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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 
& ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 

 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Τπνγξάθζεθαλ ζήκεξα απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γεκήηξε Ρέππα, νη πξψηεο εθαξκνζηηθέο 

εγθχθιηνη ηνπ Ν 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α΄) γηα «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 

κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

Πξφθεηηαη γηα κία επίπνλε θαη επίκνλε εξγαζία πνπ θαηέβαιαλ νη 

ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ νη εγθχθιηνη λα είλαη έηνηκεο κφιηο ζε κία εβδνκάδα θαη λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. 

αο απνζηέιινπκε ηηο πξψηεο έμη εγθπθιίνπο: 

 
Δγθχθιηνο 1ε 
 
ΘΔΜΑ: Νέν Βαζκνιφγην - Μηζζνιφγην. Οδεγίεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 
ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζηνπο βαζκνχο βάζεη ησλ κεηαβαηηθψλ 
δηαηάμεσλ (άξζξν 28) ηνπ λ. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α’/ 27-10-2011) 
 

Μέξνο Α’ 

 

Με ην Κεθάιαην Γεχηεξν ηνπ λφκνπ απηνχ εηζάγνληαη λέεο ξπζκίζεηο 
ζρεηηθψο κε ην ζχζηεκα βαζκνινγηθψλ προαγωγών θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο 
ησλ ππαιιήισλ ηνπ θξάηνπο, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ 
βαζκνχ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 6 έσο 11 ηνπ λ. 4024/2011 ξπζκίδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: 

 

1) Αλαθαζνξίδεηαη ε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011. Η λέα βαζκνινγηθή θιίκαθα 
πεξηιακβάλεη έμη (6) βαζκνχο, πνπ θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ σο 
εμήο: 
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       ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

    Βαζκνινγηθή ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ 

     Κιίκαθα  (Α-Σ) (Α–Σ) (Β-Σ) (Γ-Σ) 

    
  Υξφλνο 

πξναγσγήο 
Υξφλνο 

πξναγσγήο 
Υξφλνο 

πξναγσγήο 
Υξφλνο 

πξναγσγήο 

    

Σ  

Δηζαγσγηθφο Δηζαγσγηθφο  Δηζαγσγηθφο  Δηζαγσγηθφο  

  

 
  
 

2 έηε 2 έηε 2 έηε 2 έηε 

100% των κρινόμενων    
Δ 4 έηε 4 έηε 6 έηε 10 έηε 

    

90% των κρινόμενων    
Γ 4 έηε 4 έηε 6 έηε 10 έηε 

    

80% των κρινόμενων    
Γ 4 έηε 4 έηε 8 έηε 

Καηαιεθηηθφο  

    (ζε 22 έηε) 

70% των κρινόμενων    
Β 6 έηε 8 έηε 

Καηαιεθηηθφο  
  

    (ζε 22 έηε) 

30% των κρινόμενων    
Α 

Καηαιεθηηθφο  Καηαιεθηηθφο  
    

    (ζε 20 έηε) (ζε 22 έηε) 

 
 
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6: 
 

 Δηζαγσγηθφο βαζκφο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 
είλαη ν Βαζκφο Σ. 

 Καηαιεθηηθφο βαζκφο γηα ηελ θαηεγνξία ΠΔ θαη ΣΔ ν Βαζκφο Α, γηα ηελ 
θαηεγνξία ΓΔ ν Βαζκφο Β θαη γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ ν Βαζκφο Γ. 

 Δηζαγσγηθφο βαζκφο γηα ηνπο θαηφρνπο ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο είλαη ν Βαζκφο Γ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή 
πξνψζεζε έμη (6) εηψλ. 

 Δηζαγσγηθφο βαζκφο γηα ηνπο θαηφρνπο ζπλαθνχο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ είλαη ν Βαζκφο Δ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή 
πξνψζεζε δχν (2) εηψλ. 

 Δηζαγσγηθφο βαζκφο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ν Βαζκφο Γ, κε ζπλνιηθή 
βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή πξνψζεζε έμη (6) εηψλ. Ο ρξφλνο θνίηεζεο 
ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ), κε 
ηελ απνθνίηεζή ηνπο, ζεσξείηαη σο ρξφλνο επηηπρνχο δνθηκαζηηθήο 
ππεξεζίαο. 

 

2) Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 
πξνυπεξεζία ηνπο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα:  
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 Οη ππάιιεινη πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα ησλ θξαηψλ - 
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία έρεη δηαλπζεί κε ηα ίδηα ή 
αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαηά ην 
ρξφλν ηεο έληαμεο, κπνξνχλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ γηα ηε βαζκνινγηθή θαη 
κηζζνινγηθή ηνπο έληαμε, κεηά ηε κνληκνπνίεζή ηνπο ή ηε ζπλέρηζε ηεο 
απαζρφιεζήο ηνπο, κέρξη επηά (7) έηε θαη΄ αλψηαην φξην, χζηεξα απφ 
νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  
Ωο πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία λνείηαη θάζε ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί 
ζην Γεκφζην, λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζε Ο.Σ.Α., κε ζρέζε 
εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ππεξεζία 
πνπ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο, αλαγλσξίδεηαη σο πξαγκαηηθή δεκφζηα 
ππεξεζία γηα βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε. 

 Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε αλαγλψξηζε γηα βαζκνινγηθή 
θαη κηζζνινγηθή έληαμε θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ησλ 
θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέρξη επηά (7) έηε, θαη΄ 
αλψηαην φξην θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην εδάθην πέκπην 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ. Με ην ίδην δηάηαγκα ξπζκίδεηαη 
ν ηξφπνο θαη νη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο αληίζηνηρεο πξνυπεξεζίαο 
θαη γηα ηνπο ππεξεηνχληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο, 
ππαιιήινπο θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

 σξεπηηθά ε αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ 
ηνκέα, θαζψο θαη απφ ζέζεηο αηξεηψλ ή κεηαθιεηψλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ, δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηα επηά (7) έηε.  

 Ο ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζε αηξεηή ή κεηαθιεηή ζέζε κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ 
δεκνζίνπ ππαιιήινπ, εθφζνλ αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο, ινγίδεηαη φηη δηαλχζεθε ζε ζέζε πξντζηακέλνπ 
νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν πεξηζζφηεξεο απφ κία 
απφ ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο, εθαξκφδεηαη ε επλντθφηεξε ξχζκηζε θαζψο 
θαη ε κηζή ρξνληθή ξχζκηζε ηεο επφκελεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο. 

 

3) Η κνληκνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ, κεηά ην πέξαο ηεο δηεηνχο 
δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο δελ γίλεηαη πιένλ απηνδίθαηα, αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο 
κεηά απφ νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Δηδηθφηεξα: 

 ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη ή ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
εθφζνλ: 

α) ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζήο ηνπ εμαζθαιίδεη, κε βάζε ηε βαζκνιφγεζε ηεο 
απφδνζήο ηνπ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο, θαζψο θαη ηε 
βαζκνιφγεζε ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο βαζκνινγία κεγαιχηεξε 
ηεο βάζεο θαη 

β) θξηζεί απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην επηηπρήο ε δνθηκαζηηθή ηνπ 
ππεξεζία. 
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 ε πεξίπησζε πνπ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θξίλεη ηνλ ππάιιειν κε ηθαλφ 
λα κνληκνπνηεζεί ή λα ζπλερίζεη ηελ απαζρφιεζή ηνπ, ν ππάιιεινο 
απνιχεηαη.  

 Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα απνθαζίζεη, άπαμ, 
ηελ παξάηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ απφ έμη (6) 
κέρξη δψδεθα (12) κήλεο, εθφζνλ, κε βάζε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ, δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε θαηαιιειφηεηα 
ηνπ θξηλνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα κνληκνπνηεζεί ή λα ζπλερίζεη λα 
απαζρνιείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ηεο 
δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο, ν ππάιιεινο επαλαμηνινγείηαη. Σν ππεξεζηαθφ 
ζπκβνχιην, θαηά ηελ επαλάθξηζε, θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνλ ππάιιειν. Γηα 
ηελ πεξίνδν απηή ν ππάιιεινο δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά. 

 

4) Η πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ απφ βαζκφ ζε βαζκφ, πνπ δηελεξγείηαη 
απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κία θνξά ην ρξφλν, δελ γίλεηαη αθψιπηα, 
αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο θαη κε βάζε ηελ πνζφζησζε, πνπ θαζηεξψλεηαη κε ηελ 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7, επί ησλ θάζε θνξά θξηλνκέλσλ. Δηδηθφηεξα: 

 Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, ιακβάλεηαη ππφςε: 
α) ε αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 
θαη ζπγθεθξηκέλα:  

αα) ε απφδνζή ηνπ, πνπ κεηξάηαη κε βάζε ην βαζκφ επηηπρνχο ή κε 
πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο θαη  

ββ) νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ζηελ ππεξεζία,  

β) ην αλψηαην πνζνζηφ, επί ηνηο εθαηφ, πξναγσγήο ζηνλ επφκελν βαζκφ, 
ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη 

γ) ν πξνβιεπφκελνο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην βαζκφ.  

 Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ππάιιεινο δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά δελ 
ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην 
βαζκφ. 

 Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, ε απφδνζε ηνπ θξηλφκελνπ 
ππαιιήινπ ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ επί ηνπ 
ζπλφινπ, πνπ αθνξά ζηα ινηπά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη 
άιισλ πξνζφλησλ, φπσο νξίδνληαη εηδηθφηεξα απφ ην ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξναγσγή απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ 
Α ην πνζνζηφ απηφ είλαη 80% ηνπιάρηζηνλ. 

 Οη πξναγσγέο απφ βαζκφ ζε βαζκφ, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, 
γίλνληαη κε βάζε πνζφζησζε επί ησλ θάζε θνξά θξηλνκέλσλ, σο εμήο: 

- Απφ ηνλ Δηζαγσγηθφ Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ: κέρξη θαη 100% ησλ 
θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. 

- Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ: κέρξη θαη 90% ησλ θξηλφκελσλ 
ππαιιήισλ. 

- Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ: κέρξη θαη 80% ησλ θξηλφκελσλ 
ππαιιήισλ. 
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- Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β: κέρξη θαη 70% ησλ θξηλφκελσλ 
ππαιιήισλ.  

- Απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α: κέρξη θαη 30% ησλ θξηλφκελσλ 
ππαιιήισλ.  

 

5) Γηα ηελ πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ απφ βαζκφ ζε βαζκφ ην νηθείν 
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαηαξηίδεη ην Μάην θάζε έηνπο πίλαθα πξναθηέσλ θαηά 
βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα. Δηδηθφηεξα: 

 Γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο απηνχο θξίλνληαη νη ππάιιεινη πνπ 
πιεξνχλ σο ηηο 31 Μαΐνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηηο απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο.  

 Η εγγξαθή γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην κέζν φξν ηεο ηειηθήο 
βαζκνινγίαο ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζπληάρζεθαλ 
ζην βαζκφ πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο.  

 Η ηζρχο ησλ πηλάθσλ αξρίδεη ηελ 1ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζήο ηνπο, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζήο ηνπο.  

 Η πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 
πξναθηέσλ, γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφζησζε 
επί ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ. Σπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη 
ίζν ηνπιάρηζηνλ κε κηζφ ηεο κνλάδαο.  

 Η πξναγσγή ζσξείηαη φηη ζπληειείηαη απφ ηελ εκέξα πνπ ζπκπιεξψλεη ν 
ππάιιεινο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξναρζεί ζηνλ επφκελν 
βαζκφ, πνηέ φκσο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ νηθείνπ πίλαθα πξναθηέσλ.  

