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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3250 

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου. 

Άρθρο 4 

Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων 

1. Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης 
προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες: 

ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό. 

4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα κριτήρια επιλογής για κάθε 
κοινωνική ομάδα διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

δ) Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό 
αναπηρίας, το οποίο, πάντως, θα πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα 
καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται. 

Όπως το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Νόμου 
3536/2007 (ΦΕΚ 42 τεύχος Α΄/2007). 

Άρθρο 6 

Διαδικασία πρόσληψης 

1. Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων 
μερικής απασχόλησης, ο φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος εκδίδει 
ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς: 

α) Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του προηγούμενου άρθρου. 

β) Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν και οι τομείς υπηρεσιών στους οποίους 
θα απασχοληθούν. 

γ) Οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του άρθρου 4. 

δ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 

ε) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις. 

2. Η ανακοίνωση πρόσληψης, πριν από τη δημοσιοποίησή της, κοινοποιείται στο 
Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί το σχετικό σχέδιο μέσα σε δέκα εργάσιμες 
ημέρες από την περιέλευσή της σε αυτό. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, 
τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζονται ο τρόπος δημοσιοποίησης των ανακοινώσεων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά με 



τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ο τρόπος 
συγκρότησης της επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των 
προσλαμβανόμενων, ο τρόπος δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων, η χρονική ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και κάθε θέμα 
που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης. 


