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ΘΔΜΑ: Έθδνζε αηνκηθώλ πξάμεωλ δηνξηζκνύ.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3833/2010
πξνβιέπεηαη όηη «1. Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ν
αξηζκόο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκώλ ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 3812/2009, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ζπλνιηθά από ην ιόγν έλα πξνο πέληε
(κία πξόζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), ζην ζύλνιν ησλ θνξέσλ. Οη απνρσξήζεηο
ππνινγίδνληαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη αθνξνύλ ζην
ζύλνιν ηνπ έηνπο απηνύ».
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ηδίνπ λόκνπ, νη
πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ θαηαλνκή πξνζωπηθνύ πνπ εγθξίλνληαη από
ηελ Σεηξακειή Δπηηξνπή ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006,όπσο ηζρύεη,
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ. Δπίζεο κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηαλέκνληαη νη
εγθξηζείζεο ζέζεηο αλά ππεξεζία θαη θνξέα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.4β ηνπ λόκνπ
3899/2010, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ 2 ηνπ λόκνπ
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3833/2010, ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ έλα πξνο πέληε πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζιήψεηο
εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ, όιωλ ηωλ βαζκίδωλ εθπαίδεπζεο, ηωλ ωκάηωλ
Αζθαιείαο, ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο, θαζώο θαη ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ
πξνζωπηθνύ ηνπ ηνκέα πγείαο.
Καηόπηλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηή
εθαξκνγή ηνπ ιόγνπ έλα πξνο πέληε από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαινύληαη νη Τπεξεζίεο θαη νη θνξείο ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 3812/09, από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, λα κελ πξνβνύλ ζηελ έθδνζε,
θαη δεκνζίεπζε απνθάζεωλ δηνξηζκνύ/πξόζιεψεο πξνζωπηθνύ (δηνξηζηέσλ ζε
δηαδηθαζίεο επηινγήο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΑΔΠ κε νξηζηηθά απνηειέζκαηα) θαζώο
επίζεο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο απόθαζεο δηνξηζκνύ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (κνλίκνπ θαη
ανξίζηνπ ρξόλνπ) βάζεη εηδηθώλ δηαηάμεσλ, πξηλ εθδνζνύλ νη πξναλαθεξόκελεο
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Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Γηα ηελ έθδνζε ησλ ελ ιόγσ
απνθάζεσλ ζα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά.
Η εγθύθιηνο απηή απνζηέιιεηαη θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, ε
νπνία ειέγρεη ηε λνκηκόηεηα ησλ δνθηκίσλ θαζώο θαη ζην Δζληθό Σππνγξαθείν
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δηνξηζκνύ/πξόζιεψεο, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα.
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε άκεζα όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηόηεηά ζαο θαζώο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα (Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ δηθαίνπ θαη
ΓΔΚΟ) πνπ επνπηεύεηε, κε ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο( e- mail).
Η παξνύζα εγθύθιηνο δηαηίζεηαη θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Γ.Γ.Γ. θαη Η.Γ(ΗΛ.
Γλζε www.gspa.gr ζηε Γηαδξνκή Πξνζιήςεηο θαζώο θαη ζην «Γηαύγεηα».

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΓΙΑΝΝΗ Ν. ΡΑΓΚΟΤΗ

ΑΔΑ: 4ΑΛΔΚ-4

Πίλαθαο δηαλνκήο:
ΠΡΟ:
1. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο
2. Όια ηα Τπνπξγεία
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ
3. Όιεο ηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ
4. Όιεο ηηο Δληαίεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ
5. Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο(πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ νη ΟΣΑ α΄& β΄βαζκνύ)
6. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο
7. Δζληθό Σππνγξαθείν
ΚΟΙΝ:
1. Γξαθεία Τπνπξγώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ
2. Γξαθεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ θαη Γεληθώλ
Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ
Δζωηεξηθή Γηαλνκή:
Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγώλ
Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ
Γξαθεία θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ
Γξαθεία θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γηεπζύλζεσλ

