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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Από τη Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται εάν η επιχείρηση απασχολεί νομίμως τον
εργαζόμενο …. στη θέση του χημικού ΠΕ μετά την απόφαση 388/2010
του ΑΣΕΠ τμήμα Γ.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:
Ν. 2190/1994
`Αρθρο 17
Διενέργεια διαγωνισμού - πίνακες επιτυχίας
Διορισμός
12. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.,
κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας σε συνδυασμό
με τη δήλωση προτίμησης τους, στις οικείες υπηρεσίες και νομικά
πρόσωπα για διορισμό.
"Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το
Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης
κωλύματος διορισμού συγκεκριμένου υποψηφίου ή σε περίπτωση μη
αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου,
γνωστοποιούν τούτο αμέσως στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να προβεί στην
αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτημα του
φορέα για αντικατάσταση μετά τη συμπλήρωση "ενός (1) έτους" από
την αποστολή των πινάκων διοριστέων στο φορέα αυτόν".
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.8 άρθρ.20
Ν.2738/1999,ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.
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***Η φράση "έξι (6) μηνών" της παρ.12 αντικαταστάθηκε με τη φράση
"ενός (1) έτους" με την παρ.5 άρθρ.7 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α
220/20.9.2002.
"13. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι
προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται
στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στoν πίνακα επιτυχίας
κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι
ανωτέρω φορείς αναγράφοντaι στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν
κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία μη αποδοχής
διορισμού ή κωλύματος διορισμού, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος
κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει
στη δήλωση προτίμησής τoυ το συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής.
Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του
προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις τoυ πρώτου εδaφίου
της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιτυχών
υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό, βάσει της δήλωσης
προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου,
διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν
αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του
λόγω ελλείψεως νόμιμης προϋποθέσεως. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που
κενωθούν θέσεις λόγω παραιτήσεως τoυ διορισθέντος εντός "έτους" από
του διορισμού του."
"Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα
διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του
αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας
υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων."
*** Η παρ.13 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.11 άρθρ.2
Ν.2527/1997 Α 206/8.10.1997.
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.13 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.7
Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.
*** Η λέξη "εξαμήνου" των παρ.11 και 13 αντικαταστάθηκε από τη
λέξη "έτους"
με την παρ.5 άρθρ.7 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α
220/20.9.2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
Σύστημα-προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
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`Αρθρο 14
Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης
«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`, όπως ισχύουν,
υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α)
και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση
του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). Στον κατά τα πιο
πάνω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:
(…)
γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους”.
Αποφάσεις υπ. Αριθμ. 1830
388/1.03.2010 ΑΣΕΠ Τμήμα Γ

ΑΣΕΠ

1Ο

Τμήμα

Διακοπών

και

«Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως για τους φορείς της παρ.3
του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και της παρ.7 του άρθρου 10 του Ν.
2839/2000. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία του ενός (1) έτους αρχίζει
από τη δημοσίευση στην δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
των πινάκων προσληπτέων οι οποίοι συντάσσονται από την αρμόδια
επιτροπή του φορέα μετά τον έλεγχο των προσωρινών πινάκων από το
ΑΣΕΠ.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό ερμηνευόμενες καθώς και το
παρόν ιστορικό κατά το οποίο με την απόφαση του Γ τμήματος του
ΑΣΕΠ 388/2010 αποφασίστηκε η διάθεση για διορισμό της …. και όχι
του ….. του οποίου απλώς αναμορφώθηκε η βαθμολογία, προκύπτει ότι
ανεξαρτήτως αν ο προαναφερόμενος …. αποδέχτηκε το διορισμό του
και συνήφθη με αυτόν σύμβαση, κατά νόμον προβλέπεται η διαγραφή
του από τον πίνακα των διορισθέντων. Συνεπώς και ανεξαρτήτως της
παρόδου της προθεσμίας του έτους για αίτηση αναπλήρωσης της …. η
οποία δεν αποδέχτηκε το διορισμό της, από τον επόμενο στον πίνακα
κατάταξης υποψήφιο με απόφαση του ΑΣΕΠ, ο …. εφόσον δεν κρίθηκε
διοριστέος με την ως άνω απόφαση του ΑΣΕΠ μη νομίμως απασχολείται
στη θέση του χημικού ΠΕ στη Δ.Ε.Υ.Α. και η τελευταία οφείλει να
προβεί στην καταγγελία της σύμβασής του.
Τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι πλην της ασκηθείσας
αίτησης ακύρωσης η οποία επί του παρόντος δεν ασκεί επιρροή για τις
ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α. δεν έχει ασκηθεί και χορηγηθεί αίτηση
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αναστολής από τον εν λόγω εργαζόμενο οπότε η Δ.Ε.Υ.Α. να
υποχρεούται να αποδέχεται σε συμμόρφωση της αποφάσεως επί
αιτήσεως αναστολής τις υπηρεσίες του ….. .

Αθήνα, 2-9-2010
O γνωμοδοτών δικηγόρος
Πάνος Ζυγούρης
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