον τα λοιπά µέλη ε-
παρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας. Εάν πρόκειται
για τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., τα καθήκοντά του ασκού-
νται από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας ή, σε πε-
ρίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύµατός του, από τον
αρχαιότερο Σύµβουλο. Η παραίτηση µέλους του Α.Σ.Ε.Π.
θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή µετά την πάροδο ενός (1)
µηνός από την υποβολή της, εφόσον µέχρι την ηµεροµη-
νία αυτή δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως η πράξη αποδοχής της παραίτησης. 

4. Η αρχαιότητα των Αντιπροέδρων και των Συµβού-
λων του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται από τη χρονολογία έκδο-
σης της πράξης διορισµού τους. Μεταξύ περισσοτέρων,
που διορίζονται µε την ίδια πράξη διορισµού, αρχαιότε-
ρος θεωρείται αυτός που προηγείται στην πράξη διορι-
σµού. Στην ανωτέρω πράξη τηρείται υποχρεωτικά η σει-
ρά που έχει τεθεί στην, κατά την παρ. 1, απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Στην τελευταία
αυτή απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βου-
λής προηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, δικα-
στικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή νοµικοί σύµβουλοι
του Κράτους, επίτιµοι ή αποχωρήσαντες/σες, µε τη σει-
ρά που καθορίζεται σε κάθε βαθµό από την επετηρίδα
τους. Οι επίτιµοι προηγούνται από τους αποχωρήσαντες
- οµοιόβαθµους συναδέλφους τους.
Η διάταξη εφαρµόζεται στα εκάστοτε διοριζόµενα µέ-

λη. 
5. Οι αποδοχές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και

των µελών του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 13 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).

6. Θέµατα που αφορούν πειθαρχικά αδικήµατα των µε-
λών του Α.Σ.Ε.Π., πειθαρχικές ποινές, τα όργανα άσκη-
σης της πειθαρχικής δίωξης, τα πειθαρχικά συµβούλια
και την εν γένει πειθαρχική διαδικασία, ρυθµίζονται από
τον Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..

7. Μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που έχουν οριστεί Πρόεδροι ή
µέλη επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του Α.Σ.Ε.Π. µπορούν να παραµείνουν µέλη
αυτών µέχρι την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικα-
σιών και µετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της θητεί-
ας τους κατόπιν απόφασης του οργάνου που τους διόρι-
σε. 
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Άρθρο 45 
Όργανα του Α.Σ.Ε.Π. 

Τα όργανα του Α.Σ.Ε.Π. είναι τα εξής: 
Α) Συλλογικά:
(i) Ολοµέλεια, αποτελούµενη από το σύνολο των µε-

λών του Α.Σ.Ε.Π..
(ii) Ελάσσων Ολοµέλεια, αποτελούµενη από τους Αντι-

προέδρους και τους Προέδρους των Τµηµάτων.
(iii) Τµήµατα, συγκροτούµενα από συµβούλους του

Α.Σ.Ε.Π.. Ο αριθµός των τµηµάτων, που είναι τουλάχι-
στον τρία (3), και η τοποθέτηση των συµβούλων σε αυτά
καθορίζονται µε αποφάσεις του Προέδρου.
Β) Μονοµελή:
(i) Πρόεδρος.
(ii) Αντιπρόεδροι.
(iii) Σύµβουλοι.
Τα ζητήµατα της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων

των οργάνων και τα ειδικότερα ζητήµατα της συγκρότη-
σης των συλλογικών οργάνων, κατά το µέτρο που δεν ο-
ρίζονται µε τον παρόντα νόµο, καθορίζονται από τον Κα-
νονισµό του.

Άρθρο 46 
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια 

1. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργούν Υπηρεσιακά και Πειθαρχι-
κά Συµβούλια µε διετή θητεία. Ειδικότερα: 
α) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων της

Γραµµατείας συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από: 
αα) ένα (1) µέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, µε τον α-

ναπληρωτή του, που επιλέγονται µε κλήρωση, η οποία
διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
αβ) ένα (1) µέλος άλλης, συνταγµατικά κατοχυρωµέ-

νης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται
µε απόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής, µε τον
αναπληρωτή του,
αγ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκη-

σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π. µε
τον αναπληρωτή του,
αδ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων

της Γραµµατείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους,
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
µε τους αναπληρωτές/τριές τους, ως µέλη, κατά τη σει-
ρά εκλογής τους. 
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται, µε την απόφαση

συγκρότησης, υπάλληλος της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π.
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. µε τον αναπληρωτή του.
β) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ειδικευµένου Επι-

στηµονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Σ.Ε.Π. συγκρο-
τείται µε απόφαση του Προέδρου του και αποτελείται α-
πό: 
βα) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο,

µε τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε κλήρωση, η
οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
ββ) δύο (2) συµβούλους του Α.Σ.Ε.Π., ως µέλη, µε τους

αναπληρωτές τους, που επιλέγονται µε κλήρωση, η ο-
ποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., µεταξύ
των συµβούλων του Α.Σ.Ε.Π. και
βγ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλό-

γως της σχέσης εργασίας τους, δηµοσίου δικαίου ή ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου µε τους αναπληρωτές
τους, ως µέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους.

Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται, µε την απόφαση
συγκρότησης, υπάλληλος της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π.
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. µε τον αναπληρωτή του.
γ. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους της

Γραµµατείας συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου
και αποτελείται από: 
γα) τον αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του

Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
γβ) έναν/µία (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε, 
γγ) ένα (1) µέλος άλλης, συνταγµατικά κατοχυρωµέ-

νης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται
µε απόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής, µε τον
αναπληρωτή του, 
γδ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων

της Γραµµατείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους,
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
µε τους αναπληρωτές τους κατά τη σειρά εκλογής τους,
οι οποίοι είναι µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, στο ο-
ποίο υπάγεται ο διωκόµενος υπάλληλος. 
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση

συγκρότησης υπάλληλος της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π.
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. µε τον αναπληρωτή του.
δ) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο για τo Ειδικευµένο Επι-

στηµονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί-
ται µε απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από: 
δα) τον αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του

Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
δβ) έναν/µία (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύο-
νται από τον/την Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, 
δγ) ένα µέλος άλλης, συνταγµατικά κατοχυρωµένης,

Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που ορίζεται µε α-
πόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής, µε τον ανα-
πληρωτή του,
δδ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλό-

γως της σχέσης εργασίας τους, δηµοσίου δικαίου ή ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου µε τους αναπληρωτές
τους, κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι είναι µέλη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο διω-
κόµενος υπάλληλος. 
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται, µε την απόφαση

συγκρότησης, υπάλληλος της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π.
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. µε τον αναπληρωτή του.
Κατά τα λοιπά και για όλα τα ως άνω υπηρεσιακά και

πειθαρχικά συµβούλια εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

2. Για τη σύσταση του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου για το προσωπικό της Γραµµατείας και το
Ε.Ε.Π., ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002
(Α΄ 220). 

3. Για την επιλογή των Προϊσταµένων των Γενικών Δι-
ευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων ή αντίστοι-
χου επιπέδου οργανικής µονάδας Τµηµάτων ή των αυτο-
τελών υπηρεσιών της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π. εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Για τις θέσεις των Προϊσταµένων Γενικών Δι-
ευθύνσεων της Γραµµατείας, επιλέγονται υπάλληλοι του
Α.Σ.Ε.Π. µε τα προσόντα που καθορίζονται στον ως άνω
Κώδικα και την οικεία προκήρυξη. 

27



4. Τα Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων των οργανι-
κών µονάδων της Γραµµατείας συγκροτούνται µε από-
φαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ως κάτωθι:  
α. Το Συµβούλιο για την επιλογή Προϊσταµένων επιπέ-

δου Γενικής Διεύθυνσης της Γραµµατείας αποτελείται α-
πό τα µέλη της Ελάσσονος Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π.. 
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κα-

τά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση

συγκρότησης υπάλληλος της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π.
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. µε τον αναπληρωτή του.
β. Το Συµβούλιο: α) για την επιλογή Προϊσταµένων Δι-

εύθυνσης και β) για τη διεξαγωγή δοµηµένων συνεντεύ-
ξεων για την επιλογή των Προϊσταµένων Τµήµατος ή α-
ντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ή αυτοτελών υ-
πηρεσιών της Γραµµατείας, αποτελείται από:
βα) δύο (2) Αντιπροέδρους του Α.Σ.Ε.Π. µε τους ανα-

πληρωτές/ριες τους, 
ββ) τον Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της

Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π. µε τον αναπληρωτή του,
βγ) ένα (1) µέλος άλλης, συνταγµατικά κατοχυρωµέ-

νης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται
µε απόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής, µε τον
αναπληρωτή του, 
βδ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του

Α.Σ.Ε.Π. στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύ-
θυνση ή το Τµήµα ή αντίστοιχου επιπέδου οργανική µο-
νάδα και για την περίπτωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας από
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π. µε τον ανα-
πληρωτή τους έτερο Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης
του Α.Σ.Ε.Π..
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κα-

τά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται, µε την απόφαση

συγκρότησης, υπάλληλος της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π.
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. µε τον αναπληρωτή του.
γ. Το Συµβούλιο για την επιλογή Προϊσταµένων Τµή-

µατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας Τµη-
µάτων ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραµµατείας του
Α.Σ.Ε.Π. είναι το Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων
της Γραµµατείας, ως ισχύει µε την απόφαση συγκρότη-
σής του από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..  

Άρθρο 47 
Αρµοδιότητες Προέδρου - Αναπλήρωση

1. Στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ανήκει η ευθύνη της λει-
τουργίας του, σύµφωνα µε τον νόµο, τις κανονιστικές
και άλλες αποφάσεις της Ολοµέλειας. Ο Πρόεδρος του
Α.Σ.Ε.Π. ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες και ι-
δίως: 
α. παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, οδη-

γιών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Α.Σ.Ε.Π. και
ενηµερώνει την Ολοµέλεια, 
β. εκδίδει τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., 
γ. συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του

Α.Σ.Ε.Π., 
δ. συγκροτεί τις κάθε είδους επιτροπές και οµάδες έρ-

γου του Α.Σ.Ε.Π. εκτός από αυτές των οποίων η συγκρό-
τηση ανατίθεται ρητά σε άλλα όργανα από τον νόµο ή
τον Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π., 
ε. καλεί εκπροσώπους των φορέων της παρ. 1 του άρ-

θρου 2 για την παροχή οδηγιών προς τήρηση ενιαίων αρ-

χών στα θέµατα αρµοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., 
στ. υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής την κατά το

άρθρο 53 ετήσια έκθεση, 
ζ. κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ε-

σωτερικών την ως άνω έκθεση µετά από την υποβολή
της στον Πρόεδρο της Βουλής,
η. είναι ο διοικητικός Προϊστάµενος του προσωπικού

του Α.Σ.Ε.Π. και ασκεί την επ’ αυτού πειθαρχική εξουσία, 
θ. εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, 
ι. ασκεί τις αρµοδιότητες που δεν ανατίθενται ρητά σε

άλλα όργανα του Α.Σ.Ε.Π.. 
2. Τον Πρόεδρο, όταν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύε-

ται, αναπληρώνει Αντιπρόεδρος κατά σειρά αρχαιότη-
τας. Σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύµατός
του Αντιπροέδρου, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Σύµ-
βουλος.

3. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. µε απόφασή του, που α-
ναρτάται στον διαδικτυακό τόπο που αυτό διατηρεί κατά
το άρθρο 77 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) µπορεί να εξου-
σιοδοτεί µέλη, Συµβούλους - Επιθεωρητές ή Προϊσταµέ-
νους υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. να υπογράφουν «µε εντο-
λή προέδρου» έγγραφα, εντάλµατα πληρωµής ή άλλες
πράξεις και να αναθέτει σε µέλη του Α.Σ.Ε.Π. ειδικά κα-
θήκοντα ή την εποπτεία συγκεκριµένων θεµάτων ή δρα-
στηριοτήτων που δεν ανάγονται στην αρµοδιότητα άλ-
λου οργάνου του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 48 
Κανονισµός Λειτουργίας του Ανώτατου Συµβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού 

1. Η λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. ρυθµίζεται από Κανονι-
σµό Λειτουργίας. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από
τον Κανονισµό Λειτουργίας, εφαρµόζεται ο Κώδικας Δι-
οικητικής Διαδικασίας. 

2. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας:
α) καθορίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία

των συλλογικών και µονοµελών οργάνων του Α.Σ.Ε.Π., ι-
δίως η συγκρότηση των Τµηµάτων, της Ολοµέλειας και
των Ελασσόνων συνθέσεών της, ο τρόπος λήψης των α-
ποφάσεων, τα ζητήµατα της απαρτίας τους, ο χρόνος ο-
λοκλήρωσης των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους και κά-
θε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος,
β) κατανέµονται οι αρµοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. στην Ο-

λοµέλεια, στις Ελάσσονες συνθέσεις της, στα Τµήµατα
και στις Μονοµελείς συνθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο
Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να αναθέσει τον χειρισµό
υπόθεσης σε άλλο Τµήµα από εκείνο στο οποίο υπάγε-
ται, κατά τις διατάξεις του Κανονισµού, προκειµένου να
επιτευχθεί ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή να α-
ποφευχθεί επιβάρυνση του κατ’ αρχήν αρµόδιου Τµήµα-
τος,
γ) καθορίζεται η αρµοδιότητα των µονοµελών συνθέ-

σεων που περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, στις προσλή-
ψεις προσωπικού του άρθρου 37, από τους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 2 και του επικουρικού προσωπικού
των παρ. 2-7 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), κα-
θώς και σε αναπληρώσεις του µόνιµου προσωπικού και
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου,
δ) καθορίζονται οι αρµοδιότητες του αποκεντρωµένου

µονοµελούς τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. που λειτουργεί στη
Θεσσαλονίκη, οι οποίες κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνουν
τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε
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σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
κατά τα άρθρα 36 και 37  ή κατ’ άλλες ειδικές διατάξεις,
ε) καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος αξιολόγησης

του Ειδικευµένου Επιστηµονικού Προσωπικού,
στ) καθορίζονται πειθαρχικά αδικήµατα των µελών του

Α.Σ.Ε.Π., πειθαρχικές ποινές, τα όργανα άσκησης της
πειθαρχικής αγωγής, τα πειθαρχικά συµβούλια και η εν
γένει πειθαρχική διαδικασία.

Άρθρο 49 
Λειτουργία

1. Οι αρµοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέµονται στην Ο-
λοµέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, σε
τµήµατα και σε µονοµελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της
Ολοµέλειας και της Ελάσσονος Ολοµέλειας είναι υπο-
χρεωτικές για τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η τοποθέτηση των
Αντιπροέδρων και των Συµβούλων στις Ελάσσονες συν-
θέσεις της Ολοµέλειας, στα τµήµατα και τις µονοµελείς
συνθέσεις γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π.. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις
της Ολοµέλειας τοποθετούνται ως µέλη όλοι οι Αντιπρό-
εδροι του Α.Σ.Ε.Π.. 

2. Στο Α.Σ.Ε.Π. συστήνονται τρία (3) τουλάχιστον Τµή-
µατα, τα οποία συνεδριάζουν µε τριµελείς συνθέσεις.
Με απόφαση του Προέδρου µπορούν να συµµετέχουν
σε Τµήµατα του Α.Σ.Ε.Π. Αντιπρόεδροι για την ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα, εάν η σύνθε-
ση του Τµήµατος είναι ελλιπής, για τη συγκρότηση νόµι-
µης σύνθεσης µετέχει εκτάκτως Αντιπρόεδρος, ανεξαρ-
τήτως σειράς αρχαιότητας, ως Προεδρεύων, µαζί µε µέ-
λη του Τµήµατος.

Άρθρο 50 
Οργάνωση – Προσωπικό

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π. διακρίνε-
ται στο προσωπικό της Γραµµατείας και το Ειδικευµένο
Επιστηµονικό Προσωπικό. Το προσωπικό αυτό προσλαµ-
βάνεται µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις που προβλέπονται
στις οικείες οργανικές του διατάξεις και επιλέγεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Με την προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων δύναται να εξειδικεύονται τα προσό-
ντα διορισµού ή πρόσληψης, ανάλογα µε τις ανάγκες
του Α.Σ.Ε.Π.. 

2. Η Γραµµατεία του Α.Σ.Ε.Π. παρέχει τις απαιτούµε-
νες υπηρεσίες διοικητικής και µηχανογραφικής υποστή-
ριξης. 

3. Το Ειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) ε-
πικουρεί επιστηµονικά τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. στην εκπλή-
ρωση της αποστολής του σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
του Πρόεδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Για την υπηρεσιακή κατά-
σταση του Ειδικευµένου Επιστηµονικού Προσωπικού ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

4. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διά-
ταξης, το Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη των έκτακτων υπηρε-
σιακών αναγκών του δύναται να στελεχωθεί µε αποσπά-
σεις µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Η
διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε δύο (2) έτη µε

δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη. Η από-
σπαση διενεργείται, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οι-
κείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ή των οργάνων που ε-
ξοµοιούνται µε αυτά, µε κοινή απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π. και του αρµόδιου κατά περίπτωση, για τον
διορισµό ή την πρόσληψη, οργάνου του φορέα προέλευ-
σης. Για τις αποσπάσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του
αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευ-
σης. 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 3 εφαρµόζεται αναλόγως στο
σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π., κα-
θώς και στα µέλη των επιτροπών που συγκροτεί το
Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 51 
Γραφείο Επιθεώρησης

1. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί Γραφείο Επιθεώρησης, που
είναι αρµόδιο για:
α) τον έλεγχο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος,

