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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 

 

   Αθήνα, 20  Μαρτίου 2020 

    Αριθ. Πρωτ.: 

    ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1.1/136 /27148 
 
 
     ΠΡΟΣ:  

 Όπως πίνακας αποδεκτών 

 
           

Ταχυδρ. Δ/νση         : Βασ. Σοφίας 15 
Ταχυδρ. Κώδικας    : 106 74 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες            : Μαρία Ζωγράφου 
Αριθ. Τηλ.                   : 213 1313249        
 
 

Θέμα: Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των διατάξεων του ν. 3624/2007 

(ΦΕΚ 289/Α΄/24-12-2007) και των ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-01-2008 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 

1.1/12/οικ. 26795/06-10-2008 Αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, που παρέχουν τη 

δυνατότητα διορισμού ενός (1) μέλους της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των 

εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007.  

  

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄/24-12-2007), 

εκδόθηκαν οι ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553/17-01-2008 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1.1/12/οικ. 26795/06-10-

2008 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που παρέχουν τη δυνατότητα διορισμού ενός (1) 

μέλους της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που 

έπληξαν τη χώρα το έτος 2007, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή συζύγου αυτού στο Δημόσιο, 

στα Ν.Π.Δ.Δ., στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 

1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας. 

Επιπλέον, με την περ.β΄, παρ.5 του άρθρου 45 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008), 

το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και 

νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή προέκυψε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.  

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος για διορισμό από δικαιούχο, παρακαλούμε όπως μας 

γνωστοποιήσετε το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dipp@ydmed.gov.gr, την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων σε υπηρεσίες ή σε φορείς σας, 

κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από πτυχιούχο 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στους νομούς 

Αττικής και Ηλείας.   
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Διευκρινίζεται ότι τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, 

ενώ στην περίπτωση που από τον οργανισμό της Υπηρεσίας σας τίθενται πρόσθετα προσόντα για 

το διορισμό σε κλάδο ή ειδικότητα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση 

ξένης γλώσσας), θα πρέπει αυτά να αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο. 

Επισημαίνεται ότι ο διορισμός των δικαιούχων εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών 

του έτους 2007, είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

κάθε φορέα. Επίσης, οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με 

το παρόν έγγραφο, δεν θα πρέπει να τις διαθέσουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού του αιτούντος. 

 

Η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
 
                     Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 
 

 
 

Πίνακας αποδεκτών:    

1) Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

-Διευθύνσεις  Εποπτείας Νομικών Προσώπων 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους) 

2)  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής,  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς 

και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 

3) Ανεξάρτητες Αρχές 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

4) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

ΚΟΙΝ.: 
1)Υπουργεία 
-Γραφεία κ.κ Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών 
-Γραφεία κ.κ  Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας 

-Γραφεία κ.κ Γενικών Γραμματέων 
Εσωτερική Διανομή: 
-Γραφείο  κ. Υπουργού 
-Γραφείο  κας Γεν. Γραμματέως 
-Αποστολή στο web.support@ypes.gr και στο d.christohidou@ypes.gr', με την παράκληση  
να αναρτηθεί στο https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--
prosopiko/category--proslipseis και στην αρχική σελίδα του ΥΠΕΣ, στην ενότητα ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 
Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 
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