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Δείγμα ερωτήσεων
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δημοσίων υπαλλήλων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ερώτηση : Προβλέπεται παράταση στην προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας
νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου;
Απάντηση : O διορισμός κοινοποιείται στον διοριζόμενο εντός τριάντα (30) ημερών το
βραδύτερο, από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με το έγγραφο
κοινοποίησης τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για

ορκωμοσία και

ανάληψη υπηρεσίας.
Η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί έως έξι (6)
μήνες και παρέχεται μόνο μια φορά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, για λόγους
«εξαιρετικούς», λ.χ. ασθένεια ή παραμονή στο εξωτερικό (άρθρο 17, παρ. 1 & 2 του ν.
2683/99).
Ερώτηση : Είναι ή όχι δεσμευτική η προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση
της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, προκειμένου να αποφανθεί το υπηρεσιακό
συμβούλιο για την μονιμοποίηση δοκίμου υπαλλήλου;
Ερώτηση : Προβλέπεται δοκιμαστική υπηρεσία για το νοσηλευτικό προσωπικό των
νοσοκομείων;
Ερώτηση : Αποτελεί προϋπόθεση για την μονιμοποίηση υπαλλήλων Υ.Ε. κατηγορίας η
παρακολούθηση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης ;
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ερώτηση : Σε ποιο βαθμό κατατάσσεται υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη
κατηγορία ;
Απάντηση : Ο υπάλληλος μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με το βαθμό που
κατέχει. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί ως πλεονάζων στο βαθμό με τον οποίο ο
υπάλληλος μετατάσσεται θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία
μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της ανώτερης κατηγορίας.
Στην περίπτωση που ο πλεονάζων αυτός χρόνος είναι περισσότερος από το χρόνο που
προβλέπεται για την προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό, τότε, λαμβάνεται υπόψη
μόνο ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή αυτή.
Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που έχει διανυθεί σε υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ;
Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών ;
Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε πρώην Σοσιαλιστικές
χώρες, καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλου, ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
που έχει διανυθεί σε Ι.Ε.Κ. ;
Ερώτηση : Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία διοικητικού υπαλλήλου που έχει διανυθεί σε
Ελληνικό Πανεπιστήμιο;
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Ερώτηση : Έχουν οι μετατάξεις αναδρομική ισχύ;
Απάντηση : Κατά τη γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις
οποίες εντάσσονται και οι μετατάξεις, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα
αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή
τους.
Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδρομικής ισχύος :
 Όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις,
 Όταν η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις οι οποίες
ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η πράξη η οποία ακυρώθηκε και
 Όταν πρόκειται για ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικήs πράξης
Ερώτηση : Πότε ολοκληρώνεται μια μετάταξη;
Ερώτηση : Ο ατομικός φάκελος ενός υπαλλήλου τον συνοδεύει και στην υπηρεσία στην
οποία μετατίθεται/μετατάσσεται;
Ερώτηση : Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη διενέργεια μετάταξης σε
περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου;

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ερώτηση : Πότε ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας ;
Απάντηση : Ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας μετά την συμπλήρωση
ενός έτους δημόσιας πολιτικής πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 48, παρ. 1 του ν. 2683/99).
Ωστόσο, για την θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία
του υπαλλήλου στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, είτε είναι συνεχής είτε διακεκομμένη, εφόσον
αυτή αποτελεί δημόσια πολιτική πραγματική υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει
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χορηγηθεί στον υπάλληλο, από την προηγούμενη υπηρεσία όπου εργαζόταν, ολόκληρη ή
μέρος της κανονικής άδειας του έτους αυτού (γνωμοδότηση 454/28-3-85 του
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης).
Ερώτηση : Ποιο είναι το χρονικό σημείο της έναρξης της δημόσιας

πολιτικής

πραγματικής υπηρεσίας ;
Ερώτηση : Μέχρι πότε χορηγείται στον υπάλληλο η κανονική του άδεια ;
Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση ο υπάλληλος δεν δικαιούται την κανονική του άδεια ;
Ερώτηση : Δικαιούνται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την
χορήγηση κανονικής άδειας τον τελευταίο μήνα του έτους το σύνολο της κανονικής
τους άδειας ;
Ερώτηση : Δικαιούται κανονική άδεια υπάλληλος που επανήλθε στην υπηρεσία μετά την
έκδοση τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης ;
Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση δικαιούται ο υπάλληλος προσαυξημένη κανονική άδεια και
πόσο ;

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Ερώτηση : Ποιος είναι ο χαρακτήρας της απόσπασης υπαλλήλου;
Ερώτηση : Ποιος είναι ο χρόνος απόσπασης ;
Ερώτηση : Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές
αποσπασμένων υπαλλήλων;
Ερώτηση : Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές
αποσπασμένων σε παραμεθόριες περιοχές υπαλλήλων;
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Ερώτηση : Ποια είναι η υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου που εισάγεται στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ;
Ερώτηση : Ποιο είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για χορήγηση άδειας άνευ
αποδοχών σε αποσπασμένους υπαλλήλους ;

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ερώτηση : Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου επί
των εισηγήσεων;
Ερώτηση : Μπορούν να ορισθούν ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου υπάλληλοι άλλων
υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., όταν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή;
Ερώτηση : Υπάρχει κώλυμα συμμετοχής κρινόμενου αιρετού μέλους στο υπηρεσιακό
συμβούλιο;
Ερώτηση : Σε ποιες άλλες περιπτώσεις δικαιούνται οι υπάλληλοι προσαυξημένη
κανονική άδεια και πόσο ;
Ερώτηση : Προβλέπεται αποζημίωση μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας ;

ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ερώτηση : Υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;
Ερώτηση : Ποιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την χορήγηση άδειας
υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπάλληλο με βαθμό Γενικού Διευθυντή;
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Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση αίρεται η καταβολή διπλάσιων αποδοχών κατά το χρονικό
διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;
Ερώτηση : Δικαιούται την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του
Υπαλληλικού Κώδικα υπάλληλος που έχει ήδη λάβει τέτοιου είδους άδεια με ειδικές
διατάξεις για σπουδές μη μεταπτυχιακού επιπέδου;
Ερώτηση : Για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποια υπηρεσία υποχρεούται να υπηρετήσει
ο υπάλληλος, μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης;
Ερώτηση : Μπορεί να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υπάλληλος – απόφοιτος της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ;

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΎΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ερώτηση : Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες μικρής χρονικής διάρκειας
για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ. ;

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Ερώτηση : Με ποιες προϋποθέσεις προάγεται υπάλληλος στον βαθμό του Γενικού
Διευθυντή;
Ερώτηση : Σε ποια περίπτωση υπάλληλοι εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα
προϊσταμένου τμήματος χωρίς νέα κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου;

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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Ερώτηση : Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες εξετάσεων ;
Ερώτηση : Πότε και με ποιο τρόπο χορηγείται η άδεια εξετάσεων;
Ερώτηση : Δικαιούνται άδεια εξετάσεων υπάλληλοι – φοιτητές δημοσίων Ι.Ε.Κ.;
Ερώτηση : Δικαιούνται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. άδεια εξετάσεων;
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