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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

  

Των   Τελικών Πινάκων Κατάταξης και Διάθεσης Προσωπικού που 
κατήρτισε το ΑΣΕΠ   δυνάμει της υπ’αριθμ. 11/2014 Απόφασης  Ανακοίνωσης 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
(Φ.Ε.Κ Β΄ 1205/13 Μαΐου 2014), αναφορικά με την κινητικότητα 
του  προσωπικού  που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών 
υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες εκδόθηκαν 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει. 

 
------------------------- 

 
Οι ανωτέρω πίνακες συντάχθηκαν βάσει των  υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς 
μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης 
καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους»  (ΦΕΚ Β 1992/14-8-2013), 
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των 
υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και 
κατάταξης τους, τον τρόπο μοριοδότησης τους και ρύθμιση ζητημάτων 
λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 
και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» (ΦΕΚ Β 1914/7-8-
2013) και  «Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπ’ αριθμ. 11/2014 
Ανακοίνωση ΥΔΜΗΔ  (1205 Β')» Υπουργικών  Αποφάσεων του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες 
ερείδονται στον   νόμο 4172/2013. (ΦΕΚ 167Α /23-07-2013). 

  
Ο ανωτέρω νόμος, όμως  έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 74 

του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τη  διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση 
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νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων. Επιπροσθέτως η υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 Υπουργική  Απόφαση   έχει εκδοθεί χωρίς την 
απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση.    
     

Πέραν τούτων,  ο νόμος 4172/2013  παραβιάζει τόσο τα  άρθρα 2, 4, 
5,  17 και 22 του Συντάγματος, όσο  και τις αρχές της ορθολογικής  
οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης της ισότητας, της αμεροληψίας και της 
αξιοκρατίας. Επιπροσθέτως παραβιάζονται    οι υπ’ αριθμ.   1999/70 και 
2002/14 Κοινοτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 
έννομη τάξη,  αλλά  και το άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
2…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
  

Επειδή έχω  προφανές προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο 
συμφέρον για την ανάκληση των  Τελικών Πινάκων Κατάταξης και 
Διάθεσης Προσωπικού, οι οποίοι εκδόθηκαν  δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2014 
Απόφασης  Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (Φ.Ε.Κ Β΄ 1205/13 Μαΐου 2014),. 
  

Επειδή κατά ταύτα συντρέχει νόμιμη συντρέχει περίπτωση για 
την ανάκληση των εν λόγω Τελικών   Πινάκων Κατάταξης και Διάθεσης 
Προσωπικού. 
   

Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη και βάσιμη.  
  

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

          

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας  

  

ΑΙΤΟΥΜΑΙ  

  

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.  

Να ανακληθούν  οι  ως άνω Τελικοί  Πινάκες Κατάταξης και Διάθεσης 
Προσωπικού   (ΣτΕ 3595/1987, 4201/1987, 1579/1988, 1143/1995)  

   
  

  
,   -12-2014     Ο/Η  αιτών/αιτούσα 

 


