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Πηγή ΤΑ ΝΕΑ
Πράσινο φως για 21.000 επιτυχόντες ανάβουν οι διατάξεις του πρόσφατου νόμου για τα
έκτακτα οικονομικά μέτρα. Μετά το πάγωμα που ίσχυσε πριν από τις εκλογές του
Οκτωβρίου, ανοίγει τώρα ο δρόμος έστω και για τον σταδιακό διορισμό όσων πέτυχαν σε
προκηρύξεις του Δημοσίου.
Με καθυστέρηση- καθώς σε ορισμένες προκηρύξεις οι θέσεις
θα καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2013 - θα προχωρήσει η τοποθέτηση 16.000 επιτυχόντων
μέσω διαγωνισμών που διενεργήθηκαν από το ΑΣΕΠ ή για τις οποίες είχε τον έλεγχό τους
καθώς και για άλλους περίπου 5.000 επιτυχόντες σε διαγωνισμούς εκτός ΑΣΕΠ (π.χ.
ΔΕΚΟ).

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου οι επιτυχόντες για τους οποίους είχαν εκδοθεί οι
οριστικοί πίνακες πριν από το τέλος του 2009 θα διοριστούν σταδιακά από τις αρχές
Ιουλίου του τρέχοντος έτους έως το τέλος του 2011. Σε περίπτωση που οι οριστικοί
πίνακες εκδόθηκαν κατά το 2010 ή πρόκειται για προκηρύξεις που προχώρησαν αλλά δεν
έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί τα αποτελέσματα, οι επιτυχόντες θα προσληφθούν από το
2011 μέχρι το τέλος του 2013.

Όπως μάλιστα αποσαφηνίστηκε από αρμόδια στελέχη, η κάλυψη των θέσεων με τη
διαδικασία αυτή αφορά όλους τους επιτυχόντες, ακόμη δηλαδή και αυτούς για τους οποίους
είχαν εκδοθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ΦΕΚ διορισμού τους.

Το εισιτήριο του διορισμού περιμένουν 4.739 επιτυχόντες σε προκηρύξεις με σειρά
προτεραιότητας που πραγματοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ. Πρόκειται ειδικότερα για τις
προκηρύξεις:

● 3Κ/2008 για 325 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε ασφαλιστικά ταμεία, υπουργεία Πολιτισμού,
Μεταφορών, Μακεδονίας- Θράκης, Ανάπτυξης και Παιδείας και φορείς τους, Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Επιμελητήριο Φωκίδος, Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Εθνικό Τυπογραφείο, Εθνική
Πινακοθήκη, ΓΕΝ και Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας Οι επιτυχόντες θα διοριστούν από τον
Ιούλιο 2010 έως το τέλος του 2011, αφού τα οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν πριν από
το τέλος του περασμένου έτους.
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● 6Κ/2008 για 973 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας, Εξωτερικών, ΜακεδονίαςΘράκης, Μεταφορών, Πολιτισμού, Υγείας,
Απασχόλησης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Οικονομίας και φορείς τους, Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας.

Οι 268 επιτυχόντες ΠΕ και οι 174 της κατηγορίας ΤΕ θα διοριστούν σταδιακά από τον
ερχόμενο Ιούλιο, ενώ οι 531 επιτυχόντες ΔΕ θα προσληφθούν από το 2011 και μετά, καθώς
δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα οριστικά αποτελέσματα.

● 8Κ/2008 για 1.215 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής
Άμυνας, Μεταφορών, Παιδείας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας, Υγείας, Απασχόλησης
και φορείς τους Οι 92 επιτυχόντες ΤΕ θα προσληφθούν κατά προτεραιότητα από τον Ιούλιο
αφού εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες πριν από το τέλος του 2009, σε αντίθεση με τους 305
επιτυχόντες ΠΕ και 818 επιτυχόντες ΔΕ, για τους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί τα
προσωρινά αποτελέσματα και η τοποθέτησή τους θα αρχίσει από το 2011.