 Οη ππάιιεινη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ, αιιά 
δελ πξνάγνληαη κεηά ηελ θξίζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θξίλνληαη 
εθ λένπ γηα πξναγσγή ην επφκελν έηνο.  

 ηνπο πίλαθεο κε πξναθηέσλ πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ θξίλνληαη 
κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, βάζεη 
πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ σο κε πξναθηένη. Οη ππάιιεινη πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα κε πξναθηέσλ ζηεξνχληαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή γηα ηα επφκελα δχν (2) έηε. 

 

6) Δπαλαθαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 νη πξνυπνζέζεηο 
επηινγήο ζε ζέζε επζχλεο, σο εμήο: 
 
 

Βαζ
κφο 

Γηθαίσκα επηινγήο 
Πξνυπνζέζεηο 

ζε ζέζε επζχλεο επηπέδνπ 

Α  Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Δθφζνλ ζσξεπηηθά: 

 έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε 
πξηλ απφ ηελ επηινγή

 έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο 
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 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ΠΔ.

Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο 

Δθφζνλ ζσξεπηηθά: 

 έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε 
πξηλ απφ ηελ επηινγή 

 έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη λα 
επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 
Γηεχζπλζεο θαη

 αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ.

 Β 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή 
Γηεχζπλζεο 

Δθφζνλ ζσξεπηηθά: 

 έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε 
πξηλ απφ ηελ επηινγή

 έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη λα 
επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 
Γηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ 
σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο

 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ΠΔ εθφζνλ 
πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη θαηεγνξίεο 
πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο 
πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο.

Σκήκαηνο 

Δθφζνλ ζσξεπηηθά: 

 έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε 
πξηλ απφ ηελ επηινγή θαη

 αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ.

 
 Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 

 Οη ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο 
επηπέδνπ Σκήκαηνο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Βαζκνχ Γ΄, κε ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Γ΄.  

 Οη ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο 
επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Βαζκνχ Β΄, κε 
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Β΄.  

 Οη ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο 
επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Α΄, κε 
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Α΄. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο 
ηφηε κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο θαηψηεξν 
βαζκφ θαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νχηε νη αλσηέξσ, ηφηε 
ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο κεηά απφ απηφλ θαηψηεξν βαζκφ. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο, ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο απφ ηελ 
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ππεξεζία θαη ην δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν (2) 
εηψλ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηνπ αξκνδίνπ πξνο ηνχην 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ 
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο, ππάιιεινο ζηνλ νπνίν έρεη 
επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάπησκα απφ 
απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τ.Κ., φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη. Σν σο άλσ θψιπκα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο 
ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Η εκεξνκελία απηή ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη γηα ηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ, φπνπ απαηηείηαη. Σν 
θψιπκα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ απηνχ δελ 
πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο 
απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 
7) Γηα πξψηε θνξά δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαζψο θαη Σκήκαηνο 
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο έρνπλ, 
εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ππάιιεινη άιισλ ππνπξγείσλ 
θαη λ.π.δ.δ., εθφζνλ, θπζηθά, πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
πξνθήξπμεο. Δηδηθφηεξα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11: 
 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Τ.Κ. πνπ αθνξνχλ ζηελ έθδνζε θνηλήο 
απφθαζεο πξνθήξπμεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ θαη πξνθεηκέλνπ 
γηα Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ην επνπηεχεη, κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη νη θελέο ζέζεηο πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη 
θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο 
επηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη πξντζηάκελνη Γεληθψλ 
Γηεπζχλζεσλ, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαζψο θαη Σκήκαηνο δηνηθεηηθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο.  

 Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ, 
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ (άξζξν 11) κπνξνχλ 
λα επεθηείλνληαη θαη γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ επηπέδνπ ηκήκαηνο πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 10, κε ηελ 
πξνθήξπμε θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ, ησλ νπνίσλ νη 
ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά 
πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη 
ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. ηηο πεξηπηψζεηο 
πιήξσζεο ζέζεσλ πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, νη θιάδνη θαζνξίδνληαη, κέρξη 
ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
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δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11, κε ηνπο νξγαληζκνχο ησλ 
νηθείσλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ νη θιάδνη 
θαζνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε. Οξγαληθέο κνλάδεο είλαη ε Γεληθή 
Γηεχζπλζε, ε Γηεχζπλζε θαη ην Σκήκα. 

 

Μέξνο Β’ - ΑΜΔΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

Οη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Α’ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ 
απνηεινχλ ηηο πάγηεο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ Βαζκνινγίνπ – Μηζζνινγίνπ. Γηα 
ηελ θαηάηαμε ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011, ζηνπο λένπο βαζκνχο ηζρχνπλ νη εηδηθέο 
κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 28.  

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππεξεζηψλ δίδνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ 
άκεζε έθδνζε ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ θαηάηαμεο ησλ ππεξεηνχλησλ 
ππαιιήισλ ζηνπο λένπο βαζκνχο. 

Μεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο λένπο βαζκνχο, νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ 
πιενλάδνληα ρξφλν ζην βαζκφ θαηάηαμεο ζα εληαρζνχλ ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα 
ηνπ βαζκνχ απηνχ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ κε ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Μηζζνινγίνπ 
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Η έληαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ 
βαζκνχ θαηάηαμεο γίλεηαη κε δηαπηζησηηθή πξάμε.  

 

 Έθδνζε δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ θαηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ 
ζηνπο βαζκνχο. 

 

Οη Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ – Πξνζσπηθνχ εθδίδνπλ δηαπηζησηηθέο πξάμεηο 
απηνδίθαηεο θαηάηαμεο ησλ ππεξεηνχλησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011 ζηνπο εληαίνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 
ππεξεηνχλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη.  

Οη πξάμεηο απηέο δελ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Η θαηάηαμε φισλ ησλ ππαιιήισλ ζηνπο λένπο βαζκνχο δηελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην ρξφλν 
πξνυπεξεζίαο ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα ηε 
βαζκνινγηθή ή ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ 
1ε-11-2011 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λένπ βαζκνινγίνπ-
κηζζνινγίνπ). Σπρφλ πιενλάδσλ ρξφλνο ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζην βαζκφ 
θαηάηαμεο. 

 Γηα ηελ θαηάηαμε ζηνπο λένπο βαζκνχο ζα ιεθζεί ππφςε κφλν ε 
πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί κέρξη 31-10-2011. Σπρφλ πξνυπεξεζία πνπ 
δελ έρεη αλαγλσξηζζεί κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, ζα αλαγλσξηζζεί κεηά ηελ 
θαηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ ζηνπο λένπο βαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4024/2011. 
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Η θαηάηαμε δηελεξγείηαη σο εμήο: 
 
Καηεγνξία ΠΔ  

Έηε Τπεξεζίαο Βαζκφο 

0-3 Σ 

3-9 Δ 

9-15 Γ 

15-21 Γ 

>21 Β 

 
 
Καηεγνξία ΣΔ: 

Έηε Τπεξεζίαο Βαζκφο 

0-3 Σ 

3-9 Δ 

9-15 Γ 

15-23 Γ 

>23 Β 

 
Καηεγνξία ΓΔ: 

Έηε Τπεξεζίαο Βαζκφο 

0-3 Σ 

3-11 Δ 

11-19 Γ 

19-27 Γ 

>27 Β 

 
Καηεγνξία ΤΔ: 

Έηε Τπεξεζίαο Βαζκφο 

0-3 Σ 

3-15 Δ 

15-25 Γ 

>25 Γ 

 

 Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ θαηάηαμε επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Γελ ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο ην 
κηζφ ηνπ πέξαλ ηεο δεθαεηίαο ρξφλνπ, πνπ δηαλχζεθε κε ηππηθφ πξνζφλ 
θαηψηεξεο θαηεγνξίαο, κε ηελ επηθχιαμε φηη ν ππνινγηζκφο απηφο δελ έρεη 
σο ζπλέπεηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ ζε βαζκφ ρακειφηεξν απ’ απηφλ 
πνπ ζα θαηαηαζζφηαλ εάλ παξέκελε ζε ρακειφηεξε θαηεγνξία.  

Γηα παξάδεηγκα:  

α) Γηα ηελ θαηάηαμε ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΠΔ κε ζπλνιηθφ ρξφλν 
ππεξεζίαο είθνζη (20) έηε θαηά ηελ 1.11.2011, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε (5) 
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έηε δηαλχζεθαλ κε ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ηα δέθα πέληε 
(15) έηε κε ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, ζα ππνινγηζζνχλ ηειηθά: 
5 +10 + 5/2 (ην κηζφ πέξαλ ηεο δεθαεηίαο) = 17,5 έηε. Άξα ν ελ ιφγσ 
ππάιιεινο ζα θαηαηαγεί ζην βαζκφ Γ ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ν ππάιιεινο παξέκελε ζηελ θαηεγνξία ΓΔ κε ζπλνιηθφ ρξφλν 
ππεξεζίαο είθνζη (20) έηε, ζα θαηαηαζζφηαλ πάιη ζην βαζκφ Γ. Δπνκέλσο, 
ν ππάιιεινο ζα θαηαηαγεί ηειηθά ζην βαζκφ Γ ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ. 

β) Γηα ηελ θαηάηαμε ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΣΔ κε ζπλνιηθφ ρξφλν 
ππεξεζίαο είθνζη νθηψ (28) έηε θαηά ηελ 1.11.2011, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία 
(3) έηε δηαλχζεθαλ κε ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ θαη ηα είθνζη 
πέληε (25) έηε κε ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, ζα ππνινγηζζνχλ 
ηειηθά: 3 +10 + 15/2 (ην κηζφ πέξαλ ηεο δεθαεηίαο) = 20,5 έηε. Άξα ν ελ 
ιφγσ ππάιιεινο ζα έπξεπε λα θαηαηαγεί ζην βαζκφ Γ ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ ππάιιεινο παξέκελε ζηελ θαηεγνξία ΓΔ 
κε ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο είθνζη νθηψ (28) έηε, ζα θαηαηαζζφηαλ ζην 
βαζκφ Β. Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηθχιαμε ηεο αλσηέξσ 
ξχζκηζεο, φηη δειαδή δελ κπνξεί ν ππάιιεινο λα θαηαηαγεί ζε βαζκφ 
ρακειφηεξν απ’ απηφλ πνπ ζα θαηαηαζζφηαλ εάλ παξέκελε ζηε 
ρακειφηεξε θαηεγνξία, ν ππάιιεινο ζα θαηαηαγεί ηειηθά ζην βαζκφ Β ηεο 
θαηεγνξίαο ΣΔ. 

 

 Απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο αθαηξνχληαη 
επίζεο ηα εμήο ρξνληθά δηαζηήκαηα:  

- ν ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο, 

- ν ρξφλνο ηεο αξγίαο πνπ επήιζε είηε εμαηηίαο πνηληθήο δίσμεο πνπ 
θαηέιεμε ζε νπνηαδήπνηε θαηαδίθε είηε εμαηηίαο πεηζαξρηθήο δίσμεο 
πνπ θαηέιεμε ζε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ πξνζηίκνπ 
απνδνρψλ ηξηψλ (3) κελψλ,  

- ν ρξφλνο ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηα θαζήθνληα,  
- ν ρξφλνο ηεο πξνζσξηλήο παχζεο, 
- ν ρξφλνο ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ δελ απνηειεί ρξφλν 

πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο,  

- ν ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ, 

- ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζηεξήζεθε ν ππάιιεινο ην 
δηθαίσκα γηα πξναγσγή, 

- ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην κηζφ ηνπ απαηηνχκελνπ πξνο 
πξναγσγή ρξφλνπ, ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο 
ηνπ ππνβηβαζκνχ. 

 

 Οη ππάιιεινη πνπ θαηά ηελ 1.11.2011 αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 
επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 
Δθπαίδεπζεο θαη Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο θαηφπηλ επηινγήο απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρνπλ ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 7 , ήηνη ηνπιάρηζηνλ 20 έηε ππεξεζίαο, 
θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Α΄.  
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 Γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ θαηέρνπλ ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαζψο 
θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
(Δ..Γ.Γ.) θαη ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ..Σ.Α.) ηνπ 
Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, αθαηξνχληαη απφ 
ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε, έμη (6) έηε. Γηα ηνπο 
θαηφρνπο ζπλαθνχο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, αθαηξνχληαη δχν (2) 
έηε. 

 

Γηα παξάδεηγκα:  

α) Γηα ηελ θαηάηαμε απνθνίηνπ ηεο Δ..Γ.Γ. κε ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο 
δέθα (10) έηε θαηά ηελ 1.11.2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 
θνίηεζεο ζηελ Δ..Γ.Γ., ζα πξνζκεηξεζεί ζην ζπλνιηθφ ηνπ ρξφλν 
ππεξεζίαο ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) εηψλ, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ απηήο. 
Άξα, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο ζα θαηαηαγεί κε ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο 
δέθα έμη (16) εηψλ ζηνλ Βαζκφ Γ κε έλα έηνο πιενλάδνληα ρξφλν ζην 
βαζκφ απηφ. 

β) Γηα ηελ θαηάηαμε ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΣΔ κε ζπλαθή κεηαπηπρηαθφ 
ηίηιν ζπνπδψλ θαη κε ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο νθηψ (8) έηε θαηά ηελ 
1.11.2011, ζα πξνζκεηξεζεί ζην ζπλνιηθφ ηνπ ρξφλν ππεξεζίαο ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, ιφγσ ηεο θαηνρήο ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 
Άξα, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο ζα θαηαηαγεί κε ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο 
δέθα (10) εηψλ ζηνλ Βαζκφ Γ κε έλα έηνο πιενλάδνληα ρξφλν ζην βαζκφ 
απηφ. 

 Γηα ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε θαηεγνξία αλψηεξε ησλ 
ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ θαηέρνπλ, ε θαηάηαμή ηνπο ζα γίλεη ζηνπο 
βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ, κε πξνζζήθε πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ, 
ζηελ θιίκαθα θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ηξηψλ (3) εηψλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα:  

Τπάιιεινο θαηεγνξίαο ΓΔ, ρσξίο ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 
κε ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο είθνζη έλα (21) έηε θαηά ηελ 1.11.2011, δελ 
ζα θαηαηαγεί ζην Βαζκφ Γ, αιιά ζην βαζκφ Γ κε επηά (7) έηε πιενλάδνληα 
ζην βαζκφ απηφ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηεο κε θαηνρήο ηνπ ηππηθνχ 
πξνζφληνο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, ε αληίζηνηρε θιίκαθα κε ηελ πξνζζήθε 
πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ ηξηψλ (3) εηψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 
Καηεγνξία ΓΔ: 

Έηε Τπεξεζίαο 
 (+3) Έηε Τπεξεζίαο 

Βαζκφο 

0-3 3-6 Σ 

3-11 6-14 Δ 

11-19  14-22 Γ 

19-27 22-30 Γ 

>27 >30 Β 
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Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, φπνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθφ φξγαλν ή ηελ 
θαηάιεςε ζέζεο απαηηείηαη σο ηππηθή πξνυπφζεζε ε θαηνρή ζπγθεθξηκέλνπ 
βαζκνχ, νη ππάιιεινη ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, 
αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ πνπ θαηαηάζζνληαη, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 
ηνπο. 

 

 Γνθηκαζηηθή ππεξεζία - Μνληκνπνίεζε 
 

Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7 
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ, ε κνληκνπνίεζε ησλ δνθίκσλ 
ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011, γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
λφκνπ απηνχ.  

Δηδηθφηεξα, ε κνληκνπνίεζε ησλ δνθίκσλ ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007), δηελεξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Τ.Κ., φπσο ίζρπε.  

 

 Πξναγσγέο ππαιιήισλ κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο λένπο βαζκνχο 
 
Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ, νη θξίζεηο γηα πξναγσγή ησλ 
ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011 θαη έρνπλ ηνλ 
απαηηνχκελν, βάζεη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7, ειάρηζην ρξφλν παξακνλήο ζην 
βαζκφ θαηάηαμήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ ζηνλ επφκελν απηνχ βαζκφ, 
ζα γίλνπλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο, πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, εθαξκφδνληαο θαη ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο πνζνζηψζεηο.  

 
Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007), κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο 
ζηνπο λένπο βαζκνχο, ζα δνζνχλ εγθαίξσο κε ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην 
ηεο ππεξεζίαο καο. 

 

 Δπηινγέο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

Όζνλ αθνξά ηε ζεηεία ησλ ππεξεηνχλησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ θαζψο θαη ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ κεηά ηελ 1.11.2011 
(εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ βαζκνινγίνπ-κηζζνινγίνπ ηνπ λ. 
4024/2011), επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Οη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα 
θαζήθνληά ηνπο κέρξη λα γίλνπλ επηινγέο πξντζηακέλσλ κε βάζε ηηο 
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ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν 
θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα.  

 Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο 
αμηνιφγεζεο, ε επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζα 
γίλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 4024/2011 
πξνυπνζέζεηο κε εμαίξεζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο. 

 Δπίζεο, νη ππάιιεινη πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 
4024/2011, πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3528/2007, φπσο ίζρπε, δηαηεξνχλ ην 
δηθαίσκά ηνπο απηφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4024/2011, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ θαηάηαμήο 
ηνπο.  

ε πεξίπησζε δε πνπ επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ 
ζα θαηαηαγνχλ σο εμήο:  

α) ζην βαζκφ Γ’ εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο 
πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο,  

β) ζην βαζκφ Β’, εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο 
πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο  

γ) ζην βαζκφ Α’, εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο 
πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο.  

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο σο άλσ ξχζκηζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν νη 
ππεξεζίεο Γηνηθεηηθνχ-Πξνζσπηθνχ λα θαηαξηίζνπλ, παξάιιεια κε ηελ 
θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζηνπο λένπο βαζκνχο, πίλαθεο θαηά επίπεδν 
ζέζεο επζχλεο, ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3528/2007, φπσο ίζρπε, θαηά ηελ 1.11.2011. 

 

Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ή Πξνζσπηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ 
παξαθαινχληαη λα θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ηελ παξνχζα εγθχθιην ζηα λνκηθά 
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνπλ θαη λα παξάζρνπλ θάζε 
ζπλδξνκή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.  

 
Δγθχθιηνο 2ε 
 
ΘΔΜΑ: Καηάξγεζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
 

Καη΄ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πξνηεξαηφηεηα ηεο νπνίαο απνηειεί 

ε πινπνίεζε κίαο κεηαξξπζκηζηηθήο θαη εθζπγρξνληζηηθήο ηνκήο ζην ζχζηεκα ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

ςεθίζηεθε πξφζθαηα ν λφκνο «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - 

βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», κε ηνλ νπνίν 
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επηρεηξείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζέζε ελφο πιαηζίνπ επξχηεξεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

ην πιαίζην απηφ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 πεξ. α ηνπ ππφςε λφκνπ 

πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ πνιηηηθψλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ: 

α) ησλ Τπνπξγείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ ηνπο θαη ινηπψλ ππαγφκελσλ ζε απηά ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηά λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

β) ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη 

γ) ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαζψο θαη ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο 

ρψξαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

επνπηείαο ηνπο. 

Απφ ηελ παξαπάλσ πεξί θαηάξγεζεο ξχζκηζε εμαηξνχληαη νη θελέο νξγαληθέο 

ζέζεηο: 

α) γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΠΤ 33/2006 

(Α΄280), φπσο ηζρχεη, 

β) γηα ηελ πιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξάμε πξνθήξπμεο (δηνξηζκνχ ή 

κεηάηαμεο), κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

γ) ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

ρεηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη σο λνζειεπηηθά ηδξχκαηα λννχληαη φια ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη νη απνθεληξσκέλεο κνλάδεο απηψλ (θέληξα πγείαο, 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θ.ά.), ελψ ζην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο 

νη αθφινπζνη θιάδνη: 

- ΠΔ Ννζειεπηηθήο, ΣΔ Ννζειεπηηθήο, ΣΔ Δπηζθεπηψλ -ηξηψλ Τγείαο, ΣΔ 

Μαηεπηηθήο, ΣΔ Ραδηνινγίαο – Αθηηλνινγίαο, ΣΔ Φπζηθνζεξαπεπηψλ, ΣΔ 

Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ΣΔ Δξγνζεξαπείαο, ΣΔ Λνγνζεξαπείαο, ΣΔ 

Σερλνιφγσλ Ιαηξηθψλ Οξγάλσλ, ΓΔ Ννζειεπηηθήο, Βνεζψλ Ννζνθφκσλ, 

Δπηκειεηψλ Αζζελψλ, ΓΔ Παξαζθεπαζηψλ, Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη 

Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ΓΔ Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ, Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ 

Μεραλεκάησλ - 

πζθεπψλ, ΓΔ Βνεζψλ Φαξκαθείνπ, ΓΔ Πιεξσκάησλ Αζζελνθφξσλ 

ΔΚΑΒ, ΓΔ Πιεξσκάησλ Αζζελνθφξσλ Κέληξσλ Τγείαο, θαζψο θαη 

νπνηνζδήπνηε άιινο ζπλαθήο θιάδνο. 

δ) ηνπ θιάδνπ ησλ ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ., ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηνπ 

Δ.Κ.Α.Β. 

εκεηψλεηαη φηη, σο θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο νξίδνληαη απηνί ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3106/2003, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

ε) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο αλψηαηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ θαη Σερλνινγηθφ ηνκέα  

ζη) ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ θαη ησλ εμνκνηνχκελσλ κε απηφλ βαζκνινγηθά 

θιάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηεο Δ.Τ.Π. θαη ηνπ θαιιηηερληθνχ 



15 
 

πξνζσπηθνχ ηεο Οξρήζηξαο Λπξηθήο θελήο, ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ 

θαη ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο. 

ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επίζεο νξίδεηαη φηη, αλ νη θελέο ζέζεηο 

ππεξβαίλνπλ, αλά θιάδν θαηεγνξίαο, Τπνπξγείνπ, Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ., ην 60 % 

ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ νηθείν νξγαληζκφ, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

πνπ θαηαξγείηαη θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν, νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη θελέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ δελ ππεξβαίλνπλ αλά 

θιάδν/θαηεγνξία ην 60% ησλ ζέζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ νηθείν 

νξγαληζκφ, ηφηε νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ. Πεξί ηεο απηνδίθαηεο απηήο θαηάξγεζεο εθδίδεηαη ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε νξγάλνπ δηνίθεζεο 

(Τπνπξγφο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο, 

Γήκαξρνο, Γηνηθεηήο/Πξφεδξνο Ν.Π.Γ.Γ., αληίζηνηρα), ζηελ νπνία ζα 

πεξηιακβάλνληαη αλά θιάδν θαη θαηεγνξία ηφζν νη απηνδίθαηα θαηαξγνχκελεο 

ζέζεηο φζν θαη νη ελαπνκείλαζεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ζην θνξέα. 

