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Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ.
9 του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003 έλαβε και εξετάζει αναφορά της κυρίας *** (αριθµ.
πρωτ. 16208/8-10-2007), σχετικά µε τον αποκλεισµό της από τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης
του Ν. 3250. Μετά από µελέτη του σχετικού υλικού συντάσσεται το παρόν πόρισµα το οποίο
γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως.
1. Ιστορικό της υπόθεσης
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς η κυρία *** µετείχε στη διαδικασία
πρόσληψης προσωπικού µε το καθεστώς της µερικής απασχόλησης, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του Ν. 3250/2004 που προκηρύχθηκε από το δήµο Ερινεού Αχαΐας µε την αριθµ.
πρωτ. 3191/27-6-2007 ανακοίνωσή του. Η κυρία *** ζήτησε τη συνδροµή του Συνηγόρου
του Πολίτη για το λόγο ότι η αρµόδια επιτροπή επιλογής την έθεσε στον πίνακα των
απορριπτέων µε το αιτιολογικό ότι στο πρόσωπό της συνέτρεχε η ασυµβίβαστη ιδιότητα της
τοπικής συµβούλου στο δηµοτικό διαµέρισµα Καµαρών. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε η κυρία
*** είχε παραιτηθεί του αξιώµατος αυτού και ως εκ τούτου δε συνέτρεχε οποιοδήποτε
κώλυµα επιλογής της για την κατάληψη θέσης µε το καθεστώς της µερικής απασχόλησης και
όφειλε η αρµόδια επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την υποψηφιότητά της.

2. Ενέργειες και αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη
Ο

Συνήγορος

του

Πολίτη

εξέτασε

αν

συντρέχει

κώλυµα

άσκησης

του

διαµεσολαβητικού του ρόλου στο βαθµό που στην προκειµένη περίπτωση εγείρονται
δικαιώµατα τρίτων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3094/2003
«Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται περιπτώσεων, κατά τις οποίες η διοικητική
ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώµατα ή έχει δηµιουργήσει ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων,

που ανατρέπονται µόνο µε δικαστική απόφαση, εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανοµία ή
έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείµενο τους µε την προστασία του περιβάλλοντος».

Μελετώντας τη συγκεκριµένη περίπτωση ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι είχε
αρµοδιότητα να ασκήσει το διαµεσολαβητικό του ρόλο για το λόγο ότι η πράξη της διοίκησης
του δήµου Ερινεού Αχαΐας έπασχε νοµιµότητας για τους ακόλουθους λόγους:
Α. Η ανάρτηση των πινάκων µε τα αποτελέσµατα για τις θέσεις µερικής απασχόλησης
πραγµατοποιήθηκε στις 12/9/2007, ηµεροµηνία κατά την οποία ίσχυε η αναστολή πάσης
φύσεως προσλήψεων και οποιωνδήποτε υπηρεσιακών µεταβολών λόγω εκλογών.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994:

«Κατά το διάστηµα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωµοσία της
Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγµατος, απαγορεύεται η έκδοση
πράξεων που αφορούν το διορισµό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην
υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων
του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας,
διαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς
δικαστική απόφαση.
∆ιαδικασίες σχετικές µε τις κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγορευµένες µεταβολές, οι
οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
Κατ' εξαίρεση από τις προηγούµενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δηµιουργούνται από σεισµούς,
πληµµύρες και πυρκαγιές µεγάλης έκτασης».

Στο πνεύµα αυτών των διατάξεων εκδόθηκε και η αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.
18.19/1555/οικ. 21192/20-8-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σύµφωνα µε την
οποία στο πεδίο εφαρµογής του προαναφερόµενου νόµου εµπίπτει «το πάσης φύσεως

προσωπικό, ήτοι µόνιµο προσωπικό, προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή µε θητεία». Μάλιστα στην προαναφερόµενη εγκύκλιο η
απαγόρευση «αφορά όχι µόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές

αυτών πράξεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόµο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της
τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας. ∆ηλαδή, δεν δηµοσιεύονται προκηρύξεις

για πλήρωση θέσεων προσωπικού, ούτε πράξεις διορισµού. Επίσης δεν εκδίδονται
ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δηµοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού
τακτικού ή έκτακτου, δεν συνεδριάζουν τα υπηρεσιακά συµβούλια για τα θέµατα που
εµπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υπογράφονται ούτε δηµοσιεύονται πράξεις διορισµού
ή µετατάξεων».

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθυνόµενος στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών επιβεβαίωσε το γεγονός ότι στην οµάδα των απαγορεύσεων που ορίζει το άρθρο
28 του Ν. 2190/1994 εµπίπτουν και οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µερικής απασχόλησης του Ν. 3250/2004.

Β. Το αιτιολογικό του δήµου περί ασυµβίβαστης ιδιότητας της υποψήφιας µε το
αξίωµά της ως τοπικού συµβούλου πάσχει νοµιµότητας

Ο δήµος Ερινεού δεν αξιολόγησε την υποψηφιότητα της κυρίας *** και την έθεσε
στον πίνακα των απορριπτέων για το λόγο ότι θεώρησε την ιδιότητά της, ως τοπικής
συµβούλου στο δηµοτικό διαµέρισµα Καµαρών, ασυµβίβαστη µε την θέση µερικής
απασχόλησης.
Ωστόσο, ο δήµος Ερινεού Αχαΐας κακώς δεν αξιολόγησε την υποψηφιότητα της
κυρίας *** και την έθεσε στον πίνακα απορριπτέων για το λόγο ότι σύµφωνα µε τη διάταξη
της παρ. 9 του άρθρου 29 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) το
ασυµβίβαστο µεταξύ της ιδιότητας του αιρετού και του συµβασιούχου µερικής απασχόλησης
που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αίρεται
καθώς µε την πρόσληψη ο αιρετός εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωµά του. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 29 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/2006):

«∆ήµαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών
διαµερισµάτων, τοπικοί σύµβουλοι και πάρεδροι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα
καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυµβίβαστο ή αποκτούν δηµοτικότητα σε άλλο ∆ήµο ή
σε άλλη Κοινότητα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµά τους. Ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας µε πράξη του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυµβίβαστου και την έκπτωση από
το αξίωµα».

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε και για το θέµα αυτό στο Υπουργείο
Εσωτερικών το οποίο µε το αριθµ. πρωτ. 4788/17-3-2008 έγγραφό του µας επιβεβαίωσε τα
παραπάνω αναφερόµενα.
Να σηµειωθεί ότι ουδέποτε απαντήθηκε έγγραφο που εστάλη από τον Συνήγορο του
Πολίτη στο δήµο Ερινεού Αχαΐας.

3. Συµπέρασµα - ∆ιαπιστώσεις
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η πράξη του δήµου Ερινεού Αχαΐας αφενός µεν
να προβεί στην ανάρτηση πινάκων υποψηφίων ανά κοινωνική οµάδα στις 12/9/2007, περίοδο
απαγόρευσης οποιασδήποτε υπηρεσιακής µεταβολή λόγω εκλογών, αφετέρου δε να µην
αξιολογήσει την υποψηφιότητα της κυρίας *** µε το αιτιολογικό του ασυµβίβαστου της
ιδιότητάς της είναι παράνοµη.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι ο δήµος Ερινεού Αχαϊας
ενήργησε παράνοµα και ζητά την ακύρωση όλης της διαδικασίας επιλογής για πρόσληψη
προσωπικού µερικής απασχόλησης και την εκ νέου αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων
συµπεριλαµβανοµένης και της κυρίας ***.
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