των διορισµών ή προσλήψεων του προσωπικού, που υ-
πάγονται στον παρόντα νόµο,
β) τον έλεγχο της τήρησης των περιορισµών του πα-

ρόντος ως προς την επιτρεπόµενη διάρκεια της απασχό-
λησης του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 103 του
Συντάγµατος,
γ) τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών πρόσλη-

ψης προσωπικού για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγου-
σών αναγκών, καθώς και παροδικής φύσεως αναγκών
και γενικώς των διατάξεων που ρυθµίζουν την απασχό-
ληση του προσωπικού αυτού,
δ) τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων της τήρησης

των διατάξεων και κανονισµών που διέπουν τις διαδικα-
σίες πλήρωσης θέσεων,
ε) τη διενέργεια δειγµατοληπτικού ή κατόπιν καταγγε-

λίας ελέγχου προσλήψεων εκπαιδευτικού ή διδακτικού
προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού και των πάσης φύσεως ε-
πιχειρήσεών τους.

2. Για θέµατα προσλήψεων που υπάγονται στον έλεγ-
χο του Α.Σ.Ε.Π. δεν έχει αρµοδιότητα η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας (ΕΑΔ).

3. Στο Γραφείο Επιθεώρησης τοποθετούνται µε από-
φαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ως Επιθεωρητές τρεις
(3) ή περισσότεροι από τους Συµβούλους, µε ετήσια θη-
τεία δυνάµενη να ανανεώνεται, καθώς και το αναγκαίο
διοικητικό προσωπικό. Σε κάθε Σύµβουλο - Επιθεωρητή
µπορεί να τοποθετείται, µε απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π., Βοηθός Επιθεωρητής από το Ειδικευµένο Επι-
στηµονικό Προσωπικό ή το Προσωπικό της Γραµµατείας,
που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π.. Οι Βοηθοί Επιθεωρητών επι-
κουρούν τους Συµβούλους - Επιθεωρητές στο έργο
τους. 

4. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας ή συνεκτιµώντας αιτήµατα των υπουργών
και των επικεφαλής των φορέων, η πλήρωση των θέσε-
ων του προσωπικού των οποίων υπάγεται στην αρµοδιό-
τητα του Α.Σ.Ε.Π., δίνει έγγραφη εντολή για τη διενέρ-
γεια επιθεώρησης - ελέγχου στους Συµβούλους - Επιθε-
ωρητές, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις περ. α΄ έ-
ως και ε΄ της παρ. 1.

5. Οι Σύµβουλοι - Επιθεωρητές, κατά την άσκηση του
έργου τους, έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλή-
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λου της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νοµίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους
και για την εκπλήρωση του έργου τους δύνανται να: 
α) επισκέπτονται, µε ή χωρίς προειδοποίηση, τους ε-

λεγχόµενους φορείς ή οποιονδήποτε εµπλεκόµενο φο-
ρέα που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., 
β) µελετούν επί τόπου την εξεταζόµενη υπόθεση, ε-

νεργούν αυτοψίες και εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο,
που µπορεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούµενο έ-
λεγχο, 
γ) έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους. συ-

µπεριλαµβανοµένων και των απόρρητων, εκτός εάν πρό-
κειται για ζητήµατα που ανάγονται στην άσκηση εξωτε-
ρικής πολιτικής, την εθνική άµυνα και την κρατική ασφά-
λεια,
δ) ζητούν πληροφορίες και στοιχεία εγγράφως από

τους αρµόδιους υπαλλήλους των δηµόσιων και ιδιωτι-
κών φορέων που εµπλέκονται στην εξεταζόµενη υπόθε-
ση. 
Στην έγγραφη εντολή αναφέρονται οι διατάξεις της

κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα,
ο σκοπός του αιτήµατος, η προθεσµία που τάσσεται για
την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί να εί-
ναι βραχύτερη των πέντε (5) ηµερών, καθώς και οι κυρώ-
σεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση µη συµµόρ-
φωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Ε-
κείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρε-
ούνται σε άµεση, πλήρη, εµπρόθεσµη και ακριβή παροχή
των πληροφοριών που ζητούνται. Η µη χορήγηση των
παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, η απόκρυψη στοι-
χείων ή πληροφοριών, καθώς επίσης η χορήγηση εν
γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση
και παραπλάνηση του έργου των Συµβούλων - Επιθεωρη-
τών του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παρά-
πτωµα για το οποίο µπορεί να επιβληθεί µία από τις ποι-
νές που προβλέπονται στις περ. γ΄ έως και στ΄ της παρ.
1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

6. Μετά το πέρας της επιθεώρησης - ελέγχου, οι Σύµ-
βουλοι - Επιθεωρητές καταρτίζουν έκθεση επιθεώρησης
- ελέγχου, στην οποία εκθέτουν τις διαπιστώσεις και τα
συµπεράσµατα του ελέγχου και προτείνουν λύσεις ή
διατυπώνουν βελτιωτικές προτάσεις. Η έκθεση επιθεώ-
ρησης - ελέγχου υποβάλλεται στον Πρόεδρο του
Α.Σ.Ε.Π.. Η έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου γνωστοποιεί-
ται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. στους καθ’ ύλην αρµό-
διους υπουργούς και στους φορείς που διενεργήθηκε η
επιθεώρηση - έλεγχος.

7. Αν κατά την κρίση του Συµβούλου - Επιθεωρητή δια-
πιστώνονται παραβάσεις, που ενδεχοµένως συνιστούν
ποινικό ή πειθαρχικό αδίκηµα, αυτές καταχωρίζονται σε
ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης επιθεώρησης - ελέγχου. Η
διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωµάτων δεσµεύει τα αρ-
µόδια όργανα των φορέων για την άσκηση της πειθαρχι-
κής δίωξης.