Παξάδεηγκα: ζε πεξίπησζε πνπ ζε έλαλ θνξέα ν θιάδνο π.ρ. ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ δηαζέηεη 50 νξγαληθέο ζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ θαιπκκέλεο είλαη νη 19, 

ηφηε πθίζηαηαη ππνρξέσζε έθδνζεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ 

Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη θαηά αξηζκφ, θιάδν θαη θαηεγνξία 

νη νξγαληθέο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη, κε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ. Γηα ηνπο ινηπνχο 

θιάδνπο ηνπ θνξέα απηνχ, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, 

εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε νξγάλνπ 

δηνίθεζεο.  

ε πεξίπησζε θνξέα πνπ φινη νη θιάδνη πξνζσπηθνχ δηαζέηνπλ νξγαληθέο 

ζέζεηο πνπ είλαη θαιπκκέλεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 40%, θαηαξγνχληαη απηνδίθαηα 

φιεο νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε νξγάλνπ δηνίθεζεο.  

Οη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ ζα δηαηεξεζνχλ κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο ζην εμήο ζα πιεξνχληαη κφλν κε δηνξηζκφ/πξφζιεςε έπεηηα απφ 

πξνθήξπμε ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λφκνπ, απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο απηνχ, θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, επηηξέπεηαη ε κεηάζεζε ή κεηάηαμε 

ππαιιήινπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 69, 70 θαη 72 ηνπ 

ππαιιειηθνχ θψδηθα θαη ρσξίο λα ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε ζηελ ππεξεζία, 

ηνλ θιάδν ή ηνλ θνξέα πνπ κεηαηάζζεηαη ή κεηαηίζεηαη, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά 

ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο.  

Οη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη 

ΓΔ, ηνπ θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί 



16 
 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3200/2003 

(ΦΔΚ 281/Α΄/9.12.2003 κε θνηλέο απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, γηα ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π, θαηαξγνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ.  

Γειαδή, αλ νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ 

Πνιηηψλ ππεξβαίλνπλ, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκέλσλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ 

απηνχ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, φισλ ησλ ΚΔΠ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ην 60% ησλ 

ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αλσηέξσ θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαξγείηαη θαηά θαηεγνξία θαη 

θιάδν, αλά Γήκν ζα νξηζηεί κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

ε νπνία ζα εθδνζεί εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη νη νξγαληζκνί θνξέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία έθδνζήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα πξνσζνχληαη γηα ππνγξαθή ζηα 

αξκφδηα φξγαλα πξνηνχ πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ελ 

ιφγσ λφκνπ.  

Όιεο νη αλσηέξσ δηαπηζησηηθέο πξάμεηο ζα θνηλνπνηνχληαη ζην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Αμηνιφγεζεο Θέζεσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Οη Γεληθνί Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ παξαθαινχληαη φπσο 

ελεκεξψζνπλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο. 

Γηα ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ε ππεξεζία καο παξακέλεη 

ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

 

Δγθχθιηνο 3ε 
 

ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν 4024/2011 πεξί 

θαηάξγεζεο θελψλ ζέζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 

εξγαζηαθήο εθεδξείαο 

 

 Όπσο είλαη γλσζηφ, ζην ΦΔΚ 226 Α’, δεκνζηεχζεθε ν Νφκνο 4024/2011, 

κε ζέκα «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα δεηήκαηα θαηάξγεζεο θελψλ ζέζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ θαη εξγαζηαθήο εθεδξείαο (άξζξν 34)  ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 
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1. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ (ΗΓ.ΑΥ.) 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ «πληαμηνδνηηθέο 

ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 

2012-2015» θαηαξγνχληαη νη θελέο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, ζέζεηο 

εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ: 

 ζην Γεκφζην 

 ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

 ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο 

 ζηα Ν.Π.Ι.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α. θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ ή 

επνπηείαο ή δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή 

επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ πφξνπο ησλ 

σο άλσ θνξέσλ θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο 

 ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ 

ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ  λ. 

3429/2005 (Α΄ 314), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο φκνηεο ηεο παξ. 1α 

ηνπ λ. 3899/2010 (Α΄ 212) 

 

ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΚΔΝΔ ΘΔΔΗ: 

  γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Α΄ 280) 

 γηα ηελ πιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξάμε πξνθήξπμεο 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ  

 ηνπ θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ: 

o  ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο 

o ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ 

o ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο 

o ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ  

o ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο 

o ηεο Οξρήζηξαο Λπξηθήο θελήο 

 γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί βεβαίσζε χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ 

ΗΓ.ΑΥ. απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ή Πξνζσπηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη εθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λ.4002/2011 κεηαηάμεηο/κεηαθνξέο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ 

ζην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε 

γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε κεηαηάμεηο ή κεηαθνξέο 

πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνπο θνξείο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζη΄ έσο θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 



18 
 

28) ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ  πξέπεη λα πξνβνχλ 

ζηελ έθδνζε δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ θαηάξγεζεο θελψλ ζέζεσλ αλά 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη εηδηθφηεηα νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

 

 

 

2. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

Με ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ 4024/2011 

«πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία 

θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015», ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο θνξείο: 

 ηνπ Γεκνζίνπ 

 ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

 ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο 

 ησλ Ν.Π.Ι.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α. θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ ή 

επνπηείαο ή δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή 

επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ πφξνπο ησλ 

σο άλσ θνξέσλ θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο 

 ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ 

ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ  λ. 

3429/2005 (Α΄ 314), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο φκνηεο ηεο παξ. 1α 

ηνπ λ. 3899/2010 (Α΄ 212) 

 ηίζεηαη, κε ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπ . 

Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ιχεηαη απηνδηθαίσο, φηαλ 

ζπληξέμνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ιήςε 
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πιήξνπο ζχληαμεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξηάληα πέληε (35) ρξφληα αζθάιηζεο, 

εθφζνλ ην δηθαίσκα απηφ απνθηάηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κέρξη θαη 

ηελ 31.12.2013. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ πξέπεη λα πξνβνχλ 

ζηελ έθδνζε δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ έληαμεο ζηελ εξγαζηαθή 

εθεδξεία, νη νπνίεο δελ δεκνζηεχνληαη.  

 

 

 

ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΖ Δ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 

  ην θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ: 

o  ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο 

o ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ 

o ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο 

o ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ  

o ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο 

o ηεο Οξρήζηξαο Λπξηθήο θελήο 

 ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

 νη  εξεπλεηέο θαη εηδηθνί ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο πνπ ππάγνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1514/1985 

 εξγαδφκελνο: 

 ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο έρεη εληαρζεί ήδε ζε 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ή ζηελ εξγαζηαθή 

εθεδξεία  

  ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν ην νπνίν ηνλ 

βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ (λ. 

2238/1994, Α΄ 151) θαη ζπλνηθεί κε απηφλ, έρεη αλαπεξία ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. (Για ηην εθαπμογή ηηρ 

παπούζαρ διάηαξηρ ηο εηήζιο θοπολογούμενο και 

απαλλαζζόμενο ειζόδημα ηος ππώηος εδαθίος ηηρ 

παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 7 ηος Κ.Φ.Ε. οπίζεηαι ζηιρ 

δώδεκα σιλιάδερ (12.000) εςπώ) 

 πνπ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ή 

πνιχηεθλνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.1910/1944 (Α΄ 229), εθφζνλ ηα ηέθλα, 

πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.1910/1944, ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 πνπ είλαη πξνζηάηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο κε ηέθλν 



20 
 

πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.. 

 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

θνξέσλ ηεο παξ. 4 δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο 

(24) κήλεο. 

 

 

3. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 56 ΣΟΤ  Ν. 4002/ 2011 (Α΄ 

180) 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ 4024/2011 

«πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία 

θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015», νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 

ηνπ λ. 4002/ 2011(Α΄ 180), εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ 

ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία. 

 

 

Φνξείο πνπ θαηαξγνχληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 

ηνπ  

λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1.  πκβνχιην Δζληθήο 

Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

(.Δ.Δ..) [(άξζξα 1 θαη 3 

έσο θαη 6 ηνπ λ. 

3438/2006 (Α΄ 33)] 

Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

2. «Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο, (Δ.Ο.Δ.Σ.) 

[άξζξα 19 έσο θαη 24 ηνπ 

λ. 3653/2008 (Α΄ 49)] 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

3. «Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν 

Δπηκφξθσζεο Γαζηθψλ 

Τπαιιήισλ» (Δ.Κ.Δ.Γ.Τ.) 

[π.δ. 51/1997 (Α΄ 48)] 

Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

θαη  

Αγξνηηθήο 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 
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Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ 

4. ηαζκφο Διέγρνπ 

Κάπξσλ [π.δ. 389/1997 

(Α΄ 272)] 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (Γεληθή 

Πεξηθεξεηαθή 

Τπεξεζία) 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

5. «Δζληθφ Κέληξν Θεάηξνπ 

θαη Υνξνχ» (Δ.ΚΔ.ΘΔ.Υ.) 

[άξζξα 1 έσο θαη 12 ηνπ 

λ. 3565/2007 (Α΄ 112)]  

Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

6. Δζεινληηθφο Οξγαληζκφο 

«Έξγν Πνιηηψλ»  [άξζξα 

1 έσο θαη 15 ηνπ λ. 

3390/2005 (Α΄ 233) ] 

Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

7. Δζληθφ ηάδην Νέαο 

Ησλίαο Βφινπ 

ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΟ, [αξηζ. 

ΓΓΑ32327/ 23.12.1969 

Τ.Α.]  

Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

8.  «Κέληξν Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Ηππαζία», [π.δ. 

86/1986]  

Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ 

Άκεζα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 

 

 

Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο 

 Η παπάγπαθορ 3 ηος άπθπος 56 ηος ν. 4002/2011 

 Η παπάγπαθορ 5 ηος άπθπος 62 ηος ν. 4002/2011  

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

θνξέσλ ηεο παξ. 5 δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) 

κήλεο 

 

4. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ 

ΤΓΥΧΝΔΤΟΝΣΑΗ ή ΛΤΟΝΣΑΗ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 57 – 64 ΚΑΗ 66 ΣΟΤ  Ν. 

4002/ 2011(Α΄ 180) 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

Με ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ 4024/2011 

«πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία 

θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015», νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
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ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 64 θαη 66 ηνπ λ. 4002/2011, εληάζζνληαη ζηελ 

εξγαζηαθή εθεδξεία απφ 1.1.2012,εθφζνλ κέρξη 30.11.2011 δελ έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο κεηαθνξάο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

 

 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

57 ηνπ λ. 4002/ 2011 

 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1. Ηλζηηηνχην 

Σερληθήο 

εηζκνινγίαο θαη 

Αληηζεηζκηθψλ 

Καηαζθεπψλ 

(Η.Σ..Α.Κ.),[ άξζξν 

16 ηεο απφ 

28.7.1978 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο (Α΄ 

117)] 

 

Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ 

Οξγαληζκφ

ο 

Αληηζεηζκηθ

νχ 

ρεδηαζκν

χ θαη 

Πξνζηαζία

ο (Ο.Α..Π.) 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

2. Δζληθφ Κέληξν 

Ηζηηνπινΐαο 

Πεηξαηά,  [αξηζ. 

9082/10.8.1969 

Τ.Α.] 

 

 

 

 

Πνιηηηζκνχ 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

 

 

 

 

 

 

 

Δζληθφ 

Αζιεηηθφ 

Κέληξν 

Νεφηεηαο 

Αγίνπ 

Κνζκά 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Δζληθφ Αζιεηηθφ 

Κέληξν Γιπθάδαο 

«Μαηζαίνο 

Ληνχγθαο»,  

[ λ.δ. 650/1970] 

Δζληθφ Κιεηζηφ 

Γπκλαζηήξην 

Πεηξαηά «Πέηξνο 

Καπαγέξσθ»,  

[ λ.δ. 650/1970] 

3. Δζληθφ Αζιεηηθφ Πνιηηηζκνχ Παλεπεηξσ Απφ 1.1.2012, 
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θαη Ναπηηθφ Κέληξν 

Ησαλλίλσλ, [ λ.δ. 

