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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με αφορμή τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη 

 

Συνάντηση είχε την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, ύστερα από 

πρόσκλησή του, για θέματα της αρμοδιότητάς του. Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός 

έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν: 

 

1. Προσλήψεις: Τον Σεπτέμβρη του 2022 προγραμματίζεται να γίνει ο 

διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο. Οι 

διορισμοί, που έχουν προγραμματιστεί, για το 2021 ανέρχονται σε 12.915 και 

για το 2022 σε 15.863. 

Πέραν των παραπάνω διορισμών δεσμεύτηκε για επιπλέον  μόνιμους 

διορισμούς στην Εκπαίδευση, για το 2022. Ο ακριβής αριθμός θα 

καθορισθεί τον Απρίλιο, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις 

συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.  

*Αναλυτικά οι προσλήψεις, που έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν στο 

Δημόσιο, αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα. 

2. Αξιολόγηση: Καταρτίζεται νέο σχέδιο Νόμου για την αξιολόγηση στο 

Δημόσιο, το οποίο, όπως είπε, θα καταργεί την ατομική αξιολόγηση των 

υπαλλήλων και θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των 

προϊσταμένων και στην επίτευξη των στόχων. Στο τέλος Νοεμβρίου και πριν 

το σχέδιο δοθεί στη διαβούλευση θα γίνει νέα συνάντηση με την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για το θέμα. 

3. Επιλογή Στελεχών: Μέσα στο Α' εξάμηνο του 2022 προγραμματίζεται να 

καταρτισθεί νέο σύστημα επιλογής στελεχών στο Δημόσιο και ύστερα θα 

ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιλογής. 

4. Τηλεργασία: Εκκρεμεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι Υπουργικές Αποφάσεις 

για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εκτιμά ότι ως τον Ιούνιο του 2022 θα είναι έτοιμο 

το σύστημα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχετικός νόμος της τηλεργασίας. 
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5. Κινητικότητα: Θα μελετήσει το αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την πλήρη 

συμμετοχή εκπροσώπων  της Συνομοσπονδίας στην Κεντρική Επιτροπή 

Κινητικότητας, καθώς και στα  Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Επιλογής 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. 

6. Εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου: Είναι η 

τελευταία παράταση που δίνεται και θα πρέπει ως 31-12-2021 να 

πραγματοποιήσουν όλοι τις εκλογές. Στο ζήτημα που του θέσαμε, για την 

επικαιροποίηση των ψηφοδελτίων δεσμεύτηκε ότι θα το μελετήσει άμεσα με 

τα στελέχη του Υπουργείου. 

7. Σχετικά με το αίτημα αυξήσεων στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 

14ου μισθού, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος για τη διετία 2015-

2017, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στο Δημόσιο, μας 

παρέπεμψε στον Υπουργό Οικονομικών  δεσμεύθηκε, όμως, ότι θα μεταφέρει 

τα αιτήματά μας στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντηση που θα έχει μαζί του. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2020-2022 

 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών 