8. Εάν από τους ως άνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορισµού ή πρόσληψης, ή
δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε
κατάταξη σε σειρά διορισµού ή πρόσληψης, ή απασχο-
λείται προσωπικό κατά παράβαση των οικείων ανά περί-
πτωση διατάξεων, ο διορισµός ανακαλείται υποχρεωτικά
ή η σχετική σύµβαση καταγγέλλεται, µε απόφαση του
αρµόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι α-
πασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό, κατά παράβα-

ση των οικείων διατάξεων, γίνεται καταλογισµός του συ-
νόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανό-
µως απασχολούµενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Τα αρ-
µόδια όργανα για την εκκαθάριση των αποδοχών υπο-
χρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προ-
σωπικό που απασχολείται κατά παράβαση των οικείων
διατάξεων, άλλως καταλογίζονται και σε αυτά οι αποδο-
χές που καταβλήθηκαν. Αρµόδιο για τον καταλογισµό
όργανο, βάσει της έκθεσης του Συµβούλου - Επιθεωρητή
του Α.Σ.Ε.Π., είναι ο διατάκτης του φορέα στον οποίο έ-
γινε ο παράνοµος διορισµός ή η παράνοµη πρόσληψη. Ο
καταλογισµός γίνεται εις ολόκληρον εις βάρος των, κατά
την έκθεση του Συµβούλου - Επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π., υ-
πευθύνων για τους παράνοµους διορισµούς ή προσλή-
ψεις και εις βάρος των λαβόντων, εφόσον διαπιστωθεί ό-
τι από δόλο ή βαρεία αµέλεια συνέπραξαν στον µη νόµι-
µο διορισµό ή πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογι-
σµών παρακρατούνται από τις µηνιαίες αποδοχές των
βαρυνοµένων µε αυτούς, σε ποσοστό όχι µείζον του µι-
σού των αποδοχών αυτών, µέχρις ότου συµπληρωθεί το
ποσό του καταλογισµού. Η πράξη καταλογισµού κοινο-
ποιείται υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. από το αρµόδιο για
την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές α-
ποφάσεις προσβάλλονται µε έφεση ενώπιον του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου. Όταν το καταλογιστέο όργανο είναι
περιφερειάρχης ή δήµαρχος ή άλλο αιρετό µέλος του
περιφερειακού συµβουλίου ή Πρόεδρος ή µέλος διοικη-
τικού συµβουλίου, συνδέσµου Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτε-
ρου βαθµού ή Πρόεδρος ή µέλος διοικητικού συµβουλίου
δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή επιχείρησης περι-
φερειακής αυτοδιοίκησης ή Πρόεδρος ή µέλος διοικητι-
κού συµβουλίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή
ιδρύµατος Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθµού, τον κατα-
λογισµό ενεργεί ο/η αρµόδιος κατά τόπο Ελεγκτής/τρια
Νοµιµότητας Ο.Τ.Α. και µέχρι ορισµού αυτού ο Συντονι-
στής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

9. Προϊστάµενοι φορέων ή άλλα αρµόδια όργανα που
ενεργούν κατά παράβαση των οικείων διατάξεων διώκο-
νται για παράβαση καθήκοντος σύµφωνα µε το άρθρο
259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέ-
µπονται υποχρεωτικά στην αρµόδια πειθαρχική διαδικα-
σία.

10. Οι οικείοι φορείς υποχρεούνται, το βραδύτερο ε-
ντός διµήνου, από τη λήψη της έκθεσης επιθεώρησης -
ελέγχου, να αναφέρουν στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και
τον Υπουργό Εσωτερικών τις ενέργειες στις οποίες προ-
έβησαν, προς συµµόρφωση µε την έκθεση επιθεώρησης
- ελέγχου.

Άρθρο 52  
Συντάξιµη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς 

1. Αναγνωρίζεται ως πραγµατική συντάξιµη δηµόσια υ-
πηρεσία το χρονικό διάστηµα που υπηρετούν τα µέλη
Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οµοίως ρυθµίζεται και το ασφαλιστικό καθεστώς των µε-
λών του Α.Σ.Ε.Π..

2. Για τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. που λαµβάνουν σύνταξη
και εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές, σύµφωνα
µε το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), το χρονικό διά-
στηµα που υπηρέτησαν ως µέλη του προσµετράται στη
συνολική συντάξιµη υπηρεσία τους, µετά από την απο-
χώρησή τους από το Α.Σ.Ε.Π..

30



Άρθρο 53 
Ετήσια Έκθεση

1.Το Α.Σ.Ε.Π. υποβάλλει, κατά τα οριζόµενα στην παρ.
1 του άρθρου 47 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους έκθεση πε-
πραγµένων για το έργο του κατά το προηγούµενο έτος
στον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η έκθεση αφορά στις εργασίες του, µε γενικές και
ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς
του και ειδικότερα στον αριθµό των θέσεων που προκη-
ρύχθηκαν και των διοριστέων/προσληπτέων κατά το
προηγούµενο έτος, στις διαδικασίες που ακολουθήθη-
καν, στα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν, στην αποτελε-
σµατικότητα των διαδικασιών και στο συνολικό τους κό-
στος, καθώς και προτάσεις.

Άρθρο 54 
Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

1. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρό-
ντος νόµου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη
προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατα-
βάλλονται από τον προϋπολογισµό του Α.Σ.Ε.Π..

2. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρό-
ντος νόµου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη
προσωπικού των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης βα-
ρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προ-
κηρύξεις. Οι φορείς αναλαµβάνουν ρητά την κάλυψη
των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των
προκηρύξεων.

3. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβο-
λής των αιτήσεων των συµµετεχόντων της οικείας προ-
κήρυξης, και µετά από αίτηµα του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π., οι φορείς της παρ. 2 µεταφέρουν το τριάντα
τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των αναγκαίων πιστώσε-
ων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνι-
σµού. Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκά-
στοτε φορέα πραγµατοποιείται µε την έκδοση των ορι-
στικών αποτελεσµάτων και το υπολειπόµενο ποσό µετα-
φέρεται, µετά από αίτηµα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
που απευθύνεται στον οικείο φορέα. Τα ανωτέρω ποσά
κατατίθενται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και ακολού-
θως εγγράφεται ισόποση πίστωση στον προϋπολογισµό
εξόδων του Α.Σ.Ε.Π. - Ειδικός Φορέας 1007-801-
0000000 και στον ΑΛΕ 2120207001.

