Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 288/20-01-2016
Θέμα 1ο
Ανάκληση παράτασης θητείας Γραμματέα.
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 28 και της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του νόμου Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) σχετικά με τον Γραμματέα των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
β) Τη με αρ. πρωτ. ΤΠ-5017/24.10.2011 πράξη του τέως Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π. Καθηγητή κ. Χάρη Κοκκώση (ΦΕΚ Γ΄839/31.10.2011)
δυνάμει της οποίας διορίσθηκε ο κ. Χαράλαμπος Ροδόπουλος του Αλεξίου στην
οργανική θέση του Γραμματέα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τετραετή
θητεία.
γ) Τη με αρ. πρωτ. ΤΠ-2161/15.5.2015 πράξη του τέως Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π. Καθηγητή κ. Χάρη Κοκκώση που εκδόθηκε έπειτα από την
υπ’ αριθμόν 269/02.04.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και μη
νομίμως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 945/28.9.2015 Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (τεύχος Γ), δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η θητεία του κ.
Χαράλαμπου Ροδόπουλου του Αλεξίου στη θέση του Γραμματέα του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου μέχρι την εκλογή νέου Γραμματέα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011) όπως ισχύει,
δ) Την εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητή κ. Βασιλείου
Καρδάση, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η λήξη της κατά παράταση θητείας
του Γραμματέα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Χαράλαμπου
Ροδόπουλου του Αλεξίου, για τους εξής λόγους:
Α) Έλλειψη αρμοδιότητας του υπογράφοντος την Πράξη κατά το χρόνο της
δημοσίευσής της.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν.2690/1999 προβλέπεται ότι η
κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσιότητας. Περαιτέρω, κατά
γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο
όργανο δεν μπορεί νόμιμα να ασκηθεί από άλλο όργανο.
Εξ άλλου, η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου αποτελεί στοιχείο του κύρους της
πράξης, με συνέπεια διοικητική πράξη, ατομική ή κανονιστική, που έχει εκδοθεί από
αναρμόδιο όργανο είναι παράνομη και ακυρωτέα ( αντί άλλων Σ.τ.Ε. 220/1984), και
ως τέτοια υπόκειται σε ανάκληση από το όργανο που την έχει εκδώσει (Σ.τ.Ε.
708/1953), ή σε ακύρωση από το ιεραρχικό προϊστάμενο όργανο, επειδή η
αναρμοδιότητα προβλέπεται από το νόμο ως λόγος ακυρώσεως της διοικητικής
πράξεως (Σ.τ.Ε. 2200/1984, 1531/1984).
Παράλληλα η μη τήρηση του ουσιώδους τύπου αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος
και έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα της διοικητικής πράξης, που εκδίδεται, ή του
διοικητικού μέτρου που λαμβάνεται (αντί άλλων Σ.τ.Ε. 2168/1989, 2141/1993).
Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου
9 του νόμου 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131/ 28.6.2006), όπως ισχύει «Αν ο υπογράφων δημοσίευμα

έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως», το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο
το έγγραφο».
Στην προκειμένη περίπτωση η με αριθμό ΤΠ-2161/15-5-2015 Πράξη του τέως
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. κ. Χαράλαμπου Κοκκώση που
εκδόθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 269/02-04-2015 απόφασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π. (Θέμα 5ο) πάσχει και στερείται νομιμότητας, επειδή κατά το
χρόνο της δημοσίευσής της (28.9.2015) εξέλειπε η αρμοδιότητα του υπογράφοντος
την πράξη τέως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή κ. Χαράλαμπου
Κοκκώση, δεδομένου ότι ο υπογράφων την πράξη στερείτο την κατά νόμο
αρμοδιότητα λόγω διορισμού της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και του
Προέδρου αυτής Καθηγητή κ. Βασιλείου Καρδάση στις 27-8-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
616/27-8-2015). Σύμφωνα δε με τα παραπάνω, η αρμοδιότητα του διοικητικού
οργάνου αποτελεί στοιχείο του κύρους της πράξης, με συνέπεια διοικητική πράξη,
ατομική ή κανονιστική που έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο να είναι παράνομη
και ακυρωτέα (Σ.τ.Ε.220/1984), και ως τέτοια να υπόκειται σε ανάκληση από το
όργανο που την έχει εκδώσει (Σ.τ.Ε. 708/1953) ή σε ακύρωση από το ιεραρχικό
προϊστάμενο όργανο, επειδή η αναρμοδιότητα προβλέπεται από το νόμο ως λόγος
ακυρώσεως της διοικητικής πράξεως (Σ.τ.Ε. 2200/1984, 1531/1984).
Παράλληλα η εκδοθείσα ως άνω πράξη του τέως Προέδρου του Ε.Α.Π., πριν από τη
δημοσίευσή της δεν εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου), αφού το
υποβληθέν με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΤΠ- 2162/15-5-2015 έγγραφο αίτημα για
την παράταση της θητείας του Γραμματέα του Ε.Α.Π. μέχρι και σήμερα δεν έχει τύχει
έγκρισης.
Β) Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και της
δημιουργίας σύγχρονου Οργανογράμματος, που θα οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση
των Διοικητικών του Υπηρεσιών αλλά και στην ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος
ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα, με
σκοπό την βέλτιστη αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των
Υπηρεσιών, η Δ.Ε. (287/18-01-2016 Συνεδρίαση, Θέμα 5ο) αποφάσισε ομόφωνα την
έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αναδιοργάνωση των
δομών και λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (σύνταξη και
κατάθεση μελέτης-πρότασης σύγχρονου Οργανογράμματος του Ιδρύματος και
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του).
Με αυτό το δεδομένο, την πρόθεση δηλαδή εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του
ανασχεδιασμού της στρατηγικής στελέχωσης του Ιδρύματος, προκειμένου να
αντανακλώνται οι αλλαγές στην οργανωτική διάρθρωση, στις στρατηγικές επιλογές, τις
αρμοδιότητες, το φόρτο εργασίας και τη φύση των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών του
Ιδρύματος,
κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της πλήρωσης της θέσεως του

