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Θέµα: «∆ιορισµός Υπαλλήλου σε ∆ιαγωνισµό του ΑΣΕΠ 1998» 

 

Περίληψη:  

Πολίτης η οποία συµµετείχε σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του έτους 1998 διορίσθηκε 

στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Νοµού Σερρών σε θέση εισπράκτορα (∆Ε 15), µετά 

την ανασύνταξη πινάκων του Πανελληνίου Γραπτού ∆ιαγωνισµού του ΑΣΕΠ 

(Προκήρυξη 8/1997), άρθρο 5, Ν. 3320/2005 και οι οποίοι κυρώθηκαν µε την υπ’ 

αριθ. 1295/01-06-2006 απόφαση του Γ΄ Τµήµατος του ΑΣΕΠ, (ΦΕΚ 116/29-06-

2006). Το ΑΣΕΠ προέβη, µετά τις νόµιµες ενέργειές του, στην ενηµέρωση του 

φορέα, στις αρχές Ιουλίου 2006, για τον διορισµό της υπαλλήλου στην Κοινότητα 

Αχλαδοχωρίου. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Κοινότητας δεν είχαν προβεί, µέχρι το 

τέλος του 2006, στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισµό της υπαλλήλου και η 

πολίτης προσέφυγε µε αναφορά της στον Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη, διαµεσολαβώντας προς τη συγκεκριµένη Κοινότητα και προς την αρµόδια 

∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Νοµού Σερρών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε λύση στο πρόβληµα στις 25 Απριλίου 2007.  

 

Α. Ιστορικό Υπόθεσης: 

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

παρ. 5 του Συντάγµατος και τον Ν. 3094/2003, διερεύνησε τη µε αριθ. πρωτ. 

18084/04-12-2006 αναφορά πολίτη µε την οποία η ενδιαφεροµένη ζητούσε να 

διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους καθυστερούσε ο διορισµός της στην 

κοινότητα Αχλαδοχωρίου Νοµού Σερρών.  

Ειδικότερα, η πολίτης συµµετείχε σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του έτους 1998 και αφού 

επέτυχε σε αυτόν τον διαγωνισµό, διορίσθηκε στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Νοµού 

Σερρών σε θέση Εισπράκτορα (∆Ε 15). Το γεγονός αυτό επισηµοποιήθηκε µετά και 

την ανασύνταξη πινάκων του Πανελληνίου Γραπτού ∆ιαγωνισµού του ΑΣΕΠ 

(Προκήρυξη 8/1997), άρθρο 5, Ν. 3320/2005 και οι οποίοι κυρώθηκαν µε την υπ’ 

αριθ. 1295/01-06-2006 απόφαση του Γ΄ Τµήµατος του ΑΣΕΠ, (ΦΕΚ 116/29-06-

2006). Το ΑΣΕΠ (Τµήµα Γραπτών ∆ιαγωνισµών) προέβη, σε όλες τις νόµιµες 

ενέργειές του προς τον φορέα, στις αρχές Ιουλίου 2006, που ήταν αρµόδιος για τον 

διορισµό της υπαλλήλου στη θέση Εισπράκτορα (∆Ε 15).   

Κατόπιν, η πολίτης επικοινώνησε µε τις υπηρεσίες της Κοινότητας για να 

πληροφορηθεί τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσει για να ολοκληρωθεί ο 



διορισµός της. Ωστόσο, παρήλθε το χρονικό διάσηµα των πέντε (5) µηνών από την 

έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων, και ο διορισµός της δεν είχε ολοκληρωθεί. 

Μετά από αυτή την καθυστέρηση, η πολίτης προσέφυγε µε την αριθ. πρωτ. 18084/04-

12-2006 αναφορά της στον Συνήγορο του Πολίτη.  

Επίσης, στις 05-12-2006 προσέφυγε µε αναφορά – καταγγελία της στο Τµήµα 

Προσωπικού ΟΤΑ της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του 

ΥΠΕΣ∆∆Α. Το αρµόδιο Τµήµα του ΥΠΕΣ∆∆Α µε το αριθ. πρωτ. 67365/20-12-2006 

έγγραφό του, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ότι ο διορισµός των συµπεριλαµβανοµένων 

στον ανασυνταγµένο πανελλήνιο πίνακα του γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για το 

έτος 1998 είναι υποχρεωτικός. Αναφορικά τέλος, µε την κάλυψη της δαπάνης 

µισθοδοσίας των διοριστέων, αυτή θα πραγµατοποιηθεί από την τακτική επιχορήγηση 

που διατίθεται σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας και κατανέµεται βάσει Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης και ύστερα από πρόταση και συµφωνία της ΚΕ∆ΚΕ, χωρίς 

εξαιρέσεις για κάθε ΟΤΑ.  

