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«Αλλά η εξουσία της επιλογής και του διορισµού των κρατικών οργάνων δεν είναι 

δυνατόν ν’ αποτελή κοµµατικόν προνόµιον των κατεχόντων την εξουσίαν, 

προωρισµένον ν’ αµείψη τους κοµµατικούς ή προσωπικούς φίλους. Η προσωπική αξία 

και αι επαγγελµατικαί ικανότητες του υποψηφίου πρέπει ν’ αποτελούν τα µόνα  

κριτήρια διά την επιλογήν. Η επικράτησις του κοµµατικού πνεύµατος εις την 

διοικητικήν ζωήν και ίδια εις την επιλογήν των υπαλλήλων (και εις τα ζητήµατα της 

σταδιοδροµίας των) µειώνει την αξίαν και το κύρος της διοικήσεως και καταβιβάζει το 

ηθικόν της. Η Ελληνική διοίκησις υπέφερεν ουκ ολίγον, κατά διαφόρας περιόδους 

παλαιοτέρας και νεωτέρας, από το πνεύµα αυτό. Είναι καιρός ν’ απαλλαγή τούτου εάν 

πράγµατι θέλωµεν ν’ ανορθώσοµεν το γενικόν επίπεδον της Χώρας αυτής».   

 

Γεώργιος Μαραγκόπουλος, Μέθοδοι Επιλογής και Εκπαιδεύσεως του Προσωπικού της 

Διοικήσεως, Αθήνα 1950. 
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Περίληψη	
 Με την παρούσα εργασία επιχειρείται µία καταγραφή των διαφόρων 

συστηµάτων προσλήψεων δηµοσίων υπαλλήλων που εισήχθησαν και εφαρµόστηκαν 

στην Ελλάδα από το 1974 έως το 2011. Στόχος της εργασίας είναι, µέσα από την 

αναζήτηση και αποτύπωση των διαφόρων µεθόδων επιλογής προσωπικού που 

θεσµοθετήθηκαν διαχρονικά και εφαρµόστηκαν στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, 

αφενός, να υπάρξει µια κριτική αποτίµηση των συστηµάτων αυτών, και αφετέρου, να 

αναζητηθούν προτάσεις για την επίλυση των υφιστάµενων προβληµάτων για το 

µέλλον. Εάν µάλιστα ληφθεί υπόψη η δυσχερέστατη οικονοµική, εν πολλοίς δε, και 

θεσµική συγκυρία που περνάει η χώρα, γίνεται αντιληπτό ότι η εύρεση και καθιέρωση 

µιας αξιοκρατικής και ορθολογικής µεθόδου επιλογής των καταλληλότερων 

προσώπων για τη στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών είναι σήµερα, περισσότερο 

από ποτέ, επιβεβληµένη.  

 Στο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται η ως άνω προβληµατική και γίνεται 

µια γενική αναφορά των προβληµάτων και αδυναµιών που, κατά την κρίση του 

συγγραφέα, ανέκυψαν στα πλαίσια εφαρµογής των εκάστοτε θεσπιζόµενων 

συστηµάτων. 

 Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο, που υποδιαιρείται σε πέντε υποκεφάλαια, 

επιχειρείται µία ιστορική και ταυτόχρονα αξιολογητική αναδροµή στα κυριότερα 

συστήµατα προσλήψεων δηµοσίων υπαλλήλων από το 1974 έως το 2011. 

Παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του θεσπιζόµενου συστήµατος, ενώ καταγράφονται 

και οι βασικότερες εξαιρέσεις από αυτό. Μέσα από την εξέταση του εκάστοτε βασικού 

νοµοθετήµατος πραγµατοποιείται µια κριτική αποτίµησή του, µε παράθεση των 

προβληµάτων και αντιφάσεων που τυχόν ενυπάρχουν σε αυτό. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια συνολική κριτική αποτίµηση του 

νοµοθετικού πλαισίου που εισήχθη και εφαρµόστηκε καθ’ όλη την προαναφερθείσα 

χρονική περίοδο, µε ταυτόχρονη προσπάθεια να εντοπιστούν τόσο τα θετικά όσο και 

τα αρνητικά στοιχεία του κάθε συστήµατος. 

Τέλος, στη βάση των ανωτέρω συµπερασµάτων, αλλά και των σύγχρονων 

προκλήσεων, παρατίθενται ορισµένες προτάσεις για την βελτίωση και θεσµική 

θωράκιση ενός συστήµατος προσλήψεων που θα µπορέσει να επιτύχει την 

πολυπόθητη αξιοκρατική επιλογή των πραγµατικά καταλληλότερων για τη στελέχωση 
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των δηµοσίων υπηρεσιών, χωρίς πάντως να παραγνωρίζει και τον κοινωνικό ρόλο 

που πάντοτε καλείται να παίξει το Κράτος. 

	

Summary	
The present paper attempts an assessment of the various civil servants 

recruitment systems that have been introduced and implemented in Greek public 

sector between 1974 and 2011. The aim of this paper is, through searching and 

mapping of the different methods for selecting personnel institutionalized and 

applied to the Greek public administration over time, first, to provide a critical 

assessment of these systems, and second, to seek proposals for resolving existing 

problems in the future.  

In the first chapter there is an introduction to the problem, as well as a 

general indication of the deficiencies and weaknesses that, in the opinion of the 

author, have been raised during the application of such systems established. 

Subsequently, in the second chapter, which is subdivided in five chapters, 

there has been made an attempt to evaluate the main recruitment systems for civil 

servants that have been implemented from 1974 to 2011. There is a presentation of 

the main elements of the systems established and at the same time there is an 

exposition of the main exceptions of those systems. Finally there is a critical 

assessment of the systems presented. 

In the third chapter there is a comprehensive review and appraisal of the 

legislative framework that has been introduced and applied throughout the period 

mentioned above, while, at the same time, there is an attempt to identify both 

positive and negative elements of each system. 

Finally, based on the above conclusions and the modern challenges already 

listed, we provide some suggestions for improvement and institutional strengthening 

of a recruitment system which will be able to achieve a merit-based selection of 

those truly suited to the staffing of public services, without, however, neglecting the 

social role that the State has always needed to play. 
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Ν.Σ.Κ.	 Νομικό	Συμβούλιο	του	Κράτους	

Ο.Τ.Α.	 Οργανισμός	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	

ΠΑΡ.	(παρ.)		 Παράγραφος	

Π.Δ.	(π.δ.)	 Προεδρικό	Διάταγμα	

ΠΕ	 Πανεπιστημιακής	Εκπαίδευσης	

ΠΕΡ.	(περ.)	 Περίπτωση	

ΣΕ	 Στοιχειώδους	Εκπαίδευσης	

ΣτΕ	 Συμβούλιο	της	Επικρατείας	

ΣτΠ	 Συνήγορος	του	Πολίτη	

ΤΕ	 Τεχνολογικής	Εκπαίδευσης	

Τ.Ε.Ι.	 Τεχνολογικά	Εκπαιδευτικά	Ιδρύματα	

ΥΕ	 Υποχρεωτικής	Εκπαίδευσης	

ΥΚ	 Υπαλληλικός	Κώδικας	

ΦΕΚ	 Φύλλο	Εφημερίδας	της	Κυβέρνησης	
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1. Εισαγωγή.	
Τόσο στο παρελθόν, όσο και κυρίως, στη σηµερινή οικονοµική και πολιτική 

συγκυρία, είναι κοινός τόπος ότι η ανεπαρκής λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης1 

αποτελεί µια από τις βασικότερες παθογένειες του ελληνικού Κράτους. Υποστηρίζεται 

µάλιστα ότι η υπέρµετρη µεγέθυνση του δηµόσιου τοµέα, σε συνδυασµό µε την 

αδυναµία εκπλήρωσης του σκοπού ύπαρξής του, αποτελούν κρίσιµες πτυχές του 

προβλήµατος2. Μία από τις αιτίες, της εν λόγω διόγκωσης, αλλά και της 

αναποτελεσµατικής λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, είναι και η εν τοις 

πράγµασι αποτυχία των εκάστοτε µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων προσλήψεων3.  

Πράγµατι, οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες για διαµόρφωση ενός 

ορθολογικού και αδιάβλητου συστήµατος προσλήψεων, το οποίο θα ήταν σε θέση, 

αφενός, να επιλέξει, µε βάση την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της 

αξιοκρατίας4, τους αναγκαίους και τους πιο κατάλληλους υπαλλήλους, και, αφετέρου, 

																																																								
1	 Η	 δημόσια	 διοίκηση	 απαρτίζεται	 από	 το	 νομικό	 πρόσωπο	 του	 Κράτους	 (Δημόσιο	 με	 στενή	
έννοια)	και	από	πλήθος	άλλων	δημόσιων	νομικών	προσώπων	(νομικών	προσώπων	δημοσίου	ή	
ιδιωτικού	 δικαίου),	 στα	 οποία	 η	 έννομη	 τάξη	 έχει	 αναθέσει	 την	 επιδίωξη	 διάφορων	 σκοπών.	
Άλλωστε,	 με	 τον	 ν.	 1232/1982	 εισήχθη	 στη	 νομοθεσία	 ο	 όρος	 δημόσιος	 τομέας,	 ενώ	 μετά	 τη	
Συνταγματική	 Αναθεώρηση	 του	 2001,	 εισήχθη	 ο	 όρος	 ευρύτερος	 δημόσιος	 τομέας	 και	 στο	
Σύνταγμα	 (άρθρο	 103	 παρ.	 7).	 Για	 την	 ακριβή	 έννοια	 της	 δημόσιας	 διοίκησης	 βλ.	 Επ.	
Σπηλιωτόπουλος,	Εγχειρίδιο	Διοικητικού	Δικαίου,	Τόμος	1,	2011,	Νομική	Βιβλιοθήκη.	
2	Βλ.	Β.	Ράπανος,	Μέγεθος	και	εύρος	δραστηριοτήτων	του	δημόσιου	τομέα,	2009,	ΙΟΒΕ..	
3	Ο	όρος	«συστήματα	προσλήψεων»	χρησιμοποιείται	τόσο	με	ευρεία	όσο	και	με	στενή	έννοια.	Με	
την	 ευρεία	 έννοια	 συμπεριλαμβάνει	 τόσο	 τα	 συστήματα	 συγκρότησης	 όσο	 και	 τις	 μεθόδους	
επιλογής	των	δημοσίων	υπαλλήλων,	ενώ	με	την	στενή	έννοια	περιορίζεται	στον	τρόπο	επιλογής	
των	 ικανοτέρων	 (βλ.	 Χ.	 Χρυσανθάκης,	 Τα	συστήματα	προσλήψεως	 των	δημοσίων	υπαλλήλων,	
2001,	 εκδόσεις	 Αντ.	 Σάκκουλα).	 Στην	 παρούσα	 εργασία	 ο	 όρος	 εξετάζεται	 υπό	 την	 στενή	 του	
έννοια,	 καθόσον	 γίνεται	 προσπάθεια	 να	 εντοπιστούν	 και	 να	 αξιολογηθούν	 οι	 μέθοδοι	 και	 οι	
διαδικασίες	 επιλογής	 των	 προσώπων	 που	 θα	 απαρτίσουν	 το	 προσωπικό	 της	 δημόσιας	
διοίκησης.	Περαιτέρω,	 το	 ίδιο	 το	προσωπικό	 της	 δημόσιας	 διοίκησης	 διακρίνεται	 σε	 διάφορες	
κατηγορίες	 ανάλογα	 με	 το	 κριτήριο	 που	 χρησιμοποιείται	 κάθε	 φορά.	 Έτσι,	 οι	 υπάλληλοι	
διακρίνονται	 σε	 πολιτικούς-διοικητικούς	 και	 στρατιωτικούς,	 οι	 οποίοι,	 με	 τη	 σειρά	 τους,	
διακρίνονται	σε	διάφορες	υποκατηγορίες	(βλ.	Αντ.	Μακρυδημήτρης,	Δημόσια	διοίκηση:	στοιχεία	
διοικητικής	οργάνωσης,	2008,	εκδόσεις	Σάκκουλα).	Εξάλλου,	οι	πολιτικοί-διοικητικοί	υπάλληλοι	
διακρίνονται	 σε	 α)	 τακτικούς	 (προσλαμβάνονται	 σε	 οργανικές	 θέσεις	 και	 απολαμβάνουν	 της	
εγγύησης	της	μονιμότητας),	β)	έκτακτους	(προσλαμβάνονται	για	ορισμένο	χρόνο,	συνήθως	για	
την	αντιμετώπιση	είτε	εποχιακών	και	παροδικών	είτε	απρόβλεπτων	και	επειγουσών	αναγκών-
άρθρο	103	παρ.	2	εδ.	β’	του	Συντάγματος),	υπαλλήλους	που	προσλαμβάνονται	για	την	πλήρωση	
θέσεων	 ειδικού	 επιστημονικού,	 τεχνικού	 και	 βοηθητικού	 προσωπικού	 (άρθρο	 103	 παρ.	 3	 του	
Συντάγματος),	 δ)	 μετακλητούς	 υπάλληλους	 	 (άρθρο	 103	 παρ.	 5	 του	 Συντάγματος)	 και	 ε)	
υπαλλήλους	 με	 θητεία	 (βλ.	 Επ.	 Σπηλιωτόπουλος	 και	 Χ.	 Χρυσανθάκης,	 Βασικοί	 θεσμοί	
δημοσιοϋπαληλικού	δικαίου,	2007,	εκδόσεις	Αντ.	Σάκκουλα).		
4	Βλ.	ΣτΕ(Ολομ)	2396/2004,	τνπ	NOMOΣ,	με	την	οποία	κρίνεται	ότι	η	αρχή	της	αξιοκρατίας,	που	
απορρέει	 από	 το	 άρθρο	 5	 του	 Συντάγματος,	 υπαγορεύει	 η	 πρόσβαση	 σε	 δημόσιες	 θέσεις	 και	
αξιώματα	να	γίνεται	με	κριτήρια	που	συνάπτονται	με	 την	προσωπική	αξία	και	 ικανότητα	των	
ενδιαφερομένων	 για	 την	 κατάληψή	 τους.	 Σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 12	 του	 ν.	 3528/2007	
(Υπαλληλικός	Κώδικας)	η	πλήρωση	των	θέσεων	θα	πρέπει	να	διέπεται	από	τις	αρχές	της	 ίσης	
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να αποτρέψει την εισροή -ενδεχοµένως και περιττού- προσωπικού εκτός των 

οριζόµενων διαδικασιών, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσµατος, ότι σε ένα µεγάλο 

βαθµό απέτυχαν5.  

Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται η αποτύπωση και αξιολόγηση των 

συστηµάτων προσλήψεων6 στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα από το 1974 

έως και το 2011, προκειµένου να αποτυπωθούν και να αναλυθούν οι προοπτικές και 

οι αδυναµίες του εκάστοτε µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος, αλλά και να 

διαµορφωθούν προτάσεις για το µέλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																																																																																																																															
ευκαιρίας	 συμμετοχής,	 της	 αξιοκρατίας,	 της	 αντικειμενικότητας,	 της	 κοινωνικής	 αλληλεγγύης,	
της	διαφάνειας	και	της	δημοσιότητας.	
5	 Βλ.	 Αντ.	 Μακρυδημήτρης	 -	 Ν.	 Μιχαλόπουλος,	 Εκθέσεις	 εμπειρογνωμόνων	 για	 τη	 δημόσια	
διοίκηση	 1950	 –	 1998,	 2000,	 εκδόσεις	 Παπαζήση.	 Για	 την	 κατάσταση	 πριν	 το	 έτος	 1950	 ο	
Γεώργιος	Μαραγκόπουλος	 στην	 έκθεση	 για	 με	 τίτλο	 «Μέθοδοι	 Επιλογής	 και	 Εκπαίδευσης	 του	
Προσωπικού	 της	 Διοικήσεως»	 το	 1950	 χαρακτηριστικά	 αναφέρει:	 «Είναι	 βεβαίως	 αληθές	 ότι	
αρκετοί	 νόμοι	 επέβαλαν	 κατά	 καιρούς	 την	 μόνον	 κατόπιν	 επιτυχίας	 εις	 διαγωνισμόν	 είσοδον	
υπαλλήλων	 εις	 πολλάς	 δημοσίας	 υπηρεσίας.	 Η	 τακτική	 όμως	 αυτή,	 μη	 ούσα	 άλλως	 τε	 γενική,	
ίσχυσεν	εις	ωρισμένας	χρονικάς	περιόδους,	από	τινών	δε	ήδη	ετών	επικρατεί	η	τάσις,	αυξηθείσα	
κατά	 την	 διάρκειαν	 της	 κατοχής	 και	 του	 πολέμου,	 όπως	 μη	 τηρήται	 δια	 τους	 περισσότερους	
διοικητικούς	 κλάδους	 το	 πρότερον	 υφιστάμενον	 σύστημα	 διαγωνισμού	 	 και	 η	 επιλογή	 γίνεται	
ελευθέρως	 υπό	 του	 αρχηγού	 των	 υπηρεσιών,	 συνήθως	 επί	 τη	 βάσει	 απλώς	 τυπικών	 και,	 ουχί	
σπανίως,	κομματικών	ή	προσωπικών	κριτηρίων».	Πρβλ	και.	εκθέσεις	George	Langrod	(1964)	και	
Επιτροπής	 Δεκλερή	 (1992),	 όπου	 καταδεικνύεται	 η	 ανεπάρκεια	 των	 μεταρρυθμιστικών	
εγχειρημάτων,	 καθώς	 και	 Κ.	 Πρεβεζάνου,	 η	 Αξιοκρατία	 στην	 Ελληνική	 Δημόσια	 Διοίκηση,	 σε	
πρακτικά	2ου	 Συνέδριο	Διοικητικών	Επιστημόνων,	 Σύγχρονες	 τάσεις	 στη	Διοικητική	Επιστήμη,	
εκδόσεις	Σάκκουλα,	σελ.	293-316.	
6	Όπως	γίνεται	δεκτό	(βλ.	Επ.	Σπηλιωτόπουλος	&	Χ.	Χρυσανθάκης,	οπ.π.,	2007,	σελ.	69),	ο	όρος	
πρόσληψη	 αναφέρεται	 στην	 επιλογή	 προσωπικού	 του	 οποίου	 η	 απασχόληση	 διέπεται	 από	
κανόνες	του	ιδιωτικού	δικαίου.	Αντίθετα,	στην	περίπτωση	των	τακτικών	δημοσίων	υπαλλήλων,	
που	συνδέονται	με	το	Κράτος	με	δημοσιοϋπαλληλική	σχέση,	χρησιμοποιείται	ο	όρος	διορισμός	
(βλ.	 Ι.	 Κοϊμτζόγλου,	 Στοιχεία	 δημοσίου	 δικαίου:	 συνταγματικό	 και	 διοικητικό	 δίκαιο	 σε	
συνδυασμό	 με	 διεθνές	 και	 κοινοτικό	 δίκαιο,	 1999,	 εκδόσεις	 Σάκκουλα,	 σελ.	 138).	 Εντούτοις,	 ο	
νομοθέτης	 σε	 αρκετές	 περιπτώσεις	 χρησιμοποιεί	 τον	 όρο	 «προσλήψεις»,	 αναφερόμενος	 και	
στους	 υπαλλήλους	 του	 Δημοσίου	 και	 των	 νομικών	 προσώπων	 δημοσίου	 δικαίου,	 που	
συνδέονται	 με	 αυτά	 με	 δημοσιοϋπαλληλική	 σχέση	 (πρβλ.	 άρθρο	 2	 και	 πρβλ.	 άρθρο	 18	 του	 ν.	
3528/2007).		
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2.			Ιστορική	αξιολογητική	αναδρομή-τα	συστήματα	προσλήψεων.	
Από τη µεταπολίτευση και µέχρι σήµερα υπήρξαν αρκετές προσπάθειες 

µεταρρύθµισης των εκάστοτε ισχυόντων συστηµάτων πρόσληψης του προσωπικού 

του Δηµοσίου (µε τη στενή έννοια), αλλά αργότερα και του -ευρύτερου- δηµοσίου 

τοµέα. Οι προσπάθειες αυτές, που εκφράστηκαν µέσα από διάφορες νοµοθετικές 

πρωτοβουλίες, ανέφεραν συνήθως ως στόχο τους τη διακρίβωση της ικανότητας των 

εκάστοτε υποψηφίων για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δηµοσίου7, ενώ ως µέσα 

για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιµοποιούνταν συστήµατα πρόσληψης µε 

(συνήθως γραπτό) διαγωνισµό, συστήµατα µε κριτήρια, αλλά και µεικτά συστήµατα, 

µε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις ως προς τα όργανα που ήταν αρµόδια τόσο για την 

διαπίστωση της αναγκαιότητας διενέργειας προσλήψεων όσο και για την ίδια τη 

διεξαγωγή των εκάστοτε προβλεπόµενων διαδικασιών.  

Σε κάθε περίπτωση, τα συστήµατα αυτά διαφοροποιούνταν συνήθως ανάλογα 

είτε µε τα τυπικά προσόντα που απαιτούνταν για την κάλυψη των προς πλήρωση 

θέσεων (επί παραδείγµατι διαφοροποιούνταν στις περιπτώσεις προσλήψεων για την 

κάλυψη θέσεων από κατόχους τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, από κατόχους 

απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ.), είτε µε το είδος, τη χρονική 

διάρκεια κ.λπ. των προς πλήρωση θέσεων (επί παραδείγµατι διαφοροποιούνταν στις 

περιπτώσεις προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών ή 

τακτικών, πλην όµως παροδικών-εποχικών αναγκών). 

Άλλωστε, επισηµαίνεται ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες γίνεται διαχωρισµός 

µεταξύ του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την κάλυψη των πάγιων και 

διαρκών αναγκών της δηµόσιας διοίκησης (που καταλαµβάνεται από το εκάστοτε 

ισχύον σύστηµα προσλήψεων), και αυτού που προσλαµβάνεται (προσωρινά) για την 

κάλυψη είτε γνωστών, πλην όµως παροδικών ή εποχιακών, αναγκών είτε µη 

γνωστών έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών. Για το προσωπικό των δύο 

τελευταίων κατηγοριών, όπου συνήθως δεν εφαρµόζεται και το εκάστοτε ισχύον 

γενικό σύστηµα προσλήψεων, κατά κανόνα δεν προβλέπεται η διενέργεια κάποιου 

διαγωνισµού ή µοριοδότησης, παρά το ότι, τουλάχιστον όσον αφορά της παροδικές ή 

εποχιακές ανάγκες, η αναγκαιότητα πρόσληψής του είναι εξαρχής γνωστή. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τα συστήµατα πρόσληψης προβλέπονται αρκετά 

εκτεταµένες και ετερογενείς κατηγορίες θέσεων-προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται 

																																																								
7	Βλ	άρθρο	28	π.δ.	611/1977,	άρθρο	14	ν.	1943/1991.		
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(χωρίς πάντα να είναι ευδιάκριτοι οι δικαιοπολιτικοί λόγοι) από το γενικό σύστηµα και 

για τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες8. 

Περαιτέρω, ενδεικτικό της εν τοις πράγµασι αναποτελεσµατικότητας εφαρµογής 

ενός σύµφωνου µε τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές τις ισότητας και της 

αξιοκρατίας συστήµατος είναι και το γεγονός ότι κάθε νεώτερη µεταρρυθµιστική 

προσπάθεια (η οποία εµφανίζεται σχεδόν µε τη συχνότητα που υπάρχει και εναλλαγή 

των κυβερνήσεων) έρχεται να θεραπεύσει την αποτυχία της προηγούµενης στην 

αντιµετώπιση των πελατειακών λογικών και πρακτικών που εφαρµόστηκαν κατά τη 

λειτουργία του προηγούµενου συστήµατος9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
																																																								
8	 Βλ.	 ενδεικτικά	 Κ.	 Πρεβεζάνου,	 οπ.π.,	 με	 αναφορά	 στις	 εξαιρέσεις	 από	 την	 εφαρμογή	 των	
προσλήψεων	μέσω	ΑΣΕΠ.	
9	 Ενδεικτικά	 αναφέρονται	 οι	 περιπτώσεις	 πρόσληψης	 προσωπικού	 εκτός	 των	 ισχυόντων	
συστημάτων,	 με	 την	 επίκληση	 της	 ανάγκης	 κάλυψης	 παροδικών	 και	 εποχιακών	 αναγκών,	 οι	
οποίες	 στην	 πραγματικότητα	 αποδείχθηκαν	 πάγιες	 και	 διαρκείς.	 Το	 πρόβλημα	 αυτό	 είχε	 ήδη	
αποτυπώσει	ο	Georges	Langrod	στην	σχετικώς	συνταχθείσα	έκθεση	του	(«Έκθεσις	Αφορώσα	την	
Διοικητικήν	 Αναδιοργάνωσιν	 Εν	 Ελλάδι»)	 το	 1964,	 υποβάλλοντας	 και	 προτάσεις	 για	 την	
αντιμετώπισή	του.	
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2.1.	π.δ.	611/1977	«Υπαλληλικός	Κώδιξ»-Σύστημα	διαγωνισμών.	

2.1.1.	Εισαγωγή.	

Η πρώτη εκτεταµένη µεταπολιτευτική µεταρρύθµιση10 του συστήµατος 

προσλήψεων, εντοπίζεται στο π.δ. 611/1977 «Υπαλληλικός Κώδιξ11», το οποίο 

κωδικοποίησε σε ενιαίο κείµενο τον ν. 1811/1951 «περί κώδικος καταστάσεως 

δηµοσίων διοικητικών υπαλλήλων» και το β.δ. 23/31.12.1955 «περί εφαρµογής του 

Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου», όπως αυτά ίσχυαν12, (επαν)εισάγοντας γενικό σύστηµα διαγωνισµών 

(ειδικών, νοµαρχιακών και κοινών) στη διαδικασία επιλογής δηµοσίων υπαλλήλων και 

υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου13. Σκοπός του όλου θεσµικού 

εγχειρήµατος ήταν σύµφωνα µε το άρθρο 1 αυτού «η καθιέρωση ενιαίων και 

οµοιόµορφων κανόνων διεπόντων την κατάστασιν του προσωπικού της δηµόσιας 

διοικήσεως επί βάσεων ισότητος και δικαιοσύνης, η εξασφάλιση της ορθής επιλογής 

του προσωπικού αυτής, της οµαλής σταδιοδροµίας και της µέγιστης δυνατής 

αποδόσεως της εργασίας αυτού». Έτσι, κατέστη σαφές ότι σκοπός του θεσπιζόµενου 

συστήµατος προσλήψεων (ορθότερα διορισµών) ήταν η επίτευξη της ορθής επιλογής 

του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, που θα επιτυγχανόταν µέσα από την 

διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

υπηρεσίας που θα αναλάµβαναν14, τηρουµένων, σε κάθε περίπτωση, των ήδη 

κατοχυρωµένων συνταγµατικά αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης. 

 

2.1.2.	Πεδίο	εφαρμογής.	

Στις διατάξεις του Κώδικα αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1, υπάγονταν 

οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Κράτους, εκτός από αυτούς που εξαιρούνταν 

µε το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, οι πολιτικοί υπάλληλοι των 
																																																								
10	 Είχε	 προηγηθεί	 ο	 ν.	 22/1975	 «Περί	 ρυθμίσεως	 θεμάτων	 καταστάσεως	 των	 δημοσίων	
διοικητικών	 υπαλλήλων	 και	 υπαλλήλων	 Ν,Π.Δ.Δ.»,	 με	 τον	 οποίο	 θεσπίστηκε	 ως	 κανόνας	 η	
πλήρωση	 θέσεων	 με	 διαγωνισμό	 (άρθρο	 4),	 ενώ	 προβλέφθηκε	 και	 ο	 κατ’	 εξαίρεση	 διορισμός	
άνευ	διαγωνισμού	εάν	το	επιβάλλουν	ειδικές	ή	εξαιρετικές	συνθήκες	(άρθρο	9).		
11	Βλ.	π.δ..	611/1977	(ΦΕΚ	Α’	198).	
12	 Για	 το	 σύστημα	 προσλήψεων	 που	 ίσχυε	 πριν	 από	 το	 π.δ.	 611/1977	 βλ.	 Εκθέσεις	 Γ.	
Μαραγκόπουλου	και	Geroges	Langrod,	οπ.π.	
13	 Βλ.	 άρθρα	 1	 παρ.	 2	 και	 2	 σχετικά	 με	 την	 έννοια	 του	 δημοσίου	 υπαλλήλου	 και	 την	 έκταση	
εφαρμογής	 του	 Υπαλληλικού	 Κώδικα.	 Παρατηρείται	 ότι	 με	 τον	 Κώδικα	 αυτό	 υφίσταται	
διαφοροποίηση	 μεταξύ	 δημοσίων	 υπαλλήλων	 και	 υπαλλήλων	 νομικών	 προσώπων	 δημοσίου	
δικαίου,	 καθόσον	 οι	 πρώτοι	 είναι	 τα	 έμμεσα,	 έμμισθα	 όργανα	 του	Κράτους,	 οι	 δε	 δεύτεροι	 τα	
αντίστοιχα	όργανα	του	οικείου	νομικού	προσώπου.	
14		Πρβλ.	άρθρο	28	του	π.δ.	611/1977.	
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υπηρεσιών των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, οι υπάλληλοι των 

γραφείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι υπήχθησαν στον Υπαλληλικό Κώδικα µε το βασιλικό 

διάταγµα 23/31.12.1955 ή και µεταγενέστερες διατάξεις15.  

Αντίθετα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου, προβλεπόταν η 

διατήρηση σειράς ετερόκλητων εξαιρέσεων από την ισχύ του νοµοθετήµατος αυτού, 

µε αποτέλεσµα τη συνακόλουθη εξαίρεση των κατηγοριών αυτών και από το 

καθιερούµενο σύστηµα προσλήψεων. Έτσι εξαιρούνταν: 

α. Οι υπάλληλοι αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, 

β. Το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 

γ. Τα στρατιωτικά οργανωµένα όργανα των Σωµάτων Ασφαλείας (Χωροφυλα-

κής, Αστυνοµίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώµατος) και του Λιµενικού Σώµατος, 

δ. Οι Καθηγητές και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

ε. Οι Σύµβουλοι, Εισηγητές και Γραµµατείς-εκπαιδευτικοί λειτουργοί του 

Κέντρου Εκπαίδευσης Μελετών και Επιµόρφωσης, το διδακτικό προσωπικό των 

Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, των Ακαδηµιών Νηπιαγωγών κ.λπ., για τους οποίους 

εφαρµόζονταν οι διατάξεις του Κώδικα µόνο για θέµατα που δεν ρυθµίζονταν αλλιώς 

από τις ειδικές για το προσωπικό αυτό διατάξεις, 

στ. Οι τακτικοί αρχιφύλακες αγροφυλακής και οι τακτικοί αγροφύλακες, για 

τους οποίους εφαρµόζονταν οι διατάξεις του Κώδικα, εφόσον όµως δεν έρχονταν σε 

αντίθεση µε τις διατάξεις του ν. 340/1976 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 

των περί της Αγροφυλακής και των Σωµάτων Ασφαλείας ισχυουσών διατάξεων και 

συνταξιοδοτήσεως υπό του Δηµοσίου των οργάνων της Αγροφυλακής» και 

ζ.   Οι υπάλληλοι των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, για τους οποίους 

εφαρµόζονταν µόνο οι διατάξεις του Κώδικα στις οποίες παρέπεµπαν οι ειδικοί νόµοι, 

οι διέποντες τους υπαλλήλους αυτούς. 

Ως προς τις κατηγορίες υπό τα γράµµατα ε, στ και ζ επισηµαίνεται ότι αυτές, 

αν και δεν εξαιρούνταν ρητά από το καθιερούµενο σύστηµα προσλήψεων, εντούτοις, 

																																																								
15	 Αντίθετα,	 οι	 υπάλληλοι	 των	 νομικών	 προσώπων	 δημοσίου	 δικαίου	 στους	 οποίους	 δεν	
εφαρμοζόταν	 εν	 όλω	 ή	 εν	 μέρει	 το	 συγκεκριμένο	 διάταγμα,	 αλλά	 άλλες	 ειδικές	 διατάξεις,	
εξακολούθησαν	 να	 διέπονται	 από	 τις	 ειδικές	 αυτές	 διατάξεις	 και	 εξαιρούνταν	 του	 πεδίου	
εφαρμογής	του	εν	λόγω	Κώδικα.	
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ήταν δυνατή η εξαίρεσή τους µε τροποποίηση των ειδικών διατάξεων που ρύθµιζαν 

την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση16. 

 

2.1.3.	Θεσπιζόμενο	σύστημα	προσλήψεων(σύστημα	διαγωνισμών).	

Με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως ρητά οριζόταν στο άρθρο 28 αυτού, 

θεσπίστηκε ως κανόνας η υποχρεωτική κάλυψη των εκάστοτε κενούµενων θέσεων 

υπαλλήλων µετά από διαγωνισµό. Κανείς17 δεν θα µπορούσε να διοριστεί υπάλληλος 

(του Κράτους ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου) εάν δεν επιτύγχανε σε 

διαγωνισµό ενώπιον εξεταστικής επιτροπής. Ο δε διαγωνισµός αυτός απέβλεπε 

κυρίως στη διαπίστωση της «περί την υπηρεσίαν ικανότητος των υποψηφίων». 