4. Τον προϋπολογισµό του Α.Σ.Ε.Π. εισηγείται ο Υ-
πουργός Εσωτερικών.

Άρθρο 55 
Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και λοιπές
υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζο-
νται µε το Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή στοιχείων, πληροφο-
ριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π.
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την εκπλήρω-
ση της αποστολής του. Το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να επικοινω-
νεί µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-
νιών µε τους εν λόγω φορείς, προκειµένου να αναζητά
τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρί-
σκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλού-
νται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι συµµετέχοντες, καθώς και

οι εγγεγραµµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 56. Η παροχή
των στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων στον Α.Σ.Ε.Π.
µε τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134). Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία/έγγραφα
αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν
την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους. 

Άρθρο 56 
Τήρηση αρχείου/µητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες –

Θέµατα ανάρτησης στο Διαύγεια

1. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία ή/και
ανά συµµετέχοντα, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη µορφή,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ. 2 έως 10, µε τα
στοιχεία και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά των συµµετε-
χόντων στις διαδικασίες αρµοδιότητάς του. Ειδικότερες
διατάξεις, που αφορούν στην καταστροφή τετραδίων και
απαντητικών φύλλων συµµετεχόντων σε γραπτούς δια-
γωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων
(στο εξής αποκαλούµενων «µητρώο εγγεγραµµένων
χρηστών») µε τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά εκείνων
που ανταποκρίνονται σε σχετική πρόσκλησή του για η-
λεκτρονική καταχώριση των στοιχείων τους ή/και των δι-
καιολογητικών τους, µε αποκλειστικό σκοπό την επεξερ-
γασία αυτών για κάθε είδους µελλοντικές διαδικασίες ε-
πιλογής µέσω Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες οι εν λόγω εγγε-
γραµµένοι χρήστες ενδεχοµένως υποβάλουν αίτηση
συµµετοχής, χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώριση
στο µητρώο. 

3. Για κάθε εγγεγραµµένο χρήστη δηµιουργείται µία
προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωµα πρόσβα-
σης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των
στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί.
Μέσα από την εφαρµογή του µητρώου εγγεγραµµένων
χρηστών µπορεί να παρέχονται από το Α.Σ.Ε.Π. και λοι-
πές ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε αυτούς, όπως υπηρεσίες
προσωποποιηµένης πληροφόρησης/ενηµέρωσης, πα-
ρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλαπλών επιλο-
γών, ανά διαγωνισµό και ανά χρήστη. Το µητρώο εγγε-
γραµµένων χρηστών µπορεί ανά πάσα στιγµή να επικαι-
ροποιείται από τους εγγεγραµµένους χρήστες µε κατα-
χώριση νέων στοιχείων/δικαιολογητικών.

4. Εάν ο εγγεγραµµένος χρήστης δεν συµµετάσχει σε
κάποια διαδικασία αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. για πέντε (5)
χρόνια από την τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση
στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του µητρώου
που τον αφορούν καταστρέφονται, εκτός εάν ο εγγε-
γραµµένος χρήστης, µε αίτηµά του, ζητήσει την περαιτέ-
ρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους
πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως, εάν µέ-
σα σε αυτή την πενταετία συµµετάσχει σε σχετική διαδι-
κασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 1.

5. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του
Α.Σ.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέ-
ραν των εγγεγραµµένων χρηστών της παρ. 2, στο ανω-
τέρω µητρώο εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι συµµε-
τέχοντες/ουσες σε διαδικασίες αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π.,
πλην των περιπτώσεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους
Γ΄. 

6. Στο Α.Σ.Ε.Π. δύναται να τηρείται επίσης µητρώο υ-
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παλλήλων φορέων επιφορτισµένων µε το έργο της υλο-
ποίησης διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων δια-
δικασιών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π..
Στο εν λόγω µητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιηµένοι υ-
πάλληλοι του κάθε φορέα.

7. Για την πλήρη και ορθή τήρηση του ηλεκτρονικού
αρχείου, το Α.Σ.Ε.Π. εξασφαλίζει, όπου κρίνεται απαραί-
τητο, τη διασύνδεση των µητρώων των παρ. 2, 5 και 6 µε
κατάλληλες βάσεις δεδοµένων φορέων του δηµοσίου
τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄
134).

8. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Α.Σ.Ε.Π. γίνεται µέσω ηλεκτρονικής φόρµας της διαδι-
κτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π., στην οποία καταχωρίζονται
τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων
φορέων. Η αυθεντικοποίηση του αιτούντος/χρήστη γίνε-
ται µε τη χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενι-
κής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµό-
σιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

9. Όπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος προ-
βλέπεται συγκεκριµένη προθεσµία υποβολής αιτήσεων
συµµετοχής, ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, αντιρρή-
σεων στο Α.Σ.Ε.Π., σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών
προβληµάτων ή για λόγους ανωτέρας βίας η αρχικώς ο-
ρισθείσα προθεσµία δύναται να παραταθεί µε ανακοίνω-
ση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

10. Διαδικασίες συνεντεύξεων που διενεργεί το
Α.Σ.Ε.Π. ή στις οποίες συµµετέχουν µέλη του Α.Σ.Ε.Π. υ-
πό την ιδιότητά τους αυτή δύναται να διεξάγονται µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων χωρίς τη φυσική παρουσία
του υποψηφίου, κατόπιν αποδοχής από την επιτροπή
σχετικού αιτιολογηµένου αιτήµατος εκ µέρους του υπο-
ψηφίου. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή ορίζει τους α-
ναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

11. Το άρθρο 79 του ν. 4727/2020 περί προστασίας δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτων ισχύει
και για τις πράξεις που αφορούν στα µέλη και λοιπούς
συµµετέχοντες σε επιτροπές, συµβούλια και οµάδες ερ-
γασίας που συστήνονται στο πλαίσιο διαδικασιών που
διεξάγονται από το Α.Σ.Ε.Π., συµπεριλαµβανοµένων των
θεµατοδοτών και βαθµολογητών - αναβαθµολογητών. Οι
πράξεις που αφορούν στην επιλογή, τον ορισµό, τις µε-
τακινήσεις και τις αµοιβές των προσώπων αυτών και πε-
ριέχουν δεδοµένα που αφορούν στην ταυτότητά τους,
αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια αµέσως µετά από
την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας.

