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Αναλυτικά οι προκηρύξεις με προθεσμίες και ειδικότητες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 1.158 θέσεων
εποχικών και μόνιμων υπαλλήλων σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία,
υπουργεία, μουσεία, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", αυτή την εβδομάδα «τρέχουν» συνολικά
36 προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Εν τω μεταξύ, το
υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται να προκηρύξει άμεσα 1.350 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και
λοιπού υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία και 50 μόνιμες θέσεις πληρωμάτων
ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ, επίσης μέσω ΑΣΕΠ.
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Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις 800 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στην Ελληνική
Αστυνομία

Την πρόσληψη 800 συνοριακών φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία με σύστημα κριτηρίων
βάσει διαδικασίας μοριοδότησης προβλέπει ειδική διάταξη του νομοσχεδίου με τίτλο
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Με την παράγραφο 1 της ρύθμισης συστήνονται 800 θέσεις συνοριακών φυλάκων ορισμένου
χρόνου και ρυθμίζονται ζητήματα όπως η χρονική διάρκεια της θητείας τους (ένα έτος), η
δυνατότητα ανανέωσης και οι υπηρεσίες στις οποίες δύναται να τοποθετηθούν. Επιπλέον,
τίθενται περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος παραίτησής τους, ενώ απαγορεύεται η
μετάταξη ή απόσπασή τους σε άλλες υπηρεσίες πέραν των προβλεπομένων.

Διευρύνεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμούς πρόσληψης
συνοριακών φυλάκων και κατ’ επέκταση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου από τους
υποψήφιους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους μέχρι
το 18ο έτος της ηλικίας τους στην εκάστοτε περιφερειακή ενότητα ή νησί, για την οποία
προκηρύσσονται θέσεις ή στην περιφέρεια στην οποία εντάσσεται η εκάστοτε
περιφερειακή ενότητα ή νησί. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται αφενός η εξασφάλιση ότι το
σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλύπτονται και αφετέρου ότι η κάλυψή τους θα
γίνεται από υποψηφίους με αυξημένα, κατά το δυνατόν, προσόντα.

Με την παράγραφο 5 διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια στην υλοποίηση
των διαγωνισμών πρόσληψης συνοριακών φυλάκων, αφού χορηγείται στους υποψηφίους
δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων επιλογής ενώπιον του Ανωτάτου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επεκτείνοντας και στην κατηγορία των συνοριακών
φυλάκων τη σχετική ρύθμιση που ισχύει ήδη για τους ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Η πρόσληψη των συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με το σύστημα
αντικειμενικών κριτηρίων βάσει διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης που
προβλέπονται για τους συνοριακούς φύλακες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2622/1998
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και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Κατόπιν απόφασης του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη προστίθενται 5 μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων
στη βαθμολογία των υποψηφίων που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από
γεννήσεως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών σε περιφερειακή ενότητα ή νησί, που θα
προκηρυχθούν θέσεις ή σε ορισμένες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες ισχύουν για 5 έτη.

Σημειώνεται ότι οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε
υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης ή διαχείρισης μετανάστευσης η προαναχωρησιακά κέντρα
κράτησης αλλοδαπών.
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