Ειδικότερα, το εν λόγω προεδρικό διάταγµα, προέβλεπε τη διεξαγωγή ειδικών, 

νοµαρχιακών και κοινών διαγωνισµών. 

 

2.1.3.1.	Ειδικοί	διαγωνισμοί18.	

Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονταν από τον Υπουργό Προεδρίας της 

Κυβέρνησης µετά από αίτηση της ενδιαφερόµενης αρχής19 και εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Δηµόσιας Διοίκησης ή, στην περίπτωση των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου, µετά και την έγκριση του κυρίως ασκούντος την εποπτεία 

Υπουργού20. Και στις δύο περιπτώσεις προβλεπόταν η υποχρεωτική δηµοσίευση της 

προκήρυξης σε ηµερήσιες εφηµερίδες21, έτσι ώστε να µπορούν να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόµενοι. Η δηµοσίευση αυτή θα έπρεπε να γίνει σε προθεσµία τουλάχιστον 

																																																								
16 Βλ.	 τον	 μεταγενέστερο	 ν.	 1188/1981	 «Περί	 κυρώσεως	 του	 Κώδικος	 	 περί	 	 καταστάσεως		
προσωπικού	 οργανισμού	 	 τοπικής	 αυτοδιοικήσεως»,	 με	 τον	 οποίο	 ρυθμίζονταν	 τα	 ζητήματα	
πρόσληψης	προσωπικού	σε	οργανισμούς	τοπικής	αυτοδιοίκησης.		
17	 Όπως	 αναφέρεται	 κατωτέρω,	 στον	 ίδιο	 Κώδικα	 υπήρξε	 σειρά	 εξαιρέσεων,	 με	 τις	 οποίες	
προβλέφθηκε	η	δυνατότητα	διορισμού	και	άνευ	διαγωνισμού	(Μέρος	Τρίτο,	Κεφάλαιο	Ε’).	
18	 Βλ.	 άρθρα	 29-34	 του	 π.δ.	 611/1977.	 Σημειωτέον	 ότι	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 34	 του	 ίδιου	
Κώδικα	 προβλεπόταν	 η	 δυνατότητα	 διεξαγωγής	 ειδικών	 διαγωνισμών	 και	 για	 την	 πρόσληψη	
υπαλλήλων	με	σύμβαση.	
19	Κατά	το	άρθρο	1	παρ.	4	του	π.δ.	611/1977	ως	Αρχές	νοούνται	τα	όργανα	του	Κράτους	που	
έχουν	«ίδιαν	δικαιοδοσίαν	μετά	διατακτικής	εξουσίας».		
20	Υπό	την	προϋπόθεση	πάντως	ότι	υπήρχε	διαθέσιμη	πίστωση	στον	προϋπολογισμό	εξόδων	του	
νομικού	προσώπου.	
21	Βλ.	άρθρο	29	παρ.	2	και	3	του	π.δ.	611/1977.	Σημειώνεται	ότι	ενώ	για	την	πλήρωση	θέσεων	
δημοσίων	 υπαλλήλων	 προβλεπόταν	 η	 διπλή	 δημοσίευση	 σε	 δύο	 από	 τις	 μεγαλύτερες	 σε	
κυκλοφορία	 εφημερίδες	 των	 Αθηνών	 και	 σε	 μία	 από	 αυτές	 που	 τυχόν	 εκδίδονταν	 στον	 τόπο	
διενέργειας	 του	 διαγωνισμού,	 στις	 περιπτώσεις	 πλήρωσης	 θέσεων	 υπαλλήλων	 νομικού	
προσώπου	 δημοσίου	 δικαίου	 προβλεπόταν	 εναλλακτικά	 η	 δημοσίευση	 (μία	 φορά)	 σε	 δύο	
εφημερίδες	 της	 πρωτεύουσας	 ή	 της	 περιφέρειας	 του	 νομού	 όπου	 θα	 ελάμβανε	 χώρα	 ο	
διαγωνισμός.			
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εξήντα ηµερών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, ενώ προβλεπόταν και η 

σύντµηση της προθεσµίας µέχρι και στο µισό µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 

της Κυβέρνησης µετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διοίκησης, εάν 

υπήρχε «επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη».  Πάντως, είναι αµφίβολο εάν η προθεσµία 

αυτή δηµοσίευσης των προκηρύξεων, ιδίως δε στις περιπτώσεις που µειωνόταν στο 

µισό, επαρκούσε προκειµένου να µπορέσουν να προετοιµαστούν κατάλληλα για τους 

εν λόγω διαγωνισµούς οι ενδιαφερόµενοι-υποψήφιοι, ενώ είναι δύσκολο να γίνει 

αποδεκτή και η ύπαρξη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για την κάλυψη θέσεων 

πάγιων και διαρκών αναγκών22.	

Οι διαγωνισµοί αυτοί διενεργούνταν από εξεταστικές επιτροπές κατά κανόνα 

συγκροτούµενες από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους µε απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης23, εκδιδόµενη µετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Δηµόσιας Διοίκησης. Ειδικά, για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, δινόταν η δυνατότητα συγκρότησης των εν λόγω 

επιτροπών και από υπαλλήλους νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου24. Όλα τα 

ζητήµατα που αφορούσαν τη σύνθεση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, τη 

διεξαγωγή των διαγωνισµών και την επιτυχία σε αυτούς ρυθµίζονταν µε κανονιστικές 

αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι οποίες δηµοσιεύονταν στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης25. Αξιοσηµείωτο είναι το ότι ο ίδιος ο Κώδικας όριζε ότι η 

εξεταστική επιτροπή είχε την αρµοδιότητα ελέγχου όχι µόνο των προσόντων, αλλά 

και του ήθους των υποψηφίων και του αποκλεισµού αυτών από το διαγωνισµό σε 

περιπτώσεις που έκρινε µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση ότι κάποιος δεν είχε το 

απαιτούµενο ήθος. Κατά της  απόφασης αυτής ήταν δυνατή η άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας26. 

																																																								
22Πρβλ.	 άρθρο	 89	 του	 π.δ.	 611/1977,	 που	 αναφέρεται	 στην	 κάλυψη	 επειγουσών	 και	
απρόβλεπτων	αναγκών.	
23	Ή,	 μετά	 από	 εξουσιοδοτική	 απόφαση	 του	 εν	 λόγω	Υπουργού,	 με	 απόφαση	 άλλου	 κρατικού	
οργάνου	ή	οργάνου	νομικού	προσώπου	δημοσίου	δικαίου.	
24	 Προβλεπόταν	 πάντως	 και	 η	 δυνατότητα	 (όχι	 όμως	 υποχρέωση)	 συμμετοχής	 ομότιμων	
καθηγητών	 Α.Ε.Ι.	 ή	 επίτιμων	 ανώτερων	 ή	 ανώτατων	 κρατικών	 λειτουργών,	 καθόσον	 και	 μη	
μονίμων	υπαλλήλων	ή	και	ιδιωτών	(και	στις	δύο	περιπτώσεις	μέχρι	του	ενός	τρίτου	των	μελών	
των	 επιτροπών)	 για	 τις	 περιπτώσεις	 εξέτασης	 ξένων	 γλωσσών	 ή	 άλλων	 ειδικών	 μαθημάτων,	
εφόσον	δεν	υπάρχουν	μόνιμοι	υπάλληλοι	για	την	εξέταση	αυτών.		
25	 Βλ.	 άρθρο	 30	 παρ.	 2	 του	 π.δ.	 611/1977.	 Βλ.	 σχετικά	 και	 την	 προηγηθείσα	 με	 αριθμό		
Π3/67/18481/16.11.1976	 κανονιστική	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Προεδρίας	 της	 Κυβέρνησης	
«περί	διεξαγωγής	διαγωνισμών	προς	πλήρωσιν	θέσεων	πολιτικών	διοικητικών	υπαλλήλων».	
26	Βλ.	άρθρο	30	παρ.	3-5	του	π.δ.	611/1977,	όπου	οριζόταν	ότι	σε	περίπτωση	που	γίνει	δεκτή	
σχετική	 προσφυγή	 ο	 υποψήφιος	 εξετάζεται	 μεμονωμένα	 και,	 εάν	 επιτύχει	 στο	 διαγωνισμό,	
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Η εξεταστέα ύλη των ειδικών αυτών διαγωνισµών οριζόταν κατά κλάδους ή 

κατηγορίες κλάδων µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, µετά από 

εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διοίκησης, ενώ προβλεπόταν και η 

δυνατότητα διεξαγωγής πέραν των γραπτών και προφορικών ή πρακτικών 

εξετάσεων, που θα διεξάγονταν πάντως δηµόσια. Σηµειωτέον ότι προβλεπόταν πως 

τα θέµατα αυτά (εξεταστέα ύλη, τρόπος εξέτασης, ως και η καθιέρωση συντελεστή 

βαθµολογίας) µπορούσαν να καθορίζονται και µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, η 

οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δηµοσιευόταν ακόµα και εξήντα ηµέρες (ή και 

λιγότερο) πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

Μετά τη διενέργεια του εκάστοτε διαγωνισµού η εξεταστική επιτροπή 

κατάρτιζε πίνακα επιτυχόντων κατά τη σειρά ικανότητάς τους. Εξάλλου, προβλεπόταν 

ότι, εάν µεταξύ των επιτυχόντων υπήρχαν ειδικές κατηγορίες προσώπων27, τότε µόνο 

για τον καθορισµό της σειράς επιτυχίας τους στους οικείους πίνακες θα 

προσθέτονταν στον συνολικό τους βαθµό 10/100 (10%) αυτού. Οι πίνακες αυτοί 

επιτυχίας ίσχυαν για ένα έτος από τη δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης28 και η πλήρωση των θέσεων γινόταν κατά τη σειρά επιτυχίας και κατά 

δέσµια αρµοδιότητα εντός δεκαπέντε ηµερών29. Η προσαύξηση αυτή της αρχικής 

βαθµολογίας ασφαλώς και αποτελούσε µία ‘πριµοδότηση’ συγκεκριµένων κατηγοριών 

προσώπων στα πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής30.   

Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο οποίος είχε 

την αρµοδιότητα να αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισµού, µπορούσε να µην 

κυρώσει τον οικείο πίνακα επιτυχόντων εάν διαπίστωνε (αυτεπαγγέλτως ή µετά από 

																																																																																																																																																															
εντάσσεται	 στην	 οικεία	 σειρά	 επιτυχίας	 με	 αντίστοιχη	 μεταρρύθμιση	 του	 πίνακα	 επιτυχίας.	
Εντούτοις,	εάν	ο	βαθμός	του	είναι	μεγαλύτερος	από	αυτόν	των	ήδη	διορισθέντων,	θα	πρέπει	να	
αναμείνει	να	διοριστεί	όταν	κενωθεί	οιαδήποτε	θέση.		
27	Βλ.	άρθρο	32	παρ.	2	του	π.δ.	611/1977,	όπου	αναφέρονται	οι	συνταξιοδοτούμενοι	ανάπηροι	
πολέμου	 και	 τα	 τέκνα	 τους,	 τα	 συνταξιοδοτούμενα	 ή	 μη	 θύματα	 πολέμου,	 οι	 επί	 τετράμηνο	
τουλάχιστον	 πολεμιστές	 της	 πρώτης	 γραμμής	 και	 τα	 τέκνα	 τους,	 οι	 αγωνιστές	 της	 εθνικής	
αντίστασης	και	τα	τέκνα	τους,	οι	μετασχόντες	με	στρατιωτική	 ιδιότητα	«στον	αγώνα	κατά	της	
ανταρσίας»	και	οι	πολύτεκνοι	και	τα	τέκνα	τους.		
28	Η	δημοσίευση	αυτή	γινόταν	με	επιμέλεια	του	Υπουργού	Προεδρίας	της	Κυβέρνησης	μετά	από	
έλεγχο	νομιμότητας	του	διαγωνισμού.	Στις	περιπτώσεις	δε	που	ο	Υπουργός	διαπίστωνε	(οίκοθεν	
ή	 κατόπιν	 ένστασης)	 ότι	 υπήρχε	 παράβαση	 ουσιώδους	 τύου	 της	 κατά	 νόμο	 διεξαγωνής	 του	
διαγωνισμού	είχε	τη	δυνατότητα	να	αποφασίσει	την	ολική	ή	μερική	επανάληψή	του	μεταξύ	των	
ίδιων	υποψηφίων.	Εξάλλου,	εάν	διαπίστωνε	την	ύπαρξη	παραλείψεων	ή	πλημμελειών,	οι	οποίες	
δεν	 συνιστούσαν	 παράβαση	 ουσιώδους	 τύπου,	 είχε	 τη	 δυνατότητα	 να	 αναθέτει	 στην	 οικεία	
εξεταστική	επιτροπή	την	συμπλήρωση	ή	διόρθωση	των	εν	λόγω	παραλείψεων	ή	πλημμελειών.	
29	Βλ.	άρθρο	32	παρ.	4	του	π.δ.	611/1977.	
30	Για	το	ζήτημα	αυτό,	το	οποίο,	εν	συνεχεία	έλαβε	πολύ	μεγαλύτερες	διαστάσεις,	βλ.	Κ.	Σπανού,	
σε	«Η	πρόσφατη	διοικητική	μεταρρύθμιση»,	σελ.	56,	2011,	εκδόσεις	Αντ.	Σάκκουλα.		
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ένσταση ενδιαφερόµενου31) ότι υπήρχε παράβαση ουσιώδους τύπου της κατά νόµο 

διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις µάλιστα αυτές, ο 

Υπουργός είχε την αρµοδιότητα να ακυρώνει τον διαγωνισµό στο σύνολό του ή εν 

µέρει (µεταξύ ορισµένων υποψηφίων). 

 

2.1.3.2.	Νομαρχιακοί	διαγωνισμοί32.	

Οι διαγωνισµοί αυτοί διεξάγονταν για την πλήρωση των κενούµενων θέσεων 

δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και δήµων πρωτευουσών 

νοµών33 για τις οποίες ως προσόν διορισµού προβλεπόταν απολυτήριο εξαταξίου 

γυµνασίου ή λυκείου ή ισότιµης σχολής µέσης εκπαίδευσης (ή προσθέτως και η 

γνώση µίας ξένης γλώσσας ή ελληνικής δακτυλογραφίας34). Οι διαγωνισµοί αυτοί, 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών θέσεων, προκηρύσσονταν από τον Υπουργό 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και διεξάγονταν µία φορά κατ’ έτος στην πρωτεύουσα 

κάθε νοµού. Και στην περίπτωση των νοµαρχιακών διαγωνισµών προβλεπόταν η 

υποχρεωτική δηµοσίευση της προκήρυξης σε ηµερήσιες εφηµερίδες35, έτσι ώστε να 

µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι. Η δηµοσίευση αυτή θα έπρεπε να γίνει 

σε προθεσµία τουλάχιστον εξήντα ηµερών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, χωρίς 

να προβλέπεται η σύντµηση της προθεσµίας αυτής.	

Οι διαγωνισµοί αυτοί διεξάγονταν από τριµελείς τοπικές επιτροπές36, ενώ την 

κεντρική οργάνωση και εποπτεία των εξετάσεων είχε η πενταµελής Κεντρική 

Επιτροπή Διαγωνισµών37, η οποία και είχε την αρµοδιότητα κατάρτισης των οικείων 

																																																								
31	Βλ.	άρθρο	μόνο	του	π.δ.	252/1982,	με	το	οποίο	η	δεκαήμερα	προθεσμία	υποβολής	ένστασης	εκ	
μέρους	υποψηφίων	τράπηκε	σε	πενθήμερη	για	το	χρονικό	διάστημα	μέχρι	τις	30	Ιουνίου	1982.	
32	Βλ.	άρθρα	35-44	του	π.δ.	611/1977.	
33		Πρόκειται	για	περίπτωση	πρόσληψης	προσωπικού	σε	Οργανισμούς	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης.	
34	 Θα	 μπορούσε	 να	 λεχθεί	 ότι	 πρόκειται	 για	 διαγωνισμούς	 για	 την	 κάλυψη	 θέσεων	 μέσης	
(δευτεροβάθμιας)	εκπαίδευσης.	
35	Βλ.	άρθρο	36	του	π.δ.	611/1977.	Μάλιστα	προβλεπόταν	η	εις	διπλούν	δημοσίευση	σε	όλες	τις	
τυχόν	εκδιδόμενες	στον	τόπο	διενέργειας	του	διαγωνισμού	ημερήσιες	εφημερίδες,	καθώς	και	η	
τοιχοκόλληση	της	προκήρυξης	στο	οικείο	νομαρχιακό	κατάστημα.		
36	 Βλ.	 άρθρο	 37	 του	 π.δ.	 611/1977	 για	 τη	 σύνθεση	 των	 επιτροπών	 αυτών	 από	 ανώτερους	
μόνιμους	 δημόσιους	 υπάλληλους.	 Οι	 επιτροπές	 αυτές	 είχαν	 όλες	 τις	 αρμοδιότητες	 για	 τη	
διεξαγωγή	των	εξετάσεων	μέχρι	και	τη	μονογραφή	των	γραπτών.		
37	Βλ.	άρθρο	43	του	π.δ.	611/1977.	Η	 επιτροπή	αυτή	συγκροτούνταν	με	διετή	θητεία	από	 ένα	
μέλος	του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας	ως	Πρόεδρο,	έναν	Καθηγητή	Ανώτατης	Σχολής	ή	επίτιμο	
μέλος	 του	πρώην	Ανώτατου	Συμβουλίου	Δημοσίων	Υπηρεσιών	 (Α.Σ.Δ.Υ.),	 ενός	συμβούλου	 του	
Κέντρου	 Εκπαιδευτικών	Μελετών	 και	 Επιμόρφωσης	 και	 δύο	 μονίμων	 υπαλλήλων	 της	 Γενικής	
Διεύθυνσης	 Δημόσιας	 Διοίκησης.	 Αξιοσημείωτο	 είναι	 ότι	 η	 Επιτροπή	 αυτή,	 αν	 και	 εκ	 της	
συνθέσεως	 της	 διέθετε	 περισσότερα	 εχέγγυα	 αμεροληψίας,	 είχε	 αρμοδιότητα µόνο για τους 
νοµαρχιακούς διαγωνισµούς. 
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προκηρύξεων, εκπόνησης του προγράµµατος εξετάσεων, σύνταξης των εξεταστέων 

θεµάτων κ.λπ38. Και στην περίπτωση των διαγωνισµών αυτών καταρτίζονταν πίνακες 

επιτυχίας, οι οποίοι ίσχυαν για ένα έτος, ενώ ήταν δυνατή και η κατ’ εξαίρεση 

παράταση ισχύος τους για ένα ακόµα έτος στις περιπτώσεις που ο αριθµός των µη 

διατεθέντων υπερέβαινε το ήµισυ του αριθµού του συνόλου των περιλαµβανόµενων 

στον εκάστοτε πίνακα.  

Οι ως άνω δηµόσιες υπηρεσίες αποφάσιζαν κατά διακριτική ευχέρεια εάν 

επιθυµούσαν την πλήρωση των κενών αυτών θέσεων39 και προέβαιναν σε σχετική 

ανακοίνωση στο Υπουργείο Προεδρίας, το οποίο µε τη σειρά του γνωστοποιούσε την 

ύπαρξη των θέσεων κατά νοµό. Η γνωστοποίηση αυτή γινόταν (από τον Νοµάρχη ή, 

για τον Νοµό Αττικής, την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµών) ταχυδροµικά στους 

ενδιαφερόµενους, δηλαδή στους κατά σειρά επιτυχίας του οικείου πίνακα 

διοριστέους. Ο διορισµός γινόταν µετά από υποβολή αίτησης προτίµησης των 

επιτυχόντων40, µε την οποία δήλωναν (µε ανέκκλητη δήλωση) κατά σειρά 

προτίµησης την ή τις κενές θέσεις στις οποίες ενδιαφέρονταν να διοριστούν41. Σε 

κάθε περίπτωση, προβλεπόταν ότι σε περίπτωση που υπήρχε εν ισχύ πίνακας 

επιτυχίας δεν ήταν δυνατή η µε άλλο τρόπο πλήρωση των θέσεων για τις οποίες 

απαιτούνταν τα ίδια κατά περίπτωση τυπικά προσόντα διορισµού. 

 

2.1.3.3.	Κοινοί	διαγωνισμοί42.	

Οι διαγωνισµοί αυτοί διεξάγονταν για την πλήρωση των κενούµενων θέσεων 

δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και δήµων πρωτευουσών 

νοµών ή θέσεων περισσοτέρων δηµοσίων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου για τις οποίες προβλεπόταν άλλο (σε σχέση µε των νοµαρχιακών 

διαγωνισµών) προσόν διορισµού (επί παραδείγµατι πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης 

σχολής43). Και οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονταν µε απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, διεξάγονταν όµως αποκλειστικά από την Κεντρική 

																																																								
38	Βλ.	άρθρο	37	παρ.	2	και	άρθρο	43	του	π.δ.	611/1977.	
39	Εφόσον	υπήρχαν	πάντως	και	οι	σχετικές	πιστώσεις.	
40	Υποβαλλόταν	μαζί	με	την	αίτηση	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό.	
41	Βλ.	άρθρο	39	του	π.δ.	611/1977.	
42	Βλ.	άρθρα	45-46	του	π.δ.	611/1977.	
43	Και	στην	περίπτωση	αυτή	καταρτιζόταν	πίνακας	με	 ισχύ	είτε	σε	όλη	την	Επικράτεια	είτε	σε	
μία	περιφέρεια	είτε	και	σε	 έναν	νομό.	Θα	μπορούσε	να	υποστηριχθεί	ότι	οι	διαγωνισμοί	αυτοί	
αφορούσαν	απόφοιτους	ανώτατης	(τριτοβάθμιας)	εκπαίδευσης. 
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Επιτροπή Διαγωνισµών44 χωρίς να εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις τοπικές επιτροπές 

των νοµαρχιακών διαγωνισµών. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των 

άρθρων 46 και 29 του Κώδικα, οι κοινοί διαγωνισµοί µπορούσαν να προκηρύσσονται 

και στις περιπτώσεις που επρόκειτο να πληρωθούν θέσεις περισσότερων δηµοσίων 

υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τις οποίες πάντως 

απαιτούνταν τα ίδια τυπικά προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, η εξεταστέα ύλη των 

διαγωνισµών αυτών οριζόταν διά της προκήρυξής τους.   

 

2.1.4.	Εξαιρέσεις	από	το	σύστημα	των	διαγωνισμών.	

2.1.4.1.	 Διορισμός	 άνευ	 διαγωνισμού	 λόγω	 συνδρομής	 εξαιρετικών	 ή	 ειδικών	

συνθηκών.	

Παρά την καθιέρωση ενός γενικού συστήµατος διαγωνισµών, το οποίο 

µάλιστα προβλεπόταν ότι θα µπορούσε να επεκταθεί και για την πρόσληψη 

υπαλλήλων µε σύµβαση45, µε τον ίδιο Κώδικα οριζόταν ότι ήταν δυνατή η (γενική) 

διενέργεια διορισµών χωρίς διαγωνισµό εάν εξαιρετικές ή ειδικές συνθήκες το 

επιβάλλουν46. Κατά συνέπεια, ουσιαστικά προβλεπόταν η δυνατότητα διενέργειας 

εκτεταµένων διορισµών µε επιλογή, κατά παράκαµψη-καταστρατήγηση του 

εισαχθέντος συστήµατος των διαγωνισµών47. Στις περιπτώσεις αυτές προβλεπόταν 

απλώς ο καθορισµός µε υπουργική απόφαση της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών 

προσόντων των υποψηφίων48 από ειδική τριµελή τουλάχιστον επιτροπή που 

συγκροτούνταν µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 

																																																								
44	 	Στους	διαγωνισμούς	αυτούς	τύγχαναν	εφαρμογής	οι	οικείες	διατάξεις	που	αφορούσαν	τους	
νομαρχιακούς	 διαγωνισμούς	 με	 εξαίρεση	 τις	 διατάξεις	 που	 προέβλεπαν	 την	 ύπαρξη	 τοπικών	
επιτροπών.	
45	 Βλ.	 άρθρο	 34	 του	 π.δ.	 611/1977	 όπου	 προβλεπόταν	 η	 δυνατότητα	 διενέργειας	 ειδικών	
διαγωνισμών	για	την	πρόσληψη	υπαλλήλων	με	σύμβαση,	με	απόφαση	του	Υπουργού	Προεδρίας,	
μετά	από	εισήγηση	της	Γενικής	Γραμματείας	Δημόσιας	Διοίκησης.	
46	 Με	 ειδική	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Προεδρίας	 της	 Κυβέρνησης,	 που	 εκδιδόταν	 μετά	 από	
εισήγηση	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	 Δημόσιας	 Διοίκησης	 μετά	 και	 από	 ειδικά	 αιτιολογημένη	
έκθεση	της	Κεντρικής	Επιτροπής	Διαγωνισμών.	Επισημαίνεται	ότι	η	πρόβλεψη	αυτή	είναι	όμοια	
με	την	πρόβλεψη	του	άρθρου	9	του	προγενέστερου	ν.	22/1975.	
47	Σύμφωνα	με	την	ΣτΕ	4092/1983,	τνπ	NOMOΣ,	στις	περιπτώσεις	επιλογής	χωρίς	διαγωνισμό	
θα	 πρέπει	 είτε	 στην	 απόφαση	 επιλογής,	 είτε	 στις	 προπαρασκευαστικές	 αυτής	 πράξεις	 (όπως	
είναι	οι	πράξεις	επιλογής	και	πρότασης	των	καταλληλότερων	από	τον	προϊστάμενο	της	αρχής)	
να	 υφίσταται	 πλήρης	 αιτιολογία,	 υπό	 την	 έννοια	 της	 έκθεσης	 των	 κριτηρίων	 και	 των	
πραγματικών	δεδομένων	και	στοιχείων	που	αφορούν	κάθε	έναν	εκ	των	υποψηφίων	ενόψει	των	
οποίων	 και	 κατ΄	 εκτίμηση	 της	 σπουδαιότητας	 τους	 οδηγήθηκε	 το	 όργανο	 που	 έχει	 την	
αποφασιστική	αρμοδιότητα	στην	επιλογή	των	καταλληλότερων.	Αυτό	δε,	προκειμένου	να	είναι	
δυνατός	ο	ακυρωτικός-δικαστικός	έλεγχος	της	διακριτικής	ευχέρειας	του	εν	λόγω	οργάνου.	
48	Βλ.	άρθρο	47	παρ.	2	του	π.δ.	611/1977.	
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µετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διοίκησης και ειδικά 

αιτιολογηµένη έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισµών49.  

 

2.1.4.2.	 Διορισμός	 προσωπικού	 κλάδων	 Στοιχειώδους	 Εκπαίδευσης	 δημοσίων	

υπηρεσιών.	

Περαιτέρω, δεν απαιτείτο η διενέργεια διαγωνισµού και στις περιπτώσεις 

διορισµού προσωπικού Κλάδων Στοιχειώδους (Υποχρεωτικής) Εκπαίδευσης (ΣΕ) σε 

δηµόσιες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου50. Έτσι, για την πρόσληψη 

σε τέτοιες θέσεις προβλεπόταν ότι ο προϊστάµενος της εκάστοτε ενδιαφερόµενης 

αρχής51, µετά τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης και την υποβολή αιτήσεων για 

διορισµό52, ελέγχει τα εν γένει προσόντα και την καταλληλότητα των υποψηφίων και 

εν συνεχεία προτείνει αριθµό τριπλάσιο των κενών θέσεων, από αυτούς δε ο 

αρµόδιος για το διορισµό επιλέγει τους διοριστέους. Ειδικά εάν επρόκειτο για 

διορισµό σε κεντρικές υπηρεσίες του Δηµοσίου, την πρόταση υπέβαλε το οικείο 

υπηρεσιακό συµβούλιο. Εξάλλου, προβλεπόταν, όλως αορίστως, ότι ήταν δυνατή η, 

µε προεδρικό διάταγµα, θέσπιση µειζόνων εγγυήσεων για τον έλεγχο των προσόντων 

του εν λόγω προσωπικού.  

 

2.1.4.3.	 Κάλυψη	 θέσεων	 που	 εξαιρούνταν	 της	 μονιμότητας	 και	 θέσεων	

υπαλλήλων	προσλαμβανομένων	με	σύμβαση.	

Ακόµα, οριζόταν ότι δεν απαιτείτο η διενέργεια διαγωνισµού για τις θέσεις που 

εξαιρούνταν της (συνταγµατικής προστασίας της) µονιµότητας53 και για τους 

																																																								
49	 Η	 Επιτροπή	 αυτή	 θα	 μπορούσε	 να	 είναι	 και	 το	 οικείο	 υπηρεσιακό	 συμβούλιο	 της	
ενδιαφερόμενης	υπηρεσίας.	
50	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 για	 τα	 νομικά	 πρόσωπα	 δημοσίου	 δικαίου	 προβλεπόταν	
εξουσιοδότηση	για	έκδοση	προεδρικών	διαταγμάτων	που	θα	προέβλεπαν	και	άλλες	περιπτώσεις	
προσλήψεων	για	τις	οποίες	δεν	θα	απαιτείτο	η	διενέργεια	διαγωνισμού.	
51	 Και	 στις	 περιπτώσεις	 προσωπικού	 Κλάδων	 ΣΕ	 των	 κεντρικών	 υπηρεσιών	 την	 πρόταση	
διατυπώνει	το	οικείο	υπηρεσιακό	συμβούλιο.	
52	Μάλιστα	προβλεπόταν	εναλλακτικά	αντί	της	καταχώρισης	της	πρόσκλησης	σε	εφημερίδα,	η	
τοιχοκόλληση	αυτής	σε	δημόσιο	μέρος.		
53	 Τέτοιες	 θέσεις	 ήταν	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 88	 του	 π.δ.	 611/1977	 αυτές	 των	 ανωτάτων	
διοικητικών	 υπαλλήλων	 που	 κατείχαν	 θέσεις	 εκτός	 της	 υπαλληλικής	 ιεραρχίας,	 αυτές	 των	
υπαλλήλων	 που	 διορίζονταν	 απευθείας	 με	 πρεσβευτικό	 βαθμό,	 αυτές	 των	 υπαλλήλων	 της	
Προεδρίας	 της	 Δημοκρατίας	 και	 των	 γραφείων	 του	 Πρωθυπουργού,	 των	 Υπουργών	 και	
Υφυπουργών.	Ουσιαστικά	 επρόκειτο	 για	 επανάληψη	 της	 διατύπωσης	 του	 οικείου	άρθρου	 του	
Συντάγματος.	
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υπαλλήλους µε σύµβαση54, χωρίς όµως να ρυθµίζεται µε τον Κώδικα αυτόν η 

διαδικασία επιλογής τους55.  

 

2.1.4.4.	 Κάλυψη	 θέσεων	 από	 αποφοίτους	 ειδικών	 δημόσιων	 σχολών	

προπαρασκευής	 δημοσίων	 υπαλλήλων	 ορισμένου	 κλάδου	 και	 κατόχων	

διδακτορικού	διπλώματος.	

Επιπρόσθετα, προβλεπόταν η χωρίς διαγωνισµό πρόσληψη σε θέσεις που 

καταλαµβάνονταν µετά από επιτυχή αποφοίτηση από ειδικές δηµόσιες σχολές 

προπαρασκευής δηµοσίων υπαλλήλων56, καθώς και ο διορισµός κατόχων 

διδακτορικού διπλώµατος. Ειδικότερα, µε το εν λόγω νοµοθέτηµα προβλεπόταν ότι 

ως ειδικές σχολές θεωρούνταν και οι φιλοσοφικές, φυσικοµαθηµατικές, θεολογικές, 

γεωπονικές και δασολογικές σχολές των πανεπιστηµίων, καθώς και οι παιδαγωγικές 

ακαδηµίες και οι ακαδηµίες σωµατικής αγωγής. Ο διορισµός στις θέσεις αυτές θα 

βρισκόταν σε συνάρτηση µε τον χρόνο υποβολής αίτησης, τον χρόνο αποφοίτησης 

από την σχολή και τη σειρά ή τον βαθµό επιτυχίας, όπως τα ζητήµατα αυτά θα 

ρυθµίζονταν µε προεδρικό διάταγµα. Πρόκειται ουσιαστικά για εισαγωγή στο Δηµόσιο 

βάσει του συστήµατος της επετηρίδας. 

 

2.1.4.5.	Κάλυψη	απρόβλεπτων	και	επειγουσών	αναγκών	με	προσωπικό	με	σχέση	

ιδιωτικού	 δικαίου	 ορισμένου	 χρόνου	 και	 οργανικών	 θέσεων	 ειδικού	

επιστημονικού,	τεχνικού	ή	βοηθητικού	προσωπικού57.	

