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Αθήνα  17  Οκτωβρίου 2005 
Αριθµ. πρωτ. 14673.2.1 
 

 
 
 
 

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 

9 του Συντάγµατος και το Ν.3094/2003 έλαβε και εξετάζει αναφορά του κυρίου Χ.∆.       

(αριθµ. πρωτ. 14673/19-9-2005), διακριθέντος αθλητή, σχετικά µε τον διορισµό του, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, σε θέση ΠΕ ∆ιοικητικού στο Υπουργείο 

Πολιτισµού. Μετά από µελέτη του σχετικού υλικού συντάσσεται το παρόν πόρισµα το οποίο 

γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως. 

 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/61/26980/31-3-2005 απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία αφορά τον διορισµό 

διακριθέντων αθλητών κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), ο κύριος Χ.∆. 

διατέθηκε για διορισµό στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. Η Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού, ως αρµόδια, διαβίβασε την προαναφερόµενη απόφαση στο Υπουργείο 

Πολιτισµού µε το αριθµ. πρωτ. 15639/8-4-2005 έγγραφο, το οποίο συνοδευόταν από όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά, ζητώντας περαιτέρω ενέργειες. Το Υπουργείο Πολιτισµού, µε το 

ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α1/26596/26-4-2005 έγγραφό του, επέστρεψε στη Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού τα σχετικά δικαιολογητικά για τον διορισµό του κυρίου Χ.∆.. Στη συνέχεια, η 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού γνωστοποίησε στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισµού να διορίσει τον κύριο 

Χ.∆. (αριθµ. πρωτ. 20722/6-5-2006 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού). 

Ακολούθως, το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε έγγραφό 

του (αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ 12/1/8947/6-6-2005) τόσο προς το Υπουργείο Πολιτισµού 

όσο και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µνηµόνευε τις κείµενες διατάξεις µε βάση τις 

οποίες το Υπουργείο Πολιτισµού δεν δικαιολογείται να αρνείται την πρόσληψη του κυρίου 
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Χ.∆.. Το Υπουργείο Πολιτισµού, µε το αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/48407/28-

6-2005 έγγραφο, ανέφερε ότι εµµένει στην αρχική αρνητική του θέση. 

 
 

2. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η άρνηση του Υπουργείου Πολιτισµού να διορίσει τον κύριο Χ.∆., κάτοχο πτυχίου 

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, στην κατηγορία ΠΕ ∆ιοικητικού διατυπώνεται 

σε δύο έγγραφα. Συγκεκριµένα, αναφέρεται : α) ότι «ο κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού του ΥΠΠΟ 

είναι αµιγώς διοικητικός – οικονοµικός κλάδος και τα προσόντα διορισµού κατά πάγια τακτική 

περιορίζονται σε πτυχία διοικητικών, νοµικών ή οικονοµικών σχολών» (έγγραφο 

ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α1/26596/26-4-2005), β) ότι «το γνωστικό αντικείµενο ενός υπαλλήλου 

πτυχιούχου της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, δεν συνάδει µε το αντικείµενο 

και τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και επιπλέον ότι τα τυπικά 

προσόντα του ανωτέρω θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν κατάλληλα σε άλλη Υπηρεσίας εκτός 

ΥΠΠΟ» (έγγραφο ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/48407/28-6-2005).  

 
 

3. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κρίσιµο ζήτηµα, προς διερεύνηση, στη συγκεκριµένη υπόθεση, είναι η δυνατότητα ή 

µη διορισµού ενός πτυχιούχου της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής σε θέση κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού. ∆ύο είναι κυρίως οι πηγές δικαίου, από τις οποίες µπορεί να αντλήσει κανείς 

πληροφόρηση σχετικά µε το ζήτηµα αυτό: Οι γενικές διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα 

διορισµού στο δηµόσιο και οι Οργανισµοί των δηµοσίων υπηρεσιών, εν προκειµένω του 

Υπουργείου Πολιτισµού.  

 

Ως γνωστόν, µε το «προσοντολόγιο», όπως επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις 

που καθορίζουν τα προσόντα διορισµού στο δηµόσιο, καθορίζονται τα κατά κλάδους ή 

ειδικότητες προσόντα διορισµού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου προσωπικού σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ α´ και β´ βαθµού, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου 30 του Π∆ 50/2001, καθώς και τα προσόντα πρόσληψης τακτικού προσωπικού µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΝΠΙ∆ των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 και 1 παρ. 3 

του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν κάθε φορά. Το «προσοντολόγιο» (Π∆ 50/2001) 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π∆ 347/2003 και Π∆ 44/2005, ενσωµατώνοντας 
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τις οικείες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα και εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, δίκαιο και 

αξιοκρατικό σύστηµα καθορισµού προσόντων διορισµού στον δηµόσιο τοµέα.  

