
 

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΜΕΣΟ                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πειραιάς, 18-06-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ.: 2904.4/45246/2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        
ΤΜΗΜΑ 4Ο                            

 
Ταχ. Δ/νση     :  Πύλη Ε2                                                                          ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακας Διανομής                             
                          Κεντρικός Λιμένας Πειραιά                               
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς      
TELEFAX       : 2131371290                                                
Πληροφορίες :  ΔΟΥΡΙΔΑ Μ. 
Τηλέφωνο      : 2131374370        
 
ΘΕΜΑ: «Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης». 
Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.18.31/2361/οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιος Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ). 
β) Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 2904.4/41722/2019, 2904.4/41726/2019, 2904.4/41729/2019, 

2904.04/41733/2019, 2904.4/41738/2019, 2904.4/41744/2019, 2904.4/41745/2019, 
2904.4/41750/2019 Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης Πρόσληψης Ωρομισθίων 
Εκπαιδευτικών. 

 
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 

2190/1994, για το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών, εν προκειμένω από την 

11η Ιουνίου 2019 (Π.Δ. 56/2019, Α΄ 97) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η 

έκδοση πράξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε τοποθέτηση, ένταξη, προαγωγή, επιλογή 

και/ή τοποθέτηση προϊσταμένων όπως αυτές προβλέπονται στις γενικές διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) ή στις διατάξεις της Κινητικότητας του ν. 

4440/2016, όπως ισχύουν, καθώς επίσης απαγορεύεται και η έκδοση κάθε άλλης αντίστοιχης 

προς τις προαναφερόμενες πράξεις που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή 

κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.. 

Οι εν λόγω απαγορεύσεις δεν αφορούν μόνο στις τελικές πράξεις, αλλά και σε όλες τις 

προπαρασκευαστικές ενέργειες, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

έκδοση της τελικής πράξης. Συνεπώς, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις/ανακοινώσεις για την 

πλήρωση θέσεων προσωπικού, πράξεις διορισμού/πρόσληψης, πίνακες επιλογής προσωπικού 

(τακτικού ή έκτακτου), δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και λοιπά 

συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω απαγορεύσεις, δεν υπογράφονται ούτε 

δημοσιεύονται πράξεις διορισμού/προσλήψεων, αποσπάσεων ή μετατάξεων/μεταθέσεων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, διαδικασίες που είχαν 
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ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, ήτοι αναστέλλονται προσωρινά 

και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. 

Στη σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για όσες διαδικασίες εμπίπτουν στην 

προαναφερόμενη εκ του νόμου διακοπή-αναστολή, οι οποίες έχουν εκκινήσει προ της 

προκήρυξης των εκλογών και για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία, ιδίως σε 

περίπτωση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η 

διαδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως μετά την 

ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών  

υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις προκηρύξεις Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών για 

κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στα ΚΕΣΕΝ και στις ΔΣΕΝ, σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) 

σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αναστέλλονται και θα επαναπροσδιοριστούν με νεότερη 

ενημέρωση. Αντίστοιχα, αναστέλλεται από την προαναφερόμενη ημερομηνία και η διαδικασία 

δημοσίευσης προκηρύξεων που δεν είχαν ήδη εκδοθεί.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάρτησης – τοιχοκόλλησης της παρούσας ανακοίνωσης προς κατάλληλη ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

  
 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 
  
 Αιμιλία Χριστοδουλοπούλου 

 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                   
1. ΚΕΣΕΝ/Π – Μ 
2. ΚΕΣΕΝ/ Π – Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
3. ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ 
4. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
5. ΔΣΕΝ/MET/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ   
 
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γρ. κ. Υπουργού 
2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 
3. ΔΙΠΡΟΠ 
4. ΔΕΚΝ  
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