● 9Κ/2008 για 909 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην Αγροτική Τράπεζα Από το 2011 και μετά θα
διοριστούν οι 454 επιτυχόντες ΔΕ δεδομένου ότι τα οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν τον
Ιανουάριο 2010, αλλά νωρίτερα θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι 182 επιτυχόντες ΠΕ
και οι 273 της κατηγορίας ΤΕ, για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί οι πίνακες.

● 10Κ/2008 για 417 θέσεις ΥΕ σε υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης,
Δικαιοσύνης, Παιδείας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας,
Πολιτισμού, Υγείας και φορείς τους Ακόμη δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα
και οι επιτυχόντες θα διοριστούν μετά το 2011.

● 2Κ/2009 για 194 θέσεις ΔΕ στο υπουργείο Πολιτισμού Λίγο πριν από το τέλος του 2009
εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες και οι επιτυχόντες θα προσληφθούν σταδιακά από τον
ερχόμενο Ιούλιο.

● 3Κ/2009 για 495 θέσεις ΠΕ και ΤΕ σε υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης, Παιδείας, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Πολιτισμού, Υγείας και φορείς τους Στη δεύτερη κατηγορία προσλήψεων- από το 2011 και
μετά- τοποθετούνται οι επιτυχόντες της προκήρυξης, αφού τα οριστικά αποτελέσματα ΤΕ
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εκδόθηκαν στον τρέχοντα μήνα ενώ εκκρεμούν ακόμη αυτά της ΠΕ.

● 4Κ/2009 για 35 θέσεις κατηγορίας ΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος Αρχές Δεκεμβρίου
οριστικοποιήθηκαν οι διοριστέοι της προκήρυξης που θα τοποθετηθούν από την 1η Ιουλίου
και μετά.

● 5Κ/2009 για 276 θέσεις κατηγορίας ΔΕ σε φορείς των υπουργείων Εθνικής Άμυνας,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Απασχόλησης, Παιδείας, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας.

Οι επιτυχόντες της προκήρυξης αυτής θα διοριστούν από το 2011 και μετά, δεδομένου ότι
μόλις στα τέλη Φεβρουαρίου 2010 εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Προτεραιότητα στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
Πριν από το τέλος του 2009 είχαν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες για 4.884 θέσεις
προκηρύξεων που είχαν διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ μέσω γραπτών διαγωνισμών.

Η πρώτη αφορούσε 877 θέσεις για τις ανάγκες των πρώην υπουργείων Οικονομίας
και Οικονομικών και Μακεδονίας- Θράκης. Επρόκειτο για θέσεις των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εκ των οποίων για τις δύο τελευταίες τα ονόματα των επιτυχόντων
έχουν δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ για την κατηγορία
ΠΕ είχαν απλώς δημοσιοποιηθεί τα οριστικά αποτελέσματα Οι υπόλοιπες
προκηρύξεις προέβλεπαν την πλήρωση 4.007 θέσεων εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις οποίες έχει επίσης οριστικοποιηθεί ο
πίνακας διοριστέων. Συγκεκριμένα, είναι θέσεις των προκηρύξεων 2Π/2008, 3Π/2008,
4Π/2008 και 5/2008. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, για τους επιτυχόντες των
προκηρύξεων αυτών ο διορισμός θα αρχίσει από τον Ιούλιο του 2010 και θα
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Προτεραιότητα θα δοθεί στις τοποθετήσεις
εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων και δεδομένου ότι- όπως
αναφέρει και ο πρόσφατος νόμος- ο τομέας της Παιδείας δεν εντάσσεται στο
«πάγωμα» των προσλήψεων για το τρέχον έτος.
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Το επιστημονικό προσωπικό
Σε εκκρεμότητα παραμένουν 116 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού οι οποίες
προκηρύχθηκαν το 2008 και το 2009 αλλά δεν ολοκληρώθηκαν πριν από το «πάγωμα» των
προσλήψεων. Πρόκειται για 78 θέσεις από προκηρύξεις που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ και
για 38 θέσεις για προκηρύξεις που διεξάγονται από φορείς του Δημοσίου και ελέγχονται
από το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης Αρχής, από τις προκηρύξεις για
τις 37 θέσεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα
διοριστούν από τον Ιούλιο και μετά, ενώ για 41 θέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη η
οριστικοποίηση των πινάκων.
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