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ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΕΠ  
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΚΟΙΝ:
1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 (Αποστολή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 210 
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Πληροφορίες: Θανάσης Σκλαπάνης

Μανώλης Βαρδής
Γιάννα Χορμόβα
Αδαμαντία Σαραβελάκη

Τηλέφωνο: 213 131 3179
213 131 3100
213 131 3128
213 131 3119

E – mail: sklapanis@ydmed.gov.gr
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Θέμα: ‘‘Εκτέλεση  προσωρινών  διαταγών  των  Δικαστηρίων  και  αποφάσεων  επί  αιτήσεων
ασφαλιστικών μέτρων  εργαζόμενων στα ΚΕΠ’’ 
Σχετ.:  Οι  εγκύκλιοι  μας  με  αριθμό: 1.  ΔΟΛ  ΚΕΠ/Φ4-150/18051/11.8.2010  2.  ΔΟΛ  ΚΕΠ/Φ4-
165/18356/20.8.2010.

Με  την  ανωτέρω  [1]  σχετική  εγκύκλιο  της  Υπηρεσίας  μας  επισημάνθηκε,  μεταξύ  άλλων,  ότι

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες, την δημοσιονομική πολιτική που

ακολουθείται και την ανάγκη πιστής τήρησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που

επιβάλλουν την με κάθε τρόπο μείωση των δαπανών του Προϋπολογισμού και δεν επιτρέπουν,

ιδιαίτερα  στη  σημερινή  συγκυρία,  την  απασχόληση  πολλών  προσώπων  στην  ίδια  θέση,  σε

περιπτώσεις  όπου έχουν κινηθεί  διαδικασίες  στελέχωσης των ΚΕΠ με συμβασιούχους μίσθωσης

έργου βάσει του άρθρου 21 του ν 2190/94, όπως ισχύει, κρίνεται σκόπιμο να μην προωθούνται οι

διαδικασίες επιλογής αναδόχων μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, καθόσον η παράλειψη

της Διοίκησης να αρχίσει ή να ολοκληρώσει την ήδη αρξαμένη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων,

δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. 

Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των φορέων να γνωστοποιούν στο

Ελληνικό  Δημόσιο  την  εκκρεμή  δίκη,  προκειμένου  το  τελευταίο  να  προβαίνει  στην  άσκηση

πρόσθετης υπέρ αυτών παρέμβασης, ενώ, τόσο με την ανωτέρω όσο και με τη δεύτερη σχετική

mailto:y.hormova@ydmed.gov.gr
mailto:m.vardis@ydmed.gov.gr


εγκύκλιο μας, σημειώθηκε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι φορείς υποχρεούνται να ασκούν κατά των

παραπάνω  δικαστικών  αποφάσεων  όλα  τα  προβλεπόμενα  ένδικα  βοηθήματα  και  ένδικα  μέσα.

Επισημάνθηκε, μάλιστα, ότι δεδομένου ότι τούτο συνιστά αυτονόητη ενέργεια για την προάσπιση

του δημοσίου συμφέροντος, η Υπηρεσία μας θα προβεί στην άσκηση πειθαρχικού υποχρεωτικού

ελέγχου σε όσους φορείς δεν ανταποκριθούν στην εν λόγω υποχρέωσή τους.

Δεδομένου   ότι  διαπιστώνεται  ότι  υφίστανται  φορείς  οι  οποίοι,  κατά  παράβαση  των

προαναφερόμενων οδηγιών μας:

 δεν  έχουν  ενημερώσει  το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης  για την ύπαρξη δικαστικών εκκρεμοτήτων που έχουν τεθεί  υπόψη τους,

ώστε να ασκηθεί, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, πρόσθετη παρέμβαση εκ μέρους του

Ελληνικού Δημοσίου

 δεν ασκούν τα προβλεπόμενα, σε κάθε περίπτωση, ένδικα μέσα

 παρά το γεγονός ότι είναι σε γνώση δικαστικών εκκρεμοτήτων, προωθούν τις  διαδικασίες

επιλογής αναδόχων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την απασχόληση πολλών προσώπων

στην ίδια θέση, 

επισημαίνουμε τις ανωτέρω υποχρεώσεις και παρακαλούμε για την πλήρη συμμόρφωση προς τις

διαλαμβανόμενες στις σχετικές εγκυκλίους μας οδηγίες.
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Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Στεφάνου
Εσωτερική Διανομή:

 Γραφείο κ. Υπουργού 
 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

 Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Δ/κης 
Οργάνωσης και Διαδικασιών

 ΔΟΛΚΕΠ / Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ


