ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφθηκαν σήµερα από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆ηµήτρη Ρέππα, οι πρώτες εφαρµοστικές
εγκύκλιοι του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Πρόκειται για µία επίπονη και επίµονη εργασία που κατέβαλαν οι
υπηρεσίες, προκειµένου οι εγκύκλιοι να είναι έτοιµες µόλις σε µία εβδοµάδα και να
δηµοσιοποιηθούν µε τη δηµοσίευση του νόµου.
Σας αποστέλλουµε τις πρώτες έξι εγκυκλίους:
Εγκύκλιος 1η
ΘΕΜΑ: Νέο Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των
υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθµούς βάσει των µεταβατικών
διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

Μέρος Α’
Με το Κεφάλαιο ∆εύτερο του νόµου αυτού εισάγονται νέες ρυθµίσεις
σχετικώς µε το σύστηµα βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής εξέλιξης
των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθµού και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των
άρθρων 6 έως 11 του ν. 4024/2011 ρυθµίζονται τα εξής θέµατα:
1) Ανακαθορίζεται η βαθµολογική κλίµακα των υπαλλήλων που υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4024/2011. Η νέα βαθµολογική κλίµακα
περιλαµβάνει έξι (6) βαθµούς, που κατανέµονται κατά κατηγορία προσωπικού ως
εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βαθµολογική

ΤΕ

∆Ε

ΥΕ

(Α–ΣΤ)

(Β-ΣΤ)

(Γ-ΣΤ)

Χρόνος
προαγωγής

Χρόνος
προαγωγής

Χρόνος
προαγωγής

Χρόνος
προαγωγής

Εισαγωγικός

Εισαγωγικός

Εισαγωγικός

Εισαγωγικός

2 έτη

2 έτη

2 έτη

2 έτη

Ε

4 έτη

4 έτη

6 έτη

10 έτη

∆

4 έτη

4 έτη

6 έτη

10 έτη

Γ

4 έτη

4 έτη

8 έτη

Β

6 έτη

Κλίµακα

ΠΕ
(Α-ΣΤ)

ΣΤ
100% των κρινόµενων

90% των κρινόµενων

80% των κρινόµενων

70% των κρινόµενων

30% των κρινόµενων

Α

Καταληκτικός
(σε 22 έτη)
Καταληκτικός
8 έτη
(σε 22 έτη)
Καταληκτικός

Καταληκτικός

(σε 20 έτη)

(σε 22 έτη)

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6:
• Εισαγωγικός βαθµός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού
είναι ο Βαθµός ΣΤ.
• Καταληκτικός βαθµός για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ο Βαθµός Α, για την
κατηγορία ∆Ε ο Βαθµός Β και για την κατηγορία ΥΕ ο Βαθµός Γ.
• Εισαγωγικός βαθµός για τους κατόχους συναφούς διδακτορικού
διπλώµατος είναι ο Βαθµός ∆, µε συνολική βαθµολογική και µισθολογική
προώθηση έξι (6) ετών.
• Εισαγωγικός βαθµός για τους κατόχους συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών είναι ο Βαθµός Ε, µε συνολική βαθµολογική και µισθολογική
προώθηση δύο (2) ετών.
• Εισαγωγικός βαθµός για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο Βαθµός ∆, µε συνολική
βαθµολογική και µισθολογική προώθηση έξι (6) ετών. Ο χρόνος φοίτησης
στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ∆∆Α), µε
την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιµαστικής
υπηρεσίας.
2) ∆ίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν την
προϋπηρεσία τους στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:
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• Οι υπάλληλοι που έχουν προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί µε τα ίδια ή
αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το
χρόνο της ένταξης, µπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθµολογική και
µισθολογική τους ένταξη, µετά τη µονιµοποίησή τους ή τη συνέχιση της
απασχόλησής τους, µέχρι επτά (7) έτη κατ΄ ανώτατο όριο, ύστερα από
ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί
στο ∆ηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., µε σχέση
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία
που, µε βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια
υπηρεσία για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.
• Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθµολογική
και µισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέχρι επτά (7) έτη, κατ΄
ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέµπτο
της παρ. 4 του άρθρου 6 του νόµου αυτού. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται
ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας
και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγµατος,
υπαλλήλους και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της
διάταξης του προηγούµενου εδαφίου.
• Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή µετακλητών δηµοσίων
υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.
• Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή µετακλητή θέση µετά το διορισµό του
δηµοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταµένου
οργανικής µονάδας επιπέδου ∆ιεύθυνσης.
• Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από µία
από τις παραπάνω ρυθµίσεις, εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση καθώς
και η µισή χρονική ρύθµιση της επόµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης.
Η µονιµοποίηση των υπαλλήλων, µετά το πέρας της διετούς
3)
δοκιµαστικής υπηρεσίας δεν γίνεται πλέον αυτοδίκαια, αλλά υπό προϋποθέσεις
µετά από ουσιαστική κρίση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Ειδικότερα:
•

ο υπάλληλος µονιµοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφόσον πρόκειται
για προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, µε βάση τη βαθµολόγηση της
απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη
βαθµολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης βαθµολογία µεγαλύτερη
της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυχής η δοκιµαστική του
υπηρεσία.
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•

Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει τον υπάλληλο µη ικανό
να µονιµοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος
απολύεται.

•

Το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ,
την παράταση της δοκιµαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6)
µέχρι δώδεκα (12) µήνες, εφόσον, µε βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα
του κρινοµένου προκειµένου να µονιµοποιηθεί ή να συνεχίσει να
απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, µετά τη λήξη της παράτασης της
δοκιµαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό
συµβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για
την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται µισθολογικά.

4) Η προαγωγή των υπαλλήλων από βαθµό σε βαθµό, που διενεργείται
από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο µία φορά το χρόνο, δεν γίνεται ακώλυτα,
αλλά υπό προϋποθέσεις και µε βάση την ποσόστωση, που καθιερώνεται µε την
παρ. 6 του άρθρου 7, επί των κάθε φορά κρινοµένων. Ειδικότερα:
•

Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, λαµβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήµατος αξιολόγησης
και συγκεκριµένα:
αα) η απόδοσή του, που µετράται µε βάση το βαθµό επιτυχούς ή µη
υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συµπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόµενο βαθµό,
των κρινόµενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του
παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόµενος ελάχιστος χρόνος παραµονής στο βαθµό.

•

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται µισθολογικά δεν
συνυπολογίζεται για τον υπολογισµό του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο
βαθµό.

•

Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, η απόδοση του κρινόµενου
υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του
συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και
άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστηµα
αξιολόγησης. Προκειµένου για την προαγωγή από το Βαθµό Β στο Βαθµό
Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.

•

Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού,
γίνονται µε βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινοµένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι και 100% των
κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό ∆: µέχρι και 90% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό ∆ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
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-

Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 70% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 30% των κρινόµενων
υπαλλήλων.

5) Για την προαγωγή των υπαλλήλων από βαθµό σε βαθµό το οικείο
υπηρεσιακό συµβούλιο καταρτίζει το Μάιο κάθε έτους πίνακα προακτέων κατά
βαθµό, κλάδο και ειδικότητα. Ειδικότερα:
•

Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που
πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόµενου έτους τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις.

•

Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση το µέσο όρο της τελικής
βαθµολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν
στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος.

•

Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους,
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους.

•

Η προαγωγή των υπαλλήλων, που περιλαµβάνονται στους πίνακες
προακτέων, γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την προβλεπόµενη ποσόστωση
επί
των
κρινόµενων
υπαλλήλων.
Τυχόν
δεκαδικός
αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι
ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονάδας.

•

Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα που συµπληρώνει ο
υπάλληλος τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόµενο
βαθµό, ποτέ όµως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.

•

Οι υπάλληλοι που συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά
δεν προάγονται µετά την κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου, κρίνονται
εκ νέου για προαγωγή το επόµενο έτος.

•

Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, βάσει
πραγµατικών στοιχείων ως µη προακτέοι. Οι υπάλληλοι που
περιλαµβάνονται σε πίνακα µη προακτέων στερούνται του
δικαιώµατος για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη.

6) Επανακαθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 10 οι προϋποθέσεις
επιλογής σε θέση ευθύνης, ως εξής:

Βαθµός
Α

∆ικαίωµα επιλογής

Προϋποθέσεις

σε θέση ευθύνης επιπέδου
Γενικής ∆ιεύθυνσης

Εφόσον σωρευτικά:
• έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε
ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη
πριν από την επιλογή
• έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής
µονάδας επιπέδου ∆ιεύθυνσης
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• ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.
Εφόσον σωρευτικά:
• έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε
ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη
πριν από την επιλογή
∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος

• έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής
µονάδας επιπέδου Τµήµατος, εφόσον πρόκειται να
επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
∆ιεύθυνσης και
• ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.
Εφόσον σωρευτικά:
• έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε
ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη
πριν από την επιλογή
• έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής
µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον πρόκειται να
επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης εφόσον πρόκειται να
επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
Γενικής ∆ιεύθυνσης

Γενικής ∆ιεύθυνσης ή
∆ιεύθυνσης
Β

• ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής
µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης και κατηγορίες
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως
προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου ∆ιεύθυνσης.
Εφόσον σωρευτικά:
• έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε
ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη
πριν από την επιλογή και

Τµήµατος

• ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε.

 Επισηµαίνονται τα εξής:
•

Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας
επιπέδου Τµήµατος και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Βαθµού Γ΄, µε την
τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Γ΄.

•

Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας
επιπέδου ∆ιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Βαθµού Β΄, µε
την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Β΄.

•

Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας
επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Α΄, µε
την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Α΄.

•

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις
τότε µπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι µε τον αµέσως κατώτερο
βαθµό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε
υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό.

•

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταµένου
Γενικής ∆ιεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την
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υπηρεσία και το διάστηµα που υπολείπεται είναι µικρότερο των δύο (2)
ετών κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του αρµοδίου προς τούτο
συλλογικού οργάνου, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά.
•

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένου
οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει
επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από
αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υ.Κ., όπως
εκάστοτε ισχύει. Το ως άνω κώλυµα δεν ισχύει σε περίπτωση διαγραφής
των πειθαρχικών ποινών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

•

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Η ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται
υπόψη και για τη µοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το
κώλυµα επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόµου αυτού δεν
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης
από το αρµόδιο όργανο.

7) Για πρώτη φορά δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την
πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων επιπέδου ∆ιεύθυνσης καθώς και Τµήµατος
διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής έχουν,
εκτός από τους υπαλλήλους του οικείου φορέα και υπάλληλοι άλλων υπουργείων
και ν.π.δ.δ., εφόσον, φυσικά, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της
προκήρυξης. Ειδικότερα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11:
•

Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υ.Κ. που αφορούν στην έκδοση κοινής
απόφασης προκήρυξης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειµένου
για Ν.Π.∆.∆. του Υπουργού που το εποπτεύει, µε την οποία
προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων και
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της
επιλογής, προκειµένου να επιλεγούν οι προϊστάµενοι Γενικών
∆ιευθύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών
µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης καθώς και Τµήµατος διοικητικών και
οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.

•

Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών,
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (άρθρο 11) µπορούν
να επεκτείνονται και για την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών
µονάδων επιπέδου τµήµατος πέραν των όσων αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

•

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10, µε την
προκήρυξη καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, των οποίων οι
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά
περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και
το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. Στις περιπτώσεις
πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων Τµηµάτων, οι κλάδοι καθορίζονται, µέχρι
την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις
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διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, µε τους οργανισµούς των
οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι κλάδοι
καθορίζονται µε την προκήρυξη. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική
∆ιεύθυνση, η ∆ιεύθυνση και το Τµήµα.

Μέρος Β’ - ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στο Μέρος Α’ της παρούσας εγκυκλίου
αποτελούν τις πάγιες ρυθµίσεις του νέου Βαθµολογίου – Μισθολογίου. Για
την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4024/2011, στους νέους βαθµούς ισχύουν οι ειδικές
µεταβατικές ρυθµίσεις του άρθρου 28.
Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες για την
άµεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπηρετούντων
υπαλλήλων στους νέους βαθµούς.
Μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθµούς, οι υπάλληλοι που έχουν
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό κατάταξης θα ενταχθούν στα µισθολογικά κλιµάκια
του βαθµού αυτού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και σύµφωνα µε τις
οδηγίες που θα δοθούν µε σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο της ∆/νσης Μισθολογίου
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ένταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του
βαθµού κατάταξης γίνεται µε διαπιστωτική πράξη.

Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων
στους βαθµούς.
Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού – Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις
αυτοδίκαιης κατάταξης των υπηρετούντων µονίµων υπαλλήλων και υπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 4 του ν. 4024/2011 στους ενιαίους βαθµούς της κατηγορίας στην οποία
υπηρετούν σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται.
Οι πράξεις αυτές δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθµούς διενεργείται
σύµφωνα µε το συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και το χρόνο
προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί για τη
βαθµολογική ή τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την
1η-11-2011 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθµολογίουµισθολογίου). Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθµό
κατάταξης.
Για την κατάταξη στους νέους βαθµούς θα ληφθεί υπόψη µόνο η
προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί µέχρι 31-10-2011. Τυχόν προϋπηρεσία που
δεν έχει αναγνωρισθεί µέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία, θα αναγνωρισθεί µετά την
κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.
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Η κατάταξη διενεργείται ως εξής:
Κατηγορία ΠΕ
Έτη Υπηρεσίας
0-3
3-9
9-15
15-21
>21

Βαθµός
ΣΤ
Ε
∆
Γ
Β

Κατηγορία ΤΕ:
Έτη Υπηρεσίας
0-3
3-9
9-15
15-23
>23

Βαθµός
ΣΤ
Ε
∆
Γ
Β

Κατηγορία ∆Ε:
Έτη Υπηρεσίας
0-3
3-11
11-19
19-27
>27

Βαθµός
ΣΤ
Ε
∆
Γ
Β

Κατηγορία ΥΕ:
Έτη Υπηρεσίας
0-3
3-15
15-25
>25

•

Βαθµός
ΣΤ
Ε
∆
Γ

Ειδικότερα ως προς την κατάταξη επισηµαίνονται τα εξής:

∆εν υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας το
µισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε µε τυπικό προσόν
κατώτερης κατηγορίας, µε την επιφύλαξη ότι ο υπολογισµός αυτός δεν έχει
ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθµό χαµηλότερο απ’ αυτόν
που θα κατατασσόταν εάν παρέµενε σε χαµηλότερη κατηγορία.
Για παράδειγµα:
α) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ µε συνολικό χρόνο
υπηρεσίας είκοσι (20) έτη κατά την 1.11.2011, εκ των οποίων τα πέντε (5)
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έτη διανύθηκαν µε το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΠΕ και τα δέκα πέντε
(15) έτη µε το τυπικό προσόν της κατηγορίας ∆Ε, θα υπολογισθούν τελικά:
5 +10 + 5/2 (το µισό πέραν της δεκαετίας) = 17,5 έτη. Άρα ο εν λόγω
υπάλληλος θα καταταγεί στο βαθµό Γ της κατηγορίας ΠΕ. Στην περίπτωση
που ο υπάλληλος παρέµενε στην κατηγορία ∆Ε µε συνολικό χρόνο
υπηρεσίας είκοσι (20) έτη, θα κατατασσόταν πάλι στο βαθµό Γ. Εποµένως,
ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθµό Γ της κατηγορίας ΠΕ.
β) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ µε συνολικό χρόνο
υπηρεσίας είκοσι οκτώ (28) έτη κατά την 1.11.2011, εκ των οποίων τα τρία
(3) έτη διανύθηκαν µε το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΤΕ και τα είκοσι
πέντε (25) έτη µε το τυπικό προσόν της κατηγορίας ∆Ε, θα υπολογισθούν
τελικά: 3 +10 + 15/2 (το µισό πέραν της δεκαετίας) = 20,5 έτη. Άρα ο εν
λόγω υπάλληλος θα έπρεπε να καταταγεί στο βαθµό Γ της κατηγορίας ΤΕ.
Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος παρέµενε στην κατηγορία ∆Ε
µε συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι οκτώ (28) έτη, θα κατατασσόταν στο
βαθµό Β. Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη της ανωτέρω
ρύθµισης, ότι δηλαδή δεν µπορεί ο υπάλληλος να καταταγεί σε βαθµό
χαµηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέµενε στη
χαµηλότερη κατηγορία, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθµό Β της
κατηγορίας ΤΕ.

•

Από το συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας αφαιρούνται
επίσης τα εξής χρονικά διαστήµατα:
- ο χρόνος της διαθεσιµότητας,
- ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που
κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης
που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίµου
αποδοχών τριών (3) µηνών,
- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
- ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
- ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το
δικαίωµα για προαγωγή,
- χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου προς
προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής
του υποβιβασµού.

•

Οι υπάλληλοι που κατά την 1.11.2011 ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου
επιπέδου
Γενικής
∆ιεύθυνσης,
Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης και ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρµόδιο όργανο και έχουν τον
απαιτούµενο χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 7 , ήτοι τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας,
κατατάσσονται στο Βαθµό Α΄.
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•

Για τους υπαλλήλους που κατέχουν συναφές διδακτορικό δίπλωµα καθώς
και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(Ε.Σ.∆.∆.) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του
Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από
τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη, έξι (6) έτη. Για τους
κατόχους συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αφαιρούνται δύο (2)
έτη.
Για παράδειγµα:
α) Για την κατάταξη αποφοίτου της Ε.Σ.∆.∆. µε συνολικό χρόνο υπηρεσίας
δέκα (10) έτη κατά την 1.11.2011, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου
φοίτησης στην Ε.Σ.∆.∆., θα προσµετρηθεί στο συνολικό του χρόνο
υπηρεσίας χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών, λόγω της ιδιότητάς του αυτής.
Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί µε συνολικό χρόνο υπηρεσίας
δέκα έξι (16) ετών στον Βαθµό Γ µε ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο στο
βαθµό αυτό.
β) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ µε συναφή µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και µε συνολικό χρόνο υπηρεσίας οκτώ (8) έτη κατά την
1.11.2011, θα προσµετρηθεί στο συνολικό του χρόνο υπηρεσίας χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών, λόγω της κατοχής του σχετικού τίτλου σπουδών.
Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί µε συνολικό χρόνο υπηρεσίας
δέκα (10) ετών στον Βαθµό ∆ µε ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό
αυτό.

•

Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των
τυπικών προσόντων που κατέχουν, η κατάταξή τους θα γίνει στους
βαθµούς της κατηγορίας που ανήκουν, µε προσθήκη πλασµατικού χρόνου,
στην κλίµακα κατάταξης της κατηγορίας αυτής, τριών (3) ετών.
Για παράδειγµα:
Υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε, χωρίς το τυπικό προσόν της κατηγορίας αυτής,
µε συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι ένα (21) έτη κατά την 1.11.2011, δεν
θα καταταγεί στο Βαθµό Γ, αλλά στο βαθµό ∆ µε επτά (7) έτη πλεονάζοντα
στο βαθµό αυτό, δεδοµένου ότι λόγω της µη κατοχής του τυπικού
προσόντος της κατηγορίας ∆Ε, η αντίστοιχη κλίµακα µε την προσθήκη
πλασµατικού χρόνου τριών (3) ετών διαµορφώνεται ως εξής:
Κατηγορία ∆Ε:
Έτη Υπηρεσίας
0-3
3-11
11-19
19-27
>27

(+3) Έτη Υπηρεσίας
3-6
6-14
14-22
22-30
>30
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Βαθµός
ΣΤ
Ε
∆
Γ
Β

Τέλος, σηµειώνεται ότι, όπου για τη συµµετοχή σε συλλογικό όργανο ή την
κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριµένου
βαθµού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
ανεξαρτήτως του βαθµού που κατατάσσονται, µέχρι τη λήξη της θητείας
τους.


∆οκιµαστική υπηρεσία - Μονιµοποίηση

Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 7
συστήµατος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων µε βάση την
επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, η µονιµοποίηση των δοκίµων
υπαλλήλων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4024/2011, γίνεται
σύµφωνα µε τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται
από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού.
Ειδικότερα, η µονιµοποίηση των δοκίµων υπαλλήλων που υπάγονται στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), διενεργείται µε τις διατάξεις
του άρθρου 40 του Υ.Κ., όπως ίσχυε.
 Προαγωγές υπαλλήλων µετά την κατάταξή τους στους νέους βαθµούς
Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 7
συστήµατος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων µε βάση την
επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, οι κρίσεις για προαγωγή των
υπαλλήλων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4024/2011 και έχουν τον
απαιτούµενο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραµονής στο
βαθµό κατάταξής τους προκειµένου να προαχθούν στον επόµενο αυτού βαθµό,
θα γίνουν από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που
ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εφαρµόζοντας και τις
προβλεπόµενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος ποσοστώσεις.
Αναλυτικές οδηγίες για την προαγωγή των υπαλλήλων που υπάγονται στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), µετά την κατάταξή τους
στους νέους βαθµούς, θα δοθούν εγκαίρως µε σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο
της υπηρεσίας µας.
 Επιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων
Όσον αφορά τη θητεία των υπηρετούντων προϊσταµένων οργανικών
µονάδων καθώς και την επιλογή προϊσταµένων µετά την 1.11.2011
(ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του βαθµολογίου-µισθολογίου του ν.
4024/2011), επισηµαίνονται τα εξής:
•

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών
µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µέχρι να γίνουν επιλογές προϊσταµένων µε βάση τις

12

ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως του
κατατάσσονται µε βάση τα προαναφερόµενα.

βαθµού

στον

οποίο

•

Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προαναφερόµενου συστήµατος
αξιολόγησης, η επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων θα
γίνεται µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 10 του ν. 4024/2011
προϋποθέσεις µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την
υλοποίηση της στοχοθεσίας.

•

Επίσης, οι υπάλληλοι που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.
4024/2011, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007, όπως ίσχυε, διατηρούν το
δικαίωµά τους αυτό και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τη
δηµοσίευση του ν. 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθµό κατάταξής
τους.
Σε περίπτωση δε που επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
θα καταταγούν ως εξής:
α) στο βαθµό Γ’ εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος,
β) στο βαθµό Β’, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης
γ) στο βαθµό Α’, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης
προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης.
Για την ορθή εφαρµογή της ως άνω ρύθµισης, κρίνεται σκόπιµο οι
υπηρεσίες ∆ιοικητικού-Προσωπικού να καταρτίσουν, παράλληλα µε την
κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθµούς, πίνακες κατά επίπεδο
θέσης ευθύνης, στους οποίους θα περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 84 του Ν.3528/2007, όπως ίσχυε, κατά την 1.11.2011.

Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων
παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε
συνδροµή για την εφαρµογή της.
Εγκύκλιος 2η
ΘΕΜΑ: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου.
Κατ΄ εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής, προτεραιότητα της οποίας αποτελεί
η υλοποίηση µίας µεταρρυθµιστικής και εκσυγχρονιστικής τοµής στο σύστηµα της
οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόµος «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», µε τον οποίο
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επιχειρείται, µεταξύ άλλων, η θέση ενός πλαισίου ευρύτερης µεταρρύθµισης της
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα.
Στο πλαίσιο αυτό στις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 περ. α του υπόψη νόµου
προβλέπεται η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών
δηµοσίων υπαλλήλων:
α) των Υπουργείων, περιλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών
Γραµµατειών τους και λοιπών υπαγόµενων σε αυτά υπηρεσιών καθώς και των
εποπτευόµενων από αυτά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
β) των Ανεξάρτητων Αρχών και
γ) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων καθώς και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού της
χώρας, περιλαµβανοµένων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
εποπτείας τους.
Από την παραπάνω περί κατάργησης ρύθµιση εξαιρούνται οι κενές οργανικές
θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου
έγκριση πρόσληψης προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄280), όπως ισχύει,
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης (διορισµού ή
µετάταξης), µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
γ) του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των δηµοσίων
νοσηλευτικών ιδρυµάτων.
Σχετικά διευκρινίζεται ότι ως νοσηλευτικά ιδρύµατα νοούνται όλα τα δηµόσια
νοσοκοµεία της χώρας και οι αποκεντρωµένες µονάδες αυτών (κέντρα υγείας,
περιφερειακά ιατρεία κ.ά.), ενώ στο εν λόγω προσωπικό περιλαµβάνονται κυρίως
οι ακόλουθοι κλάδοι:
- ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας, ΤΕ
Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ
Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ
Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ∆Ε Νοσηλευτικής, Βοηθών Νοσοκόµων,
Επιµελητών Ασθενών, ∆Ε Παρασκευαστών, Βοηθών Ιατρικών και
Βιολογικών Εργαστηρίων, ∆Ε Χειριστών Εµφανιστών, Χειριστών Ιατρικών
Μηχανηµάτων
Συσκευών, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου, ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
ΕΚΑΒ, ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας, καθώς και
οποιοσδήποτε άλλος συναφής κλάδος.
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του
Ε.Κ.Α.Β.
Σηµειώνεται ότι, ως φορείς κοινωνικής πρόνοιας ορίζονται αυτοί της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 3106/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθµίδας εκπαίδευσης που
περιλαµβάνει τον Πανεπιστηµιακό και Τεχνολογικό τοµέα
στ) του διπλωµατικού κλάδου και των εξοµοιούµενων µε αυτόν βαθµολογικά
κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού
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προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Στις παραπάνω διατάξεις επίσης ορίζεται ότι, αν οι κενές θέσεις
υπερβαίνουν, ανά κλάδο κατηγορίας, Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆., το 60 %
των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισµό, ο αριθµός των θέσεων
που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την
έναρξη ισχύος του νόµου.
Στην περίπτωση που οι κενές θέσεις προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά
κλάδο/κατηγορία το 60% των θέσεων, που προβλέπονται από τον οικείο
οργανισµό, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος
του νόµου. Περί της αυτοδίκαιης αυτής κατάργησης εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του οικείου ανάλογα µε την περίπτωση οργάνου διοίκησης
(Υπουργός, Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Περιφερειάρχης,
∆ήµαρχος, ∆ιοικητής/Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆., αντίστοιχα), στην οποία θα
περιλαµβάνονται ανά κλάδο και κατηγορία τόσο οι αυτοδίκαια καταργούµενες
θέσεις όσο και οι εναποµείνασες θέσεις προσωπικού στο φορέα.
Παράδειγµα: σε περίπτωση που σε έναν φορέα ο κλάδος π.χ. ΠΕ
∆ιοικητικού διαθέτει 50 οργανικές θέσεις εκ των οποίων καλυµµένες είναι οι 19,
τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης του οικείου
Υπουργού και του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης στην οποία θα προσδιορίζονται κατά αριθµό, κλάδο και κατηγορία
οι οργανικές θέσεις που καταργούνται, µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση
για τη διατήρηση των κενών θέσεων του εν λόγω κλάδου. Για τους λοιπούς
κλάδους του φορέα αυτού, που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση,
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου ανάλογα µε την περίπτωση οργάνου
διοίκησης.
Σε περίπτωση φορέα που όλοι οι κλάδοι προσωπικού διαθέτουν οργανικές
θέσεις που είναι καλυµµένες κατά τουλάχιστον 40%, καταργούνται αυτοδίκαια
όλες οι κενές οργανικές θέσεις και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου
ανάλογα µε την περίπτωση οργάνου διοίκησης.
Οι κενές οργανικές θέσεις που θα διατηρηθούν µε τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις στο εξής θα πληρούνται µόνο µε διορισµό/πρόσληψη έπειτα από
προκήρυξη σχετικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 35 του νόµου, από την
έναρξη ισχύος αυτού, και κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, επιτρέπεται η µετάθεση ή µετάταξη
υπαλλήλου, περιλαµβανοµένων των µετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του
υπαλληλικού κώδικα και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία,
τον κλάδο ή τον φορέα που µετατάσσεται ή µετατίθεται, µε ταυτόχρονη µεταφορά
της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.
Οι κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και
∆Ε, του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οποίες έχουν συσταθεί
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κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003
(ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003 µε κοινές απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, για τις
ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π, καταργούνται µε την επιφύλαξη του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1α του άρθρου 33 του νόµου.
∆ηλαδή, αν οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών υπερβαίνουν, επί του συνόλου των συστηµένων θέσεων του κλάδου
αυτού της αντίστοιχης κατηγορίας, όλων των ΚΕΠ του οικείου ∆ήµου, το 60% των
θέσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ο αριθµός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και
κλάδο, ανά ∆ήµο θα οριστεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών
η οποία θα εκδοθεί εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Τέλος, σηµειώνουµε ότι οι οργανισµοί φορέων που βρίσκονται στη
διαδικασία έκδοσής τους δεν θα πρέπει να προωθούνται για υπογραφή στα
αρµόδια όργανα προτού προσαρµοστούν στις διατάξεις του άρθρου 33 του εν
λόγω νόµου.
Όλες οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις θα κοινοποιούνται στο Τµήµα
Προγραµµατισµού Ανθρώπινου ∆υναµικού και Αξιολόγησης Θέσεων της
∆ιεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Οι Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων παρακαλούνται όπως
ενηµερώσουν για το περιεχόµενο της παρούσας εγκυκλίου τους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού της χωρικής τους αρµοδιότητας.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις η υπηρεσία µας παραµένει
στη διάθεσή σας.

Εγκύκλιος 3η
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του άρθρου 34 του Ν 4024/2011 περί
κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
εργασιακής εφεδρείας
Όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 226 Α’, δηµοσιεύθηκε ο Νόµος 4024/2011,
µε θέµα «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», µε τον οποίο ρυθµίζονται, µεταξύ
άλλων, τα ζητήµατα κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και εργασιακής εφεδρείας (άρθρο 34) του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Συγκεκριµένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
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1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆.ΑΧ.)
Πεδίο Εφαρµογής
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Νόµου «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015» καταργούνται οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, θέσεις
εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
• στο ∆ηµόσιο
• τα Ν.Π.∆.∆.
• τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τις επιχειρήσεις τους
• στα Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την
έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή
εποπτείας ή διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή
επιχορηγούνται τακτικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από πόρους των
ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους
• στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις όµοιες της παρ. 1α
του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
 για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύµφωνα µε
το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280)
 για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου
 του καλλιτεχνικού προσωπικού:
o της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
o της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
o της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
o του Εθνικού Θεάτρου
o του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
o της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής
 για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση ύπαρξης κενών θέσεων
Ι∆.ΑΧ. από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού ή Προσωπικού
προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση
του ν.4002/2011 µετατάξεις/µεταφορές για την πλήρωση θέσεων
στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µε
γενικές ή ειδικές διατάξεις, µε εξαίρεση µετατάξεις ή µεταφορές
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των
περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄
17

28) σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού πρέπει να προβούν
στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης κενών θέσεων ανά
εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα οι οποίες δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ
Πεδίο Εφαρµογής
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του Νόµου 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015», το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
εργαζοµένων στους φορείς:
• του ∆ηµοσίου
• των Ν.Π.∆.∆.
• των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επιχειρήσεών τους
• των Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την
έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή
εποπτείας ή διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή
επιχορηγούνται τακτικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από πόρους των
ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους
• των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις όµοιες της παρ. 1α
του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)
τίθεται, µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την λύση της σχέσης εργασίας του .
Η σχέση εργασίας του ανωτέρω προσωπικού λύεται αυτοδικαίως, όταν
συντρέξουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη
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πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης,
εφόσον το δικαίωµα αυτό αποκτάται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µέχρι και
την 31.12.2013.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού πρέπει να προβούν
στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης στην εργασιακή
εφεδρεία, οι οποίες δεν δηµοσιεύονται.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ
 το καλλιτεχνικό προσωπικό:
o της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
o της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
o της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
o του Εθνικού Θεάτρου
o του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
o της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής
 το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των
δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των φορέων κοινωνικής
πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. και των ασφαλιστικών ταµείων
 οι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες που υπάγονται
στις διατάξεις του ν.1514/1985
 εργαζόµενος:
• του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην εργασιακή
εφεδρεία
• του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον
βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν.
2238/1994, Α΄ 151) και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε
ποσοστό τουλάχιστον 67%. (Για την εφαρµογή της
παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούµενο και
απαλλασσόµενο εισόδηµα του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ)
• που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή
πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα,
που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του
ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
• που είναι προστάτης µονογονεϊκής οικογένειας µε τέκνο
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που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των
φορέων της παρ. 4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις
(24) µήνες.

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν. 4002/ 2011 (Α΄
180)
Πεδίο Εφαρµογής
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του Νόµου 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015», οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 56
του ν. 4002/ 2011(Α΄ 180), εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
στην εργασιακή εφεδρεία.

Φορείς που καταργούνται µε
τις διατάξεις του άρθρου 56
του
ν. 4002/ 2011
1. Συµβούλιο Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής
(Σ.Ε.Ε.Σ.) [(άρθρα 1 και 3
έως και 6 του ν.
3438/2006 (Α΄ 33)]
2. «Εθνικός Οργανισµός
Έρευνας και
Τεχνολογίας, (Ε.Ο.Ε.Τ.)
[άρθρα 19 έως και 24 του
ν. 3653/2008 (Α΄ 49)]
3. «Εκπαιδευτικό Κέντρο
Επιµόρφωσης ∆ασικών
Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.∆.Υ.)
[π.δ. 51/1997 (Α΄ 48)]

Εποπτεύον
Υπουργείο

Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευµάτων

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής
και
Αγροτικής

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου
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4. Σταθµός Ελέγχου
Κάπρων [π.δ. 389/1997
(Α΄ 272)]

5. «Εθνικό Κέντρο Θεάτρου
και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.)
[άρθρα 1 έως και 12 του
ν. 3565/2007 (Α΄ 112)]
6. Εθελοντικός Οργανισµός
«Έργο Πολιτών» [άρθρα
1 έως και 15 του ν.
3390/2005 (Α΄ 233) ]
7. Εθνικό Στάδιο Νέας
Ιωνίας Βόλου
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, [αριθ.
ΓΓΑ32327/ 23.12.1969
Υ.Α.]
8. «Κέντρο Εκπαίδευσης
στην Ιππασία», [π.δ.
86/1986]

Ανάπτυξης και
Τροφίµων
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Γενική
Περιφερειακή
Υπηρεσία)
Πολιτισµού και
Τουρισµού

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Πολιτισµού και
Τουρισµού

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Πολιτισµού και
Τουρισµού

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Πολιτισµού και
Τουρισµού

Άµεσα από την
έναρξη ισχύος
του νόµου

Καταργούµενες ∆ιατάξεις
 Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ν. 4002/2011
 Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4002/2011
Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των
φορέων της παρ. 5 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
µήνες
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ή ΛΥΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 – 64 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν.
4002/ 2011(Α΄ 180)
Πεδίο Εφαρµογής
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 34 του Νόµου 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015», οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
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αορίστου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην
εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012,εφόσον µέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις µεταφοράς τους από τα αρµόδια όργανα που προβλέπεται στις
ανωτέρω διατάξεις.

Φορείς που
συγχωνεύονται µε τις
διατάξεις του άρθρου
57 του ν. 4002/ 2011
1.

Ινστιτούτο
Τεχνικής
Σεισµολογίας και
Αντισεισµικών
Κατασκευών
(Ι.Τ.Σ.Α.Κ.),[ άρθρο
16 της από
28.7.1978 Πράξης
Νοµοθετικού
Περιεχοµένου του
Προέδρου της
∆ηµοκρατίας (Α΄
117)]

2.

Εθνικό Κέντρο
Ιστιοπλοΐας
Πειραιά, [αριθ.
9082/10.8.1969
Υ.Α.]

3.

Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Γλυφάδας
«Ματθαίος
Λιούγκας»,
[ ν.δ. 650/1970]
Εθνικό Κλειστό
Γυµναστήριο
Πειραιά «Πέτρος
Καπαγέρωφ»,
[ ν.δ. 650/1970]
Εθνικό Αθλητικό

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Υποδοµών,
Μεταφορών
και ∆ικτύων

Οργανισµό
ς
Αντισεισµικ
ού
Σχεδιασµο
ύ και
Προστασία
ς (Ο.Α.Σ.Π.)

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

Πολιτισµού
και
Τουρισµού

Πολιτισµού
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Εθνικό
Αθλητικό
Κέντρο
Νεότητας
Αγίου
Κοσµά

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

Πανηπειρω

Από 1.1.2012,

και Ναυτικό Κέντρο και
Ιωαννίνων, [ ν.δ.
Τουρισµού
650/1970, π.δ.
907/1975 (Α΄ 289)]

τι-κό
Αθλητικό
Κέντρο
Ιωαννίνων

Το Εθνικό
Σκοπευτήριο
Χανίων, [ π.δ.
237/1985 (Α΄ 88)]

Πολιτισµού
και
Τουρισµού

Εθνικό
Αθλητικό
Κέντρο
Χανίων

Φορείς που
συγχωνεύονται µε τις
διατάξεις του άρθρου
58 του ν. 4002/ 2011
1.
Όπερα ∆ωµατίου
Θεσσαλονίκης
[περίπτωση α΄ της
παρ. 6 του άρθρου
3 του ν. 2557/1997
(Α΄271)]

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Πολιτισµού
και
Τουρισµού

Κρατικό
Θέατρο
Βορείου
Ελλάδος

Φορείς που
συγχωνεύονται µε τις
διατάξεις του άρθρου
59 του ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

4.
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εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

1.

2.

Οργανισµός
Ανάπτυξης και
∆ιαχείρισης
Πάρκου
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης
Τρίτσης»
[π.δ.184/2002
(Α΄172)],
Οργανισµός
Ανάπτυξης και
∆ιαχείρισης
Ελαιώνα Αττικής
[π.δ. 205/2002
(Α΄187)]
Φορέας
∆ιαχείρισης και
Ανάπλασης του
ποταµού Κηφισού
Αττικής και των
παραχειµάρρων
του [π.δ.346/2002
(Α΄287)]
Το Αλεξάνδρειο
Αθλητικό
Μέλαθρον
Θεσσαλονίκης [
ν.δ. 650/1970
(Α΄175)]
Εθνικό
Ναυταθλητικό
Κέντρο
Θεσσαλονίκης,[π.δ
. 51/2000 (Α΄43)]
Περιφερειακό
Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Θεσ/νίκης
[π.δ. 50/2000
(Α΄43)]
Εθνικό
Γυµναστήριο
Μίκρας

Περιβάλλοντ
ος,
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής

Μητροπολιτι
κός Φορέας
Ανάπλασης
και
∆ιαχείρισης
Προστατευό
µενων
περιοχών
Αττικής

Εθνικά
Αθλητικά
Κέντρα
Θεσσαλονίκ
ης

Πολιτισµού
και
Τουρισµού
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Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

Θεσσαλονίκης [ν.δ.
650/1970]

Φορείς που λύονται µε
τις διατάξεις του
άρθρου 60 του
ν. 4002/ 2011
1. Ανώνυµη Εταιρεία
Βιοµηχανικής
Έρευνας και
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
Βιοµηχανίας
Τροφίµων (Ε.Τ.Α.Τ.
Α.Ε.)
[π.δ.473/1988
(Α’212)]

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια
Βίου
Μάθησης και
Θρησκευµάτ
ων

ΕΦΕΤ
(Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύ
ης)

Φορείς που
συγχωνεύονται µε τις
διατάξεις του άρθρου
61 του
ν. 4002/ 2011
1. Παρατηρητήριο για
την Ψηφιακή
Ελλάδα
[ν.3059/2002 (Α’
241)]

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Υπουργείο
∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισ
ης και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησ
ης και
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικ
ότη-τας και
Ναυτιλίας
Εποπτεύον
Υπουργείο

ΕΛ.ΣΤΑΤ.
(Υπουργείο
Οικονοµικ
ών)

Φορέας
Υποδοχής

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικ
ότη-τας και

ΚτΠ ΑΕ
(Υπουργείο
∆ιοικητικής
Μεταρρύθµ

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι

Φορείς που
συγχωνεύονται µε τις
διατάξεις του άρθρου
62 του ν. 4002/ 2011
1. Ψηφιακές
Ενισχύσεις ΑΕ
[ν.3614/2007(Α’267)
]
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Ναυτιλίας

ι-σης και
Ηλεκτρονικ
ής
∆ιακυβέρν
η-σης)

Φορείς που
συγχωνεύονται µε τις
διατάξεις του άρθρου
63 του ν. 4002/ 2011
1. «Ανώνυµη
Εταιρεία
τεχνολογικής
ανάπτυξης
κεραµικών και
πυρίµαχων
(ΕΚΕΠΥ ΑΕ)
[π.δ. 420/1986(Α’
198)]
2. «Εταιρία
τεχνολογικής
ανάπτυξης
κλωστοϋφαντουργί
ας, ένδυσης και
ινών ΑΕ» (ΕΤΑΚΕΙ
ΑΕ)
[π.δ.385/1986
(Α΄168)]

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Φορείς που λύονται µε
τις διατάξεις του
άρθρου 64 του
ν. 4002/ 2011
1. «Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης των
Μελών του
Οικονοµικού
Επιµελητηρίου
Ελλάδας» (ΙΕΚΕΜΟΕΕ)
[ν.1943/1991

Εποπτεύον
Υπουργείο

Φορέας
Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικ
ότητας και
Ναυτιλίας

Οικονοµικό
Επιµελητή
ριο
Ελλάδος

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που

Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικ
ότητας και
Ναυτιλίας
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Ανώνυµη
εταιρεία
βιοµηχανικ
ής έρευνας
και
τεχνολογικ
ής
ανάπτυξη
µετάλλων
(ΕΒΕΤΑΜ
ΑΕ)

αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

(Α΄50)]
2.

3.

«Οργανισµός
Προβολής
Ελληνικού
Πολιτισµού Α.Ε.»
(ΟΠΕΠ Α.Ε.)
[ν.2557/1997(Α’
271)]
«ΑΓΡΟΤΗΜΑ» Α.Ε
[ν.3734/2009 (Α’8)]

Υπουργείο
Πολιτισµού
και
Τουρισµού

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

προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Χρόνος Έναρξης
Εφεδρείας

Φορείς που
Εποπτεύον
Φορέας
συγχωνεύονται ή
Υπουργείο
Υποδοχής
λύονται µε τις διατάξεις
του άρθρου 66 του
ν. 4002/ 2011
Α. Φορείς που καταργούνται-συγχωνεύονται ή διασπώνται µε
απορρόφηση ή µε σύσταση νέων εταιρειών
1.

«Κτηµατική
Εταιρεία ∆ηµοσίου
Α.Ε.» (Κ.Ε.∆. Α.Ε.)

Οικονοµικών

2.

«Οργανισµός
∆ιαχείρισης
∆ηµοσίου Υλικού
Α.Ε.» (Ο.∆.∆.Υ.
Α.Ε.)
Οικονοµικών
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Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις

3.

«Ελληνική
Ραδιοφωνία
Τηλεόραση»
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
Υπουργός
Επικρατείας

4.

«Εταιρεία
Τουριστικής
Ανάπτυξης Α.Ε.»
Πολιτισµού
και
Τουρισµού

5.

6.

«Οργανισµός
Σχολικών Κτιρίων
Α.Ε.» (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)

«∆ηµόσια
Επιχείρηση
Ανέγερσης
Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε.»
(∆.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε.)

Υποδοµών
Μεταφορών &
∆ικτύων
και
Παιδείας ∆ια
Βίου
Μάθησης &
Θρησκευµάτ
ων

Υποδοµών
Μεταφορών &
∆ικτύων
και
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
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Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις

ως άνω διατάξεις
7.

8.

9.

«ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.»

«Ελληνικός
Οργανισµός
Μικρών-Μεσαίων
Επιχειρήσεων και
Χειροτεχνίας Α.Ε.»
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)

«Ινστιτούτο
Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών
Ερευνών»
(Ι.Γ.Μ.Ε.)

Υποδοµών
Μεταφορών &
∆ικτύων
και
∆ικαιοσύνης
∆ιαφάνειας
και
Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων

Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικ
ότητας &
Ναυτιλίας

Περιβάλλοντο
ς Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής

10 «Εθνικό Ίδρυµα
.
Νεότητας» (Ε.Ι.Ν.)
Παιδείας ∆ια
Βίου
Μάθησης &
Θρησκευµάτ
ων
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Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που

προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Β. Φορείς που συγχωνεύονται:
1.

Εθνικό Ίδρυµα
Αγροτικής
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίµων

2.

«Οργανισµός
Γεωργικής
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και
Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)∆ΗΜΗΤΡΑ

Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίµων

3.

«Οργανισµός
Πιστοποίησης και
Επίβλεψης
Γεωργικών
Προϊόντων
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.AGROCERT)

Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίµων

4.

«Ελληνικός
Οργανισµός
Γάλακτος και
Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)

Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίµων
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Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
Ενιαίος
µεταφοράς
Γεωργικός προσωπικού από
Οργανισµό τα αρµόδια
ςόργανα που
«∆ΗΜΗΤΡΑ προβλέπεται στις
»
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς
προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
Από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι
30.11.2011 δεν
έχουν εκδοθεί οι
αποφάσεις
µεταφοράς

προσωπικού από
τα αρµόδια
όργανα που
προβλέπεται στις
ως άνω διατάξεις
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι εποπτεύοντες φορείς πρέπει να γνωρίζουν
τα εξής:
Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
των φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην
εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012,
εφόσον µέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις µεταφοράς
προσωπικού από τα αρµόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω
διατάξεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι φορείς υποδοχής πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:
Με απόφαση του Οργάνου ∆ιοίκησης των Φορέων Υποδοχής των
Νοµικών Προσώπων των άρθρων 57 έως και 64, και 66 του ν.
4002/2011 , που εκδίδεται το αργότερο µέχρι 31.12.2011,
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, σε αριθµό ίσο µε το
προσωπικό των κατηγοριών αυτών που µεταφέρθηκε και
εντάχθηκε σ΄ αυτούς, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας
Αν µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική
διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς
αυτό, το σύνολο του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών (ΥΕ και ∆Ε) του
φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται
αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας
Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω
προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζοµένου στον
φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσοµένων στην εργασιακή
εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία

Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των
φορέων της παρ.6 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
µήνες
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5. ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑΣ
Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας:
 Συνεχίζει να λαµβάνει για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών,
και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις µέχρι είκοσι
τέσσερις (24) µήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό,
αποδοχές ίσες µε το 60% του βασικού µισθού που ελάµβανε κατά
το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
 Για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα
προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που
αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και
υγειονοµική περίθαλψη, υπολογιζόµενες επί των τακτικών
αποδοχών που ελάµβανε ο εργαζόµενος κατά το χρόνο ένταξής
του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο.
 Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές
καθώς και η τυχόν οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω απόλυσης
καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.∆.
 Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως
προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννοµη συνέπεια και οι
αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται σε
καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, συµψηφίζονται µε την
αποζηµίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη
του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.

Εγκύκλιος 4η
ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα - άµεσες
ενέργειες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)
Σας γνωστοποιούµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Ειδικότερα µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ και των παραγράφων
2 έως 10 και 12 του άρθρου 33 «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα» ρυθµίζονται τα εξής θέµατα:
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Α) Αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων:
Με την υποπαράγραφο 1 β του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 καταργούνται οι
διατάξεις:
α. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε µε το ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως το εδάφιο αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄115),
β. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.∆.Κ.Υ.) που κυρώθηκε
µε το ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 4018/2011, (Α΄ 215),
γ. του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (Α΄ 64), όπως
το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 3900/2010 (Α΄
213).
Με τις ως άνω διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους µε αίτησή τους,
που υποβάλλεται έξι (6) µήνες πριν τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών
πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας
υποχρεωτικής αποχώρησης, να ζητήσουν να παραµείνουν στην υπηρεσία έως
τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συµπλήρωση κατ΄ ανώτατο όριο του 65ου έτους
της ηλικίας τους.
Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 155
του Υπαλληλικού Κώδικα ή του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή του άρθρου 145 του Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων κι οι οποίοι παρέµειναν στην υπηρεσία βάσει των ανωτέρω
διατάξεων που καταργούνται, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε την
παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Κατά
συνέπεια οι εν λόγω υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως Νοέµβριο / ∆εκέµβριο
2011. Για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.
∆ιευκρινίζεται, ότι και οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Εξωτερικών, οι οποίοι βάσει της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3996/2011
παρέµειναν στην υπηρεσία, απολύονται αυτοδικαίως όπως περιγράφεται
ανωτέρω.
Από την ως άνω αυτοδίκαιη απόλυση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 7
του άρθρου 33, εξαιρούνται:
α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, καθώς και οι ερευνητές και
οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν.1514/1985,
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β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δηµοσίων
νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. καθώς
και των ασφαλιστικών ταµείων,
γ) οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου και των εξοµοιούµενων µε αυτόν
µισθολογικά και βαθµολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι διοικητικοί
υπάλληλοι του ιδίου Υπουργείου, που υπηρετούν στην αλλοδαπή κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και το καλλιτεχνικό προσωπικό της
Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
δ) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63
του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), καθώς και των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά
το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών,
ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
στ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώµατος, και το προσωπικό της
Ε.Υ.Π.,
ζ) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατέχουν θέση
προϊσταµένου ή αναπληρωτή οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης,
η) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του
άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του
εποµένου άρθρου,
θ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει
φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν. 2238/1994, Α΄ 151) και
συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο
εισόδηµα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε.
ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
ι) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος
κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944
(Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του
ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
ια) υπάλληλος προστάτης µονογονεϊκής οικογένειας µε τέκνο που συνοικεί µε
αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
Για παράδειγµα, στην περίπτωση όπου νοσηλευτής είχε κάνει χρήση του
δικαιώµατος παράτασης παραµονής στην υπηρεσία δυνάµει των διατάξεων της
παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, ο εν λόγω υπάλληλος δεν απολύεται
αυτοδικαίως, καθότι εµπίπτει στις περιοριστικά προαναφερόµενες εξαιρέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιµο οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού των
υπηρεσιών, πριν προβούν στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των εν
λόγω υπαλλήλων να τους ενηµερώσουν σχετικά προκειµένου οι υπάλληλοι αυτοί
να εξετάσουν την πιθανή υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33
του ν 4024/2011.
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Για το σκοπό αυτό, µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2011 οι ∆ιευθύνσεις
∆ιοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, συντάσσουν πίνακες µε τους
υπαλλήλους που έκαναν χρήση του δικαιώµατος παράτασης παραµονής στην
υπηρεσία και πρόκειται να απολυθούν αυτοδίκαια, λόγω της κατάργησης των ως
άνω διατάξεων, λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες εξαιρέσεις, όπου
αυτές προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου των
υπαλλήλων. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στους
ενδιαφερόµενους υπαλλήλους οι οποίοι δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν
γνώση. Όσοι από αυτούς θεωρούν ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος
εξαίρεσης υποβάλλουν µέχρι τις 20.11.2011 αίτηση εξαίρεσης, επισυνάπτοντας
σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης ή
υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δεσµεύονται να υποβάλουν άµεσα τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια εκ των περιπτώσεων εξαίρεσης
εµπίπτουν.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών εξετάζουν όλες τις
υποβληθείσες αιτήσεις και εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι λόγοι
εξαίρεσης, εκδίδουν απόφαση εξαίρεσης των συγκεκριµένων υπαλλήλων από την
αυτοδίκαιη απόλυση, που υπογράφεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο. Η
απόφαση αυτή δεν δηµοσιεύεται.
Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη απόλυση λόγω κατάργησης
των ως άνω διατάξεων περί παράτασης παραµονής στην υπηρεσία, παραµένουν
στην υπηρεσία για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στη σχετική πράξη
παράτασης παραµονής, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την αριθ.
∆Ι∆Α∆/Φ.26.13/720/οικ.26516/20-12-2010 εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας.
Σηµειώνεται, ότι µε την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων καταργούνται οι
θέσεις του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκαν οι υπάλληλοι αυτοί. Ως
εκ τούτου οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσωπικού των Υπηρεσιών πρέπει να
µεριµνήσουν ώστε να εκδοθούν και οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης
των ανωτέρω θέσεων από τον Γενικό Γραµµατέα του κατά περίπτωση αρµοδίου
Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Β) Προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα:
Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 1 γ του άρθρου 33 του ν. /2011 σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα τίθενται οι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, οι
υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι υπάλληλοι των λοιπών
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου οι οποίοι µέχρι την 31-12-2013
συµπληρώνουν κατ΄ ελάχιστον τριανταπέντε έτη πραγµατικής και συντάξιµης
υπηρεσίας και τουλάχιστον το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, ήτοι
όσοι υπάλληλοι κατά την δηµοσίευση του νόµου αυτού διανύουν τουλάχιστον το
πεντηκοστό τρίτο (53ο) έτος της ηλικίας και έχουν κατ΄ ελάχιστον τριάντα τρία (33)
έτη πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας.
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Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι όσοι υπάλληλοι κατά τη δηµοσίευση του νόµου
έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν
συµπληρώσει ήδη τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας
υπηρεσίας, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε την παρέλευση ενός
µηνός από την έναρξη ισχύος του ν. /2011. Κατά συνέπεια οι εν λόγω υπάλληλοι
απολύονται αυτοδικαίως Νοέµβριο / ∆εκέµβριο 2011. Για την αυτοδίκαιη απόλυσή
τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 155 και
156 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.
Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που εµπίπτουν στις διατάξεις της
υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του ν. /2011 καταργούνται αυτοδικαίως µε την
παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου. Οι υπάλληλοι
που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται, τίθενται σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιµότητα, λόγω επικείµενης συνταξιοδότησής τους, από την κατάργηση της
θέσης τους και µέχρι τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγµατικής και
συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της
ηλικίας τους.
Για παράδειγµα στην περίπτωση που ο νόµος δηµοσιευθεί την 1η
Νοεµβρίου 2011, τότε την 1η ∆εκεµβρίου 2011, αφενός καταργείται η θέση που
υπηρετεί ο υπάλληλος (αυτοδίκαια µε διαπιστωτική πράξη) και αφετέρου η
ηµεροµηνία αυτή θα αποτελέσει και την ηµεροµηνία εισόδου του υπαλλήλου σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα.
Η θέση του υπαλλήλου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, γίνεται
αυτοδικαίως, χωρίς την υποβολή αίτησης εκ µέρους του, µε την έκδοση
διαπιστωτικής πράξης από το Γενικό Γραµµατέα του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή εκδίδεται
αµέσως µετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάργησης της οργανικής
θέσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιµότητα.
Σε κάθε περίπτωση από την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική
διαθεσιµότητα της υποπαράγραφου 1γ εξαιρούνται όσοι υπάλληλοι εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 33 (βλέπε σελ. 2-3 της παρούσας).
Για παράδειγµα, στην περίπτωση όπου νοσηλευτής είναι πενήντα επτά (57) ετών
και έχει τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας
κατά τη δηµοσίευση του νόµου, δεν απολύεται αυτοδικαίως µετά την παρέλευση
µηνός από την ως άνω ηµεροµηνία, καθότι εµπίπτει στις περιοριστικά
αναφερόµενες εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν 4024/2011.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιµο οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού των
υπηρεσιών, πριν προβούν στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των εν
λόγω υπαλλήλων ή πριν τη θέση τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, να
τους ενηµερώσουν σχετικά προκειµένου οι υπάλληλοι αυτοί να εξετάσουν την
πιθανή υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν 4024/2011.
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Για το σκοπό αυτό, µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2011 οι ∆ιευθύνσεις
∆ιοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, συντάσσουν πίνακες µε τους
υπαλλήλους που πρόκειται να απολυθούν αυτοδίκαια ή να τεθούν σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες
εξαιρέσεις, όπου αυτές προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία του προσωπικού
µητρώου των υπαλλήλων. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο στους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους οι οποίοι δηλώνουν ενυπογράφως ότι
έλαβαν γνώση. Όσοι από αυτούς θεωρούν ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους
λόγος εξαίρεσης υποβάλλουν µέχρι τις 20.11.2011 αίτηση εξαίρεσης,
επισυνάπτοντας σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το
λόγο εξαίρεσης ή υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δεσµεύονται να υποβάλουν
άµεσα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια εκ των περιπτώσεων
εξαίρεσης εµπίπτουν.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών εξετάζουν όλες τις
υποβληθείσες αιτήσεις και εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι λόγοι
εξαίρεσης, εκδίδουν απόφαση εξαίρεσης των συγκεκριµένων υπαλλήλων από την
αυτοδίκαιη απόλυση ή τη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, που
υπογράφεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο. Η απόφαση αυτή δεν
δηµοσιεύεται.
Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την ως άνω αυτοδίκαιη απόλυση ή θέση σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, παραµένουν στην υπηρεσία και απολύονται
αυτοδικαίως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.3528/2011.
Σηµειώνεται, ότι µε την ως άνω αυτοδίκαιη απόλυση ή τη θέση σε διαθεσιµότητα
καταργούνται οι θέσεις του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκαν οι
υπάλληλοι αυτοί. Ως εκ τούτου οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσωπικού των
Υπηρεσιών πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να εκδοθούν και οι σχετικές
διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης των ανωτέρω θέσεων από τον Γενικό
Γραµµατέα του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση
οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 Εν κατακλείδι, επισηµαίνονται τα εξής:
1. Προκειµένου ο αναπληρωτής προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης να εξαιρεθεί
από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του
ν.4…./2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής
διαθεσιµότητας, θα πρέπει ο ορισµός του να έχει γίνει σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις µε πράξη του αρµοδίου προς τούτο οργάνου.
2. Μέχρι την πλήρωση, µε επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, των
θέσεων προϊσταµένων επιπέδου Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης
που θα κενωθούν κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 4024/2011,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α΄
51), η τοποθέτηση των προϊσταµένων διενεργείται µε µόνη απόφαση
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του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι που
τοποθετούνται προϊστάµενοι σε αυτές τις οργανικές µονάδες πρέπει να
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που
καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις και τις
προϋποθέσεις επιλογής για τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.
Οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ
του άρθρου 33 του ν. /2011, διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα
παραίτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να
κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδροµή για την εφαρµογή
της.