Γραμματέα του Ιδρύματος.
Οφείλουμε δε να επισημάνουμε το γεγονός ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
έχει μόλις σαράντα οκτώ (48) μόνιμους υπαλλήλους και στερείται Γενικής
Διεύθυνσης. Έτσι η πλήρωση της θέσης παρίσταται «πολυτελής» αν συνεκτιμηθεί το
γεγονός του συνολικού ετήσιου κόστους, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (50.979,96 €)
[μηνιαίες μικτές αποδοχές 4.248,33 € Χ 12 μήνες]. Όπως δε προκύπτει από τα

παραπάνω, η διαδικασία της έγκρισης της παράτασης της θητείας από την Υπηρεσία
του Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.
Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση:
αποφασίζει ομόφωνα,
τη λήξη της κατά παράταση θητείας του Γραμματέα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου κ. Χαράλαμπου Ροδόπουλου του Αλεξίου, η οποία έλαβε χώρα
δυνάμει της υπ’ αριθμόν ΤΠ-2161/15-5-2015 Πράξης του τέως Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. κ. Χαράλαμπου Κοκκώση, που μη νομίμως
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 945/28-9-2015 Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄) και την απαλλαγή του από τα καθήκοντα του
Γραμματέα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Θέμα 2ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 282/4-11-2015 Συνεδρίασή της με την
οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.) του Ε.Α.Π.
με τριετή θητεία,
β) τη συγκρότηση της Ε.Δ.Ε.Λ (ΦΕΚ 806/10-11-2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
γ) το αίτημα του Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Λ., Καθηγητή κ. Φρ. Κολίση, για
αντικατάστασή του από τη θέση του Προέδρου, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων,
δ) το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Δ.Ε., ορίστηκε
Προϊστάμενος της Γραμματείας της Ε.Δ.Ε.Λ., ο μέχρι σήμερα Γραμματέας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Χαράλαμπος Ροδόπουλος του Αλεξίου,
ε) την απόφαση που ελήφθη στην παρούσα Συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του
πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε η
παράταση της θητείας του Γραμματέα του Ε.Α.Π. κ. Χαράλαμπου Ροδόπουλου και
ως εκ τούτου απαιτείται εκ νέου ο διορισμός Προϊσταμένου της Γραμματείας της
Ε.Δ.Ε.Λ.
αποφάσισε όπως ανασυγκροτηθεί η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ως
ακολούθως:
Τακτικά μέλη
1. Χατζηγιάννη Ανδρομάχη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.:ΑΖ 523815, Διευθύντρια
Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, αναπληρωματικό μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος.
2. Κροντηράς Χριστόφορος του Ανδρέου με Α.Δ.Τ.:ΑΑ 320138, Καθηγητής
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τακτικό μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως αναπληρωτής Προέδρου.
3. Κολίσης Φραγκίσκος του Νικολάου με Α.Δ.Τ.:ΔΤ 258112, Καθηγητής Σχολής
Χημικών-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αντιπρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως μέλος.