Τέλος, οριζόταν ότι για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

ήταν δυνατόν να προβλέπεται από ειδικό νόµο η εκτός οργανικών θέσεων και για 

ορισµένη χρονική περίοδο πρόσληψη προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου58. Το 

ίδιο δε (όσον αφορά την εργασιακή σχέση) ήταν δυνατόν να συµβεί και για την 

κάλυψη οργανικών θέσεων ειδικού επιστηµονικού ως και τεχνικού ή βοηθητικού 
																																																								
54	Για	την	πρόσληψη	των	οποίων	πάντως	προβλεπόταν	στο	άρθρο	34	του	π.δ.	611/1977	και	η	
δυνατότητα	διενέργειας	ειδικού	διαγωνισμού	μετά	από	απόφαση	του	Υπουργού	Προεδρίας	της	
Κυβέρνησης.	
55	Το	ζήτημα	ρυθμίστηκε	με	το	ν.	993/1979.	Βλ.	κατωτέρω	υπό	2.1.4.5.	
56	Βλ.	άρθρο	50	παρ.	2	του	π.δ.	611/1977,	όπου	αναφέρεται	ότι	ως	τέτοιες	σχολές	θεωρούνται	
και	οι	φιλοσοφικές,	θεολογικές,	γεωπονικές	κ.λπ.	σχολές	των	πανεπιστημίων,	οι	παιδαγωγικές	
ακαδημίες	και	οι	ακαδημίες	σωματικής	αγωγής.	
57	Ειδικά	για	το	ειδικό	επιστημονικό,	τεχνικό	ή	βοηθητικό	προσωπικό	το	 ίδιο	το	Σύνταγμα	του	
1975	 όριζε	 στο	άρθρο	103	παρ.	 3	προέβλεπε	 τη	 θέση	σε	 ισχύ	 ειδικού	 μόνου	που	θα	 καθόριζε	
τους	όρους	πρόσληψης	και	 τις	 ειδικότερες	 εγγυήσεις	 τις	οποίες	θα	 είχε	 το	προσωπικό	που	θα	
προσλαμβανόταν.	
58	Βλ.	άρθρο	89	π.δ.	611/1977.	
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προσωπικού59. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού προβλέφθηκε η θέσπιση 

ειδικού νόµου. Πράγµατι, µε το ν. 993/197960 «Περί του επί συµβάσει εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» ρυθµίστηκε 

το ζήτηµα της πρόσληψης των κατηγοριών αυτών προσωπικού στο Δηµόσιο61. Έτσι, 

όσον αφορά το προσλαµβανόµενο για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών προσωπικό, στο άρθρο 5 παρ. 3 του νόµου αυτού ορίστηκε ότι η επιλογή 

και πρόσληψή του θα ενεργείται ελεύθερα (χωρίς καµία διαδικασία) από το αρµόδιο 

για την διενέργεια της πρόσληψης όργανο. 

 

2.1.5	Κριτική	αποτίμηση	του	εισαχθέντος	συστήματος.	

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να λεχθεί ότι µε το π.δ. 611/1977 

επιχειρήθηκε να εισαχθεί σύστηµα γραπτών διαγωνισµών προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η επιλογή των ικανοτέρων για την στελέχωση των εκάστοτε υπηρεσιών 

προσώπων. Εντούτοις, µε το ίδιο νοµοθέτηµα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν 

εφαρµοζόταν σε σηµαντικό αριθµό λειτουργών και υπαλλήλων του στενού και 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (όπως αυτός οριοθετήθηκε µε µεταγενέστερα 

νοµοθετήµατα), προβλέφθηκε σειρά εξαιρέσεων, µε αποτέλεσµα να καταλείπονται 

ευρύτατα περιθώρια για τη διενέργεια προσλήψεων χωρίς διαγωνισµό. Το εύρος 

µάλιστα των εξαιρέσεων, στις οποίες περιλαµβανόταν και ολόκληρη η κατηγορία 

κλάδων στοιχειώδους εκπαίδευσης, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το εν λόγω σύστηµα 

ήταν εντέλει αποσπασµατικό.  

Περαιτέρω, αν και µε το νόµο αυτό θεσπίστηκε Κεντρική Επιτροπή 

Διαγωνισµών, δεν της ανατέθηκαν αρµοδιότητες για τη διενέργεια των ειδικών 

διαγωνισµών. Αντίθετα, οι διαγωνισµοί αυτοί διεξάγονταν από επιτροπές 

συγκροτούµενες από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους (µε απλή δυνατότητα 

περιορισµένης συµµετοχής οµότιµων καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων ή επίτιµων ανώτερων ή ανώτατων κρατικών λειτουργών) επιλεγόµενους 

																																																								
59	Βλ.	άρθρο	90	π.δ.	611/1977.		
60	Ο	νόμος	αυτός	εν	συνεχεία	κωδικοποιήθηκε	μαζί	με	τις	σχετικές	διατάξεις	του	ν.	1188/1981	
(Κώδικας	κατάστασης	προσωπικού	ο.τ.α.)	με	το	π.δ.	410/1988.	
61	Με	το	νόμο	αυτό	ρυθμίστηκε	ακόμα	το	ζήτημα	της	πρόσληψης	προσωπικού	για	την	κάλυψη	
παροδικών	 αναγκών.	 Εξάλλου,	 με	 το	 π.δ.	 524/1980,	 που	 εκδόθηκε	 κατ’	 εξουσιοδότηση	 του	
άρθρου	12	παρ.	 2	 του	 ν.	 993/2979,	 καθορίστηκαν	οι	 ειδικότερες	 διαδικασίες	με	 τις	 οποίες	 θα	
διενεργούνταν	οι	προσλήψεις	τεχνικού	και	βοηθητικού	προσωπικού	σε	ο.τ.α.	
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(ad hoc) από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης µετά από εισήγηση της 

Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διοίκησης62. Η έλλειψη ‘διοικητικής ανεξαρτησίας’ και η 

θέση των µελών των εν λόγω οργάνων διεξαγωγής των εξετάσεων εντός του 

συστήµατος ιεραρχίας του Δηµοσίου ασφαλώς και δεν κατέλειπε µεγάλα περιθώρια 

αισιοδοξίας για την ανεξάρτητη και ακηδεµόνευτη λειτουργία τους. Το ζήτηµα αυτό 

αναδείχτηκε και αργότερα63 µε αποτέλεσµα µε το ν. 2190/1994 να συσταθεί ειδική 

ανεξάρτητη αρχή, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
62	 Οι	 επιτροπές	 αυτές,	 μη	 όντας	 ανεξάρτητες	 σε	 σχέση	 με	 τον	 πολιτικό	 προϊστάμενό	 τους,	
ασφαλώς	και	δεν	παρείχαν	τα	εχέγγυα	αμεροληψίας	που	απαιτούνταν	για	την	εκπλήρωση	του	
σκοπού	τους.	
63	Βλ.	έκθεση	Επιτροπής	Δεκλερή,	οπ.π.,	όπου	διατυπώνεται	η	θέση	ότι	θα	πρέπει	να	συσταθεί	
ανεξάρτητη	 αρχή	 διοίκησης	 προσωπικού	 κατά	 το	 πρότυπο	 του	 καταργηθέντος	 ΑΣΔΥ	 ή	 του	
αντίστοιχου	αμερικανικού	Office	of	Personnel	Management.		
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2.2.	 ν.1320/1983	 «Πρόσληψη	 στο	 Δημόσιο	 Τομέα	 και	 άλλες	 διατάξεις64»-

Σύστημα	μοριοδοτούμενων	κριτηρίων	(μορίων).	

2.2.1.	Εισαγωγή.	

Ακολούθως, ψηφίστηκε ο ν. 1320/198365, µε τον οποίο επιδιώχθηκε η 

εξάλειψη των πελατειακών πρακτικών µέσα από την καθιέρωση ενός συστήµατος 

πλήρως αντικειµενικών και αδιάβλητων κριτηρίων (µορίων), που βασιζόταν τόσο σε 

κοινωνικά κριτήρια όσο και σε ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά κριτήρια. Ειδικότερα, µε 

το νόµο αυτό καταργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1983 σχεδόν66 όλες οι διατάξεις που 

προέβλεπαν διαγωνισµό ή άλλο σύστηµα (ή και πρόσληψη χωρίς διαγωνισµό67) για 

την εισδοχή68 προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα69 µε τα τυπικά προσόντα του 

απολυτηρίου σχολείου µέσης εκπαίδευσης ή του πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης 

σχολής. Στη θέση του συστήµατος αυτού εισήχθη ένα σύστηµα µοριοδοτούµενων 

κριτηρίων70, τα οποία ήταν κοινωνικά (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, ηλικία, 

χρόνος απόκτησης του τίτλου σπουδών, αποφοίτηση από νυκτερινό σχολείο), 

ακαδηµαϊκά (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικό δίπλωµα) και 

επαγγελµατικά (χρόνος λήψης άδειας άσκησης επαγγέλµατος στις περιπτώσεις που 

για την άσκησή του χρειάζεται άδεια). 

	

2.2.2.	Πεδίο	εφαρμογής.	

Σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 1 του νόµου 1320/1983 

προβλεπόταν ότι αυτός θα εφαρµοζόταν για το διορισµό ή πρόσληψη σε κενές, 

κενούµενες ή δηµιουργούµενες θέσεις στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός είχε 

οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, εφόσον όµως για την κατάληψή 

τους οριζόταν ως τυπικό προσόν διορισµού το απολυτήριο σχολείου µέσης 

																																																								
64 Ο νόµος αυτός είχε ως πεδίο εφαρµογής τις προσλήψεις στο Δηµόσιο Τοµέα, όπως αυτός είχε ήδη 
οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982,	 στις	 περιπτώσεις	 που	 ως	 τυπικό	 προσόν	
οριζόταν	απολυτήριο	σχολείου	μέσης	εκπαίδευσης	ή	πτυχίο	ανώτερης	ή	ανώτατης	σχολής.	
65	 Πρόκειται	 κατ’	 ουσίαν	 για	 τον	 πρώτο	 ειδικό	 νόμο,	 με	 τον	 οποίο	 επιχειρήθηκε	 να	 ρυθμιστεί	
συνολικά	το	ζήτημα	των	προσλήψεων	στο	δημόσιο	τομέα.	
66	 Βλ.	 άρθρο	 1	 παρ.	 3	 του	 ν.	 1320/1983	 για	 τους	 διατηρούμενους	 ειδικούς	 διαγωνισμούς,	
καθόσον	και	τη	διαδικασία		προκήρυξης	και	διεξαγωγής	τους.		
67	Πρβλ.	άρθρο	47	του	π.δ.	611/1977.	
68	Προφανώς	με	τη	μέθοδο	του	διορισμού	ή	της	πρόσληψης.	
69	Βλ.	άρθρο	1	παρ.	6	του	ν.	1256/1982,	με	το	οποίο	οριοθετήθηκε	το	εύρος	του	δημόσιου	τομέα	
και,	 συνακόλουθα	 το	 διευρυμένο	 πεδίο	 εφαρμογής	 του	 νέο-εισαγόμενου	 συστήματος	
προσλήψεων.	 Έτσι	 υπήχθησαν	 στο	 πεδίο	 εφαρμογής	 του	 συστήματος	 προσλήψεων	 και	 οι	
προσλήψεις	σε	‘κρατικά’	νομικά	πρόσωπα	ιδιωτικού	δικαίου.	
70	Βλ.	άρθρο	6	του	ν.	1320/1983,	όπου	αναφέρονται	τα	κριτήρια	κατάταξης.	
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εκπαίδευσης ή πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Μάλιστα, από την 1η Ιουλίου 

1983 καταργούνταν όλες71 οι διατάξεις που προέβλεπαν εξετάσεις, διαγωνισµού ή 

επιλογή µε άλλο σύστηµα, καθώς και οι διατάξεις που πρόβλεπαν τη δυνατότητα 

πρόσληψης χωρίς διαγωνισµό. 

Αντίθετα, από το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού εξαιρείτο -όπως και µε 

το προηγούµενο σύστηµα- το σύνολο των θέσεων στοιχειώδους (υποχρεωτικής) 

εκπαίδευσης72, ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του αυτού άρθρου, προβλεπόταν 

σχετικά σηµαντικός αριθµός λειτουργών και λοιπού προσωπικού του δηµοσίου που 

επίσης εξαιρούνταν από τις εν λόγω διατάξεις. Έτσι εξαιρούνταν: 

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι των Νοµικών 

Υπηρεσιών της Διοίκησης (κατά βάση πρώην µέλη του κυρίου προσωπικού του, κατά 

το χρόνο εκείνο, καταργηθέντος Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους), οι 

συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι δικηγόροι του Δηµοσίου,  

β. Οι εκπαιδευτικοί (όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης73, καθώς και το 

ερευνητικό προσωπικό),  

γ. Οι στρατιωτικοί, το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας, της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών και Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, 

δ. Οι διπλωµατικοί υπάλληλοι, οι εµπορικοί ακόλουθοι και οι ακόλουθοι τύπου, 

ε. Το προσωπικό των παραγράφων 2 εδ. 2, 3 και 5 του άρθρου 103 του 

Συντάγµατος 74 και το προσωπικό της Βουλής, καθώς και το προσωπικό των κρατικών 

νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των περιπτώσεων γ’ έως και ζ΄ του ν. 

1256/1982 που προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,  

στ. Οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες (ηθοποιοί, µουσική, ζωγράφοι), 

																																																								
71	Βλ.	πάντως	το	αναφερόμενο	κατωτέρω	(στις	εξαιρέσεις	του	συστήματος)	άρθρο	1	παρ.	2	του	
νόμου,	 όπου	 προβλεπόταν	 η	 διατήρηση	 του	 συστήματος	 των	 διαγωνισμών	 σε	 ορισμένες	
περιπτώσεις	με	κριτήριο	τα	απαιτούμενα	προσόντα.	
72	 Για	 το	 οποίο	 εξακολουθούν	 να	 ισχύουν	 οι	 διατάξεις	 του	 π.δ.	 611/1977,	 βάσει	 του	 οποίου	
πάντως	δεν	προβλεπόταν	η	διενέργεια	διαγωνισμού,	αλλά	επιλογής.	Βλ.	πάντως	και	το	άρθρο	30	
παρ.	 1	 του	 α.ν.	 1320/1940,	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 το	 άρθρο	 18	 του	 ν.	 1048/1980,	 που	
αφορά	ειδικά	την	πρόσληψη	σε	θέσεις	κλητήρων,	νυκτοφυλάκων	και	καθαριστριών.	Οι	θέσεις	
αυτές	θα	έπρεπε	να	καλυφθούν	με	ανάπηρους	ειρηνικής	περιόδου	του	ν.	1370/1944.	
73	 Βλ.	 ενδεικτικά	 άρθρο	 45	 του	 ν.	 309/1976,	 που	 καθόριζε	 ως	 κριτήριο	 διορισμού	 των	
εκπαιδευτικών	μέσης	εκπαίδευσης	το	βαθμό	του	πτυχίου	και	το	χρόνο	υποβολής	της	σχετικής	
αίτησης	 (σύστημα	επετηρίδας).	Το	 ίδιο	σύστημα	(με	τη	διαφοροποίηση	ότι	πλέον	λαμβανόταν	
υπόψη	 ο	 χρόνος	 λήψης	 του	 πτυχίου)	 διατηρήθηκε	 και	 με	 τον	 μεταγενέστερο	 ν.	 1566/1985	
(άρθρο	15),	 που	αφορά	και	 το	προσωπικό	 της	πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης.	 Το	σύστημα	αυτό	
άλλαξε	με	το	άρθρο	6	του	ν.	2525/1997,	οπότε	και	σταδιακά	καθιερώθηκε	σύστημα	εξετάσεων.	
74	Ειδικά	για	το	προσωπικό	των	παρ.	2	εδ.		β’	και	3	του	άρθρου	103	του	Συντάγματος	βλ.	τον	ν.	
993/1979.	
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ζ. Επιστήµονες ασχολούµενοι µε θέµατα ιατρικής περίθαλψης, 

η. το νοσηλευτικό προσωπικό,   

θ. οι δηµοσιογράφοι,  

ι. οι κληρικοί,  

ια. Το εργατικό βοηθητικό προσωπικό και 

ιβ. Το προσωπικό των Κοινοτήτων και των Δήµων µε πληθυσµό κάτω των 

10.000 κατοίκων75.  

Εξάλλου, προβλεπόταν γενικώς η δυνατότητα εξαίρεσης και άλλων ειδικών 

κατηγοριών προσωπικού µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 

του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού76. 

 

2.2.3.	Θεσπιζόμενο	σύστημα	(μορίων).	

Μετά τον κεντρικό προγραµµατισµό και καθορισµό του αριθµού των 

προσληπτέων77, οι ενδιαφερόµενοι καλούνταν να υποβάλουν αιτήσεις78 

																																																								
75	 Για	 το	 προσωπικό	 αυτό	 εξακολουθούσαν	 να	 ισχύουν	 οι	 διατάξεις	 του	 ν.	 1188/1981,	 όπως	
ίσχυαν	(βλ.	ΣτΕ	2307/1993,	τνπ	NOMOΣ).	
76	Ενδεικτικά	αναφέρεται	ότι	βάσει	της	διάταξης	αυτής	εκδόθηκαν	α)	η	με	αριθμό	Β1/127	Κ.Υ.Α.	
Υπουργών	Προεδρίας	 της	Κυβέρνησης	και	Εθνικής	Παιδείας,	που	προέβλεπε	 την	 εξαίρεση	 του	
Ειδικού	 Διοικητικού-Τεχνικού	 Προσωπικού	 των	 Α.Ε.Ι.,	 β)	 η	 με	 αριθμό	 8899/1984	 Κ.Υ.Α.	
Υπουργών	 Προεδρίας	 της	 Κυβέρνησης	 και	 Εσωτερικών	 που	 προέβλεπε	 την	 εξαίρεση	 του	
προσωπικού	 της	 Ειδικής	 Υπηρεσίας	 των	 Δήμων	 και	 Κοινοτήτων	 του	 άρθρου	 24	 του	 ν.	
1065/1980	 (Δ.Κ.Κ.)	 ανεξάρτητα	 από	 τον	 πληθυσμό	 που	 έχουν,	 γ)	 	 η	 με	 αριθμό	
23920/21.03.1984	 Κ.Υ.Α.	 Υπουργών	 Προεδρίας	 της	 Κυβέρνησης	 και	 Δικαιοσύνης,	 που	
προέβλεπε	την	εξαίρεση	των	δικαστικών	υπαλλήλων	κ.λπ.	
77	 Βλ.	 άρθρα	 2	 και	 3	 του	 ν.	 1320/1983.	Όλες	 οι	 υπηρεσίες	 και	 οι	φορείς	 του	Δημοσίου	Τομέα	
είχαν	την	υποχρέωση	να	γνωστοποιήσουν	στο	Υπουργείο	Προεδρίας	της	Κυβέρνησης	μέχρι	τις	
30	Ιουλίου	κάθε	έτους,	τον	αριθμό	των	θέσεων	των	υπαλλήλων	ή	μισθωτών		που	ήταν	κενές	ή	
επρόκειτο	 να	 κενωθούν	 ή	 να	συσταθούν	 	 έως	 την	 έναρξη	 του	 επόμενου	 ημερολογιακού	 έτους		
και	 για	 τις	 οποίες	 κρίνεται	 απαραίτητη	η	πλήρωση,	 προσδιορίζοντας	 ταυτόχρονα	 το	 νομό,	 τις	
κατηγορίες,	 τις	 ειδικότητες	 και	 τα	 απαιτούμενα	 προσόντα.	 Μάλιστα,	 ως	 κύρωση	 για	 την	
παράλειψη	γνωστοποίησης	προβλεπόταν	η	αδυναμία	πρόσληψης	από	τους	οικείους	φορείς	έως	
τον	 επόμενο	 χρόνο.	 Βάσει	 των	 γνωστοποιήσεων	 αυτών	 Τριμελής	 Επιτροπή	
Υπουργών(προβλεπόμενη	 με	 την	 Π.Υ.Σ.	 229/1981),	 μετά	 από	 εισήγηση	 του	 Υπουργού	
Προεδρίας	 της	 Κυβέρνησης,	 ενέκρινε	 με	 πράξη	 της	 τις	 προσλήψεις	 που	 επρόκειτο	 να	 γίνουν,	
προσκαλώντας	 ταυτόχρονα	 όσους	 ενδιαφέρονται	 να	 προσληφθούν	 να	 υποβάλουν	 σχετική	
αίτηση.					
78	Βλ.	άρθρο	4	του	ν.	1320/1983,	όπου	τίθεται	και	ηλικιακό	όριο	τα	30	έτη	για	τις	θέσεις	που	ως	
τυπικό	 προσόν	 απαιτείται	 το	 απολυτήριο	 Σχολείου	Μέσης	 Εκπαίδευσης	 και	 τα	 35	 έτη	 για	 τις	
θέσεις	 που	 ως	 τυπικό	 προσόν	 απαιτείται	 το	 πτυχίο	 Ανώτερης	 ή	 Ανώτατης	 Σχολής.	 Με	 τις	
αιτήσεις	 τους	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 δήλωναν,	 μεταξύ	 άλλων,	 τη	 σειρά	 προτίμησής	 τους	 για	 της	
υπηρεσίες	στις	 οποίες	 επιθυμούσαν	να	προσληφθούν.	 Σημειωτέον	ότι	στο	 ίδιο	άρθρο	ορίζεται	
ότι	 η	 υποβολή	 περισσοτέρων	 της	 μίας	 αιτήσεων	 σε	 περισσότερες	 από	 μία	 Νομαρχίες	 έχει	 ως	
συνέπεια	 την	 απώλεια	 του	 δικαιώματος	 του	 υποψηφίου	 να	 διεκδικήσει	 κατά	 τα	 δύο	 επόμενα	
χρόνια	 με	 νέα	 αίτηση	 το	 δικαίωμα	 ένταξης	 του	 στους	 πίνακες	 διοριστέων.	 Εξαιρετικά,	
επιτρεπόταν	 η	 υποβολή	 περισσοτέρων	 αιτήσεων	 εάν	 ο	 ενδιαφερόμενος	 ήταν	 κάτοχος	
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(συνυποβάλλοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά) προκειµένου να ενταχθούν στους 

οικείους πίνακες79 βάσει των µορίων που συγκέντρωναν80. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 

προηγούνταν οι µεγαλύτεροι σε ηλικία (µε υπολογισµό όµως του έτους γέννησης και 

όχι του µήνα ή της ηµέρας µέσα στο ίδιο έτος81), ενώ σε περίπτωση εκ νέου 

ισοβαθµίας όσοι είχαν περισσότερα µόρια λόγω οικογενειακής κατάστασης82 και σε 

περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας προβλεπόταν η διενέργεια κλήρωσης83. Το σύστηµα 

µοριοδότησης βασιζόταν στη χρήση ειδικών συντελεστών για κάθε τυπικό προσόν, 

ενώ σαφώς απέδιδε µεγαλύτερη βαρύτητα στα κοινωνικά κριτήρια εν συγκρίσει µε τα 

ακαδηµαϊκά, τα οποία όµως, κατά τη γνώµη µας, αποτελούν το ασφαλέστερο σηµείο 

αναφοράς για την εκτίµηση της αξίας των εκάστοτε υποψηφίων84 και, σε κάθε 

περίπτωση, για την επιλογή των καταλληλότερων για την πλήρωση των εκάστοτε 

κενούµενων θέσεων. Αν και το εκάστοτε σύστηµα προσλήψεων ανέκαθεν 

χρησιµοποιείτο και ως ‘εργαλείο’ άσκησης κοινωνικής πολιτικής, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται ότι το γεγονός αυτό δεν συµβαδίζει µε την  αναγκαιότητα επιλογής 

προσώπων που είναι ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων για τις οποίες 

προσλαµβάνονται. Με απλά λόγια, θα λέγαµε ότι είναι άλλο ζήτηµα το ποιος έχει 

µεγαλύτερη ανάγκη την συγκεκριµένη εργασία85 και -συνήθως- άλλο το ποιος έχει τα 

προσόντα και τις ικανότητες να την εκπληρώσει αποτελεσµατικά. 

Περαιτέρω, ως κριτήρια κατάταξης, για τα οποία προβλέπονταν και ειδικοί 

συντελεστές86, ορίζονταν τα εξής: η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου, η 

																																																																																																																																																															
περισσοτέρων	 του	 ενός	 πτυχίων	 Ανωτάτων	 ή	 Ανωτέρων	 Σχολών	 διαφορετικών	 ειδικοτήτων	
υπό	την	προϋπόθεση	να	υποβληθεί	μία	μόνο	αίτηση	για	κάθε	τίτλο	σπουδών.		
79	Βλ.	άρθρο	5	του	ν.	1320/1983	για	το	περιεχόμενο	των	πινάκων	αυτών.	
80	Βλ.	άρθρο	6	του	ν.	1320/1983	για	τον	υπολογισμό	των	μορίων.	
81	Βλ.	άρθρο	5	παρ.	1	εδ.	β΄	του	ν.	1320/1983.	
82	Βλ.	άρθρο	5	παρ.	1	του	ν.	1320/1983.	
83	 Στην	 κλήρωση	 μπορούσαν	 να	 παραστούν	 οι	 υποψήφιοι,	 οι	 οποίοι	 ειδοποιούνταν	
τηλεγραφικώς.	Σε	κάθε	περίπτωση,	η	μη	παράσταση	των	ενδιαφερομένων	στη	διαδικασία	της	
κλήρωσης	δεν	συνεπαγόταν	την	ακυρότητά	της.		
84	 Ενδεικτικά	 αναφέρεται	 ότι	 η	 κατοχή	 μεταπτυχιακού	 τίτλου	 σπουδών	 προβλεπόταν	 ότι	
πριμοδοτούσε	 τον	 εκάστοτε	 υποψήφιο	 με	 10%	 επί	 του	 συνόλου	 των	 μορίων	 που	 είχε	 ήδη	
συγκεντρώσει.	Έτσι,	εάν	κάποιος	υποψήφιος	δεν	συγκέντρωνε	αρκετά	μόρια	με	βάση	τα	άλλα	-
κοινωνικά-	 κριτήρια,	 τότε	 και	 τα	 μόρια	 που	 λάμβανε	 λόγω	 κατοχής	 μεταπτυχιακού	 τίτλου	
σπουδών	ήταν	αναλόγως	μειωμένα.	
85	 Σημειωτέον	 πάντως	 ότι	 και	 η	 αποκλειστική	 χρήση	 κοινωνικών	 κριτηρίων	 χωρίς	
συνυπολογισμό	 της	 εισοδηματικής	 και	 συνολικής	 περιουσιακής	 κατάστασης	 των	 ατόμων	
ενδέχεται	 να	 οδηγήσει	 στην	 επιλογή	 ατόμων	 που	 έχουν	 λιγότερη	 ανάγκη	 για	 εργασία	 από	
άλλους.	
86	Βλ.	άρθρο	6	παρ.	2	επ.	του	ν.	1320/1983.	
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εντοπιότητα, ο χρόνος απόκτησης του τίτλου σπουδών87, η ηλικία του 

ενδιαφερόµενου, ο χρόνος λήψης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος στις 

περιπτώσεις που για την άσκησή του χρειάζεται από την κείµενη νοµοθεσία τέτοια 

άδεια88, η αποφοίτηση από νυκτερινό σχολείο, ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, το 

διδακτορικό δίπλωµα και ο βαθµός του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης (µόνο για 

τους υποψηφίους υπαλλήλους της κατηγορίας Μέσης Εκπαίδευσης-ΜΕ).  

Το κάθε ένα από τα ως άνω κριτήρια (εφόσον συνέτρεχε) προσέδιδε στον 

εκάστοτε υποψήφιο έναν αριθµό µορίων (ή ποσοστό επί των συγκεντρωθέντων 

βάσει των άλλων κριτηρίων µορίων) ανάλογα και µε τους οικείους συντελεστές. Έτσι, 

επί παραδείγµατι, οι έγγαµοι χωρίς τέκνα έπαιρναν τρία µόρια, ενώ οι γονείς 

(αδιακρίτως εάν τελούσαν σε γάµο ή όχι) έπαιρναν πέντε µόρια για κάθε τέκνο 

τους89. Περαιτέρω, προβλέπονταν δεκαπέντε ή δέκα µόρια ανάλογα στις περιπτώσεις 

που εφαρµοζόταν ο συντελεστής εντοπιότητας90. Ακόµα, προσθέτονταν µόρια 

ανάλογα µε την ηλικία των υποψηφίων (όσο µεγαλύτερος ήταν κάποιος τόσο 

περισσότερα µόρια ελάµβανε91), αλλά και, στις περιπτώσεις που απαιτείτο, µε τον 

χρόνο λήψης της επαγγελµατικής άδειας (όσο παλαιότερη η λήψη της άδειας τόσο 

περισσότερα τα µόρια92). Αντίθετα, η κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

																																																								
87	 Στο	 σημείο	 αυτό	 θα	πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 ενώ	 λαμβανόταν	 υπόψη	 ο	 χρόνος	 κτήσης	 του	
πτυχίου,	 δεν	 υπολογιζόταν	 καθόλου	 ο	 βαθμός	 κτήσης	 του	 τίτλου	 αυτού.	 Αντίθετα,	 στις	
περιπτώσεις	των	θέσεων	κατηγορίας	Μέσης	Εκπαίδευσης,	ως	συντελεστής	υπολογιζόταν	και	ο	
βαθμός	απολυτηρίου,	ο	οποίος	πολλαπλασιαζόταν	με	συντελεστή	2,3.	
88	Βλ.	άρθρο	8	ν.	1320/1983.	
89	Βλ.	και	άρθρο	6	παρ.	2	περ.	 ε΄	και	στ΄	του	ν.	1320/1983,	όπου	εισάγονται	και	 εισοδηματικά	
κριτήρια	 για	 τη	 μοριοδότηση	 άγαμων	 και	 ορφανών	 τέκνων	 ή	 άγαμων	 τέκνων	 ανίκανων	 για	
εργασία	γονέων.	
90	 Αφορούσε	 τις	 περιπτώσεις	 που	 η	 θέση	 που	 επιλεγόταν	 βρισκόταν	 στην	 περιφέρεια	 (ή	 σε	
συνεχόμενη	 με	 αυτήν	 περιφέρεια)	 του	 νομού,	 όπου	 βρισκόταν	 η	 μόνιμη	 από	 δεκαπενταετίας	
κατοικία	των	υποψηφίων	ή	των	συζύγων	τους,	ή	που	είχαν	γεννηθεί	οι	υποψήφιοι	ή	οι	γονείς	
τους	(με	εξαίρεση	τους	νομούς	Αττικής	και	Θεσσαλονίκης,	χωρίς	όμως	να	περιλαμβάνονται	στην	
εξαίρεση	τα	νησιά	του	νομού	Αττικής).	Κατά	τη	γνώμη	μας	η	μοριοδότηση	λόγω	εντοπιότητας	
στις	περιπτώσεις	αυτές	δημιουργούσε	πρόβλημα,	αφενός,	σχετικά	με	την	απόδειξη	της	μόνιμης	
κατοικίας	 και,	 αφετέρου,	 δεν	 φαίνεται	 να	 εξυπηρετούσε	 τον	 στόχο	 της	 όταν	 μοριοδοτούσε	
απλώς	και	μόνο	τον	τόπο	γέννησης	(των	υποψηφίων	ή	και	των	γονέων	τους)	χωρίς	εντέλει	να	
λαμβάνεται	 υπόψη	 το	 που	 κατοικούν	 εν	 τοις	 πράγμασι	 οι	 εν	 λόγω	 υποψήφιοι.	 Για	 το	 ζήτημα	
αυτό	(υπό	το	μεταγενέστερο	νομοθετικό	καθεστώς	του	ν.	2190/1994)	βλ.	και	ειδική	έκθεση	του	
Συνηγόρου	του	Πολίτη	«Το	κριτήριο	της	εντοπιότητας	και	η	βεβαίωση	μόνιμης	κατοικίας»,	Αθήνα,	
Ιούλιος	2009.	
91	 Ενδεικτικά	 αναφέρεται	 ότι	 για	 τις	 θέσεις	 όπου	 απαιτούνταν	 ως	 τυπικό	 προσόν	 πτυχίο	
ανώτατης	 ή	 ανώτερης	 εκπαίδευσης,	 ένας	 υποψήφιος	 που	 είχε	 συμπληρώσει	 το	 34ο	 έτος	 της	
ηλικίας	 του	 ελάμβανε	 10	 μόρια,	 ενώ	 ένας	 υποψήφιος	 που	 είχε	 συμπληρώσει	 το	 23ο	 έτος	 της	
ηλικίας	του	ελάμβανε	1	μόριο.	
92	Στην	περίπτωση	αυτή	για	την	εύρεση	των	μορίων	διαιρούσαμε	τον	αριθμό	των	μηνών	από	την	
λήψη	της	άδειας	με	τον	αριθμό	12.	
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διπλώµατος δεν προσέδιδε µόρια, αλλά προσαύξανε κατά ποσοστό 10% ή 20%, 

αντίστοιχα, τα ήδη κτηθέντα βάσει των υπολοίπων κριτηρίων µόρια. Αυτό βέβαια είχε 

ως προφανή συνέπεια, ότι τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια εντοπιότητας 

υπερτερούσαν καταφανώς των ακαδηµαϊκών, ενώ τα τελευταία, αποτελούσαν 

συγκριτικό πλεονέκτηµα µόνο στις περιπτώσεις που ο εκάστοτε υποψήφιος 

συγκέντρωνε και επαρκή αριθµό µορίων βάσει των κοινωνικών κριτηρίων και των 

κριτηρίων εντοπιότητας έτσι ώστε µε την ποσοστιαία προσαύξηση να µπορέσει να 

αυξήσει την συνολική του βαθµολογία.  

