23 Απριλίου 2007
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά αυστριακού, µόνιµου
κατοίκου Ζωγράφου, ο οποίος επεδίωξε την πρόσληψή του σε θέση εποχικού
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στον
σχετικό πίνακα κατετάγη τελευταίος βάσει του άρθρου 21 § 11 του νόµου
2190/94 («προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δηµότες του δήµου …

ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δηµότες των υπόλοιπων δήµων του
νοµού»), καθόσον δηµότες είναι µόνον οι έλληνες πολίτες (άρθρο 27 του

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας).
Ωστόσο, αφού κάθε ευρωπαίος πολίτης δικαιούται (κατ’ άρθρα 1-2 του
νόµου 2431/96) να προσληφθεί στο ελληνικό δηµόσιο εκτός από ειδικά
εξαιρούµενες θέσεις, η ταξινόµηση κατά βαθµούς εντοπιότητας δεν είναι
νόµιµο να παρεισάγει έµµεση προϋπόθεση ιθαγένειας, καθόσον κάτι τέτοιο θα
υπήγαγε όλους τους ευρωπαίους υποψηφίους σε εξ ορισµού δυσµενέστερη
µοίρα και εκ του αποτελέσµατος θα εξουδετέρωνε το δικαίωµα διορισµού.
Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί οποιοσδήποτε ανάλογος νοµικός δεσµός του
υποψηφίου µε τον οικείο δήµο, ιδιαίτερα δε η εγγραφή στον (κατ’ άρθρο 27
του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων) ειδικό εκλογικό κατάλογο για τη
συµµετοχή ευρωπαίων πολιτών στις δηµοτικές εκλογές.
Ανταποκρινόµενο στην παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το
Υπουργείο Εσωτερικών συνέστησε στο ∆ήµο Ζωγράφου την αναµόρφωση του
πίνακα κατάταξης, και εν όψει της επιµονής του ∆ήµου παρήγγειλε
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Η γνωµοδότηση
(50/2007) συµφωνεί µε τις θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και δέχεται
ότι «όπου απαιτείται και για τους ηµεδαπούς τοπική προς ένα δήµο σύνδεση,

αυτή, ελλείψει ελληνικής ιθαγένειας από τον κάτοικο Ε.Ε., θα πρέπει να
αναζητηθεί µε βάση τις κοινές διατάξεις του αστικού δικαίου περί υπάρξεως
κατοικίας». Αµέσως µετά την αποδοχή της γνωµοδότησης από τον Υπουργό,

ο ∆ήµος Ζωγράφου την εφάρµοσε κατά την έκδοση του πίνακα κατάταξης για
θέσεις οι οποίες είχαν στο µεταξύ επαναπροκηρυχθεί.
Στην ιστοσελίδα www.synigoros.gr δηµοσιεύεται το πλήρες κείµενο του
πορίσµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε να απευθύνεστε
στο Τµήµα Επικοινωνίας, κα Ρόη Τζαβάρα 210-7289610.