Άρθρο 57 
Συµµετοχή και συνεργασία σε έρευνες 

και συµβουλευτικές υπηρεσίες 

1. Το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να συµβάλλεται µε δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κα-
θώς και µε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς, µε
σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διενέργεια ε-
ρευνών, µελετών και την εν γένει παροχή συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών που σχετίζονται µε την αποστολή του. 

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, προς µη κρατικούς φορείς
της ηµεδαπής, καθώς και προς αλλοδαπούς, διεθνείς και
υπερεθνικούς φορείς, µπορεί να παρέχονται έναντι αµοι-
βής, που καθορίζεται στην οικεία σύµβαση. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για τις οποίες η σχετική προκήρυξη/ανακοίνωση
έχει εκδοθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος,
ολοκληρώνονται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά
τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης/ανακοίνωσης. Δια-
δικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 για τις οποίες έχει
εκδοθεί ή θα εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 17, 18, 19 και 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ολοκλη-
ρώνονται µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκ-
δοσης της Π.Υ.Σ. εφόσον η προκήρυξη/ανακοίνωση εκ-
δοθεί εντός της προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρου 62
του παρόντος. 

2. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γρα-
πτού διαγωνισµού, γραπτοί διαγωνισµοί διενεργούνται
µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 43 του Κεφα-
λαίου Δ΄ του Μέρους Γ΄. 

3. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γρα-
πτού διαγωνισµού, η πρόσληψη Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 31 που
προβλέπεται για τους υπαλλήλους επί θητεία. 

4. Υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις Ολοµέλειας του
Α.Σ.Ε.Π. και κάθε είδους κανονιστικές και άλλες απο-
φάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του
ν. 2190/1994 ή άλλων συναφών διατάξεων, παραµένουν
σε ισχύ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου. 

5. Αναφορές της κείµενης νοµοθεσίας στον
ν. 2190/1994 νοείται ότι παραπέµπουν στις διατάξεις του
παρόντος νόµου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.

6. Ο Κανονισµός Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. παραµένει
σε ισχύ µέχρι την έκδοση νέου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.

7. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γρα-
πτού διαγωνισµού, εξακολουθούν να ισχύουν οι παρ. 6,
7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και οι διατάξεις
του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) για τις διαδικασίες των άρ-
θρων 28 και 43.

8. Τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του παρό-
ντος, εφαρµόζονται και στο προσωπικό που απασχολεί-
ται ήδη στην Ε.Α.Β. Α.Ε., για την υλοποίηση συµβάσεων
έργου, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου.

9. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η διαπι-
στωτική πράξη της παρ. 1 του άρθρου 12 εκδίδεται εντός
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 59 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων του νόµου

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει έκθεση αξιολογήσης της ε-
φαρµογής του παρόντος µετά την πάροδο πέντε (5) ε-
τών από την έναρξη ισχύος του. 

2. Η έκθεση αξιολόγησης της παρ. 1 περιλαµβάνει
στοιχεία σχετικά µε: α) την έκταση εφαρµογής του νό-
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µου, β) το κόστος εφαρµογής του νόµου συνολικά, κα-
θώς και των επιµέρους διαδικασιών επιλογής, γ) σηµεία
επιτυχίας ή κενά που εντοπίστηκαν στην εφαρµογή, δ)
προτάσεις αλλαγών. 

3. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στην Βουλή
των Ελλήνων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π.. 

Άρθρο 60 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται
να καθορίζονται τα πάγια µέρη του περιεχοµένου των
προκηρύξεων πανελλήνιων γραπτών διαγωνισµών, κα-
θώς και προκηρύξεων για πλήρωση θέσεων σύµφωνα µε
τις λοιπές διαδικασίες επιλογής προσωπικού του παρό-
ντος νόµου, στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως τα κριτή-
ρια κατάταξης, ο τρόπος και τα δικαιολογητικά απόδει-
ξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που
λαµβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψη-
φίων, οι ειδικές κατηγορίες θέσεων εφόσον προβλέπο-
νται, καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης. Κάθε
προκήρυξη που εκδίδεται εφεξής θα παραπέµπει στην α-
νωτέρω απόφαση για τα στοιχεία και τις πληροφορίες
που περιλαµβάνονται σε αυτή. 

2. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζε-
ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια διεξαγωγής του πανελ-
λήνιου γραπτού διαγωνισµού, όπως o τρόπος εξέτασης,
η λειτουργία των επιτροπών, η διασφάλιση του αδιάβλη-
του της διαδικασίας, το περιεχόµενο των επιµέρους δο-
κιµασιών, καθώς και ο τρόπος συµµετοχής και εξέτασης
στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό ατόµων µε αναπη-
ρία, τα κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος και τα δικαιολογη-
τικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιο-
τήτων που λαµβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων. Για την κανονιστική απόφαση το
Α.Σ.Ε.Π. λαµβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικα-
σίες, που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα
Α.Ε.Ι. ή τις αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φο-
ρά για το ανωτέρω θέµα, µε τις τροποποιήσεις και προ-
σαρµογές που απαιτούνται για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος. Με την ίδια απόφαση, σε περίπτωση
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Ε.Ε.Π. καθορίζονται ο
τρόπος βαθµολόγησης της συνέντευξης και η στάθµιση
της επιστηµονικής κατάρτισης στο αντικείµενο της θέ-
σης, της επαγγελµατικής εµπειρίας και της επικοινωνια-
κής ικανότητας των υποψηφίων. Με την ίδια ή µε όµοια
απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια διεξα-
γωγής των λοιπών διαδικασιών πρόσληψης, συµπερι-
λαµβανοµένων και των µεταβατικών διαδικασιών. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών ορίζονται τα ποσά των παραβόλων που α-
παιτούνται για τη συµµετοχή στον πανελλήνιο γραπτό
διαγωνισµό και σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ποσό του παραβό-
λου που απαιτείται για την άσκηση των ενστάσεων που
προβλέπονται από τον παρόντα νόµο. Τα παράβολα απο-
τελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Α.Σ.Ε.Π., καθορί-
ζεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής
διάταξης, αποζηµίωση στους προέδρους, µέλη, γραµµα-