Εν συνεχεία, βάσει των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και των µορίων που 

συγκέντρωναν συντάσσονταν αρχικά πίνακες προσληπτέων93 και, έπειτα, κατάλογοι 

διοριστέων (βάσει των δηλώσεων αποδοχής διορισµού). Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει 

του άρθρου 9 του ν. 1320/1983 οι νεοπροσλαµβανόµενοι είχαν υποχρέωση να 

παραµείνουν στο νοµό της επιλογής τους που τοποθετήθηκαν για πέντε τουλάχιστον 

χρόνια94. Εντούτοις, προβλεπόταν ότι ήταν δυνατή η µετάθεσή τους και σε άλλο 

νοµό µέσα στην πενταετία εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες και ύστερα 

από κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου 

Υπουργού95.   

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά των πινάκων που δηµοσιεύονταν στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης επιτρεπόταν η άσκηση ένστασης από τους 

ενδιαφερόµενους. Στις περιπτώσεις όµως που η ένσταση γινόταν δεκτή, οι 

ενιστάµενοι τοποθετούνταν στη θέση που δικαιούνταν σύµφωνα µε το συνολικό 

αριθµό µορίων τους και τις προτιµήσεις τους σαν υπεράριθµοι. Το γεγονός αυτό, 

προφανώς και κατέλειπε περιθώρια καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων ακόµα 

και κατά το στάδιο κατάρτισης των πινάκων, καθώς τυχόν ενστάσεις οδηγούσαν 

τελικά στην πρόσληψη υπεραρίθµων (οι οποίοι πιθανότατα δεν θα είχαν και σαφές 

																																																								
93	Βλ.	άρθρο	7	ν.	1320/1983.	
94	 Εάν	 πάντως	 ληφθεί	 υπόψη	 ο	 υψηλός	 αριθμός	 μορίων	 που	 προσέδιδε	 το	 κριτήριο	 της	
εντοπιότητας,	θα	μπορούσε	να	λεχθεί	ότι	η	θέσπιση	της	πενταετίας,	καθώς	και	η	θέσπιση	της	
δυνατότητας	 μετάθεσης	 για	 λόγους	 υπηρεσιακών	 αναγκών	 κατέλειπε	 περιθώρια	
‘καταστρατήγησης’	των	οικείων	διατάξεων.	
95	Η	πρόβλεψη	αυτή	ασφαλώς	επέτρεπε	την	καταστρατήγηση	των	εν	λόγω	διατάξεων	και	την	
καθιέρωση	πελατειακών	πρακτικών.	Βλ.	πάντως	και	ΔΕΑ	2795/1987,	τνπ	NOMOΣ,	με	την	οποία	
κρίθηκε	ότι	κατά	την	έννοια	αυτής	της	διάταξης,	όταν	το	υπηρεσιακό	συμβούλιο	γνωμοδοτεί	για	
μεταθέσεις	 που	 γίνονται	 για	 υπηρεσιακές	 ανάγκες,	 δεν	 εξαιρεί	 από	 τις	 μεταθέσεις	 τους	
υπαλλήλους	 που	 προσλήφθηκαν	 υπό	 την	 ισχύ	 του	 ν.	 1320/1983,	 αλλά	 απλώς	 εφόσον	
γνωμοδοτήσει	ότι	πρέπει	 να	μετατεθούν,	 για	να	πραγματοποιηθεί	η	μετάθεση	αυτή	πρέπει	 να	
εκδοθεί	κοινή	απόφαση	του	Υπουργού	Προεδρίας	της	Κυβέρνησης	και	του	αρμόδιου	Υπουργού.		
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και συγκεκριµένο αντικείµενο εργασίας) και όχι στην πρόσληψη µόνο αυτών που 

συγκέντρωναν πράγµατι τα περισσότερα µόρια.  

 

2.2.4.	Εξαιρέσεις	από	το	εισαχθέν	σύστημα.	

2.2.4.1.	 Θέσεις	 που	 απαιτούν	 την	 κατοχή	 εξειδικευμένων	 γνώσεων	 ή	 εμπειρίας	

σπουδών	ή	την	άριστη	γνώση	ξένης	ή	ξένων	γλωσσών.	

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1320/1983, παρά το ότι θεσπίζεται 

σύστηµα µοριοδοτούµενων κριτηρίων, διατηρούνται οι ειδικοί διαγωνισµοί και 

επιλογές µε (αυστηρά) κριτήρια για θέσεις που απαιτούν πέρα από τα συνηθισµένα 

τυπικά προσόντα, την κατοχή εξειδικευµένων γνώσεων ή εµπειρίας σπουδών ή την 

άριστη γνώση ξένης ή ξένων γλωσσών. Μάλιστα, το όργανα διενέργειας των 

διαγωνισµών αυτών θα καθοριζόταν κάθε φορά ad hoc µε κοινή απόφαση του 

Υπουργού Προεδρίας και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού.    

 

2.2.4.2.	Ειδικοί		Σύμβουλοι,	Ειδικοί	Συνεργάτες	και	Επιστημονικοί	Συνεργάτες.	

Ακόµα, προβλεπόταν ειδική διαδικασία πρόσληψης ειδικών συµβούλων, 

ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών, που µπορούσαν να 

προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε Υπουργείο, βάσει 

των ειδικών διατάξεων των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 1320/198396. Η πρόσληψη 

των προσώπων αυτών γινόταν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου97 σε θέσεις που προβλέπονταν ειδικά σε κάθε Υπουργείο. Με τις διατάξεις του 

νόµου αυτού καθορίζονταν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των 

θέσεων αυτών, ενώ καταλείπονταν ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στον 

εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό, ο οποίος εισηγείτο τα πρόσωπα που ήταν κατά την κρίση 

του κατάλληλα να προσληφθούν98.  

 

																																																								
96	 Χαρακτηριστικό	 είναι	 ότι	 ο	 αρμόδιος	 Υπουργός	 εισηγείτο	 τα	 πρόσωπα	 που	 ήταν	 κατά	 την	
κρίση	του	κατάλληλα	για	να	προσληφθούν.	
97	Η	σύμβαση	αυτή,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	11	παρ.	8	του	ν.	1320/1983	έληγε	και	με	την	πάροδο	
είκοσι	 (20)	 ημερών	 από	 την	 αποχώρηση	 του	 Υπουργού	 για	 την	 επικουρία	 του	 οποίου	 είχαν	
προσληφθεί,	εφόσον	ο	αντικαταστάτης	του	δεν	εκδήλωνε	με	πράξη	του	τη	συγκατάθεση	για	τη	
διατήρησή	τους.	
98	Βλ.	άρθρο	10	παρ.	5	του	ν.	1320/1983.	Σε	κάθε	περίπτωση	σύμφωνα	με	την	παρ.	6	του	αυτού	
άρθρου	 η	 πρόσληψη	 γινόταν	 με	 κοινή	 απόφαση	 των	 Υπουργών	 Προεδρίας	 της	 Κυβέρνησης,	
Οικονομικών	και	του	αρμόδιου	Υπουργού..	Με	την	απόφαση	αυτή	της	πρόσληψης	καθοριζόταν	
και	 ο	 τομέας	 δραστηριοτήτων	 του	 Υπουργείου	 και	 τα	 ειδικότερα	 καθήκοντα	 με	 τα	 οποία	 θα	
απασχολείτο	ο	προσλαμβανόμενος.	
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2.2.4.3.	Άτομα	υπαγόμενα	στις	προστατευτικές	διατάξεις	του	ν.	963/1979.	

Περαιτέρω, στις εξαιρέσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 

αυτού θα µπορούσε να ενταχθεί και η καθιερούµενη από το άρθρο 23 του ίδιου 

νόµου υποχρέωση των φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, να προσλαµβάνουν χωρίς 

διαγωνισµό99 και σε αναλογία 5% αναπήρους και γενικά άτοµα µε µειωµένες 

ικανότητες, τα οποία υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 963/1979100 «Περί 

επαγγελµατικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν γένει ατόµων µειωµένων 

ικανοτήτων». Και αυτή η πρόβλεψη εντασσόταν στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής και δεν βρισκόταν σε συνάρτηση µε τις ανάγκες των φορέων και τις 

ικανότητες των προσώπων που προσλαµβάνονταν. Αυτό δε, διότι δεν προβλεπόταν η 

πρόσληψη των προσώπων αυτών σε θέσεις που θα µπορούσαν να καταλάβουν και να 

απασχοληθούν βάσει των ικανοτήτων τους (επί παραδείγµατι οι τυφλοί σε θέσεις 

τηλεφωνητών), αλλά η γενική υποχρέωση των φορέων να τους προσλαµβάνουν 

ακόµα και αν δεν υπήρχαν θέσεις αντίστοιχες µε τις ικανότητες των προσώπων 

αυτών. Το γεγονός αυτό, πέραν των προβληµάτων που δηµιουργούσε στους οικείους 

φορείς, ασφαλώς και δηµιουργούσε προβλήµατα και στους ίδιους τους 

προσλαµβανόµενους, οι οποίοι δεν είχαν σαφές και καθορισµένο αντικείµενο 

εργασίας, συναρτώµενο µάλιστα µε τις ειδικές ικανότητές τους. 

 

2.2.4.4.	 Προσωπικό	 προσλαμβανόμενο	 με	 σύμβαση	 εργασίας	 ιδιωτικού	 δικαίου		

α)	για	την	κάλυψη	απρόβλεπτων	και	επειγουσών	αναγκών	(άρθρο	103	παρ.	2	ε.	

β’	 του	 Συντάγματος),	 β)	 για	 την	 κάλυψη	 οργανικών	 θέσεων	 ειδικού	

επιστημονικού,	 ως	 και	 τεχνικού	 ή	 βοηθητικού	 προσωπικού	 (άρθρο	 103	 παρ.	 3	

του	 Συντάγματος)	 και	 γ)	 για	 την	 κάλυψη	 παροδικών	 αναγκών	 που	 δεν	 είναι	

απρόβλεπτες	και	επείγουσες. 

Με το άρθρο 1 του ν. 993/1979101 «Περί του επί συµβάσει εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου προσωπικού του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των 

																																																								
99	 Παρά	 το	 ότι	 αναφέρεται	 χωρίς	 διαγωνισμό	 η	 διάταξη	 πρέπει	 να	 έχει	 την	 έννοια	 της	 κατ’	
εξαίρεσης	 πρόσληψης	 ακόμα	 και	 στις	 περιπτώσεις	 (που	 αποτελούν	 τον	 κανόνα	 πλέον)	
προσλήψεων	βάσει	μοριοδοτούμενων	κριτηρίων.	
100	 Βλ.	 άρθρο	 23	 του	 ν.	 1320/1983,	 όπου	 ορίζονται	 και	 οι	 προϋποθέσεις	 διορισμού	 των	
προσώπων	 αυτών.	 Η	 διάταξη	 αυτή	 καταργήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 16	 του	 μεταγενέστερου	 ν.	
1648/1986,	 ο	οποίος	αφορούσε	 την	προστασία	πολεμιστών,	αναπήρων	και	θυμάτων	πολέμου	
και	μειονεκτούντων	προσώπων.	
101	Για	μια	παρουσίαση	των	σχετικών	διατάξεων	βλ.	μελέτη	Θεοδ.	Θεοδώρου,	ΕΕργΔ.	1980,	σελ.	
676	επ.	
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λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου» ορίστηκαν οι περιπτώσεις όπου 

επιτρεπόταν η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από το 

Δηµόσιο, τους ο.τ.α. και τα λοιπά ν.π.δ.δ.. Αυτές ήταν α) για την κάλυψη 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, β) για την κάλυψη οργανικών θέσεων ειδικού 

επιστηµονικού, ως και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού και γ) για την κάλυψη 

παροδικών αναγκών που δεν ήταν ενέπιπταν στις υπό το στοιχ. α’ περιπτώσεις. 

Εξάλλου, µε τις διατάξεις του αυτού νοµοθετήµατος ρυθµίστηκε, µεταξύ άλλων, το 

ζήτηµα της διαδικασίας πρόσληψης των προσώπων αυτών. Έτσι, παρατηρείται ότι 

στο άρθρο 5 του νόµου αυτού, µε το οποίο ρυθµίζεται το ζήτηµα της πρόσληψης 

προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών102 ορίζεται ότι: «3. 

Η επιλογή ενεργείται ελευθέρως κατά την κρίσιν του έχοντος το δικαίωµα της 

προσλήψεως οργάνου, άνευ διαδικασίας». Περαιτέρω, µε το άρθρο 11 του ίδιου 

νόµου εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, µετά από (απλή) 

γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισµών103, να καθορίζει κατά περίπτωση εάν η 

πρόσληψη προσωπικού του Δηµοσίου ή των ν.π.δ.δ. σε θέσεις ειδικού 

επιστηµονικού. ως και τεχνικού ή διοικητικού προσωπικού θα γινόταν µε διαγωνισµό 

ή επιλογή104. 

 

2.2.5.	Κριτική	αποτίμηση	του	εισαχθέντος	συστήματος.	

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να λεχθεί ότι µε τον νόµο αυτόν επιχειρήθηκε 

να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα της αδιαφάνειας και των πελατειακών πρακτικών 

που αναπτύχθηκαν κατά την εφαρµογή του αντικατασταθέντος συστήµατος των 

διαγωνισµών. Για τον σκοπό αυτό εισήχθη ένα σύστηµα (αντικειµενικών) κριτηρίων, 

βάσει των οποίων µοριοδοτούνταν οι υποψήφιοι για πλήρωση των εκάστοτε 

κενούµενων θέσεων. Εντούτοις, όπως αναφέρθηκε ήδη, το σύστηµα αυτό έδινε 

																																																								
102	 Ως	 το	 πώς	 αντιλαμβανόταν	 ενίοτε	 η	 εκτελεστική	 εξουσία	 την	 έννοια	 της	 έκτακτης	 και	
απρόβλεπτης	 ανάγκης	 αναφέρεται	 ενδεικτικά	 ότι	 με	 την	 με	 αριθμό	 100171/25.01-10.02.1984	
απόφαση	 του	 Υπουργού	 Εργασίας	 διαπιστώθηκε	 η	 εξακολούθηση	 της	 επείγουσας	 και	
απρόβλεπτης	 (!)	 ανάγκης	 παροχής	 ταχεία	 και	 αποτελεσματικής	 στεγαστικής	 συνδρομής	 σε	
εργατοϋπαλλήλους	 των	 περιοχών	 της	 χώρας	 που	 έπληξαν	 οι	 σεισμοί	 του	 έτους	 1981	 και	
εγκρίθηκε	 η	 παράταση	 των	 συμβάσεων	 των	 υπαλλήλων	 που	 είχαν	 προσληφθεί	 μέχρι	 τις	
30.06.1984.		
103	Του	άρθρου	8	του	ν.	434/1976.	
104	Το	ίδιο	ίσχυε	και	για	θέσεις	σε	ο.τ.α.	με	τη	διαφοροποίηση	ότι	η	απόφαση	θα	ήταν	κοινή	με	
τον	Υπουργό	Εσωτερικών	και	χωρίς	τη	λήψη	γνώμης	της	προαναφερθείσας	επιτροπής.	
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υπερβολικό βάρος στα κοινωνικά κριτήρια105, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τα 

αντίστοιχα ακαδηµαϊκά. Εξάλλου, σε αντίθεση µε το σύστηµα των διαγωνισµών, µε 

το σύστηµα των µορίων κατέστη δυνατή η πρόσληψη ατόµων για τα οποία δεν ήταν 

γνωστή η πραγµατική ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης 

που θα καταλάµβαναν, καθόσον δεν εξετάζονταν καν, ώστε να ελέγχεται το 

πραγµατικό επίπεδο γνώσεων και η επάρκειά τους στα αντικείµενα που απαιτούνταν 

για να είναι αποτελεσµατικοί και αποδοτικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώµη µας, η καθιέρωση συστήµατος µορίων, αν και 

αποτελεί αντικειµενικό τρόπο επιλογής, δεν συνεπάγεται πάντα την επιλογή των 

καταλληλότερων υποψηφίων για τις προς πλήρωση θέσεις, δοθέντος και του 

γεγονότος ότι τα κριτήρια επιλέγονταν κατά το δοκούν και χωρίς να σχετίζονται µε τα 

καθήκοντα που θα καλούνταν να εκπληρώσουν σε περίπτωση πρόσληψης τους οι 

εκάστοτε υποψήφιοι.  

Περαιτέρω, και µε το νόµο αυτό προβλέφθηκε µεγάλος αριθµός (ετερόκλητων 

κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δηµοσίου) εξαιρέσεων και από το 

σύστηµα των µοριοδοτούµενων κριτηρίων, ενώ ήδη είχε τεθεί σε ισχύ και ο ν. 

993/1979 που ρύθµιζε το ζήτηµα της πρόσληψης µεγάλων κατηγοριών 

απασχολουµένων στο Δηµόσιο, τους ο.τ.α. και τα ν.π.δ.δ. µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου106. Άλλωστε, το εισαγόµενο σύστηµα των µορίων δεν εφαρµοζόταν 

και στο σύνολο των θέσεων για την κάλυψη των οποίων επαρκούσε η ολοκλήρωση 

της στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
105	Χωρίς	μάλιστα	τον	συνυπολογισμό	της	εισοδηματικής	και	εν	γένει	περιουσιακής	κατάστασης	
των	υποψηφίων.	
106	Οι	οποίοι,	εν	συνεχεία,	μέσω	διαφόρων	ρυθμίσεων	θα	κατέληγαν	να	προσληφθούν	τελικά	στο	
Δημόσιο	κατά	παράκαμψη	των	εκάστοτε	προβλεπόμενων	διαδικασιών.	
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2.3. ν.	 1735/1987	 «Προσλήψεις	 στο	 δημόσιο	 τομέα	 κοινωνικός	 έλεγχος	

στη	 δημόσια	 διοίκηση,	 πολιτικά	 δικαιώματα	 και	 άλλες	 διατάξεις»-

Σύστημα	μοριοδοτούμενων	κριτηρίων	(μόρια).	

2.3.1. Εισαγωγή.	
Στη συνεχεία, τέθηκε σε ισχύ ο ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δηµόσιο 

τοµέα, κοινωνικός έλεγχος στη δηµόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώµατα και άλλες 

διατάξεις» 107, µε τον οποίο διατηρήθηκε το σύστηµα των κριτηρίων καταβλήθηκε 

όµως προσπάθεια να αποκτήσουν µεγαλύτερη βαρύτητα τα ακαδηµαϊκά προσόντα108, 

µε την προσθήκη µορίων ανάλογα µε το βαθµό του βασικού τίτλου σπουδών, ενώ σε 

περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται πλέον αυτοί που έχουν υψηλότερο βαθµό 

βασικού τίτλου σπουδών. Ακόµα, µε τον νόµο αυτόν καθιερωνόταν τριετής 

δοκιµαστική περίοδος για όσους διορίζονταν µέχρι και 31.12.1992109, κατά την οποία 

το υπό δοκιµή προσωπικό, προβλεπόταν να παρακολουθεί ειδικά προγράµµατα 

επιµόρφωσης, να κάνει πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες φορέων του δηµοσίου τοµέα 

και να υποβάλλεται σε ειδικές δοκιµασίες εµπέδωσης των νεοπαοκτηθεισών γνώσεων, 

προκειµένου να µονιµοποιηθεί110. Σηµειωτέον ότι και ο συγκεκριµένος νόµος 

προέβλεπε την σε ετήσια βάση γνωστοποίηση αναγκών απ όλους τους φορείς του 

δηµοσίου για κάλυψη πάγιων αναγκών111, ενώ το Υπουργείο Προεδρίας της 

Κυβέρνησης αναλάµβανε την έγκριση και τη διενέργεια άλλων ενεργειών που 

σχετίζονται µε τη διαδικασίας πρόσληψης112. 

 

2.3.2. Πεδίο	εφαρμογής.	
Με τον νόµο αυτόν διευρύνθηκε το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος 

προσλήψεων (σε σχέση µε το ν. 1320/1983), καθόσον ορίστηκε ότι ο διορισµός ή η 

πρόσληψη του συνόλου του τακτικού προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα της παρ. 6 του 

άρθρου 1 του ν. 1256/1982 θα γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 

																																																								
107 Βλ.	ν.	1735/1987	(ΦΕΚ	Α’	195).	
108	Βλ.	άρθρα	6	παρ.	4,	8	παρ.	6	και	9	παρ.	3	του	ν.	1735/1987.	
109	Βλ.	άρθρο	12	παρ.	1	του	ν.	1735/1987,	όπου	αναφέρεται	και	ότι	οι	προσλαμβανόμενοι	από	
01.01.1993	 και	 εντεύθεν	 θα	 διανύουν	 το	 χρόνο	 δοκιμαστικής	 υπηρεσίας	 που	 προβλέπει	 ο	
εκάστοτε	ισχύον	Υπαλληλικός	Κώδικας.	
110	 Βλ.	 άρθρο	 12	 παρ.	 2	 και	 3	 του	 ν.	 1735/1987.	 Για	 όσους	 διοριστούν	 μετά	 την	 01.01.1993	
προβλέπεται	 ότι	 θα	 ισχύει	 ο	 χρόνος	 δοκιμαστικής	 υπηρεσίας	 που	 προβλέπεται	 από	 τον	
Υπαλληλικό	Κώδικα	(διετία).	
111	Βλ.	άρθρο	3	του	ν.	1735/1987.	
112	Βλ.	άρθρο	4	επ.	του	ν.	1735/1987. 
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Κατά συνέπεια, στις διατάξεις αυτές υπήχθησαν και οι διορισµοί ή προσλήψεις σε 

θέσεις στοιχειώδους εκπαίδευσης113, οι οποίες εξαιρούνταν από το προηγούµενο 

σύστηµα114. 

Ακόµα, µε τον νόµο αυτόν καταβλήθηκε προσπάθεια να ρυθµιστεί 

οργανωµένα και το σύστηµα προσλήψεων προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ή, 

ειδικότερα, µε σύµβαση έργου115. Εντούτοις, δεν έπαψαν να ισχύουν και οι διατάξεις 

του ν. 993/1979116 κ.α. που ρύθµιζαν τα θέµατα αυτά. Ακόµα, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 1, προβλεπόταν σχετικά σηµαντικός αριθµός λειτουργών 

και λοιπού προσωπικού του δηµοσίου που εξαιρούνταν από τις διατάξεις του νόµου 

αυτού. Έτσι εξαιρούνταν: 

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό των νοµικών υπηρεσιών της 

διοίκησης, οι ιατροδικαστές, οι δικηγόροι, οι συµβολαιογράφοι, οι άµισθοι 

υποθηκοφύλακες, οι άµισθοι δικαστικοί επιµελητές, το προσωπικό φύλαξης των 

φυλακών, σωφρονιστικών και θεραπευτικών καταστηµάτων και της κεντρικής 

αποθήκης υλικού φυλακών, 

β. Το ερευνητικό προσωπικό, 

γ. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας117 και τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης,  

δ. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Δηµοσίας Τάξης και 

Εµπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 

ε. Οι διπλωµατικοί υπάλληλοι, οι εµπορικοί ακόλουθοι και οι ακόλουθοι τύπου, 

στ. Το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων, 

ζ. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και οι δηµοσιογράφοι, 

																																																								
113	Βλ.	άρθρο	9	του	ν.	1735/1987.	
114	 Είχε	 ήδη	 προηγηθεί	 η	 θέση	 σε	 ισχύ	 του	 ν.	 1586/1986,	 με	 τον	 οποίο	 είχαν	 ρυθμιστεί	 τα	
ζητήματα	 της	 βαθμολογικής	 διάρθρωσης	 των	 υπαλλήλων	 που	 υπάγονταν	 στις	 διατάξεις	 του	
υπαλληλικού	 κώδικα	 και	 του	 ν.	 1181/1981	 (υπάλληλοι	 ο.τ.α..)	 και	 είχαν	 καθοριστεί	 οι	
κατηγορίες	στις	οποίες	αυτοί	κατατάσσονταν.	Ειδικότερα	είχαν	προβλεφθεί	οι	θέσεις	Π.Ε.,	Τ.Ε.,	
Δ.Ε.,	Υ.Ε.	και	Ε.Θ.	(θέσεις	με	ειδικά	χαρακτηριστικά).	
115	Κεφάλαιο	Β’	 του	 νόμου.	Άρθρα	13-16.	 Σημειώνεται	 επίσης	 ότι	 με	 το	άρθρο	2	παρ.	 2	 του	 ν.	
1735/1987	 καταργήθηκαν	 (για	 το	 μέλλον	 και	 χωρίς	 εφαρμογή	 στους	 ήδη	 υπηρετούντες)	 οι	
διατάξεις	 που	 επέτρεπαν	 την	 ένταξη	 σε	 θέσεις	 τακτικού	 προσωπικού	 υπαλλήλων	 που	 είχαν	
προσληφθεί	 για	 την	 κάλυψη	 εποχιακών,	 περιοδικών,	 πρόσκαιρων	 ή	 απρόβλεπτων	 και	
επειγουσών	αναγκών.	Οι	νομοθετικές	αυτές	ρυθμίσεις	καταδεικνύουν	την	ύπαρξη	προσλήψεων	
κατά	παράβαση	του	νομοθετικά	θεσπιζόμενου	συστήματος	προσλήψεων.	
116	Ο	οποίος	εν	συνεχεία		κωδικοποιήθηκε	με	το	π.δ.	410/1988.	
117	Για	τους	εκπαιδευτικούς	πρωτοβάθμιας	και	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	είχε	ήδη	τεθεί	σε	
ισχύ	ο	ν.	1566/1985.	
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η. Οι κληρικοί και το προσωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος,  

θ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 

ι. Το προσωπικό για το οποίο απαιτούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών καθώς και 

το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό για το οποίο απαιτούνται διαφορετικά προσόντα 

πρόσληψης. 

Τέλος, προβλεπόταν η δυνατότητα εξαίρεσης και άλλων ειδικών κατηγοριών 

προσωπικού µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του εκάστοτε 

αρµοδίου Υπουργού, εφόσον συντρέχουν και αιτιολογούνται ειδικοί λόγοι118. 

 

2.3.3. Θεσπιζόμενο	σύστημα	προσλήψεων	(μορίων).	
Ειδικότερα, µε τον ν. 1735/1987, διατηρήθηκε ο κεντρικός προγραµµατισµός 

των προσλήψεων119 και προβλέφθηκε εκ νέου η προκήρυξη των θέσεων120. Με την 

προκήρυξη δε αυτή προσκαλούνταν κατ’ ουσίαν οι υποψήφιοι121 να υποβάλουν 

αιτήσεις εντός της εκάστοτε προβλεπόµενης προθεσµίας προκειµένου να 

διεκδικήσουν τον διορισµό τους βάσει των πινάκων που θα συντάσσονταν.  

																																																								
118	Βάσει	της	διάταξης	αυτής	προβλέφθηκε	σειρά	εξαιρέσεων	από	την	εφαρμογή	του	εν	 	λόγω	
νόμου.	 Ενδεικτικά,	 αναφέρονται	 α)	 η	 με	 αριθμό	 85019/1993	 Κ.Υ.Α.	 Υπουργών	 Προεδρίας	 της	
Κυβέρνησης	 και	 Δικαιοσύνης	 και	 β)	 η	 με	 αριθμό	 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/55100	 Κ.Υ.Α.	 Υπουργών	
Προεδρίας	της	Κυβέρνησης	και	Πολιτισμού.		
119	Μάλιστα,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	2	παρ.	5	του	ν.	1735/1987	η	 ίδια	η	σύσταση	θέσεων	και	ο	
προσδιορισμός	προσόντων	διορισμού	ή	πρόσληψης	σε	φορείς	του	δημόσιου	τομέα	θα	γινόταν	με	
την	σύμπραξη	ή	 την	 έγκριση	του	Υπουργού	Προεδρίας	της	Κυβέρνησης.	Από	τη	ρύθμιση	αυτή	
εξαιρέθηκε	η	σύσταση	θέσεων	σε	Οργανισμούς	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης,	όπου	εξακολούθησαν	να	
εφαρμόζονται	οι	ειδικές	γι’	αυτούς	διατάξεις.	
120	Βλ.	άρθρο	4	παρ.	3	του	ν.	1745/1987,	όπου	ρυθμίζεται	και	το	ζήτημα	της	ανακοίνωσης	της	
εκάστοτε	προκήρυξης.	Έτσι,	προβλέπεται	ότι	θα	πρέπει	να	δίδεται	μεγάλη	δημοσιότητα,	με	την	
ανακοίνωσή	 της	 και	 από	 την	 τηλεόραση	 επί	 τρεις	 τουλάχιστον	 συνεχείς	 μέρες.	 Σε	 κάθε	
περίπτωση,	 η	 προθεσμία	 υποβολής	 των	 αιτήσεων	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 είναι	 μικρότερη	 από	
δεκαπέντε	ημέρες,	οι	οποίες	υπολογίζονταν	από	την	ημερομηνία	της	πρώτης	ανακοίνωσης	της	
προκήρυξης	από	την	τηλεόραση.		
121	Βλ.	άρθρο	5	του	ν.	1735/1987,	όπου	διατηρούνται	τα	προβλεπόμενα	από	τον	προγενέστερο	ν.	
1320/1983	όρια	ηλικίας,	 θεσπίζονται	 όμως	 εξαιρέσεις	 υπέρ	 των	παλιννοστούντων,	 καθώς	και	
των	 προστατευόμενων	 ατόμων	 του	 ν.	 1648/1986.	 Εξάλλου,	 στο	 ίδιο	 άρθρο	 ορίζεται	 ότι	 η	
υποβολή	περισσοτέρων	της	μίας	αιτήσεων	σε	περισσότερες	από	μία	Νομαρχίες	έχει	ως	συνέπεια	
την	 απώλεια	 του	 δικαιώματος	 του	 υποψηφίου	 να	 διεκδικήσει	 κατά	 τα	 δέκα	 (από	 δύο	 με	 το	
προγενέστερο	σύστημα)	επόμενα	χρόνια	με	νέα	αίτηση	το	δικαίωμα	ένταξης	του	στους	πίνακες	
διοριστέων,	 ενώ	 καταργείται	 και	 η	 προϋφιστάμενη	 δυνατότητα	 υποβολής	 περισσοτέρων	
αιτήσεων	 ακόμα	 και	 εάν	 ο	 ενδιαφερόμενος	 ήταν	 κάτοχος	 περισσοτέρων	 του	 ενός	 πτυχίων	
Ανωτάτων	ή	Ανωτέρων	Σχολών.		
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Περαιτέρω, ως κριτήρια κατάταξης ορίζονταν122 τα εξής: η οικογενειακή 

κατάσταση του υποψηφίου, η εντοπιότητα, η αποφοίτηση από νυκτερινό σχολείο, η 

ηλικία του ενδιαφερόµενου και ο χρόνος λήψης του πτυχίου. Εξάλλου, από 

συγκριτική επισκόπηση µε το προϊσχύον καθεστώς του ν. 1320/1983 παρατηρείται 

ότι µε το νέο σύστηµα µοριοδότησης: 

α. Οικογενειακή κατάσταση. 

• Παραµένουν αµετάβλητα τα µόρια για τα άγαµα τέκνα θυµάτων και 

αναπήρων πολεµικής ή ειρηνικής περιόδου ή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης (του 

ν. 1285/1982), ενώ µοριοδοτούνται πλέον και οι ίδιοι οι ανάπηροι των περιόδων 

αυτών. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι πλέον µοριοδοτούνται και τα έγγαµα τέκνα, 

καθώς έχει απαλειφθεί η λέξη «άγαµα». 

• Μειώνονται σηµαντικά τα µόρια για τους γονείς µε µέχρι δύο τέκνα (έξι µόρια 

αντί για δέκα) και αυξάνονται πολύ για γονείς µε τρία (είκοσι έξι µόρια αντί για 

δεκαπέντε) ή περισσότερα τέκνα (δεκαπέντε µόρια για κάθε επιπλέον των τριών 

τέκνο αντί για δέκα)123. Είναι προφανές ότι γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των 

οικογενειών µε τρία και πλέον τέκνα σε βάρος αυτών που δεν έχουν τέκνα (οι οποίοι 

πλέον δεν µοριοδοτούνται) ή έχουν έως δύο τέκνα. 

• Διατηρείται σταθερός ο αριθµός µορίων για άγαµα τέκνα πολύτεκνων 

οικογενειών. 

• Αυξάνονται σηµαντικά τα µόρια για άγαµα τέκνα ανίκανων για εργασία 

γονέων ή του ενός από αυτούς µε χαµηλά ετήσια συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα 

εισοδήµατα από κάθε πηγή (δέκα µόρια αντί για τρία).  

