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ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις προσωπικού σε Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.». 

Σχετ.  : Η από 25-01-2021 Επιστολή σας. 
 
 

             Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, που υπογράφεται από τους βουλευτές, κ.κ. 

Νίκο Παππά, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη, κατά 

τον λόγο αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα εξής:   

    Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά 

κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α΄, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του 

Συντάγματος), στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο 

και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, έχει ως αποκλειστική αποστολή 

την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την πλήρωση θέσεων στον δημόσιο τομέα 

(άρθρο 2), η οποία γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με 

προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ασκεί δε όλες τις προβλεπόμενες 

αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών έως τον καθορισμό των 

διοριστέων (άρθρο 3). 
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 ΙΙ. Mε τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄161 και κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αποφασίστηκε η στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών 

του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, όπως αυτές που 

προκύπτουν από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις 

ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης 

φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθηνών Α.Ε., Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. με ευθύνη των 

οικείων φορέων, βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).  

    Η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), εκδίδεται 

από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., 

περιλαμβάνει δε τον συνολικό αριθμό του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά 

κατηγορία και φορέα απασχόλησης, τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια 

κατάταξης κατά το άρθρο 18 του ν. 2190/19994 (Α΄ 28). Οι αιτήσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων, μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον οικείο φορέα, ο οποίος 

τις αξιολογεί και συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και 

απορριπτέων. Οι ανωτέρω πίνακες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο 

νομιμότητας, εξετάζει τις υποβαλλόμενες σε αυτό ενστάσεις υποψηφίων κατά των 

πινάκων αυτών και κοινοποιεί στον οικείο φορέα τις σχετικές αποφάσεις του 

προκειμένου αυτός να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.  

     ΙΙΙ. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

εξέδωσε, σε σχέδιο, δύο (2) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) εκατόν ογδόντα έξι (186) 

θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (22 ΤΕ και 164 ΔΕ), στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και β) τετρακοσίων είκοσι τριών (423) θέσεων 

προσωπικού (367 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και 56 ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων), 

στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), τις οποίες απέστειλε στο 

Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο και έγκριση. 
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   Το Α.Σ.Ε.Π., αφού εξέτασε τα σχέδια, εντός του πλαισίου που θέτουν οι 

προαναφερθείσες διατάξεις, επέφερε τις  μεταβολές που αυτό  έκρινε αναγκαίες και  με 

το αριθμ. πρωτ. 21561/2020//01/30-10-2020 έγγραφό του τις απέστειλε στο Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης.  

   Μετά τη δημοσίευση των ως άνω προκηρύξεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

(ΑΔΑ: ΨΗ76465ΧΘΞ-ΟΟΕ για την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0 για την 

Ο.ΣΥ. Α.Ε.), υποβλήθηκαν στις ανωτέρω εταιρείες αιτήσεις και σχετικά δικαιολογητικά 

από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Οι αρμόδιες επιτροπές επιλογής των εταιρειών 

κατάρτισαν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, 

τους οποίους δημοσίευσαν/ανάρτησαν στους διαδικτυακούς τους τόπους στις 9-12-

2020. Οι ανωτέρω πίνακες υποβλήθηκαν στο Α.Σ.Ε.Π. στις 11-12-2020 για τον 

προβλεπόμενο από τον νόμο έλεγχο νομιμότητας αυτών. Ακολούθως, κατά των 

ανωτέρω προσωρινών πινάκων ασκήθηκαν ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οκτακόσιες δεκαοκτώ 

(818), συνολικά, ενστάσεις υποψηφίων (556 για την O.ΣΥ. Α.Ε. και 262 για τη ΣΤΑ.ΣΥ. 

Α.Ε.).  

      Το Α.Σ.Ε.Π. με τριάντα τρεις (33), συνολικά, αποφάσεις του Β΄ Τμήματός του (19 

για την Ο.ΣΥ. Α.Ε. και 14 για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) διενήργησε τον έλεγχο νομιμότητας των 

αποσταλέντων πινάκων των δύο (2) προκηρύξεων και εξέτασε τις υποβληθείσες κατ΄ 

αυτών ενστάσεις. Από τον διενεργηθέντα κατά τα άνω έλεγχο επήλθαν μεταβολές στους 

προσωρινούς πίνακες προσληπτέων σε ποσοστό περίπου 37% για την Ο.ΣΥ. Α.Ε. και 

45% για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Οι αποφάσεις αυτές του Α.Σ.Ε.Π. απεστάλησαν στις ως άνω 

εταιρείες προκειμένου οι οικείες επιτροπές επιλογής να προχωρήσουν στην 

αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στις εν λόγω αποφάσεις. Ήδη, οριστικοποιήθηκε ο πίνακας 

προσληπτέων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ενώ το Α.Σ.Ε.Π. συνεχίζει τον έλεγχο των πινάκων της 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων. 

    IV. Όσον αφορά το θέμα της δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα απορριπτέων υποψηφίων της προκήρυξης της Ο.ΣΥ. Α.Ε., που, όπως 

αναφέρεται στην επιστολή των κ.κ. βουλευτών, αναρτήθηκαν στις 8-12-2020, σας 

γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(Γ.Κ.Π.Δ.), η διασφάλιση αυτών των στοιχείων εμπίπτει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των υπευθύνων προστασίας δεδομένων των οικείων  φορέων,  εν  

προκειμένω  της εταιρείας Ο.ΣΥ. Α.Ε.    
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        Τέλος, όσον αφορά στα δημοσιεύματα του τύπου και τις καταγγελίες ως προς το 

αδιάβλητο ή μη της διαδικασίας επιλογής, όπως αναφέρεται στην επιστολή, σας 

πληροφορούμε ότι το Α.Σ.Ε.Π. με το κύρος και την αξιοπιστία του ως θεσμικού οργάνου 

για τον έλεγχο της εφαρμογής των νόμων που διέπουν τις προσλήψεις εγγυάται  την  

ολοκλήρωση  των  σχετικών διαδικασιών  επιλογής  με  την  τήρηση  της νομιμότητας, 

της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της ίσης ευκαιρίας των  υποψηφίων και της 

αξιοκρατίας,  όπως αυτό επιτάσσει η αποστολή του και όπως πράττει, διαχρονικά, στην 

πάνω από είκοσι πέντε (25) έτη δράση του. 

  Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση χρειαστεί.     

 

                       

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Καραβοκύρης 
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