Εγκύκλιος 5η
Θέµα: Αναδιοργάνωση δηµοσίων υπηρεσιών και ανακατανοµή οργανικών
θέσεων.
1. Κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης και του αρµόδιου Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η ριζική αλλαγή της
οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ώστε να
αποκτήσει η χώρα ένα αποτελεσµατικό και αποδοτικό διοικητικό σύστηµα που να
εξυπηρετεί τον πολίτη, να συµβάλει στην ανάπτυξη και να κοστίζει όσο το δυνατόν
λιγότερο.
Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα η αναδιάρθρωση της
διοικητικής δοµής των δηµοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών
γραµµατειών, ανεξάρτητων αρχών, νπδδ κ.λπ.) και η αποδοτικότερη αξιοποίηση
του προσωπικού µε την ορθολογική ανακατανοµή των οργανικών του θέσεων, µε
στόχο τη δηµιουργία ενός επιτελικού κράτους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
υλοποιείται ήδη ένα µακρόπνοο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης της κεντρικής
διοίκησης µε τη συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας της χώρας και του
ΟΟΣΑ.
2. Με το άρθρο 35 του πρόσφατου νόµου µε τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» τίθεται το
πλαίσιο για την αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών και την ανακατανοµή
των οργανικών θέσεων η οποία προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις.
Οι παράγραφοι 1 έως και 3 αναφέρονται στην πρώτη φάση και η παρ. 4 στην
δεύτερη.
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Ειδικότερα από τις τέσσερις (4) πρώτες παραγράφους του άρθρου 35 το οποίο
ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου, απορρέουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
Πρώτη φάση
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 συνιστάται σε κάθε
υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργάνωσης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών που αποτελείται
από τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου, τους λοιπούς Γενικούς Γραµµατείς
των Γενικών Γραµµατειών που υπάγονται στο υπουργείο και τον Γενικό ∆/ντή
∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου.
Εφιστούµε την προσοχή σας ότι ο καθορισµός της συγκρότησης και της σύνθεσης
της ήδη συνεστηµένης από το νόµο Επιτροπής, καθορίζεται µε απόφαση του
οικείου υπουργού, το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως µέσα σε ένα µήνα από τη
δηµοσίευση του νόµου.
Έργο της Επιτροπής είναι:
Α) ο έλεγχος της υφιστάµενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου υπουργείου
(της κεντρικής του υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων µονάδων του), των
υπαγόµενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών
Γραµµατειών) και των εποπτευόµενων από αυτό νπδδ
Β) ο εντοπισµός υπηρεσιακών µονάδων που έχουν προδήλως περιορισµένο
αντικείµενο
Γ) ο εντοπισµός υπηρεσιακών µονάδων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που
πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση µε τις ασκούµενες από την υπηρεσιακή µονάδα
αρµοδιότητες και
∆) η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές µονάδες του
υπουργείου ή του νπδδ ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η Επιτροπή µέσα στο Νοέµβριο διατυπώνει εισήγηση για τις υπηρεσιακές
µονάδες που πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν και για τις θέσεις που
πρέπει να ανακατανεµηθούν.
Όσον αφορά στην κατάργηση/συγχώνευση υπηρεσιακών µονάδων:
∆εδοµένου του πιεστικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε το οποίο η πρώτη
φάση της αναδιοργάνωσης και της κατανοµής των θέσεων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011, (παρ. 2 του άρθρου 35)
πρέπει:
- µε βάση τις εισηγήσεις των οικείων Επιτροπών να συνταχθούν σχέδια
νοµοθετικών ρυθµίσεων µε τα οποία θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται
υπηρεσιακές µονάδες του υπουργείου, των υπαγόµενων σε αυτό αυτοτελών
υπηρεσιών και των εποπτευόµενων νπδδ. Με τις ρυθµίσεις αυτές θα
τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις των οργανισµών των υπουργείων και
των λοιπών υπό αναδιοργάνωση φορέων. Εκτιµάται ότι οι µονάδες που θα
καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν πρέπει να ανέρχονται στο 30% τουλάχιστον
των υφισταµένων.
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- τα σχέδια αυτά πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία µας το αργότερο έως την
11η Νοεµβρίου ώστε να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας από την υπηρεσία
µας και στη συνέχεια να προωθηθούν για ψήφιση από τη Βουλή.
Για την επίσπευση της επεξεργασίας των σχ. των διατάξεων που θα υποβληθούν
στην υπηρεσία µας παρακαλούµε να συνυποβάλλετε και οργανογράµµατα των
υπηρεσιών και των φορέων που αναδιοργανώνονται (τα παλαιά και τα νέα όπως
διαµορφώνονται µετά τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις υπηρεσιακών µονάδων) και
έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αριθµητικά και αναλυτικά οι υφιστάµενες
υπηρεσιακές µονάδες (Γενικές ∆/νσεις, ∆/νσεις, Τµήµατα κ.λπ.) και οι µονάδες
που καταργούνται/συγχωνεύονται ή που λειτουργούν σε χαµηλότερο οργανωτικό
επίπεδο.
Τα υπουργεία πρέπει να ενηµερώσουν τις υπαγόµενες σ’ αυτά αυτοτελείς
υπηρεσίες και τα νπδδ που εποπτεύουν για την υποχρέωσή τους να προβούν
στην άµεση αναδιοργάνωσή τους και στην κατάρτιση νοµοθετικών ρυθµίσεων για
τον περιορισµό της οργανωτικής τους δοµής.
Κάθε υπουργείο µε την ευθύνη του οικείου Γενικού Γραµµατέα θα συντονίσει την
εν λόγω διαδικασία και θα συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις για περιορισµό των
οργανικών µονάδων από την κεντρική και τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του
υπουργείου, από τις αυτοτελείς υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό καθώς και από
τα νπδδ που εποπτεύει και θα τις υποβάλλει συγκεντρωτικά.
(Η αποστολή όλων των στοιχείων παρακαλούµε να γίνει στη ∆/νση Οργανωτικής
Ανάπτυξης του υπουργείου µας (Βασ. Σοφίας 15, τ.κ. 106.74 ΑΘΗΝΑ) και στην
ηλεκτρονική δ/νση doa@ydmed.gov.gr).
Από την ∆ευτέρα 14 Νοεµβρίου θα αρχίσουν οι συναντήσεις των υπευθύνων των
επιµέρους υπουργείων µε στελέχη του υπουργείου µας για τυχόν διευκρινίσεις ή
πρόσθετες πληροφορίες για την οριστικοποίηση των σχεδίων νοµοθετικών
ρυθµίσεων.
(Στο παράρτηµα 1 παραθέτουµε το πρόγραµµα των προτεινόµενων
συναντήσεων που θα γίνουν στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Βασ.
Σοφίας 15).
Όσον αφορά στην ανακατανοµή των θέσεων:
Α) Η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων διενεργείται, µετά από εισήγηση της
οικείας Επιτροπής, µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης το αργότερο έως την 31η
∆εκεµβρίου 2011. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται κατά κατηγορία και
κλάδο οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού.
Β) Οι θέσεις που πλεονάζουν µεταφέρονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και
των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών στα υπουργεία ή και νπδδ στα οποία
ελλείπουν αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία τους οργανικές θέσεις, σύµφωνα
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µε την εισήγηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης της παρ. του άρθρου 35. Εάν
δεν υπάρχουν ελλείψεις οργανικών θέσεων, σύµφωνα πάντα µε την εισήγηση της
Επιτροπής τότε οι οργανικές θέσεις καταργούνται µε την προαναφερόµενη κυα.
Η ύπαρξη ή µη ελλείψεων όσων αφορά τις οργανικές θέσεις διαπιστώνεται από το
υπουργείο µας κύρια µε βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αναδιοργάνωσης
όλων των υπουργείων.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση.
∆εύτερη φάση
Το αργότερο έως την 31 ∆εκεµβρίου 2011 πρέπει να εκδοθεί κυα των υπουργών
Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε
την οποία να προσδιορίζονται οι φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, οι οργανικές µονάδες και το προσωπικό των οποίων θα
αξιολογηθούν. (Βλ. παρ. 4 του άρθρου 35).
Η διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιακών µονάδων και του προσωπικού
αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του
2012, διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά κριτήρια µε τη συνδροµή
εξωτερικών συµβούλων.
Η αξιολόγηση του προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο ιδίως
παρακολουθεί τη διαδικασία και προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις µε σκοπό να
διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα γίνει σύµφωνα µε τις αρχές αξιοκρατίας και της
αντικειµενικότητας.
Έως την 31η.12.2013, µε βάση την αξιολόγηση ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση
των δηµοσίων υπηρεσιών και των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, συντάσσονται νέα οργανογράµµατα, καταργούνται υπηρεσιακές
µονάδες µε περιορισµένο αντικείµενο, µετακινείται ή µετατίθεται το προσωπικό
αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.
Επισηµαίνεται ότι όσα υπουργεία έχουν ήδη καταρτίσει σχ. προεδρικών
διαταγµάτων για τη συνολική αναδιοργάνωσή τους, πρέπει να τα προωθήσουν
για υπογραφή από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης έως τη ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει
να µας αποστείλουν, όπως και τα λοιπά υπουργεία, τα σχέδια των νοµοθετικών
ρυθµίσεων για την µείωση των οργανικών τους µονάδων. Ισχύει αυτό?
3. Για την επίσπευση του έργου και τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουµε βασικές
οδηγίες για την εφαρµογή των µέτρων περιορισµού της οργανωτικής δοµής του
υπουργείου σας και λοιπών φορέων της αρµοδιότητάς σας.
α) Για να επιτύχετε τον άµεσο περιορισµό της διοικητικής δοµής του φορέα σας
πρέπει κατά προτεραιότητα να καταργήσετε τις υπηρεσιακές µονάδες εκείνες που
δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης επειδή, είτε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και
δεν έχουν πλέον αντικείµενο, είτε είναι σε πλήρη αδράνεια, είτε υπολειτουργούν.
Για παράδειγµα πρέπει να καταργηθούν τα τµήµατα δακτυλογράφησης σε όλες τις
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υπηρεσίες αφού η χρήση των Η/Υ είναι διαδεδοµένη και οι υπάλληλοί τους
χρησιµοποιούν Η/Υ για την επεξεργασία και κατάρτιση των εγγράφων της
αρµοδιότητάς τους.
β) Βασική επιλογή από την οποία θα προκύψει επίσης µικρότερη οργανωτική
