
 

 

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση-
αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 
Τροποποιούνται οι διατάξεις των παρ.12 και 14 του άρθρου 17 ως ακολούθως: 
1. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν 
στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες 
υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για διορισμό. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα 
στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση 
διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας 
δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος 
υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου, υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
τούτο αμελλητί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. 
Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για αντικατάσταση-
αναπλήρωση που υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη 
δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (χρόνος 
ισχύος των πινάκων διοριστέων, σύμφωνα με την παρ. ζ, υποπαρ. ζ5, περ.4 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, Α' 222). 
2. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης 
κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας δικαιολογητικών 
διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή 
παραίτησης/θανάτου υποψηφίου, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους 
αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του το 
συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που 
διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων, 
ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης 
νόμιμης προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων. 
Επιπλέον, προστίθενται τα κάτωθι εδάφια: 
1.Αιτήματα φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση που αφορούν σε παλαιές 
προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010 και θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά 
μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της τελευταίας απόφασης κατανομής του άρθρου 11 του ν. 
3833/2010 (Α' 40), με την οποία ολοκληρώνεται η κατανομή του συνόλου των 
διατιθεμένων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για 
τους διορισμούς, για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανομής, 
η προθεσμία υποβολής αιτήματος ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση των 
πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε τρία (3) έτη 
από την έναρξη ισχύος των διατάξεων με τις οποίες οι διορισμοί αυτοί 
εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής. 
2.Η εξέταση αιτημάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση που αφορούν: 
α) σε προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί μετά την 1η,1.2011 και έχουν υποβληθεί στο 
ΑΣΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται με βάση τις 
παρούσες διατάξεις. 



 

 

β) σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010 και έχουν 
υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνεται με 
βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτημάτων αυτών. Η 
παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4674/2020, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη 
προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούνται. 
 
 