• Αντίθετα µε τα ανωτέρω,  µειώνονται στο µισό τα µόρια για άγαµα και 

ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, που έχουν χαµηλά ετήσια ακαθάριστα 

εισοδήµατα από κάθε πηγή (πέντε µόρια από δέκα). Αν είναι ορφανά από τον ένα 

γονέα λαµβάνουν πλέον τρία µόρια (αντί για πέντε). 

β. Εντοπιότητα. 

• Διατηρείται η µοριοδότηση που ίσχυε µε το προηγούµενο σύστηµα, 

προβλέπεται όµως ότι αυτή χορηγείται σε όσους επιλέγουν ως τόπο διορισµού τους 

την περιφέρεια του νοµού στην οποία βρίσκεται ο δήµος ή η κοινότητα που είναι 

εγγεγραµµένοι και όχι την περιφέρεια όπου κατοικούν από δεκαπενταετίας (οι ίδιοι ή 

																																																								
122	Βλ.	άρθρο	10	του	ν.	1735/1987.	
123	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	ο	νόμος	αναφέρεται	ρητά	σε	ανήλικα	τέκνα,	κάτι	που	δεν	έκανε	ο	ν.	
1320/1983.	
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οι σύζυγοί τους) ή γεννήθηκαν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους). Εξάλλου, θεσπίζεται 

σηµαντική µοριοδότηση (30 µόρια) για όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν σε 

αποµακρυσµένες περιοχές (ευεργέτηµα αποµακρυσµένης περιοχής), η οποία µάλιστα, 

δύναται να χορηγείται σωρευτικά µε την εντοπιότητα, ενώ υφίσταται υποχρέωση να 

υπηρετήσουν στον τόπο διορισµού για οκτώ έτη (αντί για πέντε που προβλέπουν οι 

γενικές διατάξεις). 

γ. Αποφοίτηση από νυκτερινό σχολείο. 

• Καθορίζεται συγκεκριµένος αριθµός µορίων (δέκα) αντί της πριµοδότησης µε 

ποσοστό (δέκα τοις εκατό) επί του συνόλου των συγκεντρωθέντων µορίων. Με 

αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η σηµασία του εν λόγω κριτηρίου. 

δ. Ηλικία. 

• Καθορίζονται ενιαία τα µόρια λόγω ηλικίας για όλες τις κατηγορίες και 

χορηγείται µικρή αύξησή τους (κατά δύο µόρια) στις µεγαλύτερες ηλικίες (από 34 έως 

26 ετών). 

ε. Χρόνος λήψης πτυχίου. 

• Δεν υπάρχει αλλαγή στο σύστηµα µοριοδότησης. 

Περαιτέρω, µε το σύστηµα αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί επιπλέον βάρος στα 

ακαδηµαϊκά προσόντα. Έτσι, για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

προβλέφθηκε η χορήγηση µορίων ανάλογα µε τον ποιοτικό χαρακτηρισµό124 του 

κατεχόµενου τίτλου (πενήντα µόρια για τίτλο µε «άριστα», τριάντα µόρια για τίτλο µε 

«λίαν καλώς» και δέκα µόρια για τίτλο µε «καλώς»125), καθώς και η χορήγηση µορίων 

(αντί για πριµοδότηση µε ποσοστό) για τους κατόχους µεταπτυχιακού (δέκα µόρια 

για ετήσιας διάρκειας και είκοσι µόρια για διετούς) και διδακτορικού (τριάντα µόρια) 

τίτλου σπουδών. Εντούτοις, ρητά ορίστηκε ότι σε περίπτωση κατοχής περισσότερων 

τίτλων της ίδιας κατηγορίας (επί παραδείγµατι δύο µεταπτυχιακών) θα χορηγούνταν 

µόρια µόνο για αυτόν που προσέδιδε τα περισσότερα µόρια και τούτο ανεξαρτήτως 

																																																								
124	 Ελλείψει	 πάντως	 αξιολόγησης	 και	 κατάταξης	 των	 εκπαιδευτικών	 ιδρυμάτων	 που	
χορηγούσαν	 τους	 εκάστοτε	 τίτλους,	 έτσι	 ώστε	 να	 ευνοούνται	 οι	 απόφοιτοι	 των	 καλύτερων	
ιδρυμάτων,	 το	 σύστημα	 αυτό	 κατέληγε	 να	 ευνοεί	 όσους	 επέλεγαν	 σχολές	 με	 ‘μεγαλύτερη	
ευκολία’,	 όπου	 και	 μπορούσαν	 να	 λαμβάνουν	 υψηλότερους	 βαθμούς	 (και	 συνακόλουθα	
περισσότερα	μόρια).	
125	Με	το	άρθρο	8	παρ.	4	του	ν.	1735/1987	ορίστηκε	ότι	για	την	εφαρμογή	του	νόμου	αυτού	οι	
βαθμοί	 (των	 τίτλων	 σπουδών	 εκπαιδευτικών	 ιδρυμάτων	 της	 αλλοδαπής)	 5-7	 αντιστοιχούσαν	
στον	 αξιολογικό	 χαρακτηρισμό	 «καλώς»,	 οι	 βαθμοί	 άνω	 του	 7	 έως	 9	 στον	 αξιολογικό	
χαρακτηρισμό	 «λίαν	 καλώς»	 και	 οι	 βαθμοί	 άνω	 του	 9	 έως	 10	 στον	 αξιολογικό	 χαρακτηρισμό	
«άριστα».	
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του εάν και ο δεύτερος τίτλος ήταν συναφής ή όχι µε το αντικείµενο της προς 

πλήρωση θέσης.  

Εξάλλου, και για την πλήρωση θέσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

προβλεπόταν ο πολλαπλασιασµός των συγκεντρωθέντων µορίων µε διάφορους 

συντελεστές (µειούµενους όσο µειώνεται και η βαθµολογία του απολυτηρίου126), αντί 

του ενιαίου συντελεστή 2.3 που είχε θεσπιστεί µε το προηγούµενο σύστηµα. 

Ακόµα, µε τον ν. 1735/1987 προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση ισοβαθµίας 

υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προηγείτο ο 

υποψήφιος που είχε υψηλότερο βαθµό απολυτηρίου127 και σε περίπτωση εκ νέου 

ισοβαθµίας ο µεγαλύτερος σε ηλικία µε βάσει την ηµεροµηνία γέννησης. Εξάλλου, σε 

περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης προηγείτο ο υποψήφιος µε τον καλύτερο ποιοτικό χαρακτηρισµό του 

βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας αυτός που είχε 

διδακτορικό δίπλωµα ή, εν συνεχεία, µεταπτυχιακό δίπλωµα128. Τέλος, στην 

περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης προηγείτο ο µεγαλύτερος στην ηλικία, µε βάση την ηµεροµηνία 

γέννησης, ενώ σε περίπτωση ισοβαθµίας η σειρά καθοριζόταν µε δηµόσια κλήρωση 

(η κλήρωση εφαρµοζόταν σε όλες τις κατηγορίες ως ύστατη λύση επιλογής). 

 

2.3.4		Εξαιρέσεις	από	το	εισαχθέν	σύστημα.	

Παρά το γεγονός ότι µε τον ν. 1735/1987 επιχειρήθηκε η καθιέρωση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, δεν έλειψαν οι 

διατάξεις µε τις οποίες καθιερώθηκαν εξαιρέσεις από το σύστηµα αυτό. Οι εξαιρέσεις 

αυτές αφορούσαν είτε προνοµιακή αντιµετώπιση ορισµένων οµάδων ατόµων µε 

κοινωνικά κριτήρια (όπως οι τυφλοί και γενικώς τα προστατευόµενα άτοµα του ν. 

1648/1986), είτε παρέκκλιση από το καθιερούµενο σύστηµα µε βάση τη θέση στην 

οποία θα γινόταν η πρόσληψη. 

 

																																																								
126	Βλ.	άρθρο	6	παρ.	4	του	ν.	1735/1983,	όπου	καθιερώνονταν	οι	συντελεστές	αυτοί.	Ενδεικτικά	
αναφέρεται	 ότι	 προβλέπεται	 συντελεστές	 2.7	 για	 βαθμούς	 20	 μέχρι	 και	 19,5,	 2,4	 για	 βαθμούς	
κάτω	του	19,5	μέχρι	και	18,5,	2,1	για	βαθμούς	κάτω	του	18,5	και	μέχρι	15,5	κ.ο.κ.		
127	Βλ.	άρθρο	6	παρ.	4	του	ν.	1735/1987.	
128	Βλ.	άρθρο	8	παρ.	6	του	ν.	1735/1987.	
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2.3.4.1.	Θέσεις	τηλεφωνητών. 

Έτσι, µε το άρθρο 6 παρ. 12 του νόµου, ορίστηκε ότι για την πλήρωση 

θέσεων τηλεφωνητών θα καταρτιζόταν ιδιαίτερος πίνακας, στον οποίο θα 

εγγράφονταν κατά προτεραιότητα129 οι τυφλοί υποψήφιοι πτυχιούχοι σχολών 

εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Ως προς την εξαίρεση αυτή, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ο νοµοθέτης, 

ασκώντας µεν κοινωνική πολιτική, επέλεξε πάντως θέσεις για την εκτέλεση των 

καθηκόντων των οποίων ήταν κατάλληλα τα ως άνω προστατευόµενα βάσει του 

νόµου πρόσωπα, προσβλέποντας και στην ικανοποιητική λειτουργία των εν λόγω 

υπηρεσιών. Πρόκειται, κατά τη γνώµη µας, για επιτυχηµένο παράδειγµα άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής και ένταξης στην εργασία συγκεκριµένης κατηγορίας 

προστατευόµενων προσώπων µέσα από το θεσπιζόµενο σύστηµα προσλήψεων στις 

εν λόγω θέσεις εργασίας. 

 

2.3.4.2.	Θέσεις	για	την	αντιμετώπιση	περιοδικών	ή	εποχιακών	αναγκών	που	δεν	

είναι	δυνατόν	να	προγραμματιστούν	εγκαίρως. 

Περαιτέρω, µε το άρθρο 13 παρ. 17 του νόµου ορίστηκε ότι στις προσλήψεις 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη θέσεων για την 

αντιµετώπιση περιοδικών ή εποχιακών αναγκών που δεν είναι δυνατόν να 

προγραµµατιστούν δύο τουλάχιστον µήνες πριν από τη χρονολογία που επιβάλλεται 

να γίνουν130 δεν θα εφαρµοζόταν το εν λόγω σύστηµα. Έτσι, το προσωπικό αυτό θα 

προσλαµβανόταν χωρίς διαδικασία µε επιλογή από το αρµόδιο όργανο του οικείου 

φορέα, το οποίο έπρεπε να εκτιµήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

υποψηφίων, λαµβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια. Είναι δε προφανές ότι η 

έλλειψη διαδικασίας και ειδικών κριτηρίων επιλογής κατέλειπε ευρύτατα πεδία 

διακριτικής ευχέρειας στο αρµόδιο όργανο και ως εκ τούτου ενδεχοµένως 

καταστρατήγησης των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσληψη του προσωπικού για την κάλυψη 

πρόσκαιρων ή εποχιακών ή άλλων παροδικών αναγκών µπορούσε να γίνει υπό την 

προϋπόθεση ότι η διάρκεια της εκάστοτε συναπτόµενης σύµβασης δεν θα 
																																																								
129	 Οι	 θέσεις	 αυτές	 καλύπτονταν	 από	 τους	 υποψήφιους	 του	 ειδικού	 πίνακα	 και	 μόνο	 εφόσον	
απέμεναν	κενές	θέσεις	από	τους	υποψήφιους	του	πίνακα	της	γενικής	κατηγορίας.	
130	Με	τη	ν	ίδια	διάταξη	τέθηκε	και	η	πρόσθετη	προϋπόθεση	οι	συμβάσεις	που	θα	συνάπτονταν	
να	μην	υπερβαίνουν	τους	τέσσερις	μήνες	ή	τα	ενενήντα	ημερομίσθια	ετησίως	εάν	η	απασχόληση	
ήταν	διακεκομμένη.	
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ξεπερνούσε σε διάρκεια το ένα έτος131 για τις πρόσκαιρες ανάγκες ή τους πέντε µήνες 

ή τα εκατό ηµεροµίσθια (εάν η απασχόληση είναι διακεκοµµένη) για τις περιοδικές ή 

εποχιακές ανάγκες132. Μάλιστα, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των 

διατάξεων αυτών, µε τη σύναψη περισσότερων διαδοχικών συµβάσεων, 

καθιερωνόταν πέραν της πειθαρχικής και ποινική ευθύνη των αρµοδίων οργάνων που 

τυχόν θα ενεργούσαν κατά παράβαση των διατάξεων αυτών133. 

 

2.3.4.3.	 	 Κατεπείγουσες	 υπηρεσιακές	 ανάγκες	 σε	 περίπτωση	 κένωσης	 θέσεων,	

πρόσληψη	 προσωπικού	 για	 κάλυψη	 πρόσκαιρων	 αναγκών	 ερευνητικών	

προγραμμάτων. 

Ακόµα, διατηρούνταν σε ισχύ διατάξεις προγενέστερων νόµων που ρύθµιζαν, 

κατά παρέκκλιση από το εισαγόµενο σύστηµα, το ζήτηµα της πρόσληψης 

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιµετώπιση 

κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που εµφανίζονταν σε περίπτωση κένωσης 

θέσεων134, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 

για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των ερευνητικών προγραµµάτων135. 

	

2.3.4.4.	 Έργα	 που	 εκτελούνται	 με	 αυτεπιστασία	 από	 Οργανισμούς	 Τοπικής	

Αυτοδιοίκησης	ή	δημοτικά		ή	κοινοτικά	νομικά	πρόσωπα	και	επιχειρήσεις.	

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνταν µε αυτεπιστασία από 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις ήταν δυνατή η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου136, µε απόφαση των 

δηµάρχων, των προέδρων κοινοτήτων και των προέδρων των διοικητικών 

																																																								
131	 Είναι	 αξιοσημείωτο	 ότι	 ο	 νομοθέτης	 θεωρεί	 εύλογο	 χρονικό	 διάστημα	 διάρκειας	 της	
σύμβασης	για	πρόσκαιρες	ανάγκες	το	ένα	έτος	και	μάλιστα	με	δυνατότητα	παράτασης	για	άλλο	
ένα	έτος		
132	 Είναι	 κοινώς	 γνωστό	 ότι	 οι	 διατάξεις	 αυτές	 δεν	 εφαρμόζονταν	στην	πράξη,	 καθόσον	 τα	 εν	
λόγω	 πρόσωπα	 προσλαμβάνονταν	 διαδοχικά	 για	 σημαντικά	 μεγαλύτερα	 χρονικά	 διαστήματα	
και	εν	τέλει	μονιμοποιούνταν	είτε	με	νομοθετική	ρύθμιση	είτε	μέσω	της	δικαστικής	οδού.	
133	Βλ.	άρθρο	13	παρ.	8	του	ν.	1735/1987.	
134	Βλ.	άρθρο	2	του	ν.	1057/1980	και	άρθρο	301	του	ν.	1188/1981,	όπου	προβλέπεται	η	τήρηση	
ειδικής	 διαδικασίας	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 θα	 έχει	 κινηθεί	 η	 νόμιμη	 διαδικασία	 για	 την	
πλήρωση	των	θέσεων	αυτών.	
135	Βλ.	άρθρο	19	του	ν.	1514/1985	και	άρθρο	24	του	ν.	1262/1982.	
136	Υπό	την	μόνη	προϋπόθεση	να	μην	επαρκεί	το	προσωπικό	που	διαθέτει	ο	φορέας	κατασκευής	
του	έργου.		



[ΤΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ,	1974-2011]	

Π.Μ.Σ.	Πολιτικής	
Ανάλυσης	και	Θεωρίας	

	

	 Σ τ έ φ α ν ο ς 	 Π ε τ ρ ο π ο υ λ ά κ ο ς 	 Σελίδα	43	

συµβουλίων των ως άνω νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων, χωρίς µάλιστα να 

καθορίζεται ειδικά ο αριθµός των προσώπων ή η διάρκεια απασχόλησης137.  

 

2.3.4.5.	Προσωπικό	για	την	κάλυψη	απρόβλεπτων	και	επειγουσών	αναγκών. 

Τέλος, διατηρήθηκαν σε ισχύ και οι διατάξεις που ρύθµιζαν τις προσλήψεις 

προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, µε µόνη 

πρόβλεψη την ρητή απαγόρευση παράτασης της αρχικής σύµβασης ή ανανέωσης µε 

τη σύναψη νέας σύµβασης πέρα από το ανώτατο προβλεπόµενο χρονικό όριο των 

οκτώ µηνών, προκειµένου να καλυφθεί η ίδια απρόβλεπτη και επείγουσα ανάγκη. 

Είναι δε ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο νοµοθέτης ρυθµίζει ρητά το ζήτηµα ως εάν να 

αποδέχεται ότι ήταν δυνατή η ανανέωση των συµβάσεων για την κάλυψη 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών διαρκείας. 

 

2.3.5.		Κριτική	αποτίμηση	του	εισαχθέντος	συστήματος.	

 Σύµφωνα µε έκθεση138 του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών 

Ερευνών (ΚΕΠΕ) σχετική µε την κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης της περιόδου 

εκείνης, εντοπίζεται η έλλειψη σχεδιασµού των απαιτούµενων θέσεων εργασίας και 

προτείνεται η καθιέρωση συστηµατικών διαδικασιών προγραµµατισµού του 

ανθρώπινου δυναµικού σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο µε διυπουργική 

συνεργασία, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε έκθεση για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 

δηµόσιας διοίκησης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης139, προτείνεται η 

εκλογίκευση της διαδικασίας προσλήψεων και τονίζεται η αξία της αντικειµενικότητας 

και της αµεροληψίας για την επιλογή των πιο άξιων µε κριτήριο τα τυπικά προσόντα 

(επιλογή του υποψηφίου µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία), ενώ δίδεται παράλληλα 

έµφαση στον προγραµµατισµό αναγκών προσωπικού µε ποιοτικούς όρους140. Σε κάθε 

περίπτωση, πρέπει να επισηµανθεί ότι τα συστήµατα επιλογής µε κριτήρια, ακόµα και 

όταν τα κριτήρια είναι τα πλέον κατάλληλα για την επιλογή σε συγκεκριµένες θέσεις 

																																																								
137	Τα	οποία	θα	πρέπει	να	προσδιορίζονται	από	τη	φύση	και	τις	ανάγκες	του	έργου	και	πάντοτε	
μέσα	στα	όρια	της	μελέτης	του.	
138	ΚΕΠΕ,	Δημόσια	Διοίκηση:	Έκθεση	για	το	Πρόγραμμα	1988-1992,	1988,	Αθήνα.	
139	Υπουργείο	Προεδρίας	της	Κυβέρνησης,	Έκθεση	για	τη	μεταρρύθμιση	και	τον	εκσυγχρονισμό	
της	Δημόσιας	Διοίκησης,	1990,	Αθήνα.	
140	Στη	συγκεκριμένη	έκθεση,	το	Υπουργείο	Προεδρίας	της	Κυβέρνησης	εμφανίζεται	ως	ένθερμος	
υποστηρικτής	 των	 διαγωνισμών	 (ως	 το	 πλέον	 αξιοκρατικό	 μέσο	 επιλογής	 προσωπικού),	
προοιωνίζοντας	την	εφαρμογή	του	νόμου	που	θεσπίστηκε	ακολούθως	(ν.	1943/1991). 
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και δεν αποτελούν προϊόν συναλλαγής και άσκησης ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής, 

δεν µπορούν να εντοπίσουν τις πραγµατικές ικανότητες των εκάστοτε υποψηφίων 

κατά το χρόνο διενέργειας της επιλογής, ενώ σε κάθε περίπτωση, επιτρέπουν την 

είσοδο στο δηµόσιο σε άτοµα που έχουν µεν αυξηµένα τυπικά προσόντα, πλην όµως 

στην πράξη ενδέχεται να µην έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες να εκπληρώσουν τα 

καθήκοντά τους.  

Σε κάθε περίπτωση, τα ίδια τα θεσπιζόµενα ακαδηµαϊκά κριτήρια, ελλείψει 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ουδέποτε µπόρεσαν να αποτυπώσουν 

και τις διαβαθµίσεις στην ποιότητα των κατεχόµενων τίτλων, οι οποίες σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Πράγµατι, ούτε όλα τα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα είναι του ίδιου επιπέδου, ούτε όλες οι βαθµολογίες απεικονίζουν τις ίδιες 

ικανότητες των εκάστοτε πτυχιούχων. Εντούτοις, µε το εισαχθέν σύστηµα όλοι οι 

τίτλοι αντιµετωπίζονταν ως εάν να προέρχονταν από εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε όµοια 

ποιότητα παρεχόµενων σπουδών, µε απλή διάκριση ανάλογα µε τον βαθµό. Σύµφωνα 

µε το σύστηµα αυτό ήταν προτιµότερο για ένα υποψήφιο να αποφοιτήσει από ένα 

πιο ‘εύκολο’ εκπαιδευτικό ίδρυµα, παρά να επιλέξει το δρόµο της αποφοίτησης -µε 

σαφώς µεγαλύτερη δυσκολία- από υψηλού κύρους και διεθνώς αναγνωρισµένης αξίας 

αντίστοιχο ίδρυµα της χώρας ή και του εξωτερικού. Η απλή και µόνο αξιολόγηση 

βάσει των τίτλων σπουδών ασφαλώς και δεν επιτρέπει την εξέταση και διαπίστωση 

των πραγµατικών γνώσεων που απέκτησαν οι εκάστοτε υποψήφιοι κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους. 
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2.4.	 ν.	 1943/1991	 «Εκσυγχρονισμός	 της	 οργάνωσης	 και	 λειτουργίας	 της	

δημόσιας	διοίκησης,	αναβάθμιση	του	προσωπικού	της	και	άλλες	συναφείς	

διατάξεις»141-Σύστημα	 διαγωνισμών	 με	 λήψη	 υπόψη	 και	 αντικειμενικών	

κριτηρίων	(για	προσδιορισμό	σειράς	επιτυχίας). 

2.4.1.	Εισαγωγή.	

Ο ν. 1943/1991 επαναφέρει το σύστηµα των διαγωνισµών, αποσκοπώντας 

στη διασφάλιση διαφάνειας, αντικειµενικότητας, αδιάβλητων και αξιόπιστων 

διαδικασιών, αποβλέποντας κυρίως στη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων 

για την υπηρεσία142. Ειδικότερα, µε τον νόµο αυτόν καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστηµα 

προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα143, µε τη διεξαγωγή πανελλήνιου δηµόσιου 

διαγωνισµού, ενώ για τον προσδιορισµό της σειράς επιτυχίας συνυπολογίζονταν και ο 

βαθµός του τίτλου σπουδών, η τυχόν κατοχή µεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων 

σπουδών και η εντοπιότητα  (µεικτό σύστηµα προσλήψεων)144. Εξάλλου, ο νόµος 

αυτός προέβλεπε και το σύστηµα των αµιγώς αντικειµενικών κριτηρίων για τη 

πλήρωση θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και θέσεων υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης145.  

2.4.2.	Πεδίο	εφαρμογής.	
Με τον νόµο αυτόν περιορίστηκε το διευρυµένο πεδίο εφαρµογής του 

συστήµατος προσλήψεων, που είχε εισαχθεί µε το ν. 1735/1987, καθόσον ορίστηκε 

ότι το καθιερούµενο ενιαίο σύστηµα προσλήψεων προσωπικού αφορά το σύνολο του 

δηµόσιου τοµέα, ο οποίος όµως είχε επαναοριοθετηθεί και περιοριστεί µε το άρθρο 

51 του ν. 1892/1990. Σε κάθε περίπτωση, ο νόµος αυτός ρύθµισε το σύστηµα 

προσλήψεων για όλες τις κύριες κατηγορίες προσωπικού (πανεπιστηµιακής, 

τεχνολογικής146, δευτεροβάθµιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης), ενώ περιέλαβε 

ρυθµίσεις και για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, για το προσωπικό για κάλυψη 

																																																								
141		Βλ.	ν.	1943/1991	(ΦΕΚ	Α’	50).	
142		Βλ.	άρθρο	14	παρ.	2	του	ν.	1943/1991.	
143		Βλ.	άρθρο	14	του	ν.	1943/1991.	
144		Βλ.	άρθρα	21	επ.	του	ν.	1943/1991.	
145	Βλ.	άρθρα	14	παρ.	3,	24	και	25	του	ν.	1943/1991,	αλλά	πρβλ.	και	την	παρ.	1	του	άρθρου	24,	
που	προβλέπει	τη	διεξαγωγή	δοκιμασίας	ειδικότητας	(τεστ).		
146	Για	πρώτη	φορά	παρατηρείται	διαχωρισμός	των	θέσεων	πανεπιστημιακής	και	τεχνολογικής	
εκπαίδευσης.	
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περιοδικών αναγκών, αλλά και για το προσωπικό για κάλυψη απρόβλεπτων ή 

επειγουσών αναγκών147. 

Εντούτοις, από το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού εξακολούθησε να 

εξαιρείται σχετικά σηµαντικός αριθµός λειτουργών και λοιπού προσωπικού του 

δηµοσίου148. Έτσι, από το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού εξαιρούνταν: 

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, οι ιατροδικαστές, το προσωπικό φύλαξης των φυλακών,  σωφρονιστικών 

και θεραπευτικών καταστηµάτων και της κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών, 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, 

β. Το ερευνητικό προσωπικό,  

γ. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Δηµοσίας Τάξης και 

Εµπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 

δ. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι εµπορικοί ακόλουθοι και οι 

ακόλουθοι τύπου, 

ε. Το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων, 

στ. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και οι δηµοσιογράφοι, 

ζ. Οι κληρικοί και το προσωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών Εκκλησιών ή Δογµάτων, 

η. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 

θ. Το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, 

ι. Οι µετακλητοί και µε θητεία υπάλληλοι, 

ια. Οι ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, 

ιβ. Προσωπικό µε ιδιάζουσα φύση και αποστολή, που ορίζεται µε κοινές αποφάσεις 

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου υπουργού, µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισµών149. 

																																																								
147	Βλ.	πάντως	και	π.δ.	410/1988,	με	το	οποίο	κωδικοποιήθηκαν	σε	ενιαίο	κείμενο	οι	διατάξεις,	
που	 αφορούσαν	 το	 προσωπικό	 με	 σχέση	 εργασίας	 ιδιωτικού	 δικαίου	 του	 Δημοσίου,	 των	
Οργανισμών	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 και	 των	 λοιπών	 νομικών	 προσώπων	 δημοσίου	 δικαίου.	
Εξάλλου,	 με	 τον	Κώδικα	αυτό,	 πέραν	 των	 όσων	προβλέπονταν	 στο	 άρθρο	 1	 του	 ν.	 993/1979,	
ορίστηκε	ότι	επιτρέπεται	η	πρόσληψη	προσωπικού	με	σχέση	εργασίας	ιδιωτικού	δικαίου	και	για	
την	 κάλυψη	 οργανικών	 θέσεων	 μερικής	 ή	 περιοδικής	 απασχόλησης	 για	 προσωπικό	
καθαριότητας	και	λοιπό	βοηθητικό	προσωπικό.			
148	Βλ.	άρθρο	28	του	ν.	1943/1991.	
149	 Στην	 περίπτωση	 αυτή	 η	 Κεντρική	 Επιτροπή	 Διαγωνισμών	 θα	 καθόριζε	 και	 τον	 τρόπο	
πρόσληψης	του	εν	λόγω	προσωπικού.	
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2.4.3.	Θεσπιζόμενο	σύστημα	προσλήψεων	(διαγωνισμών-επιλογής).	

Και µε τον νόµο αυτό διατηρήθηκε ο κεντρικός προγραµµατισµός των 

προσλήψεων150, ο οποίος γινόταν µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και Οικονοµικών και απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Ως τυπικά 

προσόντα διορισµού καθορίζονταν αποκλειστικά αυτά που αποδεικνύονταν µε τίτλους 

σπουδών151. Τη διεξαγωγή των πανελληνίων διαγωνισµών ανέλαβε και πάλι 

πενταµελής Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισµών152, η οποία για πρώτη φορά συγκροτείτο 

αµιγώς από πρόσωπα που δεν βρίσκονταν µέσα στην υπαλληλική ιεραρχία και δεν 

τελούσαν σε ιεραρχική σχέση µε τον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό153. Εξάλλου, οι προς 

πλήρωση θέσεις, που προκηρύσσονταν από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

µετά από γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισµών, διακρίνονταν µε βάση το 

απαιτούµενο ως τυπικό προσόν µορφωτικό επίπεδο των υποψηφίων σε θέσεις 

Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, 

ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).  

Ως προς το σύστηµα παρατηρείται ότι:  

Για την πλήρωση θέσεων πανεπιστηµιακής154, τεχνολογικής155 και 

δευτεροβάθµιας156 εκπαίδευσης οριζόταν ως ενιαίο σύστηµα η διενέργεια γραπτού 

διαγωνισµού µε εξέταση τόσο σε θέµατα γενικής παιδείας όσο και σε θέµατα 

ειδικότητας. Εξάλλου, για την κατάταξη στον οικείο πίνακα επιτυχίας 

συνυπολογιζόταν στο σύνολο της βαθµολογίας των γραπτών του υποψηφίου, ο 

βαθµός των τίτλων σπουδών του, καθώς και βαθµός για την εντοπιότητα. Ειδικότερα, 

																																																								
150	 Βλ.	 άρθρο	 15	 του	 ν.	 1943/1991,	 όπου	 προβλέπεται	 και	 η	 λήψη	 υπόψη	 της	 γνώμης	 των	
οικείων	 συνδικαλιστικών	 οργανώσεων	 κατά	 τον	 προγραμματισμό	 των	 προσλήψεων	 του	
τακτικού	προσωπικού.	
151	Βλ.	και	π.δ.	194/1988	«Καθορισμός	προσόντων	διορισμού	σε	θέσεις	δημοσίων	υπηρεσιών	και	
νομικών	προσώπων	δημοσίου	δικαίου».,	το	οποίο	καταργήθηκε	με	το	άρθρο	33	του	
μεταγενέστερου	π.δ.	50/2001.	
152	Βλ.	άρθρο	17	του	ν.	1943/1991	για	τη	σύνθεση	(ένας	ανώτατος	δικαστικός	λειτουργός	και	
τέσσερις	 καθηγητές	 Α.Ε.Ι.)	 και	 τις	 αρμοδιότητες	 της	 Επιτροπής	 αυτής	 και	 ιδίως	 παρ.	 7	 όπου	
προβλέπεται	και	η	ύπαρξη	τοπικών	τριμελών	επιτροπών.	
153	 Είναι	 προφανής	 η	 προσπάθεια	 συγκρότησης	 ενός	 ανεξάρτητου	 οργάνου,	 το	 οποίο	 θα	
λειτουργεί	ανεξάρτητα	και	με	όρους	αξιοκρατίας.	Προς	την	κατεύθυνση	αυτή	μάλλον	λειτουργεί	
και	 η	 πρόβλεψη	 ότι	 στις	 συνεδριάσεις	 της	 Επιτροπής	 θα	 παρίστανται	 και	 εκπρόσωποι	 των	
ΑΔΕΔΥ,	ΓΣΕΕ	και	των	κομμάτων	που	εκπροσωπούνται	στη	Βουλή.	
154	Βλ.	άρθρο	21	του	ν.	1943/1991.	
155	Βλ.	άρθρο	22	του	ν.	1943/1991,	όπου	γίνεται	παραπομπή	στο	άρθρο	21	του	αυτού	νόμου.	
156	 Βλ.	 άρθρο	 23	 του	 ν.	 1943/1991.	 Εξάλλου,	 με	 την	 παρ.	 2	 του	 αυτού	 άρθρου	 δινόταν	 η	
δυνατότητα	 σε	 κατόχους	 απολυτήριου	 τίτλου	 κατώτερης	 σχολής	 ή	 ακόμα	 και	 σε	 άτομα	 με	
τριετή	εμπειρία	να	συμμετέχουν	σε	διαγωνισμούς	 (παρά	τη	μη	κατοχή	τίτλου	δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης)	 και	 να	 καταλαμβάνουν	 θέσεις,	 εφόσον	 όμως	 δεν	 καλύπτονταν	 οι	 θέσεις	 από	
υποψήφιους	με	το	προσόντα	του	απολυτήριου	τίτλου	σχολείου	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης.	
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προβλεπόταν ότι η γραπτή βαθµολογία θα συµµετείχε µε ποσοστό 60% στον τελικό 

βαθµό, ο βαθµός του τίτλου σπουδών µε ποσοστό 25% και ο βαθµός της 

εντοπιότητας µε ποσοστό 15%157. Τέλος, στο συνολικό βαθµό των υποψηφίων (για 

θέσεις πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) προβλεπόταν η χορήγηση 

προσαύξησης ποσοστού 10% στην περίπτωση κατοχής µεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών και ποσοστού 20% στην περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος. 