δοµή και καλύτερος συντονισµός είναι η συγκέντρωση στο Γενικό Γραµµατέα του
υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, όλων των
υποστηρικτικών µονάδων του (π.χ. ∆ιοικητικού/Προσωπικού, Οικονοµικού,
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Οργάνωσης και
Απλούστευσης ∆ιαδικασιών, ΠΣΕΑ κ.λπ.), περιλαµβανοµένων και των
υποστηρικτικών µονάδων των αυτοτελών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό.
Η ενοποίηση των µονάδων διοικητικής υποστήριξης των αυτοτελών
υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών κ.λπ.) µε αυτές των οικείων
Υπουργείων επιβάλλεται και από τις ρυθµίσεις του άρθρου 49 παρ. 12α του νόµου
3943/2011 (Α΄66) και του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄138).
Για να υλοποιηθεί η πολιτική αυτή, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση του
αριθµού των Γενικών ∆/νσεων µε υποστηρικτικό αντικείµενο, θα πρέπει:
Να συσταθεί σε κάθε υπουργείο µία Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που να συγκροτείται από όλες τις υποστηρικτικές
µονάδες του υπουργείου, κατά τα ανωτέρω.
Επισηµαίνεται ότι η υπαγωγή των µονάδων Πληροφορικής και αυτών
∆ιοικητικού/Προσωπικού και γενικότερα διοικητικής υποστήριξης δεν πρέπει να
γίνεται αθροιστικά και ως έχουν στη Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Αν για παράδειγµα για την υποστήριξή της µια
Γενική Γραµµατεία διαθέτει µια ∆/νση Πληροφορικής ή µια ∆/νση ∆ιοικητικού, οι
µονάδες αυτές θα καταργηθούν και οι αρµοδιότητές τους θα µεταφερθούν στις
αντίστοιχες µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου.
Στις Γενικές αυτές ∆/νσεις ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης θα υπαχθούν και οι µονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας
οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών οι οποίες θα λειτουργούν πλέον
στο πλαίσιο µιας ∆/νσης, κατά προτίµηση της ∆/νσης Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Σηµειώνεται ότι σε Γενικές Γραµµατείες µε µεγάλο όγκο εργασιών και αντίστοιχα
µεγάλη οργανωτική δοµή οι οποίες επιπλέον δεν συστεγάζονται µε το υπουργείο
στο οποίο υπάγονται, µπορεί να προβλέπονται σ’ αυτές µονάδες διοίκησης σε
επίπεδο τµήµατος ή γραφείου, οι οποίες όµως θα αποτελούν οργανικά τµήµατα
των αντίστοιχων ∆/νσεων του οικείου υπουργείου.
Στην περίπτωση µεγάλων υπουργείων που διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τρεις
(3) ∆/νσεις µε οικονοµικό αντικείµενο θα µπορούσε να συγκροτηθεί µία Γενική
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών µε αµιγώς οικονοµικό αντικείµενο. Στην
περίπτωση αυτή η Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών θα συγκροτείται από
δύο ή τρείς ∆/νσεις, ανάλογα µε το µέγεθος του υπουργείου, ως εξής:
-∆/νση Προϋπολογισµού
-∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
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-∆/νση ή τµήµα εποπτευόµενων φορέων ( Η ∆/νση µπορεί να προβλέπεται µόνο
στην περίπτωση των υπουργείων που εποπτεύουν πολύ µεγάλο αριθµό φορέων.
Όταν προβλέπεται τµήµα εποπτευόµενων φορέων θα εντάσσεται στη ∆/νση
Προϋπολογισµού).
(Βλ. στο παράρτηµα 2 τις προτεινόµενες µονάδες της Γενικής ∆/νσης
Οικονοµικών Υποθέσεων µε τις βασικές τους αρµοδιότητες).
Αν συσταθεί Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων που να συγκροτείται από
µονάδες αµιγώς οικονοµικές τότε οι λοιπές υποστηρικτικές µονάδες θα
συγκροτούν τη Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικών
Υποθέσεων.
Σηµειώνεται ότι οι ρυθµίσεις των ανωτέρω νόµων για τη συγκέντρωση
όλων των υποστηρικτικών µονάδων στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου δεν
αφορούν τα ΝΠ∆∆ και τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές.
γ) Λιτότερη οργανωτική δοµή θα προκύψει και µε την εφαρµογή της αρχής του
«εύρους εποπτείας» στη διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων κάθε είδους των
επιµέρους υπουργείων, ώστε η εσωτερική τους διάρθρωση να περιλαµβάνει
κατώτερου επιπέδου µονάδες περισσότερες από τρεις και έως επτά, ανάλογα µε
την πολυπλοκότητα του εκτελούµενου έργου.
∆εν είναι αποδεκτό π.χ. µία Γενική ∆/νση να συγκροτείται από δύο µόνο ∆/νσεις ή
µια ∆/νση να συγκροτείται από δύο µόνο τµήµατα. ∆εν είναι αποδεκτό επίσης σε
ορισµένες Γενικές Γραµµατείες να προβλέπεται µία Γενική ∆/νση υπαγόµενη στον
Γενικό Γραµµατέα. Όπως επίσης δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν τµήµατα µε
έναν υπάλληλο ή καθόλου υπαλλήλους.
δ) Τα οργανωτικά επίπεδα που µπορεί να διαρθρώνονται οι υπηρεσίες είναι οι
Γενικές ∆ιευθύνσεις, οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα αυτοτελή ή µη. Συνεπώς
πρέπει να καταργηθούν όλα τα ενδιάµεσα οργανωτικά επίπεδα, δηλ. οι
υποδιευθύνσεις και τα γραφεία.
Το οργανωτικό επίπεδο των οργανικών µονάδων (Γενική ∆/νση, ∆ιεύθυνση,
Τµήµα κ.λπ.) πρέπει να δικαιολογείται µε βάση το αντικείµενο τους και τις
οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα και όχι άλλες σκοπιµότητες π.χ.
σύσταση θέσεων προϊσταµένων.
∆εν είναι αναγκαίο για παράδειγµα οι υπηρεσιακές µονάδες µε αντικείµενο π.χ. τις
διεθνείς σχέσεις να λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης σε όλα τα υπουργεία. Το
ίδιο ισχύει και για τις ∆/νσεις ΠΑΜ-ΠΣΕΑ. Κατά την άποψή µας και αυτές πρέπει
να λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τµήµατος υπαγόµενου στον προϊστάµενο
της Γενικής ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.
ε) Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιοργάνωσης πρέπει να εξετάσετε τη
δυνατότητα περιορισµού του αριθµού και των περιφερειακών υπηρεσιακών
µονάδων του φορέα σας.
4. Η απεικόνιση των οργανικών µονάδων µε την αναλυτική περιγραφή των
αρµοδιοτήτων τους θα γίνει µε την κατάρτιση των νέων οργανισµών που θα
αρχίσει από 1.1.2012.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις είµαστε στη διάθεσή σας.
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Εγκύκλιος 6η
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των
µελών τους µε κλήρωση».
Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύθηκε ο νόµος 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α)
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαίσιου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015».
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στη νέα ρύθµιση της διάταξης του άρθρου
26 του νόµου αυτού, που άπτεται των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης
Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου ορίζουν ότι: «Στις περιπτώσεις που, για
τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν
προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς
τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio),
τότε τα µέλη θα προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων
όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για τη συγκρότηση του
συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται
τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως».
Η ανωτέρω ρύθµιση αποσκοπεί στην αντικειµενικοποίηση των κριτηρίων
για την επιλογή των µελών που συγκροτούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης
για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, προκειµένου να
διαφυλαχθεί το αίσθηµα διαφάνειας και αµεροληψίας στον ευαίσθητο αυτό τοµέα
δράσης των συγκεκριµένων συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Για την ενιαία και µε ορθό τρόπο εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων
επισηµαίνουµε τα εξής:
1. Στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του άρθρου 26 υπάγονται αποκλειστικά
τα συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης που είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή δηµόσιων
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Κατά συνέπεια οι ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται υποχρεωτικά στα λοιπά συλλογικά
όργανα π.χ. στα υπηρεσιακά συµβούλια ή στα κάθε είδους ∆ιοικητικά Συµβούλια.
Είναι δυνατόν όµως να εφαρµοσθούν και στα λοιπά συλλογικά όργανα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο.
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2. Η κλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26, επιβάλλεται µόνο στην περίπτωση που
δίνεται η δυνατότητα από τις κείµενες διατάξεις σε όργανο της ∆ιοίκησης να
επιλέξει ελεύθερα µεταξύ περισσότερων νόµιµων επιλογών το µέλος (τακτικό ή
αναπληρωµατικό) του συλλογικού οργάνου. Κατά συνέπεια όταν προβλέπεται η
συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο, ή η
συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας (ex officio) τότε δεν επιβάλλεται από τις νέες
ρυθµίσεις η διενέργεια κλήρωσης.
3. Η κλήρωση διεξάγεται από την αρµόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού
οργάνου υπηρεσία, συνήθως από την ∆/νση ∆ιοικητικού/Προσωπικού, µεταξύ
όλων εκείνων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις να συµµετέχουν στα εν
λόγω συλλογικά όργανα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πάντως να λαµβάνεται
υπόψη αν τα πρόσωπα µεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα
απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να
διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο του συλλογικού
οργάνου. Για παράδειγµα σε ένα συλλογικό όργανο διενέργειας ενός δηµόσιου
διαγωνισµού για ένα πολύπλοκο και µε πολύ µεγάλο τίµηµα έργο, θα πρέπει να
επιδιωχθεί τα περισσότερα µέλη να είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε
εξειδίκευση και εµπειρία στο αντικείµενο του έργου για το οποίο διενεργείται ο
διαγωνισµός.
4. Για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της η κλήρωση πρέπει να διεξάγεται
παρουσία τριών τουλάχιστον στελεχών της αρµόδιας για τη συγκρότηση του
συλλογικού οργάνου υπηρεσίας. Από τα τρία αυτά στελέχη τα δύο τουλάχιστον
πρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα
αποτελέσµατά της συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τρία
παριστάµενα στελέχη.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι ∆ιευθύνσεις
∆ιοίκησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας, παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς του δηµοσίου τοµέα που
εποπτεύουν, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού της
γεωγραφικής περιοχής τους.
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