4. Ανδρουλάκης Γεώργιος του Στυλιανού με Α.Δ.Τ.:Χ 088372, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως μέλος.
5. Ξένος Μιχαήλ του Νικολάου με Α.Δ.Τ.:ΑΒ 754903, Καθηγητής της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
μέλος.
Αναπληρωτές των τακτικών μελών
1. Χατζηιωάννου Μαρία-Χριστίνα του Ιωάννη-Φραγκούλη με Α.Δ.Τ.:ΑΒ 287207,
Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ιδρύματος Ερευνών,
τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
2. Βεντούρα Αικατερίνη του Νικολάου με Α.Δ.Τ.:ΑΗ 004101, Καθηγήτρια Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, αναπληρωματικό
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
3. Μπάλτα Αθανασία του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ.:ΑΚ 001899, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
4. Κέκος Δημήτριος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.:Χ 572423 Καθηγητής της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Προϊσταμένη της Γραμματείας της ανωτέρω Επιτροπής προτείνεται η Διοικητική
Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΠΕ – Διοικητικού
Οικονομικού και Βαθμού Δ΄ του Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πανίτσα Ελένη με Α.Δ.Τ.
Χ 805893.
Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής παραμένει ως έχει σύμφωνα με το αρχικό ΦΕΚ
διορισμού.
Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο, Καθηγητή κ. Β. Καρδάση
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο.
Θέμα 3ο
Μετακινήσεις Διοικητικού Προσωπικού.
Ο κ. Πρόεδρος, έκανε εκτενή αναφορά για το υπηρετούν Μόνιμο και με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό και εξειδίκευσε την
κατανομή του στις Οργανικές Μονάδες του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, συζητήθηκε
εκτενώς το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας των Οργανικών Μονάδων και της
καλύτερης στελέχωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών προς όφελος του Ιδρύματος.
Η Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
α) την τοποθέτηση του Μόνιμου υπαλλήλου, κατηγορίας Π.Ε., Ειδικότητας
Πληροφορικής (Μηχανικών Η/Υ) και Βαθμού Δ΄, κ. Γρηγόριου Τζόλα, στη θέση του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
β) την τοποθέτηση του υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας
Τ.Ε., Ειδικότητας Μηχανικού και Βαθμού Δ΄, κ. Μπούσιου Γεώργιου, στη θέση του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων,

γ) την τοποθέτηση της Μονίμου Υπαλλήλου, κατηγορίας Π.Ε., Ειδικότητας
Διοικητικού-Οικονομικού και Βαθμού Δ΄, κ. Μαριάννας Ταλιούρη, ως Υπεύθυνη της
γραμματειακής υποστήριξης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, η
οποία υπάγεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων,
δ) την τοποθέτηση του υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας
Π.Ε., Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού και Βαθμού Δ΄, κ. Επαμεινώνδα
Καραλή, στη θέση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Προσωπικού,
ε) την τοποθέτηση της Μονίμου Υπαλλήλου, κατηγορίας Τ.Ε., Ειδικότητας
Διοικητικού-Λογιστικού και Βαθμού Ε΄, κ. Μάρθας Παπαθανασίου, ως Υπεύθυνης
στο Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου το οποίο υπάγεται στο Τμήμα
Φοιτητικού Μητρώου,
στ) την τοποθέτηση της υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας
Τ.Ε., Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και Βαθμού Ε΄, κ. Ειρήνης Μπάρκουλα,
στη θέση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών.
Επίσης, η κ. Ειρήνη Μπάρκουλα ορίζεται Υπεύθυνη της διαχείρισης των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
ζ) ) την τοποθέτηση της υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας
Π.Ε., Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού και Βαθμού Ε΄, κ. Μαρίας
Κοντογεωργακοπούλου, , ως Υπεύθυνης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών,
η) απαλλάσσει τον υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Δ.Ε.,
Ειδικότητας Διοικητικών-Γραμματέων και Βαθμού Ε΄, κ. Σπυρίδωνα
Παναγιωταρόπουλο από την ευθύνη του Γραφείου Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου, το
οποίο υπάγεται στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών. Ο υπάλληλος παραμένει στο
ανωτέρω Τμήμα.
Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή, επεσήμανε το αυτονόητο, ότι δηλαδή το ανωτέρω
προσωπικό, θα πρέπει να προβεί στην εκτενή και αναλυτική ενημέρωση των
αντικαταστατών τους σχετικά με το αντικείμενο της μέχρι πρότινος εργασίας τους και
τις αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες.
Τα ανωτέρω όπως ισχύσουν από 25-01-2016.
Για τις ως άνω τοποθετήσεις επισημαίνονται τα εξής :
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία είναι
προσαρμοσμένη προς τις περί αρχαιότητας και προβαδίσματος διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας που απουσιάζει ή
κωλύεται αναπληρώνει κατ' αρχήν ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των
υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις,
και επί ομοιόβαθμων ο προϊστάμενος με τον μεγαλύτερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου (παρ. 1), και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
υποκείμενες οργανικές μονάδες, ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος της ίδιας
οργανικής μονάδας εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται
ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, μεταξύ δε
περισσοτέρων αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται
από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής (παρ. 2), η κατά τον
παραπάνω δε τρόπο αναπλήρωση προϊσταμένου επέρχεται αυτοδικαίως, διότι
προβλέπεται ευθέως από το νόμο και δεν απαιτείται σχετική απόφαση (ΣτΕ 14/1994,

Α. Τάχο-Ι.Συμεωνίδη, Ερμηνεία Υ.Κ., Γ έκδοση, σελ. 1112 επομ., βλ. και ΔΕΦ Θεσ.
517/1996).
Παράλληλα, με τις διατάξεις τέλος του Ν. 3801/2009, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
κλπ, επιλέγονται ενιαία με το μόνιμο προσωπικό σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών
μονάδων (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3801/2009), ως οργανικές δε μονάδες, νοούνται η
διεύθυνση, το τμήμα κ.λ.π. (άρθρο 7 παρ. 3) και συνεπώς αυτοί μπορούν νομίμως να
αναπληρώνουν τους κωλυόμενους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.