650/1970,  π.δ. 

907/1975 (Α΄ 289)] 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

ηη-θφ 

Αζιεηηθφ 

Κέληξν 

Ησαλλίλσλ  

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

4.  Σν Δζληθφ 

θνπεπηήξην 

Υαλίσλ, [ π.δ. 

237/1985 (Α΄ 88)]   

Πνιηηηζκνχ 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

Δζληθφ 

Αζιεηηθφ 

Κέληξν 

Υαλίσλ 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

 

 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

58 ηνπ λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1.  Όπεξα Γσκαηίνπ 

Θεζζαινλίθεο 

[πεξίπησζε α΄ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ λ. 2557/1997 

(Α΄271)]  

Πνιηηηζκνχ 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

Κξαηηθφ 

Θέαηξν 

Βνξείνπ 

Διιάδνο 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

59 ηνπ λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 
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1. Οξγαληζκφο 

Αλάπηπμεο θαη 

Γηαρείξηζεο 

Πάξθνπ 

Πεξηβαιινληηθήο 

Δπαηζζεηνπνίεζεο 

«Αληψλεο 

Σξίηζεο» 

[π.δ.184/2002 

(Α΄172)], 

 

 

 

 

Πεξηβάιινλη

νο, 

Δλέξγεηαο 

θαη 

Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο 

 

 

 

 

Μεηξνπνιηηη

θφο Φνξέαο 

Αλάπιαζεο 

θαη 

Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπφ

κε- 

λσλ 

πεξηνρψλ 

Αηηηθήο 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο Οξγαληζκφο 

Αλάπηπμεο θαη 

Γηαρείξηζεο 

Διαηψλα Αηηηθήο 

[π.δ. 205/2002 

(Α΄187)] 

Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο θαη 

Αλάπιαζεο ηνπ 

πνηακνχ Κεθηζνχ 

Αηηηθήο θαη ησλ 

παξαρεηκάξξσλ 

ηνπ [π.δ.346/2002 

(Α΄287)] 

2.  Σν Αιεμάλδξεην 

Αζιεηηθφ 

Μέιαζξνλ 

Θεζζαινλίθεο [ 

λ.δ. 650/1970 

(Α΄175)] 

 

 

 

 

 

Πνιηηηζκνχ 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

 

 

 

 

Δζληθά 

Αζιεηηθά 

Κέληξα 

Θεζζαινλίθ

εο 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Δζληθφ 

Ναπηαζιεηηθφ 

Κέληξν 

Θεζζαινλίθεο,[π.δ

. 51/2000 (Α΄43)] 

Πεξηθεξεηαθφ 

Δζληθφ Αζιεηηθφ 

Κέληξν Θεζ/λίθεο  

[π.δ. 50/2000 

(Α΄43)] 

Δζληθφ 

Γπκλαζηήξην 

Μίθξαο 
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Θεζζαινλίθεο [λ.δ. 

650/1970] 

 

 

Φνξείο πνπ ιχνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 60 ηνπ  

λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1. Αλψλπκε Δηαηξεία 

Βηνκεραληθήο 

Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο 

Βηνκεραλίαο 

Σξνθίκσλ (Δ.Σ.Α.Σ. 

Α.Δ.) 

[π.δ.473/1988 

(Α’212)] 

Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ 

Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάη

σλ 

ΔΦΔΣ 

(Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχ

εο) 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

61 ηνπ  

λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1. Παξαηεξεηήξην γηα 

ηελ Φεθηαθή 

Διιάδα  

[λ.3059/2002 (Α’ 

241)] 

Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζ

εο θαη 

Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζ

εο θαη 

Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθ

φηε-ηαο θαη 

Ναπηηιίαο  

ΔΛ.ΣΑΣ. 

(Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθ

ψλ) 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

62 ηνπ λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1. Φεθηαθέο 

Δληζρχζεηο ΑΔ 

[λ.3614/2007(Α’267)

] 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθ

φηε-ηαο θαη 

ΚηΠ ΑΔ 

(Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκ

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 
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Ναπηηιίαο η-ζεο θαη 

Ζιεθηξνληθ

ήο 

Γηαθπβέξλ

ε-ζεο) 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

63 ηνπ λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1. «Αλψλπκε 

Δηαηξεία 

ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο 

θεξακηθψλ θαη 

ππξίκαρσλ 

(ΔΚΔΠΤ ΑΔ) 

[π.δ. 420/1986(Α’ 

198)] 

 

 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθ

φ- 

ηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο 

 

Αλψλπκε 

εηαηξεία 

βηνκεραληθ

ήο έξεπλαο 

θαη 

ηερλνινγηθ

ήο 

αλάπηπμε 

κεηάιισλ 

(ΔΒΔΣΑΜ 

ΑΔ) 

 

 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

2. «Δηαηξία 

ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο 

θισζηνυθαληνπξγί

αο, έλδπζεο θαη 

ηλψλ ΑΔ» (ΔΣΑΚΔΗ 

ΑΔ) 

[π.δ.385/1986 

(Α΄168)] 

 

Φνξείο πνπ ιχνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 64 ηνπ  

λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

1. «Ηλζηηηνχην 

Δθπαίδεπζεο θαη 

Δπηκφξθσζεο ησλ 

Μειψλ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο» (ΗΔΚΔΜ-

ΟΔΔ) 

[λ.1943/1991 

Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθ

φ- 

ηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο 

Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηή

ξην 

Διιάδνο 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 
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(Α΄50)] 

 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

2.  «Οξγαληζκφο 

Πξνβνιήο 

Διιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ Α.Δ.» 

(ΟΠΔΠ Α.Δ.) 

[λ.2557/1997(Α’ 

271)] 

 

Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

 

 

--------------- 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

3. «ΑΓΡΟΣΖΜΑ» Α.Δ 

[λ.3734/2009 (Α’8)] 

Φνξείο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη ή 

ιχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ  

λ. 4002/ 2011 

Δπνπηεχνλ 

Τπνπξγείν 

Φνξέαο 

Τπνδνρήο 

Υξφλνο Έλαξμεο 

Δθεδξείαο 

Α. Φνξείο πνπ θαηαξγνχληαη-ζπγρσλεχνληαη ή δηαζπψληαη κε 

απνξξφθεζε ή κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ 

 

1. «Κηεκαηηθή 

Δηαηξεία Γεκνζίνπ 

Α.Δ.» (Κ.Δ.Γ. Α.Δ.) 

 

Οηθνλνκηθψλ 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

2. «Οξγαληζκφο 

Γηαρείξηζεο 

Γεκνζίνπ Τιηθνχ 

Α.Δ.» (Ο.Γ.Γ.Τ. 

Α.Δ.) 

Οηθνλνκηθψλ 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 
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3. «Διιεληθή 

Ραδηνθσλία 

Σειεφξαζε» 

(Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.) 

Τπνπξγφο 

Δπηθξαηείαο 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

4. «Δηαηξεία 

Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο Α.Δ.» 

 

Πνιηηηζκνχ 

θαη 

Σνπξηζκνχ 

 

 

 

 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

5. «Οξγαληζκφο 

ρνιηθψλ Κηηξίσλ 

Α.Δ.» (Ο..Κ. Α.Δ.) 

 

Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ  

θαη 

 Παηδείαο Γηα 

Βίνπ 

Μάζεζεο & 

Θξεζθεπκάη

σλ 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

6. «Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε 

Αλέγεξζεο 

Ννζειεπηηθψλ 

Μνλάδσλ Α.Δ.» 

(Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. 

Α.Δ.) 

 

Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ  

θαη 

 Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο   

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 
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σο άλσ δηαηάμεηο 

7. «ΘΔΜΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 

Α.Δ.» 

Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ  

θαη 

Γηθαηνζχλεο 

Γηαθάλεηαο 

θαη 

Αλζξψπηλσλ 

Γηθαησκάησλ 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

8. «Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο 

Μηθξψλ-Μεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Υεηξνηερλίαο Α.Δ.» 

(Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.) 

 

Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθ

φηε- 

ηαο & 

Ναπηηιίαο 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

9. «Ηλζηηηνχην 

Γεσινγηθψλ θαη 

Μεηαιιεπηηθψλ 

Δξεπλψλ» 

(Η.Γ.Μ.Δ.) 

 

Πεξηβάιινλην

ο Δλέξγεηαο 

θαη 

Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο 

 Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

10

. 

«Δζληθφ Ίδξπκα 

Νεφηεηαο» (Δ.Η.Ν.) 

 Παηδείαο Γηα 

Βίνπ 

Μάζεζεο & 

Θξεζθεπκάη

σλ 

  

   

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 
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πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

Β. Φνξείο πνπ ζπγρσλεχνληαη: 

1. Δζληθφ Ίδξπκα 

Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ) 

 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

Δληαίνο 

Γεσξγηθφο 

Οξγαληζκφ

ο-

«ΓΖΜΖΣΡΑ

» 

 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

2. «Οξγαληζκφο 

Γεσξγηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, 

Καηάξηηζεο θαη 

Απαζρφιεζεο 

(Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α.)-

ΓΖΜΖΣΡΑ 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

3. «Οξγαληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο θαη 

Δπίβιεςεο 

Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ 

(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.-

AGROCERT)  

 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

4. «Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο 

Γάιαθηνο θαη 

Κξέαηνο 

(ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) 

 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

Απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 

30.11.2011 δελ 

έρνπλ εθδνζεί νη 

απνθάζεηο 

κεηαθνξάο 
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πξνζσπηθνχ απφ 

ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο 

σο άλσ δηαηάμεηο 

 

ΠΡΟΟΥΖ  

Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη επνπηεχνληεο θνξείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

ηα εμήο: 

Οη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 64 θαη 66 ηνπ λ. 4002/2011, εληάζζνληαη ζηελ 

εξγαζηαθή εθεδξεία απφ 1.1.2012, 

εθφζνλ κέρξη 30.11.2011 δελ έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο σο άλσ 

δηαηάμεηο. 

 

ΠΡΟΟΥΖ  

Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη θνξείο ππνδνρήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα 

εμήο: 

 Με απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο ησλ Φνξέσλ Τπνδνρήο ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 64, θαη 66 ηνπ λ. 

4002/2011 , πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 31.12.2011, 

πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ, ζε αξηζκφ ίζν κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πνπ κεηαθέξζεθε θαη 

εληάρζεθε ζ΄ απηνχο, εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο 

 Αλ κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζην θαζεζηψο 

απηφ, ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ (ΤΔ θαη ΓΔ) ηνπ 

θνξέα ππνδνρήο, ζεσξείηαη πιενλάδνλ θαη εληάζζεηαη 

απηνδηθαίσο απφ 1.1.2012 ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο  

 Κξηηήξην έληαμεο ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ηνπ σο άλσ 

πξνζσπηθνχ απνηειεί ε πξνυπεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ 

θνξέα πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο, εληαζζνκέλσλ ζηελ εξγαζηαθή 

εθεδξεία φζσλ έρνπλ ηελ νιηγφηεξε πξνυπεξεζία 

 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

θνξέσλ ηεο παξ.6 δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) 

κήλεο 



32 
 

5. ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 

 

ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο:  

 πλερίδεη λα ιακβάλεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, 

θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο κέρξη είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο, απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηψο απηφ, 

απνδνρέο ίζεο κε ην 60% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ ειάκβαλε θαηά 

ην ρξφλν εηζφδνπ ηνπ ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο.  

