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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2738 

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 201 

Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων, θεμάτων του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και άλλων συναφών με προσλήψεις θεμάτων 

21. Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν συνεπεία 
τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους, είτε εναντίον άλλων, 
προσλαμβάνεται στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 
14 του Νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 1 του Νόμου 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παραγράφου 3 του 
άρθρου 1 του Νόμου 2527/1997, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την 
προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον: α) επιτύχουν σε γραπτό διαγωνισμό ή β) 
καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας, σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέων. 

Το κατά το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα πρόσωπα τα οποία 
τραυματίστηκαν σοβαρώς, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης. Στην περίπτωση που τα 
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους 
επιτρέπουν να ασκήσουν το δικαίωμα διορισμού της παρούσας διάταξης, αυτό 
μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο τους. 

Όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 21 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε 
αρχικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Νόμου 3189/2003 (ΦΕΚ 243 τεύχος 
Α΄/2003) και μετέπειτα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Νόμου 3230/2004 
(ΦΕΚ 44 τεύχος Α΄/2004). 

Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που 
συνιστάται με την απόφαση διορισμού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη 
προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που 
θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. 
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για το 
μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή 
αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. 

1 Επέκταση εφαρμογής: - Με την παράγραφο 6 άρθρο 18 νόμου 2768/1999 ορίζεται 
ότι: "6. Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 
180 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως και για το σύζυγο ή ένα τέκνο προσώπου, το οποίο 
απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του κατά το προηγούμενο εδάφιο 
θανάτου, η προθεσμία και διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου". - Σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Νόμου 3200/2003 (Α΄ 281), ορίσθηκαν τα 
ακόλουθα: "Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 
180 Αι εφαρμόζεται αναλόγως και για έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή 



προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος στη διάβαση Τεμπών 
την 13η Απριλίου 2003. Το κατά την ανωτέρω διάταξη δικαίωμα διορισμού παρέχεται 
και στα πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερόμενου δυστυχήματος υπέστησαν 
σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην 
περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας 
δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού της παρούσας 
διάταξης, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό 
ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα 
τέκνο τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της." - Με το άρθρο 78 νόμου 3659/2008,ΦΕΚ Α 77/7.5.2008,ο οποίος 
ισχύει από 8.6.2008,ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του 
νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α`) και της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 
3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως και για έναν γονέα ή έναν αδελφό 
ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε, συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος, που συνέβη 
κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 
2004. Το κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα 
πρόσωπα που συνεπεία του ως άνω δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο 
τραυματισμό νοσηλευθέντες σε μονάδα εντατικής θεραπείας". - Με το άρθρο 22 
Νόμου 3709/2008,ΦΕΚ Α 213/14.10.2008,ορίζεται ότι: "Η διάταξη της παραγράφου 
21 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α`) εφαρμόζεται αναλόγως και για 
σύζυγο και τέκνα, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών και για αδέλφια, προσώπου 
που απεβίωσε συνεπεία εργατικού ατυχήματος, που συνέβη στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου 2008. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθορίζονται τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της". 


