
Εκδόθηκε η εγκύκλιος ηοσ σποσργείοσ Διοικηηικής Μεηαρρύθμιζης για ηην 

διαθεζιμόηηηα ηων σπαλλήλων αορίζηοσ τρόνοσ ηοσ δημοζίοσ, δεσηεροβάθμιας 

εκπαίδεσζης, ηων ειδικοηήηων διοικηηικού, διοικηηικού - λογιζηικού, 

διοικηηικού - οικονομικού, και διοικηηικών γραμμαηέων ποσ έτοσν προζληθθεί 

τωρίς διαγωνιζηικές διαδικαζίες και οι οποίοι και ηίθεηαι από ζήμερα 

ασηοδικαίως ζε καθεζηώς διαθεζιμόηηηας. 

Μέζα ζε πέληε εκέξεο νη δηεπζχλζεηο δηνηθεηηθνχ θαινχληαη λα απνζηείινπλ ζην 

ππνπξγείν θαηάινγν κε ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα, 

ελψ εληφο 10 εκεξψλ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί θαη νη δηαπηζησηηθέο πξάμεηο γηα ηελ 

θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ φπνπ ππεξεηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη. 

Τν ππνπξγείν επηζεκαίλεη φηη ε κε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ είλαη πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα κε πξφζηηκν ην 1/4 ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ, ελψ θαζπζηεξεί θαη 

ηελ κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ζε άιιεο ππεξεζίεο. 

Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο εγθπθιίνπ πνπ αλαξηήζεθε ζήκεξα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο: 

«Σαο γλσζηνπνηνχκε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ.4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 

2013-2016. Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2013-2016» εηζάγνληαη ξπζκίζεηο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ πνιιαπιψλ θαη ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ θαη ηελ εμάιεηςε αλνξζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη λέεο ξπζκίζεηο αλακνξθψλνπλ ζεζκνχο ηνπ ηζρχνληνο Υπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ. 

Δηδηθφηεξα: 

- Δηζάγεηαη έλα λέν, επέιηθην θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην θηλεηηθφηεηαο, ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ ζε φιν ην εχξνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε 

ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ. 

- Δθζπγρξνλίδεηαη ν ζεζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ν νπνίνο πιένλ παξέρεη επξχηεξεο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε ζε ζέζεηο πνπ 

θαηαξγνχληαη. Τν πξνζσπηθφ απηφ κπνξεί λα κεηαηάζζεηαη, λα κεηαθέξεηαη ή λα 

κεηαθηλείηαη πξνζσξηλά ή λα ππάγεηαη ζε πξνγξάκκαηα επαλεθπαίδεπζεο ή 

επαλαθαηάξηηζεο 

- Δληζρχεηαη ν ζεζκφο ηεο αξγίαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε απφ 

ηελ ππεξεζία φζσλ ππαιιήισλ δηψθνληαη ή ηηκσξνχληαη γηα ζνβαξά πνηληθά ή 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη λα πξνζηαηεχεηαη ην ζπκθέξνλ θαη ην θχξνο ηεο 

ππεξεζίαο. Παξάιιεια, δηεπξχλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ηίζεηαη ζε 

αξγία. 

- Καηαξγνχληαη νξηζκέλεο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε θιάδνπο θαη 

εηδηθφηεηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο θξίλεηαη φηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ. Οη 



ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

άιινπο θνξείο, φπνπ θαη παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. 

Αλαιπηηθά : 

Α. Μεηάηαμε – Μεηαθνξά Πξνζσπηθνχ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ πξνβιέπεηαη έλα λέν 

πιαίζην θηλεηηθφηεηαο, κέζσ ππνρξεσηηθψλ κεηαηάμεσλ – κεηαθνξψλ πξνζσπηθνχ, 

σο κεραληζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη παξάιιεια γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηά θνξέα ή ππεξεζία αλαγθψλ 

θαη ηελ εμάιεηςε αλνξζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη: 

α) ε κεηάηαμε κφληκσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) θαη ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε άιιεο ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ 

Γεκνζίνπ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ ΟΤΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ. 

β) ε κεηαθνξά ππαιιήισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (λ.π.η.δ.) πνπ 

αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, αλεμάξηεησλ αξρψλ, 

λ.π.δ.δ. θαη Ο.Τ.Α πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. 

Οη αλσηέξσ ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ παξάιιεια κε ηηο 

εζεινχζηεο κεηαηάμεηο, δηελεξγνχληαη γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, ηδίσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλάγθεο απηέο πξνθχπηνπλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ή φηαλ 

δηαπηζηψλεηαη, κεηά ηε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, ή γηα ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ην 

πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεηαη ζε λ.π.η.δ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.1, σο δεκφζηνο ηνκέαο λνείηαη απηφο πνπ 

έρεη νξηνζεηεζεί κε ην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982, φπσο ίζρπε πξηλ ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 1892/1990, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

απαξηζκνχληαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 14 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 2190/1994 , φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009. 

Γελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Κεθαιαίνπ 

Β΄, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005. 