τείς, βοηθούς γραµµατείς, ειδικούς εισηγητές επιτρο-
πών, καθώς και σε όλους όσοι µετέχουν στις διαδικασίες
πλήρωσης θέσεων του παρόντος. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Α.Σ.Ε.Π., καθορί-
ζεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής
διάταξης, ειδική πρόσθετη αποζηµίωση στο προσωπικό
του Α.Σ.Ε.Π. που µετέχει στις διαδικασίες πλήρωσης θέ-
σεων του παρόντος. Η ειδική αυτή πρόσθετη αποζηµίω-
ση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% των εσόδων από τα
καταβληθέντα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
παράβολα της παρ. 3 και σε κάθε περίπτωση δεν συνυ-
πολογίζεται στο όριο της παρ. 5 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λε-
πτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την η-
λεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούµενων
δικαιολογητικών µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) για την πρόσληψη
προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικάιου ορισµένου χρό-
νου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου
41. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε θέµα για την α-
πόδοση των δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π. σχετικά µε την διεξα-
γωγή διαδικασιών πλήρωσης θέσεων από φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 2. 

8. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζο-
νται ο τρόπος συµµετοχής και εξέτασης στους γραπτούς
διαγωνισµούς των ατόµων των οποίων οι φυσικές δεξιό-
τητες δεν επιτρέπουν την υποβολή τους σε γραπτή δοκι-
µασία, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία συµµετοχής τους.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ως προϋπόθεση
συµµετοχής στον διαγωνισµό η πιστοποίηση από την αρ-
µόδια υγειονοµική επιτροπή της φυσικής καταλληλότη-
τας του υποψήφιου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης,
για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

9.  Για την οργάνωση των υπηρεσιών της Γραµµατείας
του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύν-
σεις και Αυτοτελείς Υπηρεσίες, τη σύσταση και τον αριθ-
µό των θέσεων του προσωπικού, την κατανοµή του σε
κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα εκ-
δίδεται Οργανισµός κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019.

10. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως υιοθετεί-
ται Κανονισµός Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 48. 

11. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται ο
αριθµός των θέσεων του Ειδικευµένου Επιστηµονικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), η διαβάθµισή τους, ο καθορισµός
των καθηκόντων τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 50. 

12. Με απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται Κανονι-
σµός Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης, µε τον ο-
ποίο εξειδικεύονται τα πρότυπα, οι διαδικασίες και οι µε-
θοδολογίες σχεδιασµού, διεξαγωγής και σύνταξης των
εκθέσεων επιθεώρησης - ελέγχου, η διαδικασία διαχείρι-
σης καταγγελιών και αναφορών, τα δικαιώµατα και οι υ-
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ποχρεώσεις των Συµβούλων-Επιθεωρητών και των Βοη-
θών Επιθεωρητών και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των ε-
λεγχόµενων φορέων.

13. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-
ζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο εγγραφής στα
µητρώα των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 55, τα
στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που κα-
ταχωρίζονται στα εν λόγω µητρώα, τον τρόπο καταχώρι-
σης, επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων/δικαιολο-
γητικών και τις βαθµίδες πιστοποίησής τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένης της δια-
δικασίας καταστροφής των αρχείων.

14. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-
ζονται ο χρόνος τήρησης του αρχείου, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικα-
σίας καταστροφής των επιµέρους αρχείων.

Άρθρο 61 
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται: 
α. τα άρθρα 1-13, 14 παρ. 1-5 και 9-11, 14Α, 15-24 του

ν. 2190/1994 (Α΄ 28),
β. οι παρ. 1-6, 8-10, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11, οι

παρ. 13 και 15 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220),
γ. το άρθρο 3 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), 
δ. οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 2 και το άρθρο 5 του

ν. 3812/2009 (Α΄ 234), 
ε. η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) κατά

το µέρος που αφορά τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π.,
στ. τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).
2. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της Πράξης Υπουργι-

κού Συµβουλίου περί έγκρισης του ετήσιου προγραµµα-
τισµού έτους 2022 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133) και σε κάθε περίπτωση από 1ης.1.2022 καταρ-
γούνται: 

α. οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994,
β. τα άρθρα 1, 2 και 4 κατά το µέρος που αφορούν διο-

ρισµούς ή προσλήψεις προστατευοµένων προσώπων σε
δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των δύο βαθ-
µών και Ν.Π.Ι.Δ. που προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και το άρθρο 3 του ν. 2643/1998
(Α΄ 220), 
γ. το άρθρο 62 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17). 
3. Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµο-

σίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
καταργούνται:
α. το άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017 (Α΄ 191), 
β. τα άρθρα 8 και 72 του ν. 4590/2019.

Άρθρο 62
Παράταση προθεσµίας υποβολής αίτησης 

επαναπροσδιορισµού υποθέσεων του άρθρου 1 
του ν. 4745/2020 

Η προθεσµία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορι-
σµού, η οποία προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4Δ του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως το άρθρο αυ-
τό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214),
και η οποία λήγει στις 15.1.2021, παρατείνεται από τη
λήξη της έως και τις 31.1.2021.

Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

1.Τα άρθρα 8 έως και 43 των Μερών Β΄ και Γ΄ τίθενται
σε ισχύ µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δη-
µοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόµου τίθενται σε
ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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