Αντίθετα, για την πλήρωση θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης158 θεσπίστηκε 

ένα µεικτό σύστηµα κριτηρίων επαγγελµατικών (εµπειρία), εκπαιδευτικών (κατοχή 

τίτλου τεχνικής σχολής) και κοινωνικών (αριθµός τέκνων, εντοπιότητα). Εξάλλου, για 

τις τεχνικές ειδικότητες, προβλέφθηκε, πέραν των ως άνω κριτηρίων, ο 

συνυπολογισµός του βαθµού σε δοκιµασία (τεστ) ειδικότητας159. Ειδικότερα, η σειρά 

εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων καθοριζόταν από τον αριθµό των µονάδων που 

συγκέντρωναν. Έτσι, προβλεπόταν α) η χορήγηση τριών µονάδων για κάθε έτος 

εµπειρίας και µέχρι δεκαπέντε έτη (δηλαδή µέχρι 45 µονάδες), β) η χορήγηση είκοσι 

πέντε µονάδων, εφόσον ο υποψήφιος είχε απολυτήρια αναγνωρισµένης τεχνικής ή 

επαγγελµατικής σχολής, γ) η χορήγηση πέντε µονάδων για κάθε ανήλικο τέκνο (για 

τους γονείς), δ) η χορήγηση είκοσι µονάδων, εφόσον ο υποψήφιος υπέβαλε αίτηση 

στη νοµαρχία, όπου βρισκόταν ο δήµος ή η κοινότητα στα δηµοτολόγια των οποίων 

ήταν εγγεγραµµένος (εντοπιότητα) και ε) για τις τεχνικές ειδικότητες από τον 

υπολογισµό της βαθµολογίας στη δοκιµασία ειδικότητας, µε µέγιστο βαθµό το είκοσι. 

Εξάλλου, σε περίπτωση ισοβαθµίας υπερίσχυε όποιος είχε µεγαλύτερο χρόνο 

εµπειρίας και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας ο µεγαλύτερος (µε λήψη υπόψη της 

ακριβούς ηµεροµηνίας γέννησης και όχι απλώς του έτους).    

 

2.4.4.	Εξαιρέσεις	από	το	εισαχθέν	σύστημα.	

	 Από την εφαρµογή του συστήµατος προσλήψεων εξαιρούνταν οι περιπτώσεις 

πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, καθώς και η πρόσληψη 

προσωπικού για την κάλυψης παροδικής φύσης αναγκών ή απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών. Ειδικά δε, για τη πλήρωση θέσεων ειδικού επιστηµονικού 

																																																								
157	Για	τη	ρύθμιση	των	ειδικότερων	ζητημάτων	δινόταν	εξουσιοδότηση	για	έκδοση	Υπουργικής	
Απόφασης,	μετά	από	σύμφωνη	γνώμη	της	Κεντρικής	Επιτροπής	Διαγωνισμών.	
158	Με	απαιτούμενο	τυπικό	προσόν	τον	απολυτήριο	τίτλο	υποχρεωτικής	εκπαίδευσης.	
159	Σε	κάθε	περίπτωση,	η	Κεντρική	Επιτροπή	Διαγωνισμών	μπορούσε	να	καθορίζει	με	απόφασή	
της	και	πρόσθετα	κριτήρια	αξιολόγησης	των	υποψηφίων.	
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προσωπικού προβλέφθηκε ότι αυτή θα γινόταν µε επιλογή βάσει αντικειµενικών 

κριτηρίων160. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του νόµου, η πλήρωση των 

θέσεων αυτών ενεργείτο µε συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

των υποψηφίων. Ακόµα, χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προεδρίας της 

Κυβέρνησης να εκδώσει, µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής 

Διαγωνισµών, υπουργική απόφαση µε την οποία θα καθορίζονταν τα ειδικότερα 

θέµατα πλήρωσης των εν λόγω θέσεων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 

προβλεπόταν η δυνατότητα διεξαγωγής και προφορικής συνέντευξης161, ενώ την 

επιλογή των υποψηφίων θα έκαναν τριµελείς τουλάχιστον επιτροπές. 

Περαιτέρω, µε το άρθρο 29 του ανωτέρω νόµου, επιχειρήθηκε η διαµόρφωση 

του καθεστώτος που θα διέπει τους συµβασιούχους υπαλλήλους, οι οποίοι 

προσλαµβάνονταν πλέον ως ωροµίσθιοι162 για την κάλυψη εποχικών ή άλλων 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών163 στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η 

κάλυψη των αναγκών αυτών µε τακτικό προσωπικό ή µε άλλο προσφορότερο και 

οικονοµικότερο τρόπο. Σηµειωτέον ότι, οι ωροµίσθιοι απασχολούνταν µε σχέση που 

διεπόταν από τις διατάξεις τις κοινής εργατικής νοµοθεσίας. Πάντως και µε το νόµο 

αυτόν οριζόταν ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 

οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν τη δυνατότητα να προσλαµβάνουν 

προσωπικό για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 56-63 του π.δ. 410/1988. Εξάλλου, στο άρθρο 59 παρ. 4 του 

π.δ. αυτού οριζόταν ότι «η επιλογή ενεργείται ελεύθερα, κατά την κρίση του οργάνου 

που έχει το δικαίωµα πρόσληψης, δίχως διαδικασία». Με τον τρόπο αυτό 

παρασχέθηκαν ευρύτατα περιθώρια διενέργειας αναξιοκρατικών και χωρίς καµία 

διαδικασία προσλήψεων προσωπικού το οποίο, εν συνεχεία, µετά τη σύναψη 

διαδοχικών συµβάσεων τέτοιου τύπου (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου) 

επεδίωκε και αρκετές φορές πετύχαινε την µονιµοποίησή του είτε µε νοµοθετικές 

																																																								
160	Βλ.	άρθρο	14	παρ.	3	του	ν.	1943/1991.	
161	 Με	 την	 προφορική	 συνέντευξη	 θα	 δινόταν	 η	 δυνατότητα	 να	 διαπιστωθεί	 και	 η	 εν	 γένει	
προσωπικότητα	 των	υποψηφίων.	 Είναι	 η	πρώτη	φορά	που	 το	Δημόσιο	θα	 ‘έβλεπε’	 τα	 ίδια	 τα	
άτομα		που	θα	προσλάμβανε	πριν	από	την	πρόσληψή	τους.	
162	 Με	 το	 ίδιο	 άρθρο	 29	 καθιερώνεται	 η	 δυνατότητα	 των	 αρμοδίων	 υπηρεσιών	 αντί	 να	
προσλαμβάνουν	ωρομίσθιο	 προσωπικό,	 να	 αναθέτουν	 με	 μίσθωση	 έργου	 την	 εκτέλεση	πάσης	
φύσης	εργασιών	σε	ιδιώτες	επαγγελματίες	ή	εταιρείες	ή	επιχειρήσεις.		
163	 Βλ.	 άρθρο	 29	 του	 ν.	 1943/1991,	 όπου	 στην	 παράγραφο	 2	 προβλέπεται	 και	 ετήσιος	
προγραμματισμός	 για	 την	 απασχόληση	 ωρομισθίων	 και	 άρθρο	 30	 του	 αυτού	 νόμου	 που	
προβλέπει	τη	δυνατότητα	πρόσληψης	για	την	κάλυψη	απρόβλεπτων	και	επειγουσών	αναγκών. 



[ΤΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ,	1974-2011]	

Π.Μ.Σ.	Πολιτικής	
Ανάλυσης	και	Θεωρίας	

	

	 Σ τ έ φ α ν ο ς 	 Π ε τ ρ ο π ο υ λ ά κ ο ς 	 Σελίδα	50	

ρυθµίσεις είτε δικαστικά, µέσω της επίκλησης των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας. 

 

2.4.5.	Κριτική	αποτίμηση	του	εισαχθέντος	συστήματος.	

Με το εισαχθέν σύστηµα επιχειρήθηκε η θέσπιση ενός αντικειµενικού τρόπου 

διενέργειας των προσλήψεων µε διαγωνισµό, µέσω του οποίου θα εξετάζονταν και θα 

διαπιστώνονταν οι πραγµατικές ικανότητες των υποψηφίων. Μάλιστα, τη διενέργεια 

των διαγωνισµών αυτών θα αναλάµβανε όργανο-επιτροπή, του οποίου τα µέλη ήταν 

εκτός της ιεραρχίας του Δηµοσίου και ως εκ τούτου, θεωρητικώς, θα δρούσαν 

αντικειµενικά, αδιάβλητα και χωρίς να µπορούν να επηρεαστούν από πολιτικές ή 

άλλες πιέσεις.  

Εντούτοις, όπως τονίζει και η έκθεση Δεκλερή, το σύστηµα αυτό εξακολουθεί 

να εµφανίζει ελλείµµατα σε επίπεδο αξιοκρατίας, ενώ, προκειµένου να κατοχυρωθεί 

ένα γνήσιο αξιοκρατικό σύστηµα στελέχωσης της δηµόσιας διοίκησης, κρίνεται 

αναγκαίο να ανασυσταθεί ανεξάρτητη αρχή διοίκησης προσωπικού κατά το πρότυπο 

του καταργηθέντος Ανωτάτου Συµβουλίου Διοίκησης Προσωπικού ή του αντίστοιχου 

αµερικανικού Office of Personnel Managment164. Χαρακτηριστικά δε αναφέρεται ότι 

από τη στιγµή που καταργήθηκε το Ανώτατο Συµβούλιο Διοίκησης Προσωπικού 

κατέστη επίµαχο το σύστηµα προσλήψεων του διοικητικού προσωπικού «που ήτο 

ανέκαθεν εκτεθειµένο στην πίεση της πολιτικής πατρωνείας».  

Σε κάθε περίπτωση, παρατηρείται ότι το βασικό πρόβληµα και του εν λόγω 

εισαχθέντος συστήµατος προσλήψεων δεν ήταν τόσο το ίδιο το σύστηµα όσο τα 

ευρύτατα περιθώρια που άφηνε για προσλήψεις εκτός των προβλεποµένων από αυτό 

διαδικασιών165. 

 

 

 

	

																																																								
164	 Έκθεση	 Επιτροπής	 Μ.	 Δεκλερή,	 οπ.π.,	 Ελληνική	 Διοίκηση:	 Πρώτο	 Πρόγραμμα	 Διοικητικού	
Εκσυγχρονισμού	1992-1995,	1992,	Εθνικό	Τυπογραφείο,	Αθήνα..	
165	 Στην	ως	 άνω	 έκθεση	 επισημαίνεται	 χαρακτηριστικά	 ότι	 σύμφωνα	 με	 υπολογισμούς	 πλέον	
των	μισών	υπηρετούντων	υπαλλήλων	έχει	 εισχωρήσει	στη	δημόσια	διοίκηση	«με	την	γνωστήν	
μέθοδον	παραβιάσεως	των	πυλών	της,	δηλ.	Με	τον	διορισμόν	των	ως	‘εκτάκτων’	ή	‘ημερομισθίων’	,	
την	 εν	 συνεχεία	 ‘μονιμοποίησή’	 των	 ,	 την	 ‘αναγνώριση	 προϋπηρεσίας’,	 και	 τελικώς	 την	 ‘ένταξή’	
των	στις	ανώτερες	και	ανώτατες	κατηγορίες	προσωπικού»	
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2.5. Ο.	ν.	2190/1994	«Σύσταση	ανεξάρτητης	αρχής	για	την	επιλογή	του	

προσωπικού	 και	 ρύθμιση	 θεμάτων	 διοίκησης166».	 Μεικτό	 σύστημα	

διαγωνισμών	και	επιλογής	με	κριτήρια.		

2.5.1. Εισαγωγή.	
Ο ν. 2190/1994167 διατήρησε το σύστηµα των διαγωνισµών που είχε 

επανεισαχθεί µε τον ν. 1943/1991, προβλέποντας κοινούς, διαγωνισµούς για 

ορισµένη  υπηρεσία και ειδικούς διαγωνισµούς. Ταυτόχρονα όµως εισήχθη και 

διευρυµένο σύστηµα προσλήψεων µε σειρά προτεραιότητας βάσει µοριοδοτούµενων 

κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση, ο νόµος αυτός αποτέλεσε τοµή στα µέχρι τότε κατά 

καιρούς ισχύοντα συστήµατα προσλήψεων, καθώς ιδρύθηκε ειδική ανεξάρτητη αρχή 

(Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού-ΑΣΕΠ168) για τη διενέργεια και διεξαγωγή 

των προσλήψεων. Η ίδρυση του ΑΣΕΠ είχε ως προφανή στόχο την αποξένωση της 

εκάστοτε Κυβέρνησης από τις προσλήψεις169, καθόσον διατηρήθηκε µόνο η 

αρµοδιότητα λήψης απόφασης για το εάν θα γίνουν προσλήψεις και πόσες, σε ποιες 

υπηρεσίες, κλάδους και ειδικότητες, ενώ την υπόλοιπη διαδικασία από τη διεξαγωγή 

των εξετάσεων µέχρι και τον καθορισµό των διοριστέων ανέλαβε το ΑΣΕΠ170.  

Ειδικότερα, µε το νόµο αυτό προβλέφθηκε ότι το ΑΣΕΠ, ως ανεξάρτητη αρχή, 

δεν υπαγόταν σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή, ενώ οι 

πράξεις του δεν υπόκειντο και σε κανενός είδους ιεραρχικό έλεγχο (ούτε από άποψη 

																																																								
166		Βλ.	ν.	2190/1994	(ΦΕΚ	Α’	28).	
167	Ο	νόμος	αυτός,	με	πληθώρα	τροποποιήσεων,	ισχύει	μέχρι	και	σήμερα,	αποτελώντας	το	ισχύον	
σύστημα	προσλήψεων.	
168	 Το	 ΑΣΕΠ	 από	 τον	 ιδρυτικό	 του	 κιόλας	 νόμο	 είναι	 επιφορτισμένο	 με	 τη	 διενέργεια	 ή	
τουλάχιστον	 την	 εποπτεία	σημαντικού	μέρους	 των	προσλήψεων	 του	 δημοσίου	 τομέα.	 Για	 την	
εκπλήρωση	 της	 αποστολής	 του	 έχει	 εξοπλιστεί	 με	 ειδικές	 εγγυήσεις	 ανεξαρτησίας,	 ενώ	 οι	
πράξεις	του	δεν	υπόκεινται	σε	ιεραρχικό	έλεγχο	(νομιμότητας),	αλλά	μόνο	σε	δικαστικό	έλεγχο.	
Εξάλλου,	 το	 ΑΣΕΠ	 διαθέτει	 κανονιστική,	 ελεγκτική	 και	 περιορισμένη	 κυρωτική	 αρμοδιότητα,	
οικονομική	αυτονομία	με	δικό	του	προϋπολογισμό	(ΑΣΕΠ,	Ετήσια	Έκθεση	2010,	Μάρτιος	2011,	
Αθήνα).	Βλ.	και	άρθρα	4	επ.	για	την	συγκρότηση,	λειτουργία	κ.λπ.	του	ΑΣΕΠ.	Αξίζει	να	σημειωθεί	
ότι	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 7	 παρ.	 3	 και	 4	 του	 νόμου	 η	 επιλογή	 των	 προσώπων	 που	 θα	
στελέχωναν	τη	γραμματεία	του	ΑΣΕΠ	θα	γινόταν	(χωρίς	να	προβλέπεται	κάποια	συγκεκριμένη	
διαδικασία)	 από	 την	 ολομέλεια	 του	 Συμβουλίου	 από	 μετατασσόμενους	 υπαλλήλους	 ή	 και	 το	
πρώτον	διοριζόμενους.	
169	Σύμφωνα	με	την	αιτιολογική	(εισηγητική)	έκθεση	του	νόμου	2190/1994	αναφέρεται	ότι:	«το	
νομοσχέδιο…	 αποξενώνει	 την	 Κυβέρνηση	 από	 την	 οποιαδήποτε	 εμπλοκή	 ή	 παρέμβαση	 στις	
προσλήψεις	είτε	τακτικού	προσωπικού	είτε	συμβασιούχων	ορισμένου	χρόνου	και	καταργεί	τυπικά	
και	ουσιαστικά	το	ρουσφέτι	που	αποτέλεσε	μόνιμη	πληγή	του	πολιτικοκοινωνικού	και	διοικητικού	
μας	συστήματος».			
170	Βλ.	αιτιολογική	(εισηγητική)	έκθεση	του	ν.	2190/1994.	Πρβλ.	άρθρο	3	του	ν.	2190/1994	και	
ιστοσελίδα	του	ΑΣΕΠ	(www.asep.gr)	για	τις	αρμοδιότητες	που	αυτό	έχει. 
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νοµιµότητας171). Οι αρµοδιότητες του νέου οργάνου εκτείνονταν από την προκήρυξη 

για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού (εφόσον πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις του νόµου) µέχρι και τον καθορισµό των διοριστέων172. Εξάλλου, στις 

περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, το ΑΣΕΠ είχε την 

αρµοδιότητα, µετά από έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων και του σεβασµού 

των περιορισµών που προβλέπονταν στο άρθρο 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος, 

να εκφέρει γνώµη προς το όργανο που ενέκρινε ή αποφάσισε τις προσλήψεις, να 

εισηγείται τροποποίηση και να τη γνωστοποιεί στον Πρωθυπουργό και τη Βουλή173. 

Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι αρχικά το ΑΣΕΠ δεν είχε αρµοδιότητα ούτε να 

λειτουργεί προληπτικά, ούτε όµως και, λειτουργώντας κατασταλτικά, να ακυρώνει ή 

επιβάλει την τροποποίηση των προσλήψεων αυτών. 

Ακόµα, αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ΑΣΕΠ προβλέφθηκε η λειτουργία Γραφείου 

Επιθεώρησης µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, α) τον έλεγχο της πραγµατοποίησης 

αυθαίρετων διορισµών ή προσλήψεων προσωπικού, που υπαγόταν στο ν. 2190/1994, 

β) τον έλεγχο της τήρησης των περιορισµών του νόµου ως προς την επιτρεπόµενη 

διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγµατος 

και γ) τον έλεγχο της τήρηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη 

παροδικής φύσης αναγκών και γενικών των διατάξεων που ρυθµίζουν την 

απασχόληση του προσωπικού αυτού. Εξάλλου, ενώ  στις περιπτώσεις β’ και γ’ 

προβλεπόταν η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου και αυτεπαγγέλτως, για την 

περίπτωση α΄ ορίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει σχετικό ερώτηµα προς το ΑΣΕΠ, µε 

αναφορά και των ενδείξεων που τεκµηριώνουν τα σχετικό αίτηµα. Σε κάθε 

περίπτωση, οι έλεγχοι αυτοί οδηγούσαν στην σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης που θα 

µπορούσε να λειτουργήσει και ως ανακριτικό πόρισµα στις περιπτώσεις άσκησης 

πειθαρχικής δίωξης κατά συγκεκριµένων προσώπων174. Τέλος, προβλέφθηκε η 

σύνταξη και υποβολή (στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής) ετήσιας 

																																																								
171	Βλ.	άρθρο	2	παρ.	1	του	ν.	2190/1994.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	με	την	παρ.	2	του	αυτού	άρθρου	
ορίστηκε	ότι	αποκλειστική	αποστολή	του	ΑΣΕΠ	θα	ήταν	η	εφαρμογή	των	νόμων	και	κανονισμών	
που	διέπουν	την	επιλογή	των	διοριστέων	στις	δημόσιες	υπηρεσίες,	στους	οργανισμούς	τοπικής	
αυτοδιοίκησης	 κ.λπ.	 Με	 μια	 διαφορετική	 ανάγνωση	 της	 εν	 λόγω	 ρύθμισης	 θα	 μπορούσε	 να	
υποστηριχθεί	 η	 άποψη	 ότι	 παρότι	 άλλαξε	 το	 όργανο	 διενέργειας	 των	 προβλεπόμενων	
διαδικασιών	πρόβλεψης,	 εντούτοις	ο	καθορισμός	τους	 (που	συνήθως	έχει	μεγάλη	σημασία	και	
για	 την	 διασφάλιση	 του	 	 αδιάβλητου	 και	 της	 αξιοκρατίας)	 παρέμεινε	 υπόθεση	 της	 εκάστοτε	
κυβερνητικής	πλειοψηφίας.	
172	Βλ.	άρθρο	3	παρ.	1	του	ν.	2190/1994.	
173	Βλ.	άρθρο	3	παρ.	3	του	ν.	2190/1994.	
174	Βλ.	άρθρο	8	παρ.	3	και	4	του	ν.	2190/1994.	
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έκθεσης για τις εργασίες του ΑΣΕΠ, µε γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα 

αντικείµενα της αρµοδιότητάς του175. 

 

2.5.2.	Πεδίο	εφαρμογής	(του	αρχικά	ισχύοντος	ν.	2190/1994).	

Με Το άρθρο 14 παρ. 1 του νόµου προβλέφθηκε ότι στη διαδικασία 

πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ υπάγονταν οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού, 

συµπεριλαµβανόµενης της ΚΕΔΚΕ και των τοπικών ενώσεων δήµων και κοινοτήτων, 

οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 

ανήκαν στο κράτος ή επιχορηγούνταν τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή 

το κράτος κατείχε το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου, καθώς και τα 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα ή 

επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισµού τους ή τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα κατείχαν το 51% τουλάχιστον 

του µετοχικού τους κεφαλαίου. 

Εντούτοις, από το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού εξακολούθησε να 

εξαιρείται σχετικά σηµαντικός αριθµός λειτουργών και λοιπού προσωπικού του 

δηµοσίου176. Έτσι, από το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού εξαιρούνταν: 

α. To προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων, 

β. Οι δικαστικοί λειτουργοί177 και το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους και οι ιατροδικαστές. 

γ. Τα µέλη του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εκτός του 

διοικητικού προσωπικού, τα αντίστοιχα των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων της δηµόσιας εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό των Σχολών 

των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Εµπορικής Ναυτιλίας, 
																																																								
175	Βλ.	άρθρο	10	του	ν.	2190/1994.	Σχετικά	με	τις	 εκθέσεις	αυτές	και	τα	πορίσματά	τους,	που	
αποτελούν	χρήσιμο	στοιχείο	για	την	εξέταση	της	εφαρμογής	των	ισχύοντος	θεσμικού	πλαισίου	
προσλήψεων	βλ.	κατωτέρω.	
176	Βλ.	άρθρο	14	παρ.	 2	 του	 ν.	 2190/1994,	 το	οποίο,	 εν	συνεχεία,	 τροποποιήθηκε	με	πληθώρα	
νόμων	που	 εξαιρούσαν	διάφορες	κατηγορίες	από	την	 εφαρμογή	του	 (π.χ.	άρθρα	6	παρ.	 του	ν.	
2256/1994,	1	παρ.	7	του	ν.	2527/1997,	11	παρ.	1	του	ν.	2623/1998,	20	παρ.	4	του	ν.	2738/1999	
κ.λπ.).	 Για	 μια	 συνολική	 επισκόπηση	 του	 ζητήματος	 βλ.	 στο,	 Ειδική	 Έκθεση	 «Προσλήψεις	 στο	
Δημόσιο	Τομέα,	Οι	εκτός	ελέγχου	του	ΑΣΕΠ	διαδικασίες»,	Αθήνα	2006,	ιδίως	σελ.	13-57.	
177	 Με	 τον	 ν.	 2236/1994	 ιδρύθηκε	 η	 Εθνική	 Σχολή	 Δικαστών	 και	 ρυθμίστηκαν	 τα	 ζητήματα	
εισαγωγής	σε	αυτήν.	Ο	νόμος	αυτός	έχει	ήδη	αντικατασταθεί	με	το	ν.	3689/2008.		
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δ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, 

ιδρυµάτων και ινστιτούτων, 

ε. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Δηµοσίας Τάξης και 

Εµπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 

στ. Οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου, του κλάδου εµπειρογνωµόνων, της 

Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

το προσωπικό του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών του Υπουργείου Εξωτερικών και το 

επιτοπίως προσλαµβανόµενο προσωπικό του κλάδου της εξωτερικής υπηρεσίας του 

ίδιου Υπουργείου, 

ζ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων, που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 

η. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των λοιπών 

Εκκλησιών, δογµάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών 

θρησκειών, 

θ. Οι λογοτέχνες ,καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις προσιδιάζουσες 

σε αυτή τους την ιδιότητα, 

ι. Οι πιλότοι της Ολυµπιακής Αεροπορίας, οι πλοηγοί κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί 

της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλης 

πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές-µεσολαβητές του Οργανισµού Μεσολάβησης και 

Διαιτησίας, 

ια. Οι µετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, 

ιβ. Οι απευθείας διοριζόµενοι σε διευθυντικούς βαθµούς ή καθήκοντα, 

ιγ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή και όσοι δεν αποκτούν ιδιότητα 

υπαλλήλου ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας178 και  

ιδ. Το προσωπικό των αµιγών ή µεικτών επιχειρήσεων οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 Ακόµα, ορίστηκε ρητά ότι η εφαρµογή του εν λόγω νόµου στις τράπεζες και 

τις θυγατρικές τους εταιρείες θα περιοριζόταν στις προσλήψεις σε εισαγωγικό βαθµό 

όλων των κατηγοριών, για τις οποίες τα ζητούµενα προσόντα θα ήταν τα ειδικώς 

οριζόµενα στο άρθρο 15 παρ. 1 του εν λόγω νόµου179. 

 
																																																								
178	 Προβλέφθηκε	 πάντως	 ότι	 κάθε	 μετατροπή	 που	 θα	 προσέδιδε	 ή	 υπέκρυπτε	 σχέση	
εξαρτημένης	 εργασίας	 ή	 ιδιότητα	 υπαλλήλου	 για	 τη	 εν	 λόγω	 κατηγορία	 προσωπικού	 θα	 ήταν	
άκυρη	και	θα	επέσυρε	τις	κυρώσεις	του	άρθρου	15	του	ν.	1735/1987.		
179	 Κατά	 συνέπεια	 δεν	 εφαρμόζονταν	 σε	 αρκετές	 περιπτώσεις	 προσλήψεων,	 όπως	 επί	
παραδείγματι	για	τις	προσλήψεις	προσωπικού	κατηγορίας	υποχρεωτικής	εκπαίδευσης.	
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2.5.3.	Θεσπιζόμενο	σύστημα	προσλήψεων.	

 Με τον ν. 2190/1994 θεσπίστηκε η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων, αφενός, 

µε γραπτό διαγωνισµό και, αφετέρου µε καθορισµένη σειρά προτεραιότητας, 

σύµφωνα πάντως µε τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονταν από τις οικείες 

διατάξεις. Έτσι, µε τον νόµο αυτόν εισήχθη ένα µεικτό σύστηµα προσλήψεων, το 

οποίο προέβλεπε τόσο τη διενέργεια γραπτών διαγωνισµών180 (κοινών για πλείονες 

υπηρεσίες ή νοµικά  πρόσωπα, διαγωνισµών για ορισµένη υπηρεσία ή νοµικό 

πρόσωπο και ειδικών για κλάδο ή ειδικότητα181) όσο και την πλήρωση θέσεων βάσει 

προτεραιότητας182 (σύστηµα κριτηρίων). Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση 

κατάταξης βάσει κριτηρίων ως βασικό κριτήριο επιλέχθηκε για τους µεν υποψηφίους 

για θέσεις µε απαιτούµενο τυπικό προσόν τίτλο σπουδών δευτεροβάθµιας ή 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το έτος κτήσεως του τίτλου σπουδών183, για τους δε 

υποψηφίους για θέσεις µε απαιτούµενο τυπικό προσόν απολυτήριο τίτλο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα κοινωνικά κριτήρια (πολυτεκνία κ.λπ)184.  

 

2.5.3.1.	Πλήρωση	θέσεων	με	διαγωνισμό.	

	 Ως κριτήριο για την πλήρωση θέσεων (τακτικού προσωπικού ή/και 

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) µε γραπτό 

διαγωνισµό (ή µε επιλογή) προβλέφθηκε το είδος του τυπικού προσόντος που 

απαιτείτο για τη διενέργεια του εν λόγω διορισµού185 και όχι οι εκάστοτε 

συγκεκριµένες θέσεις οι οποίες πληρούνταν. Επιπλέον, για ειδικές κατηγορίες 

προσωπικού, προβλέφθηκε και η, επιπροσθέτως του γραπτού διαγωνισµού, 

διενέργεια προφορικής εξέτασης186. Τέλος, προβλέφθηκε η δυνατότητα να ζητηθεί187 

																																																								
180	 	Βλ.	άρθρο	15	του	ν.	2190/1994.	Πρβλ.	άρθρο	15	παρ.	3,	όπου	προβλέπεται	η	κατ’	εξαίρεση	
διενέργεια	πρόσθετης	προφορικής	εξέτασης.	
181	 Βλ.	 άρθρο	 15	 παρ.	 7	 του	 ν.	 2190/1994	 όπου	 αναφέρεται	 ότι	 ειδικώς	 για	 την	 πλήρωση	 με	
διαγωνισμό	θέσεων	των	ο.τ.α.	οι	εκάστοτε	διαγωνισμοί	γίνονται	μόνο	για	ο.τ.α..	
182	Βλ.	άρθρο	18	του	ν.	2190/1994.	
183	Βλ.	άρθρο	18	παρ.	6	του	ν.	2190/1994.	
184	Βλ.	άρθρο	18	παρ.	8	του	ν.	2190/1994.	
185	Βλ.	άρθρο	15	παρ.	1	περ.	α΄-γ’	του	ν.	2190/1994,	όπου	καθορίζονται	τα	προσόντα	διορισμού-
τίτλοι,	οι	οποίοι,	όταν	απαιτούνται,	άγουν	σε	διενέργεια	διαγωνισμού.	Σύμφωνα	με	την	παρ.	2	
του	 ίδιου	 άρθρου	 εάν	 στα	 κατά	 την	 προκήρυξη	 τυπικά	 προσόντα	περιλαμβάνονταν	 και	 άλλοι	
τίτλοι	 σπουδών	 του	 άρθρου	 18	 παρ.	 1	 (όπου	 προβλεπόταν	 η	 πλήρωση	 θέσεων	 βάσει	
προτεραιότητας)	οι	θέσεις	πληρούνταν	σε	κάθε	περίπτωση	με	διαγωνισμό.	
186	 Η	 εξέταση	 αυτή	 προβλεπόταν	 στις	 περιπτώσεις	 πλήρωσης	 θέσεων	 μεταφραστών,	
διερμηνέων,	 μεταφραστών-διερμηνέων,	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 του	 Υπουργείου	 Εξωτερικών	
και	θέσεων	για	τις	οποίες	πέραν	του	τίτλου	σπουδών	απαιτείτο	και	ορθοφωνία.	
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η διενέργεια γραπτού διαγωνισµού και για κλάδους ή ειδικότητες για τους οποίους 

(λόγω των απαραίτητων τυπικών προσόντων διορισµού) δεν απαιτείτο διαγωνισµός. 

 Οι διαγωνισµοί διακρίνονταν σε κοινούς, όταν διεξάγονταν για περισσότερες 

υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα, σε διαγωνισµούς για ορισµένη υπηρεσία ή νοµικό 

πρόσωπο, καθώς και σε ειδικούς, για κλάδο ή ειδικότητα. Ειδικώς όµως για την 

πλήρωση µε διαγωνισµό θέσεων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ως άνω 

διαγωνισµοί γίνονταν µόνο για ο.τ.α. (και όχι και για άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή 

νοµικά πρόσωπα).  

 Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων γινόταν από το ΑΣΕΠ ύστερα από 

απόφαση ή και έγκριση των αρµοδίων οργάνων ή διοικήσεων. Περίληψη της 

προκήρυξης δηµοσιευόταν σε εφηµερίδες (των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και 

τοπικές της έδρας του νοµού που αφορούσαν οι προς πλήρωση θέσεις), αναρτάτο 

στα καταστήµατα των εκάστοτε νοµαρχιών, ενώ περιληπτική ανακοίνωσή της γινόταν 

και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα188. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάθε υποψήφιος 

είχε δικαίωµα να υποβάλει αίτηση σε µία µόνο νοµαρχία και για όλες τις θέσεις που 

ήταν κατανεµηµένες σε αυτήν189. Έτσι, αντί οι υποψήφιοι να θέτουν υποψηφιότητα 

µε κριτήριο τις προς πλήρωση θέσεις που τους ενδιέφεραν, επέλεγαν τη νοµαρχία-

γεωγραφική περιοχή που επιθυµούσαν να υπηρετήσουν ανεξάρτητα από τις θέσεις 

που εντέλει θα καταλάµβαναν ή, σε αρκετές περιπτώσεις, επέλεγαν τη νοµαρχία όπου 

προκηρύσσονταν οι περισσότερες θέσεις προκειµένου να αυξήσουν τις πιθανότητές 

τους. Σε κάθε περίπτωση, προβλεπόταν η υποχρέωση του υποψηφίου να δηλώσει µε 

την αίτησή του και τη σειρά προτίµησης των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων που 

επιθυµούσε να διοριστεί. 

 Τη διενέργεια των διαγωνισµών ανέλαβε κεντρική επιτροπή, υποβοηθούµενη 

από τοπικές (κατά νοµαρχίες) επιτροπές, συγκροτούµενες άπασες από το ΑΣΕΠ190. 