 Γηα ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξέα 

πξνέιεπζεο, νη εηζθνξέο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ πνπ 

αλαινγνχλ γηα θχξηα ζχληαμε, επηθνπξηθή αζθάιηζε, πξφλνηα θαη 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ππνινγηδφκελεο επί ησλ ηαθηηθψλ 

απνδνρψλ πνπ ειάκβαλε ν εξγαδφκελνο θαηά ην ρξφλν έληαμήο 

ηνπ ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν.  

 Αλ ν θνξέαο πξνέιεπζεο έρεη θαηαξγεζεί, νη σο άλσ εηζθνξέο 

θαζψο θαη ε ηπρφλ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 

 Ζ έληαμε ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ινγίδεηαη σο 

πξναλαγγειία απφιπζεο γηα θάζε έλλνκε ζπλέπεηα θαη νη 

απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη ζε 

θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, ζπκςεθίδνληαη κε ηελ 

απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο πνπ ηπρφλ νθείιεηαη θαηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. 

 

 

 

 

 

Δγθχθιηνο 4ε 
 

ΘΔΜΑ: Απηνδίθαηε απφιπζε θαη πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα - άκεζεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 

(ΦΔΚ 226 Α’/ 27-10-2011) 

 

αο γλσζηνπνηνχκε φηη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν λ. 

4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α’) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - 

βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1β θαη 1γ θαη ησλ παξαγξάθσλ 

2 έσο 10 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 33 «Καηάξγεζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα» ξπζκίδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: 
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Α) Απηνδίθαηε απφιπζε ππαιιήισλ:  

Με ηελ ππνπαξάγξαθν 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 θαηαξγνχληαη νη 

δηαηάμεηο: 

α. ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. (Τ.Κ.), πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3528/2007 (Α΄26), φπσο ην εδάθην απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄115),  

β. ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.) πνπ θπξψζεθε 

κε ην λ. 3584/2007 (Α΄ 143), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4018/2011, (Α΄ 215), 

γ. ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ 

Τπαιιήισλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2812/2000 (Α΄ 64), φπσο 

ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3900/2010 (Α΄ 

213). 

Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο κε αίηεζή ηνπο, 

πνπ ππνβάιιεηαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα πέληε (35) εηψλ 

πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, λα δεηήζνπλ λα παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία έσο 

ηξία (3) επηπιένλ έηε θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη΄ αλψηαην φξην ηνπ 65νπ έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπο.  

 

Ωο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 

ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα ή ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ 

θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ή ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ 

Τπαιιήισλ θη νη νπνίνη παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία βάζεη ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη, απνιχνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία κε ηελ 

παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Καηά 

ζπλέπεηα νη ελ ιφγσ ππάιιεινη απνιχνληαη απηνδηθαίσο Ννέκβξην / Γεθέκβξην 

2011. Γηα ηελ απηνδίθαηε απφιπζή ηνπο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 156 ηνπ Ν.3528/2007, φπσο ηζρχεη. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη θαη νη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ, νη νπνίνη βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3996/2011 

παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία, απνιχνληαη απηνδηθαίσο φπσο πεξηγξάθεηαη 

αλσηέξσ.  

 

Απφ ηελ σο άλσ απηνδίθαηε απφιπζε, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 33, εμαηξνχληαη:  

α) νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη εξεπλεηέο θαη 

νη εηδηθνί ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1514/1985,  
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β) ην ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δ..Τ., ησλ δεκνζίσλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαζψο 

θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ,  

γ) νη ππάιιεινη ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ θαη ησλ εμνκνηνχκελσλ κε απηφλ 

κηζζνινγηθά θαη βαζκνινγηθά θιάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, νη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ, πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ην θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Οξρήζηξαο Λπξηθήο θελήο, ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ θαη ηεο Κξαηηθήο 

Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο. 

δ) νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ 

Δθθιεζίαο, ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηά θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ λ. 3801/2009 (Α΄ 163), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά 

ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ,  

ε) θχιαθεο θπιαθψλ θαη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, 

ζη) ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο, θαη ην πξνζσπηθφ ηεο 

Δ.Τ.Π., 

δ) φζνη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηέρνπλ ζέζε 

πξντζηακέλνπ ή αλαπιεξσηή νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, 

ε) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο έρεη εληαρζεί ζε 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ή ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011 (Α΄ 152), φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

επνκέλνπ άξζξνπ,  

ζ) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν ην νπνίν ηνλ βαξχλεη 

θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ (λ. 2238/1994, Α΄ 151) θαη 

ζπλνηθεί κε απηφλ, έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν 

εηζφδεκα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

νξίδεηαη ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ. 

η) ππάιιεινο πνπ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ή πνιχηεθλνο 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.1910/1944 

(Α΄ 229), εθφζνλ ηα ηέθλα, πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.1910/1944, ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ..  

ηα) ππάιιεινο πξνζηάηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο κε ηέθλν πνπ ζπλνηθεί κε 

απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ λνζειεπηήο είρε θάλεη ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο παξάηαζεο παξακνλήο ζηελ ππεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο δελ απνιχεηαη 

απηνδηθαίσο, θαζφηη εκπίπηεη ζηηο πεξηνξηζηηθά πξναλαθεξφκελεο εμαηξέζεηο.  

ην πιαίζην απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν νη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ 

ππεξεζηψλ, πξηλ πξνβνχλ ζηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ησλ ελ 

ιφγσ ππαιιήισλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά πξνθεηκέλνπ νη ππάιιεινη απηνί 

λα εμεηάζνπλ ηελ πηζαλή ππαγσγή ηνπο ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ λ 4024/2011.  
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 Γηα ην ζθνπφ απηφ, κέρξη ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2011 νη Γηεπζχλζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ, ζπληάζζνπλ πίλαθεο κε ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο παξακνλήο ζηελ 

ππεξεζία θαη πξφθεηηαη λα απνιπζνχλ απηνδίθαηα, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ σο 

άλσ δηαηάμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξφκελεο εμαηξέζεηο, φπνπ 

απηέο πξνθχπηνπλ ζαθψο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ησλ 

ππαιιήισλ. Οη πίλαθεο απηνί θνηλνπνηνχληαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη δειψλνπλ ελππνγξάθσο φηη έιαβαλ 

γλψζε. Όζνη απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο 

εμαίξεζεο ππνβάιινπλ κέρξη ηηο 20.11.2011 αίηεζε εμαίξεζεο, επηζπλάπηνληαο 

ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή 

ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο 

εκπίπηνπλ.  

 Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ εμεηάδνπλ φιεο ηηο 

ππνβιεζείζεο αηηήζεηο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ φηη ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

εμαίξεζεο, εθδίδνπλ απφθαζε εμαίξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ απφ ηελ 

απηνδίθαηε απφιπζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην πξνο δηνξηζκφ φξγαλν. Η 

απφθαζε απηή δελ δεκνζηεχεηαη. 

Οη ππάιιεινη πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε ιφγσ θαηάξγεζεο 

ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ πεξί παξάηαζεο παξακνλήο ζηελ ππεξεζία, παξακέλνπλ 

ζηελ ππεξεζία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή πξάμε 

παξάηαζεο παξακνλήο, πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 

ΓΙΓΑΓ/Φ.26.13/720/νηθ.26516/20-12-2010 εγθχθιην ηεο Τπεξεζίαο καο. 

 

εκεηψλεηαη, φηη κε ηελ απηνδίθαηε απφιπζε ησλ ππαιιήισλ θαηαξγνχληαη νη 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο θαηεγνξίαο ζηνλ νπνίν αλήθαλ νη ππάιιεινη απηνί. Ωο 

εθ ηνχηνπ νη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ πξέπεη λα 

κεξηκλήζνπλ ψζηε λα εθδνζνχλ θαη νη ζρεηηθέο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο θαηάξγεζεο 

ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ 

Τπνπξγείνπ ή ηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, πεξίιεςε ηεο 

νπνίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Β) Πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα:  

χκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν 1 γ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. /2011 ζε 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ηίζεληαη νη πνιηηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη, νη 

ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη νη ππάιιεινη ησλ ινηπψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ νη νπνίνη κέρξη ηελ 31-12-2013 

ζπκπιεξψλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηξηαληαπέληε έηε πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο 

ππεξεζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ ην πεληεθνζηφ πέκπην (55ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ήηνη 

φζνη ππάιιεινη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δηαλχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

πεληεθνζηφ ηξίην (53ν) έηνο ηεο ειηθίαο θαη έρνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηξηάληα ηξία (33) 

έηε πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
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ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη φζνη ππάιιεινη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

έρνπλ ππεξβεί ην πεληεθνζηφ πέκπην (55ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ήδε ηξηάληα πέληε (35) έηε πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο, απνιχνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία κε ηελ παξέιεπζε ελφο 

κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. /2011. Καηά ζπλέπεηα νη ελ ιφγσ ππάιιεινη 

απνιχνληαη απηνδηθαίσο Ννέκβξην / Γεθέκβξην 2011. Γηα ηελ απηνδίθαηε απφιπζή 

ηνπο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 

156 ηνπ Ν.3528/2007, φπσο ηζρχεη. 

Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 1γ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. /2011 θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο κε ηελ 

παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Οη ππάιιεινη 

πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη, ηίζεληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα, ιφγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο 

ζέζεο ηνπο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηξηαθνληαπεληαεηνχο πξαγκαηηθήο θαη 

ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηνπ πεληεθνζηνχ πέκπηνπ (55νπ) έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

  Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λφκνο δεκνζηεπζεί ηελ 1ε 

Ννεκβξίνπ 2011, ηφηε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2011, αθελφο θαηαξγείηαη ε ζέζε πνπ 

ππεξεηεί ν ππάιιεινο (απηνδίθαηα κε δηαπηζησηηθή πξάμε) θαη αθεηέξνπ ε 

εκεξνκελία απηή ζα απνηειέζεη θαη ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ ππαιιήινπ ζε 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα. 

  Η ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, γίλεηαη 

απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ, κε ηελ έθδνζε 

δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

ππνπξγείνπ ή ηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, πεξίιεςε ηεο 

νπνίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η πξάμε απηή εθδίδεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο θαηάξγεζεο ηεο νξγαληθήο 

ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα. 

  

ε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε θαη ηελ πξνζπληαμηνδνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ππνπαξάγξαθνπ 1γ εμαηξνχληαη φζνη ππάιιεινη εκπίπηνπλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 33 (βιέπε ζει. 2-3 ηεο παξνχζαο).  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ λνζειεπηήο είλαη πελήληα επηά (57) εηψλ 

θαη έρεη ηξηάληα πέληε (35) έηε πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δελ απνιχεηαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ παξέιεπζε 

κελφο απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία, θαζφηη εκπίπηεη ζηηο πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξφκελεο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ 4024/2011.  

ην πιαίζην απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν νη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ 

ππεξεζηψλ, πξηλ πξνβνχλ ζηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ησλ ελ 

ιφγσ ππαιιήισλ ή πξηλ ηε ζέζε ηνπο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, λα 

ηνπο ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά πξνθεηκέλνπ νη ππάιιεινη απηνί λα εμεηάζνπλ ηελ 

πηζαλή ππαγσγή ηνπο ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ 4024/2011.  
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 Γηα ην ζθνπφ απηφ, κέρξη ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2011 νη Γηεπζχλζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ, ζπληάζζνπλ πίλαθεο κε ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ πξφθεηηαη λα απνιπζνχλ απηνδίθαηα ή λα ηεζνχλ ζε 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξφκελεο 

εμαηξέζεηο, φπνπ απηέο πξνθχπηνπλ ζαθψο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ 

κεηξψνπ ησλ ππαιιήισλ. Οη πίλαθεο απηνί θνηλνπνηνχληαη κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη δειψλνπλ ελππνγξάθσο φηη 

έιαβαλ γλψζε. Όζνη απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο 

ιφγνο εμαίξεζεο ππνβάιινπλ κέρξη ηηο 20.11.2011 αίηεζε εμαίξεζεο, 

επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην 

ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ 

άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ 

εμαίξεζεο εκπίπηνπλ.  

 Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ εμεηάδνπλ φιεο ηηο 

ππνβιεζείζεο αηηήζεηο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ φηη ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

εμαίξεζεο, εθδίδνπλ απφθαζε εμαίξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ απφ ηελ 

απηνδίθαηε απφιπζε ή ηε ζέζε ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην πξνο δηνξηζκφ φξγαλν. Η απφθαζε απηή δελ 

δεκνζηεχεηαη. 

Οη ππάιιεινη πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ σο άλσ απηνδίθαηε απφιπζε ή ζέζε ζε 

πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία θαη απνιχνληαη 

απηνδηθαίσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.3528/2011. 

 

εκεηψλεηαη, φηη κε ηελ σο άλσ απηνδίθαηε απφιπζε ή ηε ζέζε ζε δηαζεζηκφηεηα 

θαηαξγνχληαη νη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο θαηεγνξίαο ζηνλ νπνίν αλήθαλ νη 

ππάιιεινη απηνί. Ωο εθ ηνχηνπ νη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ ησλ 

Τπεξεζηψλ πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα εθδνζνχλ θαη νη ζρεηηθέο 

δηαπηζησηηθέο πξάμεηο θαηάξγεζεο ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, πεξίιεςε ηεο νπνίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 Δλ θαηαθιείδη, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 

1. Πξνθεηκέλνπ ν αλαπιεξσηήο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο λα εμαηξεζεί 
απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1β θαη 1γ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 
λ.4…./2011, πεξί απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη πξνζπληαμηνδνηηθήο 
δηαζεζηκφηεηαο, ζα πξέπεη ν νξηζκφο ηνπ λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο κε πξάμε ηνπ αξκνδίνπ πξνο ηνχην νξγάλνπ. 

2. Μέρξη ηελ πιήξσζε, κε επηινγή απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ησλ 
ζέζεσλ πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Σκήκαηνο, Τπνδηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο 
πνπ ζα θελσζνχλ θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84, 85 θαη 86 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
Κψδηθα (λ. 3528/2007, Α΄ 26) θαη ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3839/2010 (Α΄ 
51), ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ δηελεξγείηαη κε κφλε απφθαζε 



38 
 

ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη ππάιιεινη πνπ 
ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζε απηέο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζέζε πνπ 
θαηαιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο επηινγήο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο επζχλεο. 

Οη ππάιιεινη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1β θαη 1γ 

ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. /2011, δηαηεξνχλ ζε θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα 

παξαίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.3528/2007. 

 

Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ή Πξνζσπηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ παξαθαινχληαη λα 

θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ηελ παξνχζα εγθχθιην ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ πνπ επνπηεχνπλ θαη λα παξάζρνπλ θάζε ζπλδξνκή γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο.  

 

 

 

 

Δγθχθιηνο 5ε 
 

Θέκα: Αλαδηνξγάλσζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη αλαθαηαλνκή νξγαληθψλ 

ζέζεσλ. 

 

1. Κεληξηθή επηινγή ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε ξηδηθή αιιαγή ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε λα 

απνθηήζεη ε ρψξα έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πνπ λα 

εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε, λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη λα θνζηίδεη φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν.  

ην πιαίζην απηφ αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ε αλαδηάξζξσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δνκήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (ππνπξγείσλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

γξακκαηεηψλ, αλεμάξηεησλ αξρψλ, λπδδ θ.ιπ.) θαη ε απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ νξζνινγηθή αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ηνπ ζέζεσλ, κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο επηηειηθνχ θξάηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

πινπνηείηαη ήδε έλα καθξφπλνν πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο κε ηε ζπλεξγαζία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

ΟΟΑ.  

2. Με ην άξζξν 35 ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ κε ηίηιν «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, 

εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο 

ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» ηίζεηαη ην 

πιαίζην γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή 

ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ε νπνία πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζε δχν θάζεηο.  

Οη παξάγξαθνη 1 έσο θαη 3 αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε θάζε θαη ε παξ. 4 ζηελ 

δεχηεξε.  
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Δηδηθφηεξα απφ ηηο ηέζζεξηο (4) πξψηεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 35 ην νπνίν 

ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, απνξξένπλ νη αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

 

Πξψηε θάζε 

Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ζπληζηάηαη ζε θάζε 

ππνπξγείν Δπηηξνπή Αλαδηνξγάλσζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ, ηνπο ινηπνχο Γεληθνχο Γξακκαηείο 

ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην ππνπξγείν θαη ηνλ Γεληθφ Γ/ληή 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο φηη ν θαζνξηζκφο ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο 

ηεο ήδε ζπλεζηεκέλεο απφ ην λφκν Δπηηξνπήο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ ππνπξγνχ, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, θαη πάλησο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ.  

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

 Α) ν έιεγρνο ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ 

(ηεο θεληξηθήο ηνπ ππεξεζίαο θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπ), ησλ 

ππαγφκελσλ ζε απηφ απηνηειψλ ππεξεζηψλ (δει. Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ) θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ λπδδ 

Β) ν εληνπηζκφο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ πξνδήισο πεξηνξηζκέλν 

αληηθείκελν  

Γ) ν εληνπηζκφο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηεί πξνζσπηθφ πνπ 

πιενλάδεη ή ειιείπεη ζε ζρέζε κε ηηο αζθνχκελεο απφ ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα 

αξκνδηφηεηεο θαη  

Γ) ε αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 

ππνπξγείνπ ή ηνπ λπδδ αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  

Η Δπηηξνπή κέζα ζην Ννέκβξην δηαηππψλεη εηζήγεζε γηα ηηο ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο πνπ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ή λα ζπγρσλεπζνχλ θαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα αλαθαηαλεκεζνχλ.  

  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάξγεζε/ζπγρψλεπζε ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ: 

 Γεδνκέλνπ ηνπ πηεζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πξψηε 

θάζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35) 

πξέπεη: 

- κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ λα ζπληαρζνχλ ζρέδηα 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηα νπνία ζα θαηαξγνχληαη ή ζα ζπγρσλεχνληαη 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ππνπξγείνπ, ησλ ππαγφκελσλ ζε απηφ απηνηειψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λπδδ. Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο ζα 

ηξνπνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ησλ νξγαληζκψλ ησλ ππνπξγείσλ θαη 

ησλ ινηπψλ ππφ αλαδηνξγάλσζε θνξέσλ. Δθηηκάηαη φηη νη κνλάδεο πνπ ζα 

θαηαξγεζνχλ ή ζα ζπγρσλεπζνχλ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζην 30% ηνπιάρηζηνλ 

ησλ πθηζηακέλσλ. 
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- ηα ζρέδηα απηά πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ππεξεζία καο ην αξγφηεξν έσο ηελ 

11ε Ννεκβξίνπ ψζηε λα ηχρνπλ ηεο απαξαίηεηεο επεμεξγαζίαο απφ ηελ ππεξεζία 

καο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνσζεζνχλ γηα ςήθηζε απφ ηε Βνπιή. 

Γηα ηελ επίζπεπζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζρ. ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ ππεξεζία καο παξαθαινχκε λα ζπλππνβάιιεηε θαη νξγαλνγξάκκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη (ηα παιαηά θαη ηα λέα φπσο 

δηακνξθψλνληαη κεηά ηηο θαηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ) θαη 

έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αξηζκεηηθά θαη αλαιπηηθά νη πθηζηάκελεο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο (Γεληθέο Γ/λζεηο, Γ/λζεηο, Σκήκαηα θ.ιπ.) θαη νη κνλάδεο 

πνπ θαηαξγνχληαη/ζπγρσλεχνληαη ή πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξν νξγαλσηηθφ 

επίπεδν.  

Σα ππνπξγεία πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηηο ππαγφκελεο ζ’ απηά απηνηειείο 

ππεξεζίεο θαη ηα λπδδ πνπ επνπηεχνπλ γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνβνχλ 

ζηελ άκεζε αλαδηνξγάλσζή ηνπο θαη ζηελ θαηάξηηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο.  

Κάζε ππνπξγείν κε ηελ επζχλε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζα ζπληνλίζεη ηελ 

ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη ζα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο πξνηάζεηο γηα πεξηνξηζκφ ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ απφ ηελ θεληξηθή θαη ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ, απφ ηηο απηνηειείο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ θαζψο θαη απφ 

ηα λπδδ πνπ επνπηεχεη θαη ζα ηηο ππνβάιιεη ζπγθεληξσηηθά.  

 

(Η απνζηνιή φισλ ησλ ζηνηρείσλ παξαθαινχκε λα γίλεη ζηε Γ/λζε Οξγαλσηηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ ππνπξγείνπ καο (Βαζ. νθίαο 15, η.θ. 106.74 ΑΘΗΝΑ) θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δ/λζε doa@ydmed.gov.gr).  

Απφ ηελ Γεπηέξα 14 Ννεκβξίνπ ζα αξρίζνπλ νη ζπλαληήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ 

επηκέξνπο ππνπξγείσλ κε ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ καο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ.  

 (ην παξάξηεκα 1 παξαζέηνπκε ην πξφγξακκα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζπλαληήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγάδεηαη ην 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Βαζ. 

νθίαο 15).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ: 

Α) Η αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δηελεξγείηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

νηθείαο Δπηηξνπήο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ ε 

νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011. Με ηελ απφθαζε απηή πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία θαη 

θιάδν νη ηπρφλ πιενλάδνπζεο νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ.  

Β) Οη ζέζεηο πνπ πιενλάδνπλ κεηαθέξνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ ζηα ππνπξγεία ή θαη λπδδ ζηα νπνία 

ειιείπνπλ αλαγθαίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο νξγαληθέο ζέζεηο, ζχκθσλα 

mailto:doa@ydmed.gov.gr
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κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαδηνξγάλσζεο ηεο παξ. ηνπ άξζξνπ 35. Δάλ 

δελ ππάξρνπλ ειιείςεηο νξγαληθψλ ζέζεσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηφηε νη νξγαληθέο ζέζεηο θαηαξγνχληαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε θπα.  

Η χπαξμε ή κε ειιείςεσλ φζσλ αθνξά ηηο νξγαληθέο ζέζεηο δηαπηζηψλεηαη απφ ην 

ππνπξγείν καο θχξηα κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Αλαδηνξγάλσζεο 

φισλ ησλ ππνπξγείσλ. 

ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ε πξψηε θάζε.  

 

Γεχηεξε θάζε 

Σν αξγφηεξν έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πξέπεη λα εθδνζεί θπα ησλ ππνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε 

ηελ νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, νη νξγαληθέο κνλάδεο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ ζα 

αμηνινγεζνχλ. (Βι. παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35). 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

αξρίδεη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 

2012, δηελεξγείηαη κε αμηνθξαηηθά-επηζηεκνληθά θξηηήξηα κε ηε ζπλδξνκή 

εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ.  

Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν ηδίσο 

παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο ππνδείμεηο κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο αμηνθξαηίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο. 