 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 347/2003, δεν τίθεται πλέον 

περιορισµός στον κύκλο των πτυχίων ή διπλωµάτων που γίνονται δεκτά ως προσόντα 

διορισµού για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και ΤΕ ∆ιοικητικού 

– Λογιστικού, διευρύνοντας τις δυνατότητες των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα να 

αξιοποιήσουν περισσότερες κατηγορίες εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, κατά τη 

στελέχωσή τους.  

 

Συγκεκριµένα, µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π∆ 50/2001, 

όπως αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του από το Π∆ 347/2003  

 
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός και / ή Οικονοµικός  
«1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα 
οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ή 
διπλωµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (.Α.Π.) και των Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής».  
 
Κατ’ εξαίρεση, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π∆ 50/2001  
 
«3. Όταν ο κλάδος είναι αµιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται µε την 
προκήρυξη τα προσόντα διορισµού σε πτυχία ή διπλώµατα διοικητικών ή νοµικών 
µόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριµένων ειδικοτήτων αυτών µετά από αίτηµα του 
φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ». 

 
 Αυτή η εξαίρεση, του περιορισµού των τίτλων σπουδών, εφαρµόζεται στην 

περίπτωση πρόσληψης προσωπικού κατόπιν προκήρυξης και βέβαια ύστερα από έγκριση του 

ΑΣΕΠ. Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, ο διορισµός του εν λόγω αθλητή δεν υλοποιείται 

κατόπιν  προκήρυξης, οπότε και θα υφίστατο η δυνατότητα του περιορισµού των τίτλων 

σπουδών, αλλά βάσει της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, όπως 

ισχύει αναφορικά µε τον, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, διορισµό διακριθέντων 

αθλητών σε κενές θέσεις του δηµοσίου.  

 

 Άλλη πηγή του δικαίου, βοηθητική για την επίλυση του συγκεκριµένου ζητήµατος, 

είναι ο Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 του 

Π∆ 191/2003 «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού», προβλέπεται κατηγορία ΠΕ 

∆ιοικητικού:  
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Άρθρο 66 
∆ιάκριση Κλάδων Μονίµου Προσωπικού κατά κατηγορία  
«1. Στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ ανήκουν οι παρακάτω κλάδοι:  
Α. ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2. ……» 

 
Ενώ στο άρθρο 67 του ιδίου Π∆ ορίζεται ότι:  

  
Άρθρο 67 
Προσωπικό Κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  
«1. Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού  
α. Ο Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού περιλαµβάνει τετρακόσιες δέκα εννέα (419) θέσεις, 
από τις οποίες οι σαράντα επτά (47) είναι προσωρινές και καταργούνται όταν 
κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο, διακρίνονται δε κατά βαθµούς ως εξής:  
-∆ύο (2) θέσεις µε βαθµό Γενικού ∆ιευθυντή  
-∆εκατέσσερις (14) θέσεις µε βαθµό ∆ιευθυντή  
-Τετρακόσιες τρείς (403) θέσεις µε βαθµούς ∆΄ Α΄  
β. Από τις ανωτέρω τετρακόσιες δέκα εννέα (419) θέσεις, οι δέκα πέντε (15) 
καταλαµβάνονται από πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ ηµεδαπής ή ισοτίµου 
της αλλοδαπής».  

 
 Από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού δεν 

προκύπτει κάποιος ιδιαίτερος περιορισµός, ο οποίος να σχετίζεται µε τα προσόντα του 

νεοεισερχόµενου προσωπικού, το οποίο πρόκειται να καταλάβει κενές οργανικές θέσεις στον 

κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 
 

4. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Είναι προφανές ότι για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού και /ή 

Οικονοµικού προσόν διορισµού, στον εισαγωγικό βαθµό του κλάδου αυτού, ορίζεται πτυχίο ή 

δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ή 

διπλωµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου και των Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής. Κατά συνέπεια, ο κύριος Χ.∆. είναι δυνατόν να 

διοριστεί στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού, ως κάτοχος πτυχίου της Επιστήµης της Φυσικής 

Αγωγής. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι το Υπουργείο 

Πολιτισµού αρνείται, χωρίς νόµιµη βάση, να διορίσει σε θέση του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας τον κύριο Χ.∆., πτυχιούχο της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής, του οποίου 

ο διορισµός γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών περί προσλήψεων διατάξεων, καθώς 

σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός 
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συµπληρώθηκε µε το Ν. 3207/2003, παρέχεται η δυνατότητα στους διακριθέντες αθλητές 

να διοριστούν στο δηµόσιο. 

 

 

 

 

      Καλλιόπη Σπανού 

 

 

      Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

 

 

 


