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Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής - Πώς θα υλοποιηθούν οι προκηρύξεις

Μιχάλης Τσιλιβάκος

Επίσημη ανακοίνωση για το «πάγωμα» προσλήψεων λόγω εκλογών εξέδωσε πριν από λίγο
το ΑΣΕΠ .

Η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής έρχεται, όπως προβλέπεται, μετά το «πράσινο φως»
του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση των διαδικασιών
αναστολής.

Σημειώστε:
- Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την
ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος
απαγορεύεται πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το
διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών
προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
- Προσοχή: Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές
πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές
προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και
αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της
τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν
δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε
πράξεις διορισμού
, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες
επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού
- Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών
διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την
ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της
Βουλής και προκήρυξης των εκλογών, ανεστάλησαν προσωρινά όλες οι διαδικασίες
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επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση, μέχρι την
ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν
την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της
αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού
διαστήματος έως την εκπνοή τους.

https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/asep-kai-episima-pagoma-se-proslipseis-kai-diorismoys?f
bclid=IwAR3mG5BboSj_P5JDF3485KenYNTF1CwRegfV6sIfqpK-QArIQHTh60K1CFc
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