Μάλιστα, προκειµένου να διασφαλιστεί τα αδιάβλητο, προβλέφθηκε ότι οι τοπικές 

επιτροπές κάθε νοµαρχίας συγκροτούνταν από υπαλλήλους άλλης νοµαρχίας, το ίδιο 
																																																																																																																																																															
187	 Το	 σχετικό	 αίτημα,	 που	 τελούσε	 υπό	 την	 έγκριση	 του	 ΑΣΕΠ,	 μπορούσαν	 να	 υποβάλουν	 οι	
υπηρεσίες	και	τα	νομικά	πρόσωπα	του	άρθρου	14	παρ.	1	του	εν	λόγω	νόμου.	
188	Βλ.	άρθρο	16	του	ν.	2190/1994.	
189	 Βλ.	 ΣτΕ(Ολομ)	 2396/2004,	 τνπ	ΝΟΜΟΣ,	 με	 την	 οποία	 οι	 εν	 λόγω	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 16	
παρ.	 5	 και	 6	 του	 ν.	 2190/1994	 κρίθηκαν	 αντισυνταγματικές	 και	 αντίθετες	 στην	 αρχή	 της	
αξιοκρατίας,	δοθέντος	του	ότι	κατ’	ουσίαν	επέτρεπαν	τον	διορισμό	προσώπων	με	χαμηλότερη	
βαθμολογία	 αντί	 άλλων	 που	 είχαν	 υψηλότερη	 απλώς	 και	 μόνο	 επειδή	 οι	 τελευταίοι	 είχαν	
δηλώσει	θέσεις	σε	άλλη	νομαρχία	παρά	το	γεγονός	ότι	επρόκειτο	για	πανελλήνιο	διαγωνισμό.			
190	 Βλ.	 άρθρο	 17	 παρ.	 1	 του	 ν.	 2190/1994	 όπου	 ρυθμίζονται	 τα	 θέματα	 συγκρότησης	 των	
οικείων	επιτροπών.	
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δε ίσχυε και για βαθµολογητές, αναβαθµολογητές και υπεύθυνους για την εποπτεία 

των διαγωνιζοµένων. Σε κάθε περίπτωση, τα αφορώντα τη σύνθεση και λειτουργία 

των επιτροπών, τη διεξαγωγή των διαγωνισµών και την επιτυχία σε αυτούς, τον 

καθορισµό της εξεταστέας ύλης191, τους βαθµολογητές και αναβαθµολογητές, τον 

τρόπο βαθµολόγησης, τη χρήση ή µη συντελεστών επί της βαθµολογίας και τη 

διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια, θα καθορίζονταν µε κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, που θα εκδιδόταν µετά από πρόταση του ΑΣΕΠ192.  

 Ως προς την κατάταξη των υποψηφίων, ορίστηκε ότι όσοι συγκέντρωναν τη 

βαθµολογία της καθορισµένης βάσης, κατατάσσονταν σε πίνακες επιτυχίας κατά 

φθίνουσα σειρά βαθµολογίας (από την υψηλότερη βαθµολογία προς τη χαµηλότερη). 

Περαιτέρω, για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας των διαγωνιζοµένων 

προβλέφθηκε και ο συνυπολογισµός διαφόρων κριτηρίων193, τα οποία, εφόσον 

συνέτρεχαν, προσέδιδαν ποσοστιαία αύξηση της βαθµολογίας του εκάστοτε 

υποψηφίου. Τα κριτήρια αυτά ήταν κοινωνικά (συνταξιοδοτούµενοι ανάπηροι 

πολέµου και τέκνα αυτών, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, γονείς, άγαµες µητέρες 

κ.λπ.), ακαδηµαϊκά (κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος) και 

εντοπιότητας (κάτοικοι και δηµότες δήµου ή κοινότητας πληθυσµού κάτω των 5.000 

κατοίκων κ.λπ.).  Η καθιέρωση των κριτηρίων αυτών ασφαλώς και επέφερε αλλοίωση 

του εισαγόµενου συστήµατος των διαγωνισµών, καθιστώντας το µεικτό.  

 

2.5.3.2.	Πλήρωση	θέσεων	με	επιλογή.	

	 Η πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας (µε επιλογή) αρχικά προβλέφθηκε 

στις περιπτώσεις διορισµού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού και µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις για τις οποίες ως τυπικό 

προσόν απαιτείτο τίτλος σπουδών δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

συγκεκριµένης ειδικότητας ή κατεύθυνσης194, καθώς και για τις περιπτώσεις που ως 

																																																								
191	 Σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 17	 παρ.	 3	 του	 ν.	 2190/1994,	 η	 υπηρεσία,	 το	 νομικό	 πρόσωπο	 ή	 ο	
οργανισμός	 τοπικής	 αυτοδιοίκησης,	 που	 κινούσε	 τη	 διαδικασία	 πλήρωσης	 θέσεων,	 είχε	 τη	
δυνατότητα	να	υποδείξει	και	εξεταστέα	στον	οικείο	διαγωνισμό	ύλη.	
192	 Σε	 εκτέλεση	 αυτής	 της	 εξουσιοδοτικής	 διάταξης	 εκδόθηκε	 αρχικά	 η	 με	 αριθμό	
ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ.1/24061οικ./1994	 (ΦΕΚ	 Β’	 657)	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Προεδρίας	 της	
Κυβέρνησης,	 εν	 συνεχεία	 δε	 εκδόθηκε	 πληθώρα	 αποφάσεων	 που	 τροποποιούσαν	 ή	
αντικαθιστούσαν	τις	εκάστοτε	προϊσχύουσες.	
193	Βλ.	άρθρο	17	παρ.	8	του	ν.	2190/1994.	
194	Βλ.	άρθρο	18	ν.	2190/1994.	
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τυπικό προσόν αρκούσε ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στις 

περιπτώσεις αυτές η προτεραιότητα καθοριζόταν βάσει πινάκων στους οποίους 

κατατάσσονταν οι υποψήφιοι.  

 Όσον αφορά τις θέσεις όπου ως τυπικό προσόν απαιτείτο τίτλος σπουδών 

δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η προτεραιότητα καθοριζόταν ως εξής: 

Αρχικά οι υποψήφιοι κατατάσσονταν µε βάσει το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών σε 

οµάδες. Η κάθε οµάδα περιελάµβανε τους υποψηφίους που είχαν αποκτήσει τον τίτλο 

σπουδών µέσα στην ίδια τριετία195 (αφετηρία το έτος κτήσης του παλαιότερου τίτλου 

σποδών υποψηφίου), ενώ η οµάδα υποψηφίων της πρώτης ηµερολογιακής τριετίας 

προηγείτο της οµάδας υποψηφίων της δεύτερης και ούτω καθεξής. Ασφαλώς, το 

σύστηµα αυτό κατάταξης, που οµοίαζε µε το σύστηµα της επετηρίδας, στηριζόταν σε 

αντικειµενικό κριτήριο, το οποίο όµως, κατά τη γνώµη µας, δεν ήταν πρόσφορο για 

τον εντοπισµό των καταλληλότερων υποψηφίων. Εν συνεχεία, µεταξύ των 

υποψηφίων της ίδιας ηµερολογιακής τριετίας προτάσσονταν αυτοί που είχαν 

διδακτορικό δίπλωµα, ακολουθούσαν αυτοί που είχαν µεταπτυχιακό δίπλωµα196 και 

έπονταν οι λοιποί κατά τη σειρά του βαθµού του τίτλου σπουδών197. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι δεν προβλεπόταν ως προϋπόθεση η συνάφεια του διδακτορικού ή 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε την προς κατάληψη θέση, ούτε αξιολογείτο µε 

οιονδήποτε τρόπο ο βαθµός δυσκολίας κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών ή το 

εκπαιδευτικό ίδρυµα από το οποίο χορηγήθηκε. Εξάλλου, στις περιπτώσεις που ο 

βαθµός και η ηµεροµηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών συνέπιπταν 

προβλεπόταν η κατάταξη βάσει κοινωνικών κριτηρίων και ηλικίας198.   

	 Περαιτέρω, όσον αφορά τις θέσεις για την πλήρωση των οποίων αρκούσε ως 

τυπικό προσόν ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης οριζόταν ότι 

προτάσσονταν οι υποψήφιοι που είχαν τρία και πλέον τέκνα, προηγουµένου αυτού 

που είχε τα περισσότερα τέκνα. Μεταξύ δε αυτών που είχαν τον ίδιο αριθµό τέκνων 

προτασσόταν η άγαµη ή χήρα ή διαζευγµένη ή σε διάσταση µητέρα, εφόσον στις δύο 

																																																								
195	Με	το	άρθρο	1	παρ.	6	του	ν.	2247/1994,	η	τριετία	έγινε	πενταετία.	
196	Στην	περίπτωση	που	πλείονες	είχαν	διδακτορικό	ή	μεταπτυχιακό	δίπλωμα	προηγείται	αυτός	
που	έχει	τον	υψηλότερο	βαθμό	στον	βασικό	τίτλο	σπουδών	και	σε	περίπτωση	ισοβαθμίας	αυτός	
που	έχει	τον	αρχαιότερο,	με	βάσει	την	ημερομηνία	κτήσης,	τίτλο	σπουδών.	
197	Βλ.	άρθρο	18	παρ.	6	του	ν.	2190/1994.	
198	 Προβλέπεται	 ότι	 προηγείται	 αυτός	 που	 έχει	 περισσότερα	 τέκνα	 και	 σε	 περίπτωση	 ίσου	
αριθμού	 τέκνων,	 η	 άγαμη	 ή	 χήρα	 ή	 διαζευγμένη	 μητέρα	 ή	 διαζευγμένη	 μητέρα	 που	 τελεί	 σε	
διάσταση,	 εφόσον	 στις	 δύο	 τελευταίες	 περιπτώσεις	 έχει	 την	 επιμέλεια	 των	 τέκνων	 και	
ακολουθεί	ο	μεγαλύτερος	σε	ηλικία.	
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τελευταίες περιπτώσεις είχε την επιµέλεια την τέκνων και ακολουθούσε ο 

µεγαλύτερος στην ηλικία. Οι υποψήφιοι δε της κατηγορίας αυτής καταλάµβαναν 

µέχρι το 30% των προς πλήρωση θέσεων. Για τις υπόλοιπες θέσεις προτάσσονταν τα 

τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (προηγουµένου αυτού που προερχόταν από την 

πολυµελέστερη οικογένεια) και εν συνεχεία ο µεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος. Εν 

συνεχεία δε, προτάσσονταν διάφορες άλλες κατηγορίες ευπαθών οµάδων199. 

 Ακόµα, σε όλες τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων µε προτεραιότητα 

προβλεπόταν και ο συνυπολογισµός του κριτηρίου της εντοπιότητας. Έτσι, εάν 

υποψήφιος µόνιµος κάτοικος των οριζόµενων στο νόµο νοµών (Θράκης κ.λπ.) 

δήλωνε ότι θα υπηρετούσε στις οικείες θέσεις για τουλάχιστον οκτώ έτη, τότε 

προηγείτο ορισµένων κατηγοριών συνυποψηφίων του. Αντίστοιχες διατάξεις υπήρχαν 

και για την πλήρωση θέσεων ο.τ.α. (δήµου ή κοινότητας) πληθυσµού κάτω των 

5.000 κατοίκων. 

    

2.5.4. Κυριότερες	τροποποιήσεις	του	ν.	2190/1994.	
Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 2190/1994 και την καθιέρωση του συστήµατος 

προσλήψεων από ή υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ ακολούθησε πληθώρα 

νοµοθετηµάτων (ακόµα και τροποποίηση της οικείας συνταγµατικής διάταξης) τα 

οποία τροποποιούσαν τις διατάξεις είτε ενδυναµώνοντας το εν λόγω σύστηµα είτε και 

αποδυναµώνοντας το (επί παραδείγµατι µε τη θέσπιση νέων εξαιρέσεων από την 

εφαρµογή του). Ειδικότερα: 

 

2.5.4.1.		ν.	2527/1997200.	

Με τον ν. 2527/1997 τροποποιήθηκε η µέθοδος επιλογής βάσει 

προτεραιότητας που προέβλεπε την κατάταξη κατά ηµερολογιακές οµάδες και 

εισήχθη ένα άλλο σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (εντοπιότητας, τίτλων 

σπουδών). Ειδικότερα, για θέσεις σε ορισµένες ρητά αναφερόµενες περιφέρειες της 

χώρας (νοµοί Θράκης, Δωδεκάνησα κ.λπ.), προτάσσονταν οι µόνιµοι κάτοικοι, 

εφόσον δήλωναν ότι δέχονταν να υπηρετήσουν στις θέσεις αυτές επί δεκαετία 

τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά, για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ προηγούνταν όσοι είχαν 

διδακτορικό ή, εν συνεχεία, µεταπτυχιακό δίπλωµα συναφές (στο ευρύτερο γνωστικό 

																																																								
199	Βλ.	άρθρο	18	παρ.	8	περ.	γ’	και	άρθρο	17	παρ.	8	του	ν.	2190/1994.	
200	ΦΕΚ	Α’	206.	
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αντικείµενο) µε την προς πλήρωση θέση. Σε περίπτωση δε, που περισσότεροι είχαν 

συναφείς διδακτορικούς ή µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προηγούνταν όσοι είχαν 

και άλλους τίτλους σπουδών και έπονταν όσοι είχαν υψηλότερο βαθµό πτυχίου201.  

Εξάλλου, σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ αυτών που κατατάσσονταν µε βάση τον 

βαθµό του πτυχίου, εισάγονταν διάφορα κοινωνικά κριτήρια. Περαιτέρω, για τις 

θέσεις ΥΕ εξακολουθούσαν να ισχύουν κοινωνικά κριτήρια µε αρκετές όµως 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το εισαχθέν µε το ν. 2190/1994 σύστηµα202. 

Βασικότερη διαφοροποίηση, κατά τη γνώµη µας, ήταν η καθολική θέσπιση ποσοστών 

των προς πλήρωση θέσεων που δικαιούνταν και µπορούσαν να καταλάβουν τα 

πρόσωπα που υπάγονταν σε καθεµία από τις θεσπιζόµενες κατηγορίες203. 

 Ακόµα, όσον αφορά την πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, 

καταργήθηκε το σύστηµα της κατάταξης βάσει κριτηρίων και αντικαταστάθηκε από 

σύστηµα εκτίµησης (από πενταµελή επιτροπή204) των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των υποψηφίων, λαµβανοµένων πάντως υπόψη και των τίτλων σπουδών. 

Μάλιστα, για την εκτίµηση των προσόντων, που αποσκοπούσε στη διακρίβωση της 

εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριµένης θέσης, 

προβλεπόταν η δυνατότητα της επιτροπής να προβαίνει και σε δηµόσια συνέντευξη 

των υποψηφίων205. Εν συνεχεία, η επιτροπή καθόριζε τους πίνακες επιτυχίας βάσει 

των τίτλων σπουδών, της γνώσης ξένων γλωσσών, της τυχόν εµπειρίας, των 

επιστηµονικών εργασιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων των υποψηφίων, 

καθώς και του πορίσµατος που αποκόµιζε από την ατοµική συνέντευξη του κάθε 

υποψηφίου. Πρόκειται για εισαγωγή συστήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων, το 

οποίο δεν στηρίζεται αµιγώς σε έγγραφα-αντικειµενικά κριτήρια, αλλά συνεκτιµά και 

																																																								
201	Βλ.	άρθρο	3	του	ν.	2527/1997.	Ο	υψηλότερος	βαθμός	αποτελεί	το	κριτήριο	κατάταξης	για	τις	
θέσεις	 ΔΕ,	 εξαιρουμένων	 αυτών	 για	 τις	 οποίες	 ισχύει	 το	 κριτήριο	 της	 εντοπιότητας	 (μόνιμης	
κατοικίας).	
202	Για	παράδειγμα,	με	το	νέο	νόμο	οι	υποψήφιοι	της	πρώτης	κατηγορίας	(με	τρία	ανήλικα	τέκνα	
και	άνω)	καταλάμβαναν	έως	και	το	25%	των	προκηρυσσόμενων	θέσεων	αντί	για	το	30%	που	
προβλεπόταν	αρχικά.	Εξάλλου,	θεσπίστηκε	κατηγορία	νέων	έως	28	ετών	που	θα	καταλάμβαναν	
έως	25%	των	θέσεων.	
203	 Ουσιαστικά	 θεσπίζονταν	 4	 κατηγορίες	 και	 η	 καθεμία	 είχε	 ποσοστό	 25%	 των	 θέσεων	 που	
προκηρύσσονταν	 προς	 πλήρωση.	 Εάν	 πάντως	 κάποιος	 ανήκε	 σε	 περισσότερες	 κατηγορίες	
προβλεπόταν	 ότι	 εάν	 δεν	 κατελάμβανε	 θέση	 βάσει	 της	 ανώτερης	 κατηγορίας	 όπου	 ανήκε	 θα		
περιλαμβανόταν	και	στις	επόμενες	κατηγορίες.		
204	 Η	 επιτροπή	 αποτελείται	 από	 2	 μέλη	 του	 ΑΣΕΠ,	 δύο	 καθηγητές	 ΑΕΙ	 του	 αντίστοιχου	
αντικειμένου	και	έναν		
205	 Αντίστοιχη	 πρόβλεψη	 υπήρχε	 και	 στο	 ν.	 1943/1991.	 Βλ.	 και	 Ήβη	 Μαυρομούστακου,	 Η	
προφορική	 συνέντευξη	 στο	 σύστημα	 προσλήψεων	 του	 δημοσίου	 τομέα:	 η	 σχετικοποίηση	 των	
αντικειμενικών	κριτηρίων,	ΕφημΔΔ,	2/2006,	σελ.	260	επ.	
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την προσωπικότητα του εκάστοτε υποψηφίου, επιτρέποντας τη διαµόρφωση 

πληρέστερης εικόνας για την ικανότητα και καταλληλότητά του για τα καθήκοντα της 

προς πλήρωση θέσης. 

2.5.4.2.	ν.	2738/1999206.	
Εν συνεχεία, µε τον ν. 2738/1999207 προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις 

πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ208, που διενεργείται βάσει 

προτεραιότητας είναι δυνατόν να διενεργείται, κατόπιν αιτήµατος του οικείου φορέα, 

επιπροσθέτως και πρακτική δοκιµασία ή εξέταση των υποψηφίων µε την βοήθεια 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή και τα δύο. Για το 

αίτηµα αυτό θα αποφάσιζε το ΑΣΕΠ, ενώ η δοκιµασία θα διεξαγόταν από τριµελή 

επιτροπή στην οποία θα µετείχε τουλάχιστον ένα εν ενεργεία ή πρώην µέλος του 

ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, η δοκιµασία θα διεξαγόταν µετά την κατάρτιση του 

αρχικού πίνακα επιλογής και κατά τη σειρά επιλογής µέχρι να καλυφθούν οι προς 

πλήρωση θέσεις. 

2.5.4.3.		ν.	2839/2000209.	
Περαιτέρω, µε τον ν. 2839/2000210 κατά δυνητική τροποποίηση του 

συστήµατος προσλήψεων, προβλέφθηκε η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού 

των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για τις οποίες προβλεπόταν το σύστηµα του διαγωνισµού 

µε τη διαδικασία της επιλογής βάσει προτεραιότητας. Προκειµένου µάλιστα να γίνει 

αυτό χρειαζόταν αίτηµα του φορέα και απόφαση του αρµοδίου για την έγκριση των 

προσλήψεων οργάνου. Εξάλλου, µε το νόµο αυτόν προστέθηκε ως αρµοδιότητα του 

Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ και ο έλεγχος της νοµιµότητας των διορισµών που 

διενεργούνταν από τους φορείς κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

2190/1994211. 

																																																								
206	ΦΕΚ	Α’	180.	
207	Βλ.	άρθρο	20	παρ.	9	του	ν.	2738/1999.	
208	Η	 ίδια	 δυνατότητα	προβλέφθηκε	 και	 για	προσωπικό	 κλάδων	 των	 οποίων	η	 κύρια	 εργασία	
συνδέεται	 άμεσα	 με	 την	 ασφάλεια	 προσώπων,	 προκειμένου	 να	 διαπιστωθεί	 η	 νοημοσύνη,	 η	
αντίληψη,	 την	 ετοιμότητα	 αντιμετώπισης	 συνήθων	 ή	 έκτακτων	 καταστάσεων,	 των	 σχετικών	
αντιδράσεων	και	γενικώς	των	απαραίτητων	 ικανοτήτων	και	δεξιοτήτων	των	υποψηφίων.	Στις	
περιπτώσεις	μάλιστα	αυτές	προβλεπόταν	και	η	πρόσθετη	δυνατότητα	διενέργειας	προφορικής	
συνέντευξης.		
209	ΦΕΚ	Α’	196.	
210	Βλ.	άρθρο	10	παρ.	6	του	ν.	2839/2000.	
211	 Βλ.	 άρθρο	 10	 παρ.	 3	 του	 ν.	 2839/2000,	 σύμφωνα	 με	 το	 οποίο	 ο	 έλεγχος	 νομιμότητας	 θα	
διενεργείται	 υποχρεωτικά	 σε	 δείγμα	 τουλάχιστον	 10%	 του	 συνολικού	 αριθμού	 διοριζομένων	
ανά	φορέα.	
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2.5.4.4.		ν.	3051/2002212.	
Με τον ν. 3051/2002 εισήχθη ως κανόνας πλέον η πρόσληψη µε 

προτεραιότητα και όχι µε διαγωνισµό213, ενώ προβλέφθηκε και η δυνατότητα του 

ίδιου του ΑΣΕΠ, εφόσον διαπίστωνε αντικειµενική αδυναµία του να διενεργήσει 

γραπτό διαγωνισµό εντός πενταµήνου από την υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον 

φορέα, να προτείνει την πλήρωση θέσεων µε επιλογή βάσει προτεραιότητας. 

Περαιτέρω, όσον αφορά τις περιπτώσεις πρόσληψης µε διαγωνισµό, προβλέφθηκε η 

εξέταση µε τη µέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων και η δυνατότητα βαθµολόγησης 

µε χρήση των µέσων ηλεκτρονικής βαθµολογίας. Σε κάθε περίπτωση, για την τελική 

κατάταξη των υποψηφίων προσµετρούνταν και οι τίτλοι σπουδών που αυτοί 

κατείχαν214, καθώς και η εµπειρία τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατοχή 

διδακτορικού αντιστοιχούσε σε εµπειρία έξι τουλάχιστον ετών (4 µονάδες). 

Εντούτοις, µε το νόµο αυτό οριζόταν ότι η εµπειρία σε καθήκοντα της ίδιας 

ειδικότητας του φορέα (που αφορούσαν οι προς πλήρωση θέσεις) που είναι ίση ή 

µεγαλύτερη των τεσσάρων εξαµήνων προσαύξανε τον αριθµό των µονάδων στο 

κριτήριο της εµπειρίας κατά 40%, πριµοδοτώντας µε τον τρόπο αυτό άτοµα που 

απασχολήθηκαν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στους εν λόγω φορείς, κατά 

προφανή παράβαση των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας, δοθέντος και του 

ότι οι προσλήψεις µε σύµβαση στους εκάστοτε φορείς συνήθως δεν γίνονταν µε 

διαφανείς διαδικασίες βάσει αντικειµενικών δεδοµένων, αλλά στα πλαίσια 

																																																								
212	ΦΕΚ	Α’	220.	Είχε	προηγηθεί	η	συνταγματική	αναθεώρηση,	με	την	οποία	προστέθηκαν	παρ.	7,	
8	 και	 9	 στο	 άρθρο	 103	 του	 Συντάγματος.	 Έτσι,	 αφενός,	 κατοχυρώθηκε	 και	 συνταγματικά	 το	
σύστημα	 προσλήψεων	 με	 διαγωνισμό	 ή	 επιλογή	 βάσει	 προκαθορισμένων	 και	 αντικειμενικών	
κριτηρίων	 υπό	 τον	 έλεγχο	 ανεξάρτητης	 αρχής	 (ΑΣΕΠ)	 και,	 αφετέρου,	 απαγορεύτηκε	 η	 –
συνηθισμένη	έως	τότε-	μονιμοποίηση	ή	η	μετατροπή	των	συμβάσεων	σε	αορίστου	χρόνου	του	
προσωπικού	που	 είχε	 προσληφθεί	 με	 σύμβαση	 ιδιωτικού	 δικαίου	 ορισμένου	 χρόνου	 ή,	 ενίοτε,	
βάσει	 σύμβασης	 έργου.	 Η	 πρόβλεψη	 αυτή	 στο	 Σύνταγμα	 είναι	 ενδεικτική	 της	 αδυναμίας	
(ενδεχομένως	δε	και	απροθυμίας)	του	πολιτικού	προσωπικού	να	εφαρμόσει	 ένα	αντικειμενικό	
και	αδιάβλητο	σύστημα	προσλήψεων	εξαλείφοντας	τις	κάθε	 είδους	 ‘χαριστικές’	 εξαιρέσεις	και	
αποκλείοντας	τη	διενέργεια	προσλήψεων	εκτός	του	συστήματος	αυτού.			
213	 Βλ.	 άρθρο	 8	 του	 ν.	 3051/2002,	 με	 το	 οποίο	 τροποποιείται	 το	 άρθρο	 18	 του	 ν.	 2190/1994.	
Πλέον	ορίζεται	ότι	με	σειρά	προτεραιότητας	καλύπτονται	οι	θέσεις	τακτικού	προσωπικού	των	
κατηγοριών	 ΠΕ,	 ΤΕ,,	 ΔΕ	 και	 ΥΕ	 και	 των	 προσώπων	 αντίστοιχων	 προσόντων	 με	 σύμβαση	
εργασίας	ιδιωτικού	δικαίου	αορίστου	χρόνου.	
214	Έτσι,	η	κατοχή	διδακτορικού	σε	συναφές	αντικείμενο	προσδίδει	επιπλέον	4	μονάδες,	ενώ	η	
κατοχή	 μεταπτυχιακού	 (συναφούς)	 προσδίδει	 2	 μονάδες.	 Το	 ίδιο	 συμβαίνει	 και	 με	 τον	 βαθμό	
του	πτυχίου	που	δίνει	από	0,01	μονάδες	(βαθμός	πτυχίου	5,01)	έως	5	μονάδες	(βαθμός	πτυχίου	
10).		
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εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων215. Ακόµα, προβλεπόταν και σηµαντική 

προσαύξηση, βάσει κριτηρίων εντοπιότητας, για µόνιµους κάτοικους και δηµότες 

διαφόρων περιοχών και δήµων της χώρας216.  

Περαιτέρω, µε το νόµο αυτό επήλθε και ριζική αναµόρφωση του συστήµατος 

επιλογής βάσει προτεραιότητας, καθώς εισήχθη (εκ νέου) το σύστηµα των 

µοριοδοτούµενων κριτηρίων. Έτσι, οι υποψήφιοι έπαιρναν µονάδες 

(πολλαπλασιαζόµενες µε το 100) ανάλογα µε τον βαθµό του βασικού τίτλου 

σπουδών, ενώ πριµοδοτούνταν και  µε βάση διάφορα άλλα στοιχεία ακαδηµαϊκά 

(όπως κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, 

γνώση ξένης γλώσσας), επαγγελµατικά (εµπειρία)217 και εντοπιότητας. Επιπροσθέτως, 

προβλέφθηκε η δυνατότητα διενέργειας γραπτής δοκιµασίας (test) για την 

αξιολόγηση υποψηφίων για όλους ή ορισµένους κλάδους ή ειδικότητες. Η ειδική αυτή 

δοκιµασία θα διεξαγόταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανεξάρτητα από την 

προκήρυξη θέσεων και οι υποψήφιοι (διαγωνιζόµενοι) θα κατοχύρωναν τη 

βαθµολογία τους για ορισµένο χρονικό διάστηµα (τριετία) από την έκδοση των 

αποτελεσµάτων218. Ακόµα, για τους υποψηφίους για θέσεις ΥΕ θεσπιζόταν σύστηµα 

µοριοδότησης βασισµένο σε κοινωνικά (αριθµός τέκνων, χρόνος ανεργίας), 

επαγγελµατικά (χρόνος εµπειρίας), ηλικιακά και τοπικά (εντοπιότητα) κριτήρια. Τέλος, 

µε το νόµο αυτόν θεσπίστηκαν και σηµαντικές ρυθµίσεις αναφορικά µε το ζήτηµα της 

διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την 

κάλυψη παροδικών αναγκών219. 

2.5.4.5.		ν.	3260/2004220.	
Με τον ν. 3260/2004 προβλέφθηκε η πλήρωση ποσοστού των 

προκηρυσσόµενων θέσεων µε άτοµα που ανήκαν σε διάφορες προστατευόµενες 

																																																								
215	Για	το	γενικότερο	ζήτημα	της	χρήσης	του	κριτηρίου	της	εμπειρίας	βλ.	Καλλιόπη	Σπανού	«Η	
αναμόρφωση	 του	 συστήματος	 προσλήψεων.	 Παλιές	 προκλήσεις	 και	 νέες	 απαντήσεις»,	 σε	 «Η	
πρόσφατη	διοικητική	μεταρρύθμιση»,	2011,	εκδόσεις	Αντ.	Σάκκουλα,	σελ.57	επ.	
216	Βλ.	άρθρο	7	του	ν.	3051/2002.	
217	Μάλιστα,	λόγω	του	ότι	η	εμπειρία	και	ο	τρόπος	απόκτησής	της	ασφαλώς	και	δημιουργούσε	
ζητήματα	τήρησης	της	αρχής	της	αξιοκρατίας,	στον	ίδιο	νόμο	οριζόταν	ότι	το	προσόν	αυτό	δεν	
λαμβανόταν	 υπόψη	 ως	 κριτήριο	 κατάταξης	 για	 το	 35%	 των	 προς	 πλήρωση	 θέσεων.	 Με	 τον	
τρόπο	αυτό	αποφεύχθηκε	ο	αποκλεισμός	των	υποψηφίων	που	δεν	είχαν	εμπειρία.	
218	Το	χρονικό	αυτό	διάστημα	επεκτάθηκε	στα	10	έτη	με	το	άρθρο	8	παρ.	1	του	ν.	3812/2009.	
219	Βλ.	άρθρο	9	του	ν.	3051/2002	και	μεταγενέστερο	άρθρο	ένατο	παρ.	28	του	ν.	4057/2012,	που	
επανακαθόρισε	τα	κριτήρια	κατάταξης	στους	προβλεπόμενους	πίνακες.	
220	ΦΕΚ	Α’	151.	
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κατηγορίες (πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, παλιννοστούντες οµογενείς κ.λπ.221), 

ενώ ρυθµίστηκαν και διάφορα ζητήµατα σχετικά µε τον υπολογισµό του κριτηρίου 

της εµπειρίας. Ειδικότερα, προβλέφθηκε η δυνατότητα το κριτήριο της εµπειρίας να 

µην λαµβάνεται υπόψη για ποσοστό των προς πλήρωση θέσεων (µέχρι 35%222).   

2.5.4.6.	ν.	3320/2005223.	
Με τον ν. 3320/2005 προβλέφθηκε η ενίσχυση του κριτηρίου της εµπειρίας 

στις περιπτώσεις που αυτή είχε αποκτηθεί σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς 

ειδικότητας µε αυτή της προκηρυσσόµενης θέσης σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε 

ν.π.δ.δ., σε ο.τ.α. ή σε ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ο χρόνος της, 

αθροιστικά, ήταν ίσος η µεγαλύτερος των 24 µηνών. Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές ο 

αριθµός των µονάδων για το κριτήριο της αποκτηθείσας εµπειρίας προσαυξανόταν 

κατά 50%224. Οι διατάξεις αυτές προφανώς αποσκοπούσαν στην τακτοποίηση-

πρόσληψη ήδη απασχοληθέντων µε συµβάσεις (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

ή έργου) στους εκάστοτε φορείς, χωρίς να καταλείπουν ιδιαίτερα περιθώρια σε 

λοιπούς υποψηφίους να διεκδικήσουν την πλήρωση των εν λόγω θέσεων, κατά 

προφανή παράβαση των αρχών της αξιοκρατίας. 

