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ΘΕΜΑ: “∆ιαδικασία αντικατάστασης υπαλλήλων  των ΚΕΠ σε περίπτωση 

παραίτησης ή µη αποδοχής διορισµού ή κωλύµατος διορισµού“. 
 

 Μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων των διοριστέων της 
προκήρυξης 7Κ/2006 << Πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας 1952 θέσεων 
µόνιµου προσωπικού , ΠΕ , ΤΕ και ∆Ε των ΚΕΠ στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού >>  
και την δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µε σκοπό την 
εύρυθµη λειτουργία των ΚΕΠ σας πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 20 παρ.8γ 
του ν.2738/1999 και άρθρο 7 παρ.5 του ν.3051/2002) σε περίπτωση που οι ΟΤΑ 
α΄και β΄βαθµού διαπιστώσουν ότι οι διατεθέντες  από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για 
διορισµό, έχουν κώλυµα διορισµού ή δεν αποδέχονται το διορισµό τους ή 



   
    

παραιτηθούν αυτού γνωστοποιούν τούτο αµέσως στο ΑΣΕΠ, προκειµένου να 
προβεί στην αντικατάστασή τους.  
Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει εντός ενός (1) έτους από την αποστολή 
των πινάκων διοριστέων στον οικείο φορέα .  
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού στους οποίους έχουν 
παρατηρηθεί τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τις γνωστοποιήσουν στο ΑΣΕΠ, 
προκειµένου οι κενές θέσεις να πληρωθούν µε επιλαχόντες, µε σκοπό 
αφενός την τακτοποίηση του προσωπικού των ΚΕΠ, γεγονός που εντάσσεται 
στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της υπηρεσίας µας για το προσωπικό 
αυτό και αφετέρου για την αποφυγή προβληµάτων λειτουργίας των ΚΕΠ.   
 
Η ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ στην οποία κοινοποιείται η 
παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να την κοινοποιήσει προς όλους τους ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθµού , προς ενηµέρωσή τους. 
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