Έσο ηελ 31ε.12.2013, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε νινθιεξψλεηαη ε αλαδηάξζξσζε 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ζπληάζζνληαη λέα νξγαλνγξάκκαηα, θαηαξγνχληαη ππεξεζηαθέο 

κνλάδεο κε πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν, κεηαθηλείηαη ή κεηαηίζεηαη ην πξνζσπηθφ 

απηψλ θαη θαηαξγνχληαη νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πιενλάδνπλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φζα ππνπξγεία έρνπλ ήδε θαηαξηίζεη ζρ. πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ γηα ηε ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζή ηνπο, πξέπεη λα ηα πξνσζήζνπλ 

γηα ππνγξαθή απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο έσο ηε Γεπηέξα 31 Οθησβξίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη 

λα καο απνζηείινπλ, φπσο θαη ηα ινηπά ππνπξγεία, ηα ζρέδηα ησλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ κείσζε ησλ νξγαληθψλ ηνπο κνλάδσλ. Ιζρχεη απηφ? 

 

 3. Γηα ηελ επίζπεπζε ηνπ έξγνπ θαη ηε δηεπθφιπλζή ζαο, παξαζέηνπκε βαζηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 

ππνπξγείνπ ζαο θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ζαο.  

 

 α) Γηα λα επηηχρεηε ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ θνξέα ζαο 

πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα θαηαξγήζεηε ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο εθείλεο πνπ 

δελ έρνπλ πιένλ ιφγν χπαξμεο επεηδή, είηε νινθιήξσζαλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη 

δελ έρνπλ πιένλ αληηθείκελν, είηε είλαη ζε πιήξε αδξάλεηα, είηε ππνιεηηνπξγνχλ. 

Γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ηα ηκήκαηα δαθηπινγξάθεζεο ζε φιεο ηηο 
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ππεξεζίεο αθνχ ε ρξήζε ησλ Η/Τ είλαη δηαδεδνκέλε θαη νη ππάιιεινί ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εγγξάθσλ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

  

β) Βαζηθή επηινγή απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη επίζεο κηθξφηεξε νξγαλσηηθή 

δνκή θαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο είλαη ε ζπγθέληξσζε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ππνπξγείνπ, ε ππαγσγή δει. ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ, φισλ ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ (π.ρ. Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, Οηθνλνκηθνχ, 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο, Οξγάλσζεο θαη 

Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, ΠΔΑ θ.ιπ.), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ ησλ απηνηειψλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφ.  

 Η ελνπνίεζε ησλ κνλάδσλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ απηνηειψλ 

ππεξεζηψλ (δει. Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ θ.ιπ.) κε απηέο ησλ νηθείσλ 

Τπνπξγείσλ επηβάιιεηαη θαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 49 παξ. 12α ηνπ λφκνπ 

3943/2011 (Α΄66) θαη ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3979/2011 (Α΄138).  

Γηα λα πινπνηεζεί ε πνιηηηθή απηή, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Γ/λζεσλ κε ππνζηεξηθηηθφ αληηθείκελν, ζα πξέπεη: 

Να ζπζηαζεί ζε θάζε ππνπξγείν κία Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ λα ζπγθξνηείηαη απφ φιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

κνλάδεο ηνπ ππνπξγείνπ, θαηά ηα αλσηέξσ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππαγσγή ησλ κνλάδσλ Πιεξνθνξηθήο θαη απηψλ 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη αζξνηζηηθά θαη σο έρνπλ ζηε Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο κηα 

Γεληθή Γξακκαηεία δηαζέηεη κηα Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ή κηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ, νη 

κνλάδεο απηέο ζα θαηαξγεζνχλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο 

αληίζηνηρεο κνλάδεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ.  

ηηο Γεληθέο απηέο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζα ππαρζνχλ θαη νη κνλάδεο πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

νξγάλσζεο θαη απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ πιένλ 

ζην πιαίζην κηαο Γ/λζεο, θαηά πξνηίκεζε ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ζε Γεληθέο Γξακκαηείεο κε κεγάιν φγθν εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρα 

κεγάιε νξγαλσηηθή δνκή νη νπνίεο επηπιένλ δελ ζπζηεγάδνληαη κε ην ππνπξγείν 

ζην νπνίν ππάγνληαη, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζ’ απηέο κνλάδεο δηνίθεζεο ζε 

επίπεδν ηκήκαηνο ή γξαθείνπ, νη νπνίεο φκσο ζα απνηεινχλ νξγαληθά ηκήκαηα 

ησλ αληίζηνηρσλ Γ/λζεσλ ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ. 

ηελ πεξίπησζε κεγάισλ ππνπξγείσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

(3) Γ/λζεηο κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί κία Γεληθή 

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ακηγψο νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα ζπγθξνηείηαη απφ 

δχν ή ηξείο Γ/λζεηο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ππνπξγείνπ, σο εμήο: 

-Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ 

-Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  
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-Γ/λζε ή ηκήκα επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ( Η Γ/λζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνπξγείσλ πνπ επνπηεχνπλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ θνξέσλ. 

Όηαλ πξνβιέπεηαη ηκήκα επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ζα εληάζζεηαη ζηε Γ/λζε 

Πξνυπνινγηζκνχ). 

 (Βι. ζην παξάξηεκα 2 ηηο πξνηεηλφκελεο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ κε ηηο βαζηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο). 

Αλ ζπζηαζεί Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ λα ζπγθξνηείηαη απφ 

κνλάδεο ακηγψο νηθνλνκηθέο ηφηε νη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο κνλάδεο ζα 

ζπγθξνηνχλ ηε Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηνηθεηηθψλ 

Τπνζέζεσλ. 

 εκεηψλεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε 

φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ δελ 

αθνξνχλ ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο.  

γ) Ληηφηεξε νξγαλσηηθή δνκή ζα πξνθχςεη θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ 

«εχξνπο επνπηείαο» ζηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θάζε είδνπο ησλ 

επηκέξνπο ππνπξγείσλ, ψζηε ε εζσηεξηθή ηνπο δηάξζξσζε λα πεξηιακβάλεη 

θαηψηεξνπ επηπέδνπ κνλάδεο πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θαη έσο επηά, αλάινγα κε 

ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.  

Γελ είλαη απνδεθηφ π.ρ. κία Γεληθή Γ/λζε λα ζπγθξνηείηαη απφ δχν κφλν Γ/λζεηο ή 

κηα Γ/λζε λα ζπγθξνηείηαη απφ δχν κφλν ηκήκαηα. Γελ είλαη απνδεθηφ επίζεο ζε 

νξηζκέλεο Γεληθέο Γξακκαηείεο λα πξνβιέπεηαη κία Γεληθή Γ/λζε ππαγφκελε ζηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα. Όπσο επίζεο δελ είλαη απνδεθηφ λα ππάξρνπλ ηκήκαηα κε 

έλαλ ππάιιειν ή θαζφινπ ππαιιήινπο. 

δ) Σα νξγαλσηηθά επίπεδα πνπ κπνξεί λα δηαξζξψλνληαη νη ππεξεζίεο είλαη νη 

Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Σκήκαηα απηνηειή ή κε. πλεπψο 

πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ φια ηα ελδηάκεζα νξγαλσηηθά επίπεδα, δει. νη 

ππνδηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία.  

Σν νξγαλσηηθφ επίπεδν ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ (Γεληθή Γ/λζε, Γηεχζπλζε, 

Σκήκα θ.ιπ.) πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε βάζε ην αληηθείκελν ηνπο θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα θαη φρη άιιεο ζθνπηκφηεηεο π.ρ. 

ζχζηαζε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ. 

Γελ είλαη αλαγθαίν γηα παξάδεηγκα νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε αληηθείκελν π.ρ. ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο ζε φια ηα ππνπξγεία. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο Γ/λζεηο ΠΑΜ-ΠΔΑ. Καηά ηελ άπνςή καο θαη απηέο πξέπεη 

λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν απηνηεινχο ηκήκαηνο ππαγφκελνπ ζηνλ πξντζηάκελν 

ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο. 

ε) ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλαδηνξγάλσζεο πξέπεη λα εμεηάζεηε ηε 

δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ ηνπ θνξέα ζαο. 

 4. Η απεηθφληζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζα γίλεη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ νξγαληζκψλ πνπ ζα 

αξρίζεη απφ 1.1.2012. 

 Γηα ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 
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Δγθχθιηνο 6ε 
 

ΘΔΜΑ: «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε».  
 
 αο πιεξνθνξνχκε φηη δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 4024 /2011 (ΦΔΚ 226 Α) 
«πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία 
θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαίζηνπ Γεκνζηνλνκηθήο 
ηξαηεγηθήο 2012-2015». 
 
 Δηδηθφηεξα θαη ζε φ,ηη αθνξά  ζηε λέα ξχζκηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 
26 ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
ρέζεσλ Κξάηνπο – Πνιίηε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζαο γλσζηνπνηνχκε ηα αθφινπζα: 
 
 Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδνπλ φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα 
ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 
δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, 
παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ 
πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο 
ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), 
ηφηε ηα κέιε ζα πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ 
φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ 
ζπιινγηθφ φξγαλν.  
 Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη 
ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
θιεξψζεσο». 
 

Η αλσηέξσ ξχζκηζε απνζθνπεί ζηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 
γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο 
γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, 
παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαθπιαρζεί ην αίζζεκα δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο ζηνλ επαίζζεην απηφ ηνκέα 
δξάζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 
Γηα ηελ εληαία θαη κε νξζφ ηξφπν εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ 

επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 
 

1. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 26 ππάγνληαη απνθιεηζηηθά 
ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ 
δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή 
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ. 
Καηά ζπλέπεηα νη ξπζκίζεηο δελ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ινηπά ζπιινγηθά 
φξγαλα π.ρ. ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζηα θάζε είδνπο Γηνηθεηηθά πκβνχιηα. 
Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα εθαξκνζζνχλ θαη ζηα ινηπά ζπιινγηθά φξγαλα ηεο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, εθφζνλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 
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2. Η θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26, επηβάιιεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζε φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο λα 
επηιέμεη ειεχζεξα κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ λφκηκσλ επηινγψλ ην κέινο (ηαθηηθφ ή 
αλαπιεξσκαηηθφ) ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Καηά ζπλέπεηα φηαλ πξνβιέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, ή ε 
ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηαο (ex officio) ηφηε δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο λέεο 
ξπζκίζεηο ε δηελέξγεηα θιήξσζεο. 
 
3. Η θιήξσζε δηεμάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ ππεξεζία, ζπλήζσο απφ ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, κεηαμχ 
φισλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ 
ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα. Θα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε πάλησο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε αλ ηα πξφζσπα κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ε θιήξσζε δηαζέηνπλ ηα 
απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πηζηνπνηνχλ απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα 
δηεθπεξαηψζνπλ ην έξγν πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ελφο δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα έλα πνιχπινθν θαη κε πνιχ κεγάιν ηίκεκα έξγν, ζα πξέπεη λα 
επηδησρζεί ηα πεξηζζφηεξα κέιε λα είλαη ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ, κε 
εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δηελεξγείηαη ν 
δηαγσληζκφο. 
 
4. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο ε θιήξσζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη  
παξνπζία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηειερψλ ηεο αξκφδηαο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζίαο. Απφ ηα ηξία απηά ζηειέρε ηα δχν ηνπιάρηζηνλ  
πξέπεη λα θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο θαη ηα 
απνηειέζκαηά ηεο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηξία 
παξηζηάκελα ζηειέρε.  
    
  Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη νη Γηεπζχλζεηο 
Γηνίθεζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο,  παξαθαινχληαη λα 
γλσζηνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα εγθχθιην ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 
επνπηεχνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο 
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπο. 