Εξάλλου, µε τον ίδιο νόµο εισήχθη ως πρόσθετο κριτήριο επιλογής στις 

περιπτώσεις της διαδικασίας της πλήρωσης θέσεων µε προτεραιότητα η προφορική 

συνέντευξη225. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι η συνέντευξη θα διενεργείτο από 

τριµελή επιτροπή του ΑΣΕΠ226 ή του οικείου φορέα στις περιπτώσεις που η διαδικασία 

διεξαγόταν από τον ίδιο τον φορέα. Μάλιστα, σε αυτήν δεν θα συµµετείχε το σύνολο 

των επιτυχόντων του πίνακα κατάταξης, αλλά θα καλείτο αριθµός ίσος µε τον αριθµό 

των θέσεων που προκηρύχθηκαν πολλαπλασιαζόµενο µε συντελεστή 1,3 (αν επί 

παραδείγµατι ήταν 10 οι προς πλήρωση θέσεις θα καλούνταν 13 υποψήφιοι για 

																																																								
221	Βλ.	άρθρο	1	του	ν.	3260/2004.	
222	Βλ.	άρθρο	2	του	ν.	3260/2004.	
223	ΦΕΚ	Α’	48.	
224	 Μάλιστα,	 προβλέφθηκε	 ότι	 ειδικά	 για	 την	 πλήρωση	 θέσεων	 των	 Κέντρων	 Εξυπηρέτησης	
Πολιτών	 (ΚΕΠ)	 οι	 μονάδες	 λόγω	 εμπειρίας	 του	 υποψηφίου	 που	 είχαν	 διανυθεί	 σε	 ΚΕΠ	 του	
φορέα,	στον	οποίο	ανήκει	το	ΚΕΠ,	του	οποίου	οι	θέσεις	προκηρύσσονταν,	προσαυξάνονταν	κατά	
55%	εφόσον	ο	υποψήφιος	είχε	προϋπηρεσία	18	τουλάχιστον	μηνών	σε	αυτό	ή	σε	άλλο	ΚΕΠ,	το	
οποίο	 είχε	 καταργηθεί.	 Ασφαλώς	 και	 πρόκειται	 για	φωτογραφική	 διάταξη	 με	 σαφή	σκοπό	 να	
πριμοδοτήσει	τους	ήδη	απασχολούμενους	σε	ΚΕΠ	έναντι	των	τυχόν	λοιπών	υποψηφίων.	
225	Βλ.	άρθρο	4	του	ν.	3320/2005.	
226	Στις	διαδικασίες	πρόσληψης	που	διεξήγαγε	το	ΑΣΕΠ	η	συνέντευξη	θα	διενεργείτο	μόνο	εάν	το	
ζητούσε	ο	οικείος	φορέας	με	το	αίτημά	του,	ενώ	η	διενέργεια	της	συνέντευξης	θα	αναφερόταν	
απαραιτήτως	 στην	 προκήρυξη.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 το	 ΑΣΕΠ	 θα	 μπορούσε	 να	 αποκλείσει	 τη	
διενέργεια	της	συνέντευξης	με	απόφασή	του.	
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συνέντευξη). Αν όµως οι θέσεις ήταν µέχρι πέντε τότε θα καλείτο σε συνέντευξη 

αριθµός υποψηφίων διπλάσιος του αριθµού των θέσεων. Ακόµα, προβλέφθηκε ότι η 

συνέντευξη θα βαθµολογείτο µε κυµαινόµενο συντελεστή από 0,80 έως και 1,20 επί 

της ήδη συγκεντρωθείσας βάσει των λοιπών κριτηρίων βαθµολογίας του υποψηφίου. 

Με τη συνέντευξη θα αξιολογούταν η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η 

δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, µε τα οποία 

συνδεόταν αµέσως η θέση που επρόκειτο να καταλάβει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον 

ίδιο το νόµο δεν προβλεπόταν η δηµόσια διενέργεια της συνέντευξης, αλλά 

αφηνόταν περιθώριο και για διενέργειά της ‘κεκλεισµένων των θυρών’. Εν συνεχεία, 

σε εκτέλεση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1./5/οικ.15205 

Υπουργική Απόφαση, που καθόρισε τη διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης χωρίς 

πάντως να προβλεφθεί η δηµόσια διεξαγωγή της συνέντευξης, ώστε να µπορούν να 

την παρακολουθούν και οι λοιποί συνυποψήφιοι. Αντίθετα, προβλέφθηκε ότι για την 

όλη διαδικασία της συνέντευξης θα συντασσόταν πρακτικό, ενώ ορίστηκε ρητά ότι 

δεν επιτρεπόταν ένσταση κατά της βαθµολογίας της συνέντευξης227. 

2.5.4.7.	ν.	3812/2009228.	
	 Με τον ν. 3812/2009, που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια 

µεταρρύθµισης του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα επιχειρήθηκε, 

αφενός, η υπαγωγή όλου του δηµόσιου τοµέα και των φορέων του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ σχετικά µε τις προσλήψεις του πάσης 

φύσης προσωπικού τους229 και, αφετέρου, η αποκατάσταση της διαφάνειας, 

																																																								
227	 Σχετικά	 με	 το	 ζήτημα	 της	 συνέντευξης	 και	 την	 όλη	 προβληματική	 βλ.	 και	 Πρακτικό	
Γνωμοδότησης	ΣτΕ	281/2005	στο	οποίο	διατυπώνεται	η	άποψη	ότι	ο	καθορισμός	προφορικής	
συνέντευξης	ως	μέσο	επιλογής	υποψηφίων	και	για	την	διακρίβωση	της	προσωπικότητάς	τους	
είναι	 καταρχήν	 νόμιμος.	 Εντούτοις,	 ενόψει	 του	 γεγονότος	 ότι	 η	 συνέντευξη	 αποτελεί	 το	 μέσο	
επιλογής	με	τη	μεγαλύτερη	πιθανότητα	υποκειμενικής	κρίσης	προκύπτει	ότι	ό	καθορισμός	της	
ως	 μόνου	 κριτηρίου	 αξιολόγησης	 των	 υποψηφίων	 ή	 η	 απόδοση	 σε	 αυτήν	 υπερβολικής	
βαρύτητας	 (σε	 σχέση	 με	 τα	 άλλα	 κριτήρια),	 χωρίς	 μάλιστα	 να	 θεσπίζονται	 εγγυήσεις	 που	 θα	
διασφάλιζαν	 τη	 διαφάνεια	 της	 σχετικής	 διαδικασίας	 (όπως	 είναι	 η	 δημοσιότητα	 κατά	 τη	
διεξαγωγή	 της	 συνέντευξης	 και	 η	 επιβολή	 της	 διατύπωσης	 στο	 σχετικό	 πρακτικό	
εξατομικευμένης	κρίσης	για	κάθε	υποψήφιο)	αντίκειται	στις	διατάξεις	των	άρθρων	4,	5	και	103	
παρ.	 7	 του	 Συντάγματος	 (ειδικότερα	 δε	 στις	 κατοχυρωμένες	 αρχές	 της	 αξιοκρατίας,	 της	
διαφάνειας	 και	 της	 δημοσιότητας).	 Βλ.	 και	 Μηνάς	 Σαματάς,	 Η	 διοικητική	 μεταρρύθμιση	 στις	
μυλόπετρες	 τις	 κοινωνικο-οικονομικής	 και	 πολιτικής	 ανασφάλειας:	 η	 αυξανόμενη	 ζήτηση	
απασχόλησης	 στο	 δημόσιο	 και	 η	 συνεχιζόμενη	 κομματική	 και	 διοικητική	 κακοδιοίκηση	 στις	
εκτός	διαδικασίες	ΑΣΕΠ	προσλήψεις	προσωπικού	στο	δημόσιο	τομέα,	σε	πρακτικά	2ου	Συνεδρίου	
Διοικητικών	Επιστημόνων,	εκδόσεις	Σάκκουλα	2007,	σελ.	282	επ.		
228	ΦΕΚ	Α’	234.	
229	 Βλ.	 σχετικά	 την	 αιτιολογική	 έκθεση	 του	 ν.	 3812/2009	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 Ελληνικού	
Κοινοβουλίου	www.hellenicparliament.gr.	Ενδεικτικό	είναι	ότι	στις	διατάξεις	του	νόμου	υπήχθη	
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αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας στις προσλήψεις. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού, µεταξύ άλλων, θεσπίστηκε η κατάργηση της συνέντευξης σε διαδικασίες 

πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού βάσει προτεραιότητας (κριτηρίων), στην 

κατάργηση της προσαύξησης κατά 50% των µορίων της εµπειρίας που είχε 

αποκτηθεί σε καθήκοντα ίδιας ή παρεµφερούς ειδικότητας µε αυτή της 

προκηρυσσόµενης θέσης κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, η εµπειρία έπαψε να αποτελεί 

κριτήριο επιλογής (βαθµολογούµενο κριτήριο) για ποσοστό 50% των θέσεων που 

προκηρύσσονταν ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα230.  

Ακόµα, µε άλλες διατάξεις του νόµου αυτού αυξήθηκε ο πολλαπλασιαστής του 

βαθµού του τίτλου σπουδών και η µοριοδότηση των διδακτορικών και 

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, έτσι ώστε να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στα 

τυπικά αυτά προσόντα, ενώ καταργήθηκε και η µοριοδότηση όσων είχαν 

παρακολουθήσει σεµινάρια ή προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ 

προκειµένου να µην υπάρχει άνιση αντιµετώπιση των υποψηφίων που είχαν 

παρακολουθήσει σεµινάρια άλλων φορέων. 

Τέλος, µε τον νόµο αυτόν προβλέφθηκε η σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης 

Κώδικα Προσλήψεων Προσωπικού231, µε αντικείµενο τη σύνταξη και αναθεώρηση 

των διατάξεων που ρυθµίζουν τα ζητήµατα προσλήψεων του συνόλου του 

προσωπικού στους φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994. 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																																															
για	πρώτη	φορά	και	 το	προσωπικό	 της	Προεδρίας	 της	Δημοκρατίας	 και	 της	Βουλής,	 το	 οποίο	
εξαιρούνταν	από	όλα	τα	προηγηθέντα	συστήματα	προσλήψεων.	
230	Βλ.	άρθρο	7	του	ν,	3812/2009.	
231	 Την	 κατάρτιση	 Κώδικα	 Πρόσληψης	 Προσωπικού	 είχε	 προτείνει	 και	 ο	 ΣτΠ	 με	 την	 ειδική	
έκθεσή	 του	 για	 τις	 προσλήψεις	 στο	 δημόσιο	 τομέα	 κρίνοντας	 ότι	 θα	 αποτελούσε	 ένα	 γενικό	
πλαίσιο	προδιαγραφών	που	θα	συνέβαλε	στην	καταπολέμηση	της	κακοδιοίκησης	στο	πεδίο	των	
προσλήψεων,	 προάγοντας	 τις	 αρχές	 της	 αξιοκρατίας,	 της	 διαφάνειας	 και	 της	
αντικειμενικότητας.	Μάλιστα,	στην	έκθεση	αυτή	είχε	περιληφθεί	ως	παράρτημα	και	σχέδιο	του	
προτεινόμενου	Κώδικα.		
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3. Κριτική	αξιολόγηση	των	συστημάτων	προσλήψεων. 
Από την ανωτέρω αναλυτική παράθεση των διαφόρων συστηµάτων 

προσλήψεων (µεθόδων επιλογής) προσωπικού που εισήχθησαν και εφαρµόστηκαν 

στην Ελλάδα µεταξύ των ετών 1974 και 2011 είναι δυνατόν να εξαχθούν διάφορα 

χρήσιµα συµπεράσµατα.  

Ειδικότερα, παρατηρείται µια συνεχώς διακηρυσσόµενη προσπάθεια του 

νοµοθέτη να καταπολεµήσει την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία και τις πελατειακές 

πρακτικές, αλλάζοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα το ισχύον σύστηµα. Αρχικά, 

προκρίνοντας ως αντικειµενικότερο το σύστηµα των διαγωνισµών, εν συνεχεία δε της 

επιλογής βάσει (αντικειµενικών) κριτηρίων και εντέλει υιοθετώντας ένα µεικτό 

µοντέλο. Άλλωστε, τα επιλεγόµενα κριτήρια επιλογής εναλλάσσονταν µεταξύ 

κοινωνικών, ακαδηµαϊκών ή επαγγελµατικών (εργασιακής εµπειρίας), ανάλογα µε τις 

πολιτικές επιλογές της εκάστοτε Κυβέρνησης και στα πλαίσια άσκησης µιας κατά 

βάση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής232. Παράλληλα, υπήρχε συνεχής εναλλαγή και 

όσον αφορά τα όργανα που ήταν κάθε φορά αρµόδια είτε να αποφασίζουν για τις 

προς πλήρωση θέσεις, είτε και κυρίως, να διενεργούν την επιλογή των 

καταλληλότερων προσώπων (είτε µε το σύστηµα των διαγωνισµών, είτε µε το 

σύστηµα της επιλογής). Η αναγκαιότητα επανασύστασης (µετά την κατάργηση του 

ΑΣΔΥ) ενός ανεξάρτητου οργάνου διοίκησης προσωπικού επισηµάνθηκε, όπως 

είδαµε, από παλιά, γεγονός που καταδεικνύει ότι όλα αυτά τα όργανα επιλογής 

προσωπικού δεν παρείχαν τα εχέγγυα για την τήρηση µιας διαφανούς και 

αξιοκρατικής διαδικασίας πλήρωσης των εκάστοτε προκηρυσσόµενων θέσεων.  

Περαιτέρω, αξίζει να σηµειωθεί ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των ως άνω 

προσπαθειών ήταν ότι προέβλεπαν εκτεταµένες περιπτώσεις εξαιρέσεων από τα 

ισχύοντα συστήµατα. Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούσαν είτε διάφορες ετερογενείς 

µεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού του δηµοσίου τοµέα (υπαλλήλων και 

λειτουργών του δηµοσίου233), είτε και τη σηµαντικότερη, κατά τη γνώµη µας, 

κατηγορία προσωπικού, αυτή των απασχολούµενων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
																																																								
232	Για	το	ζήτημα	αυτό	παρατηρείται	ότι	η	ισχύουσα	διάταξη	του	άρθρου	103	του	Συντάγματος	
ρητά	 ορίζει	 ότι	 η	 επιλογή	 υπαλλήλων	 στο	 δημόσιο	 τομέα	 θα	 πρέπει	 να	 γίνεται	 με	 κριτήρια	
προκαθορισμένα	 και	 αντικειμενικά,	 αυτό	 δε	 έχει	 την	 έννοια	 ότι	 και	 οι	 εκάστοτε	 θεσπιζόμενες	
μεταβολές	των	κριτηρίων	αυτών	θα	πρέπει	να	γίνονται	με	διατάξεις	γενικού	χαρακτήρα	και	όχι	
με	ειδικές	διατάξεις	που	θεσπίζονται	ειδικά	για	ορισμένο	φορά.		
233	Για	μια	ενδεικτική	απαρίθμηση	των	πιο	πρόσφατων	εξαιρέσεων	και	ειδικών	καθεστώτων	βλ.	
ΣτΠ,	 Προσλήψεις	 στο	 Δημόσιο	 Τομέα,	 Οι	 εκτός	 ελέγχου	 του	 ΑΣΕΠ	 διαδικασίες,	 2006,	
www.synigoros.gr	,	σελ.	8-10.	Βλ.	και	Πρεβεζάνου	Κωνσταντίνα	οπ.π.	
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δικαίου, οι οποίοι αρχικά προσλαµβάνονταν για περιορισµένο, ρητά οριζόµενο από το 

νόµο, χρονικό διάστηµα (για κάλυψη είτε απρόβλεπτων και επειγουσών, είτε 

παροδικών και εποχιακών αναγκών, είτε µε συµβάσεις έργου, που υπέκρυπταν όµως 

συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας234) και, εν συνεχεία, µονιµοποιούνταν µε διάφορες 

νοµοθετικές διατάξεις235 ή µέσω της δικαστικής οδού, ενώ, µετά και την αναγνώριση 

της εν λόγω προϋπηρεσίας τους, σε ορισµένες περιπτώσεις κατέληγαν σε ανώτερες ή 

ανώτατες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας. Σηµειωτέον ότι οι διαδικασίες αυτές 

µονιµοποίησης καταλήγουν στην κάλυψη θέσεων απασχόλησης οι οποίες ουδέποτε 

προκηρύχθηκαν για να πληρωθούν µέσω διαγωνισµού ή αξιοκρατικής επιλογής. Αυτό 

δε αποβαίνει εις βάρος της µεγάλης πλειοψηφίας των ανέργων, οι οποίοι όµως δεν 

είναι οργανωµένοι σε οµάδες πίεσης προκειµένου να ‘επιβάλλουν’ την πλήρωση των 

εν λόγω θέσεων µε αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο. Το πλήθος και η διαφορετικότητα 

των εξαιρέσεων επιτρέπει το συµπέρασµα ότι στην πραγµατικότητα ουδέποτε υπήρξε 

η πολιτική βούληση να καταπολεµηθεί το φαινόµενο της αναξιοκρατίας και του 

πελατειακού κράτους, παρά το ότι το σύνολο σχεδόν των νοµοθετηµάτων µε τα 

οποία θεσπιζόταν καινούργιο σύστηµα προσλήψεων επικαλούνταν την ύπαρξη αυτής 

ακριβώς της πολιτικής βούλησης.  

Με το ισχύον σύστηµα, σύµφωνα και µε το υπάρχον συνταγµατικό πλαίσιο, 

εφαρµόζονται τόσο σύστηµα πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό όσο και σύστηµα 

πλήρωσης θέσεων µε επιλογή. Η τοµή στο εν λόγω σύστηµα σε σχέση µε την 

περίοδο 1974 έως και 1994 είναι η σύσταση του ΑΣΕΠ και η συνταγµατική 

κατοχύρωσή του ως ανεξάρτητης αρχής. Πρόκειται ασφαλώς για ένα αποφασιστικό 

βήµα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και αξιοκρατίας στη διαδικασία 

πρόσληψης προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα. Μάλιστα, η συµβολή του ΑΣΕΠ στη 

µεταρρύθµιση του συστήµατος προσλήψεων είναι αδιαµφισβήτητη, ενώ ο 

σηµαντικός ρόλος του επιβεβαιώθηκε και µε τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, 

οπότε και αναβαθµίστηκε απολαµβάνοντας πλέον συνταγµατική προστασία236. Το 

ΑΣΕΠ, κατάφερε να περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα παρεµβάσεων (µε σκοπό 

																																																								
234	Βλ.	ΑΣΕΠ,	ετήσια	έκθεση	2004,	σελ.	49-51,	ετήσια	έκθεση	2005,	σελ.	73-75.	
235	 Χαρακτηριστική	περίπτωση	αθρόων	προσλήψεων	στο	 δημόσιο	 τομέα	 τέτοιων	 κατηγοριών	
προσωπικού	αποτέλεσε	και	το	π.δ.	164/2004,	γνωστό	ως	διάταγμα	Παυλόπουλου.	
236	Βλ.	άρθρο	103	παρ.	7,	8	και	9	και	118	παρ.	6	και	7	του	Συντάγματος.  
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την αλλοίωση της διαδικασίας επιλογής) ενώ παράλληλα έθεσε δίκαια και 

αντικειµενικά κριτήρια επιλογής, προάγοντας την αξιοκρατία237. 

Εντούτοις, παρά τη διαφαινόµενη αποτελεσµατικότητα της ανεξάρτητης αρχής 

σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση, εξακολούθησαν να δηµιουργούνται 

στρεβλώσεις του συστήµατος αλλοιώνοντας τη διοικητική και κοινωνική του αξία. 

Ειδικότερα, πέραν του γεγονότος ότι η κατά περίπτωση θεσµοθέτηση των κριτηρίων 

επιλογής, σε συνδυασµό µε τη χρήση της εµπειρίας για την επιλογή όσων είχαν ήδη 

απασχοληθεί σε θέσεις οι οποίες ουδέποτε είχαν προκηρυχθεί, αποτελούσαν πηγές 

αδιαφάνειας και κυρίως αναξιοκρατίας, τα τυποποιηµένα είδη προσλήψεων που 

χρησιµοποιούνταν δεν ήταν ικανά να επιλέγουν τους καλύτερους δυνατούς 

υποψηφίους (καθώς δεν προσµετρούσαν τα ουσιαστικά προσόντα), ενώ παράλληλα 

παρουσιάζονται «αδυναµίες» του συστήµατος εξαιτίας των οποίων εισέρεε 

προσωπικό στο δηµόσιο, ερήµην του ΑΣΕΠ. Άλλωστε, το ίδιο το ΑΣΕΠ, ενδεχοµένως 

λόγω ελλιπούς στελέχωσης, δεν ήταν σε θέση να φέρει σε πέρας το αναµφισβήτητα 

δύσκολο έργο του µέσα στο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα συνήθως 

να παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διενεργούµενων 

διαγωνισµών.  

Κάποιες από τις ως άνω αδυναµίες επιχείρησε να θεραπεύσει και ο πρόσφατος 

ν. 3812/2009, µε τον οποίο επιχειρήθηκε η υπαγωγή όλου του δηµοσίου τοµέα και 

των φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ, σχετικά µε 

τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού τους. Ασφαλώς η 

αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων αυτών θα µπορέσει να διαφανεί όταν παύσει ο 

περιορισµός, αν όχι απαγόρευση, των προσλήψεων στο δηµόσιο και ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα, οπότε και θα εξεταστεί εάν το σύστηµα αυτό θα µπορέσει να 

λειτουργήσει, καθώς και εάν το ΑΣΕΠ θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλώς 

αυξηµένες απαιτήσεις του καινούργιου του ρόλου. 

 

	

	
																																																								
237	Βλ.	πάντως	Στ.	Κτιστάκη,	Καταπολέμηση	ή	πρόληψη	της	διαφθοράς:	Ο	ρόλος	του	ΑΣΕΠ	και	
των	 ελεγκτικών	 μηχανισμών	 της	 διοίκησης,	 σε	 πρακτικά	 2ου	 Συνεδρίου	 Διοικητικών	
Επιστημόνων,	εκδόσεις	Σάκκουλα	2007,	όπου	αναφέρεται	ότι	και	το	ΑΣΕΠ,	ιδίως	κατά	τα	πρώτα	
χρόνια	 λειτουργίας	 του,	 αντιμετώπισε	 μια	 εχθρική	 στάση	 εκ	 μέρους	 της	 διοίκησης	 ορισμένων	
φορέων	ή	και	πολιτικών	παραγόντων,	που	οφείλεται	στη	διαδεδομένη	αντίληψη	ότι	η	κατάληψη	
θέσεων	στο	δημόσιο	τομέα	είναι	προϊόν	συναλλαγής.	
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4. Συμπεράσματα	και	προτάσεις.	
Σύµφωνα µε το ελληνικό Σύνταγµα θεµελιώδη κανόνα αποτελεί η ισότιµη και 

αξιοκρατική µεταχείριση των πολιτών. Κατ’ αντιστοιχία, οι µέθοδοι επιλογής των 

δηµοσίων υπαλλήλων, οφείλουν να διαρθρώνονται υπό αυτά τα πρότυπα, 

αναδεικνύοντας τη δηµοκρατική αρχή238. Κατά την πάροδο των χρόνων 

αναπτύχθηκαν πληθώρα συστηµάτων προσλήψεων, αντικατοπτρίζοντας κάθε φορά 

το ανάλογο επίπεδο αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αποτελεσµατικότητας. Παρά τις 

διαρκείς µεταρρυθµίσεις, η διαδικασία επιλογής προσωπικού παραµένει 

προβληµατική. Ακόµα και σήµερα τα συστήµατα προσλήψεων εµφανίζουν 

παθογένειες σε πολλά σηµεία, όπως είναι: 

! Υπάρχει ελλιπής σχεδιασµός και περιγραφή θέσεων εργασίας µε αποτέλεσµα να 

µην µπορεί να εντοπιστεί το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου που θα εκτελέσει 

µε τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο την απαιτούµενη εργασία 

(παρουσιάζεται χάσµα µεταξύ διαπιστωθείσας εργασιακής ανάγκης και 

προκηρυσσόµενης θέσης εργασίας239).  

! Εξακολουθεί να υφίσταται πολυνοµία  και, συνακόλουθα, «παραθυράκια» 

προσλήψεων ενισχύοντας την αδιαφάνεια και αναξιοκρατία.  

! Οι τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων, ενέχουν µεν το στοιχείο της 

αντικειµενικότητας αλλά υστερούν σε επικαιροποίηση συγκριτικά µε τις 

σύγχρονες µεθόδους που προτάσσει το επιχειρησιακό management240.   

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού αποτελεί µια από τις βασικότερες λειτουργίες 

της δηµόσιας διοίκησης. Η αποτελεσµατικότητα της, έχει άµεσο αντίκτυπο όχι µόνο 

στη µακροχρόνια λειτουργία και αποδοτικότητα του οργανισµού, αλλά και στη 

διαµόρφωση της κοινής γνώµης περιορίζοντας φαινόµενα διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης. Η βελτιστοποίηση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα 

δύναται να αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων 

προκειµένου να εκτελεσθούν αποτελεσµατικά οι απαιτούµενες εργασίες. Προκειµένου 

να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης του συστήµατος προσλήψεων  διορθώνοντας 

τις προαναφερθείσες παθογένειες, θα µπορούσαν να προταθούν τα εξής: 

																																																								
238	 Χ.	 Χρυσανθάκης,	 Τα	 συστήματα	 προσλήψεως	 των	 δημοσίων	 υπαλλήλων,	 2001,	 Αντ.	
Σάκκουλας,	Αθήνα	–	Κομοτηνή.		
239	 Εθνική	Τράπεζα	 της	 Ελλάδος,	 Επιτροπή	 για	 την	 εξέταση	 της	 μακροπρόθεσμης	 οικονομικής	
πολιτικής,	Ποιότητα	στη	Δημόσια	Διοίκηση:	Πρόταση	Αλλαγών,	1998,	Αθήνα.	
240	P.	James,	Μάνατζμεντ	Ολικής	Ποιότητας,	1998,	εκδ.	Κλειδάριθμος,	Αθήνα. 
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1. Απλοποίηση της νοµοθεσίας µε κατάρτιση και θέση σε ισχύ Κώδικα 

Προσλήψεων στο Δηµόσιο Τοµέα241. Η ύπαρξη πολυνοµίας αποτελεί, κατά τη 

γνώµη µας, τον βασικότερο ίσως παράγοντα ενίσχυσης της αδιαφάνειας και 

αναξιοκρατίας. 

2. Ιδιαίτερη έµφαση στον προγραµµατισµό των προσλήψεων προσωπικού και 

στον σχεδιασµό και περιγραφή των θέσεων εργασίας. Ο ορθός 

προγραµµατισµός και η ύπαρξη περιγραµµάτων των προς πλήρωση θέσεων 

αποτρέπει, µεταξύ άλλων, και την κατάχρηση δυνατοτήτων επιλογής 

προσωπικού για την κάλυψη παροδικών, εποχιακών, ακόµα και, κατ’ επίφαση, 

επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών. 

3. Χρήση σύγχρονων µεθόδων επιλογής προσωπικού κατά τα πρότυπα του 

επιχειρησιακού management (τεστ γνωστικών ικανοτήτων µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων, προσοµοίωση εργασίας, πολλαπλά επίπεδα 

συνεντεύξεων κλπ.).  

4. Ανάθεση των προσλήψεων κατ’ αποκλειστικότητα στο ΑΣΕΠ, µε ταυτόχρονη 

ενδυνάµωση της ανεξάρτητης αρχής, µέσω πρόσληψης επιπλέον ειδικού 

επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού. 

5. Δηµοσιοποίηση ονοµάτων και ιδιοτήτων των µελών των επιτροπών επιλογής 

προσωπικού κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης242. 

    Η βελτίωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, θα µπορούσε 

να «αποτινάξει» σε µεγάλο βαθµό την εικόνα διαφθοράς που χαρακτηρίζει τον 

ελληνικό δηµόσιο τοµέα. Παράλληλα θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές 

ωφέλειες αναφορικά µε την αποδοτικότητα της δηµόσιας διοίκησης και ειδικά σε 

σχέση µε το πολυεπίπεδο πρόβληµα της χαµηλής παραγωγικότητας του ανθρώπινου 

δυναµικού, το οποίο σε µεγάλο βαθµό προκύπτει από την επιλογή ακατάλληλων 

υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των αρχών της αµεροληψίας και αξιοκρατίας 

κατά την επιλογή των προς πρόσληψη υπαλλήλων θα λειτουργήσει καταλυτικά για 

την εξάλειψη των πελατειακών πρακτικών και για τη βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλλει καταλυτικά στην εµπέδωση ενός κλίµατος 

																																																								
241	 Βλ.	 και	 ΣτΠ,	 Ειδική	 έκθεση	 Προσλήψεις	 στο	 Δημόσιο	 Τομέα,	 Οι	 εκτός	 ελέγχου	 του	 ΑΣΕΠ	
διαδικασίες,	 σελ.	 86	 επ.,	 όπου	 παρατίθεται	 και	 αρκετά	 αναλυτικό	 σχέδιο	 Κώδικα	 Πρόσληψης	
Προσωπικού.		
242	 Μ.	 Ραμματά,	 Σύγχρονη	 Ελληνική	 Δημόσια	 Διοίκηση:	 Ανάμεσα	 στη	 Γραφειοκρατία	 και	 το	
Μάνατζμεντ,	2011,	εκδ.	Κριτική,	Αθήνα,	σελ.	134.	
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εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ των πολιτών και των οργάνων της δηµόσιας 

διοίκησης.  
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Παράρτηµα 
(απεικόνιση συστηµάτων πρόσληψης στην Ελλάδα από το 1974 έως και τον ν. 
2190/1994): 

Νοµοθετικές 
διατάξεις  

Μέθοδος επιλογής 
προσωπικού 

Φορέας που αναλαµβάνει 
τον προγραµµατισµό 

προσλήψεων 

Φορέας που αναλαµβάνει 
τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας πρόσληψης 

Εξαιρούµενοι του 
συστήµατος 
προσλήψεων 

π.δ. 611/1977 

Διαγωνισµοί 
(ειδικοί, 

νοµαρχιακοί και 
κοινοί) 

Αίτηση της ενδιαφερόµενης 
αρχής ή για τα ν.π.δ.δ. 
έγκριση του αρµόδιου 

Υπουργού 

Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης κατόπιν 
εισήγησης του αρµόδιου 
οργάνου (το οποίο 

διαφοροποιείται ανάλογα 
από το είδος του 

διαγωνισµού) υπό την 
εποπτεία της ΚΕΔ  

Ειδικές περιπτώσεις 
ανάλογα µε τις συνθήκες, 
προσωπικό στοιχειώδους 
εκπαίδευσης, µη µόνιµο 
προσωπικό, ειδικές 
κατηγορίες δηµοσίων 

υπαλλήλων 

ν. 1320/1983  

Με σειρά 
προτεραιότητας 

(δίνοντας έµφαση 
στα κοινωνικά 
κριτήρια) 

Κοινή απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και του αρµόδιου 
Υπουργού 

Διεύθυνση 
Προγραµµατισµού και 
Πρόσληψης Προσωπικού 
του Υπουργείου Προεδρίας 

Ειδικές κατηγορίες 
δηµοσίων υπαλλήλων 

(π.χ. δικαστικοί, 
διπλωµάτες, στρατιωτικοί, 
εκπαιδευτικοί, κληρικοί 

κ.α.) 

ν. 1735/1987  

Με σειρά 
προτεραιότητας 

(δίνοντας έµφαση 
στα ακαδηµαϊκά 
προσόντα) 

Κοινή απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και του αρµόδιου 
Υπουργού 

Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης  

Ειδικές κατηγορίες 
δηµοσίων υπαλλήλων 

(π.χ. δικαστικοί, 
διπλωµάτες, στρατιωτικοί, 
εκπαιδευτικοί, κληρικοί, 
οι καλλιτέχνες, το 

προσωπικό της Βουλής,  
το προσωπικό του ΕΣΥ 

κ.α.) 

ν. 1943/1991  

Διαγωνισµός 
συνυπολογίζοντας 

επιµέρους 
προσαυξήσεις 

(βαθµός πτυχίου, 
µεταπτυχιακό, 
εντοπιότητα)   

Ετήσιος προγραµµατισµός 
προσλήψεων από αρµόδιους 
φορείς (συνυπολογίζοντας τη 
γνώµη των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων). Αποστολή και 
αξιολόγηση προτάσεων στα 
Υπουργεία Προεδρίας και 

Οικονοµικών 

Κεντρική Επιτροπή 
Διαγωνισµών αποτελούµενη 
από 1 ανώτατο δικαστή και 4 
καθηγητές ΑΕΙ (από νοµική, 
οικονοµική, διοικητική και 

τεχνική επιστήµη) 

Ειδικές κατηγορίες 
δηµοσίων υπαλλήλων 

(π.χ. δικαστικοί,  οι 
καλλιτέχνες, προσωπικό 
ΥΠΕΞ και Προεδρίας, 

στρατιωτικοί, κληρικοί, το 
προσωπικό της Βουλής,  
το προσωπικό του ΕΣΥ, 
ειδικοί σύµβουλοι,  

προσωπικό µε ιδιάζουσα 
φύση και αποστολή κ.α.) 

ν. 2190/1994  

Με διαγωνισµό ή 
σειρά 

προτεραιότητας  
(µεικτό σύστηµα 
προσλήψεων) 

Αίτηση του αρµόδιου 
Υπουργείου και έγκριση του 
Υπουργείου Οικονοµικών 

Ανώτατο Συµβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού 

(ΑΣΕΠ) 

Ειδικές κατηγορίες 
δηµοσίων υπαλλήλων 

(π.χ. δικαστικοί,  
εκπαιδευτικοί, προσωπικό 
του ΕΣΥ, της Ο.Α. και 
των επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ, καλλιτέχνες, 

προσωπικό του ΥΠΕΞ, 
της Βουλής και της 

Προεδρίας, στρατιωτικοί, 
κληρικοί,  οι απευθείας 
διοριζόµενοι σε 

διευθυντικούς βαθµούς 
κ.α.) 
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