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Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη 

∆Ι∆Α∆/Φ.18.21/1175/οικ.21934 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά το 
διάστηµα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωµοσία της 
Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγµατος, απαγορεύεται 
πλην ελαχίστων 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. 

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι µόνο τις τελικές 
πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες, εφόσον αυτές 
είναι κατά νόµο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης 
διορισµού ή πρόσληψης. ∆ηλαδή δε δηµοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση 
θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισµού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για 
πρόσληψη προσωπικού, δε δηµοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού 
τακτικού ή έκτακτου, δε συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συµβούλια για τα θέµατα 
που εµπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υπογράφονται πράξεις διορισµού. 
Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών 
διακόπτονται και επαναλαµβάνονται αµέσως µετά την ορκωµοσία της νέας 
Κυβέρνησης. 

Κατά συνέπεια από τη ∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα 
δηµοσίευσης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης 
των εκλογών, µέχρι την ορκωµοσία την Κυβέρνησης που θα προκύψει από 
τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 κατά το άρθρο 37 του Συντάγµατος, 
αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που 
εµπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. 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 για την ολοκλήρωσή τους. Σχετική ανακοίνωση µε τις νέες 
καταληκτικές ηµεροµηνίες των προθεσµιών που εκκρεµούν λόγω της 
προεκλογικής περιόδου για τις διαδικασίες που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ θα 
εκδοθεί από την ανεξάρτητη αρχή αµέσως µετά την ορκωµοσία της νέας 
Κυβέρνησης. 

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης εµπίπτουν 
στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να 
προσαρµόσουν τις προθεσµίες αιτήσεων και ενστάσεων που τους αφορούν 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
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