 

Β. Το πρόβληµα. Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη: 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ξεκινώντας τη διαµεσολάβησή του για το συγκεκριµένο 

θέµα, απέστειλε έγγραφο προς την Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Νοµού Σερρών στις 13-

02-2007 όπου καλούσε τις υπηρεσίες της Κοινότητας να πραγµατοποιήσουν τον 

διορισµό της επιτυχούσας για τη θέση Εισπράκτορα (∆Ε 15). Ειδικότερα, κατόπιν 

ανασύνταξης των πινάκων του παραπάνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 

Ν. 3320/2005, αυτοί οι πίνακες κυρώνονται µε την υπ’ αριθ. 1295/01-06-2006 

απόφαση του Γ΄ Τµήµατος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 116/Παράρτηµα/29-06-2006) και η 

επιτυχούσα διορίζεται στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Νοµού Σερρών.  

Στο έγγραφο αυτό, το οποίο κοινοποιείτο και προς τη ∆ιεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Νοµού Σερρών, γινόταν αναφορά στις διατάξεις των 

παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπου µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από τη διάθεση των επιτυχόντων, κάθε υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο καλεί 

τους διατεθέντες σε αυτό να υποβάλλουν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες  τα απαιτούµενα 

κατά τις οικείες διατάξεις δικαιολογητικά διορισµού. Ο διορισµός είναι 

υποχρεωτικός, πραγµατοποιείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

ισχύουν για κάθε υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο.  

 



Γ. Αποτελέσµατα ενεργειών – ∆ιοικητική ανταπόκριση: 

Μετά από αυτές τις ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη, η ∆ιεύθυνση Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Νοµού Σερρών µε δύο έγγραφά της (αριθ. πρωτ. 

2670/02-03-2007 και αριθ. πρωτ. 3963/26-03-2007) µας ενηµέρωνε ότι µε την αριθ. 

πρωτ. 2314/27-02-2007 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας διοριζόταν η επιτυχούσα σε κενή προσωποπαγή θέση που 

έχει συσταθεί στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου του κλάδου ∆Ε 15 Εισπρακτόρων και 

µε ταυτάριθµο έγγραφο της παραπάνω ∆ιεύθυνσης είχε σταλεί περίληψη της 

απόφασης για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Επιπλέον, µε το δεύτερο έγγραφό της η ως άνω ∆ιεύθυνση µας έστειλε φωτοτυπία 

του ΦΕΚ αριθ. 130/τεύχος Γ΄/02-03-2007, όπου δηµοσιευόταν περίληψη της αριθ. 

2314/27-02-2007 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας µε την οποία διοριζόταν, η επιτυχούσα σε κενή προσωποπαγή θέση, η 

οποία συστηνόταν στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου, του κλάδου ∆Ε Εισπρακτόρων µε 

διαβάθµιση ∆΄-Α΄ και θα διατίθετο στη ∆ΟΥ Σιδηροκάστρου Σερρών. Στο ίδιο 

έγγραφο, µετά από ενέργειες της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης 

προς τη ∆ΟΥ Σιδηροκάστρου, επισηµαινόταν ότι η επιτυχούσα υπάλληλος επρόκειτο 

να κληθεί από τον ∆ιευθυντή της ∆ΟΥ Σιδηροκάστρου για ορκωµοσία και ανάληψη 

καθηκόντων.  

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) µε έγγραφό του προς 

την επιτυχούσα υπάλληλο και προς την Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Νοµού Σερρών, 

στις 25-04-2007, ενηµέρωνε για τον οριστικό διορισµό της σε κενή προσωποπαγή 

θέση του κλάδου ∆Ε 15 Εισπρακτόρων και ολοκλήρωνε τη διαµεσολάβησή του, 

θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο.  

Αξίζει να επισηµανθεί η άµεση ανταπόκριση στα έγγραφα του ΣτΠ και η ταύτιση 

απόψεων, τόσο της ΚΥ του ΥΠΕΣ∆∆Α, όσο και της ∆ιεύθυνσης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Νοµού Σερρών µε τις απόψεις της Αρχής που οδήγησε  

στην επίλυση ενός κρίσιµου ζητήµατος, όπως είναι αυτό του διορισµού επιτυχούσας, 

µέσω διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, σε ΟΤΑ της Ελληνικής περιφέρειας.    

 

 

 

 