Γηαδηθαζία Μεηαηάμεσλ -Μεηαθνξψλ: 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θάησζη 

ελέξγεηεο: 

Α) Αίηεκα νηθείνπ Υπνπξγνχ ή νξγάλσλ Γηνίθεζεο: 

Ο νηθείνο Υπνπξγφο ή ηα φξγαλα Γηνίθεζεο ησλ θνξέσλ ηεο πεξ.1 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Ε.1 πνπ έρνπλ αλάγθε ελίζρπζεο ζε πξνζσπηθφ, ζην ηέινο θάζε 

εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ κπνξεί λα ππνβάινπλ ζην Τξηκειέο Σπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 

5 παξ.3 ηνπ λ.4024/2011, ην νπνίν εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, εηδηθά αηηηνινγεκέλν αίηεκα σο 

πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ζε πξνζσπηθφ, ηνλ αξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ 



πξνζσπηθνχ θαηά θιάδνπο, θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο, ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ 

απαηηείηαη λα θαηέρνπλ νη ππάιιεινη πνπ κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο κεηαθίλεζε, 

ζχκθσλα κε ην π.δ. 50/2001, φπσο ηζρχεη θαη ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα, 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνέθπςαλ νη ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Δηδηθά θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη κέρξη 31-12-2012 ην ζρεηηθφ αίηεκα 

κπνξεί λα ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε. 

Β) Αμηνιφγεζε αηηήκαηνο απφ ην Τξηκειέο Σπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 5 παξ.3 ηνπ. 

Ν.4024/2011: 

Τν Τξηκειέο Σπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 5 παξ . 3 ηνπ λ.4024/2011 εθδίδεη αηηηνινγεκέλε 

γλψκε, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε: α) ηηο 

πθηζηάκελεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ ησλ αηηνχλησλ θνξέσλ θαη β) ηα ζηνηρεία πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, ηδίσο ηα ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηεζεί ζε 

δηαζεζηκφηεηα ιφγσ θαηάξγεζεο ζέζεσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ θνξέσλ απφ ηα 

νπνία πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζεί είηε απφ ηνπο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο θαηαξγήζεθαλ ζέζεηο είηε απφ άιινπο θνξείο, αξηζκφο πξνζσπηθνχ, ρσξίο 

απηφ λα επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Γ) Έθδνζε Αλαθνίλσζεο: 

Αθνινχζσο, ν Υπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο εθδίδεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηάηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο et.diavgeia.gov.gr θαη 

www.ydmed.gov.gr. Με ηελ αλαθνίλσζε απηή θαζνξίδνληαη ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ 

ππαιιήισλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο θιάδνπο ή ηηο εηδηθφηεηεο ζηνπο νπνίνπο 

πξφθεηηαη λα κεηαηαρζνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ, ζχκθσλα κε ην π.δ. 50/2001, φπσο 

ηζρχεη θαη ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Ζ αλαθνίλσζε απηή 

απνζηέιιεηαη απζεκεξφλ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηνπο θνξείο πξνέιεπζεο θαη 

ππνδνρήο ησλ ππαιιήισλ. Με ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε νξίδεηαη απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ 

ησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαηαρζνχλ ή λα 

κεηαθεξζνχλ. 

Γ) Γεκνζηνπνίεζε αλαθνίλσζεο: 

Με επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Πξνζσπηθνχ, ε 

πξναλαθεξφκελε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ακειιεηί ηφζν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

θάζε θνξέα φζν θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο θάζε ππεξεζίαο θαη αληίγξαθφ ηεο 

απνζηέιιεηαη ζε φιεο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, φπνπ ππεξεηνχλ ππάιιεινη ηνπ 

θνξέα. Γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Δθηζηάηαη ελ πξνθεηκέλσ ε πξνζνρή ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ – 

Πξνζσπηθνχ γηα ηελ αλάγθε άκεζσλ ελεξγεηψλ ηνπο πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ θνξέα ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πξνβιέπνπλ 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ππαιιήισλ . 

Δ) Υπνβνιή δειψζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππαιιήισλ: 

Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

αλαθνίλσζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔηΚ, νη ππάιιεινη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 

κεηαηαρζνχλ ή κεηαθεξζνχλ ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία ππεξεζία Πξνζσπηθνχ – 

Γηνηθεηηθνχ ζρεηηθή δήισζε. Σηε δήισζε απηή αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά εάλ ν 
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ππάιιεινο απνδέρεηαη ή φρη λα κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί ζε θιάδν θαηψηεξεο 

θαηεγνξίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, αληίζηνηρε δήισζε δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ θαη νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί ζε 

θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο. 

ΣΤ) Δλέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο : 

α) Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, νη νηθείεο ππεξεζίεο 

πξνζσπηθνχ – δηνηθεηηθνχ θαηαξηίδνπλ πίλαθα, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη φζνη 

ππάιιεινη δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα γηα κεηάηαμε ή κεηαθνξά, 

ζχκθσλα κε ην π.δ. 50/2001 φπσο ηζρχεη θαη ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα 

ππνδνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε. Σηνλ πίλαθα απηφ 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάιιεινη πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο 

ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ ζέζεψλ ηνπο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηάηαμε ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Ε.4 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012. 

Ο ελ ιφγσ πίλαθαο θνηλνπνηείηαη ζην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνπ θνξέα 

πξνέιεπζεο, εθφζνλ ππάξρεη, εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε κεηάηαμεο 

δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ ε θαηά ηα αλσηέξσ γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

απαηηείηαη λα είλαη ζχκθσλε. Γηεπθξηλίδεηαη, επίζεο, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο θνξέσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, αξκφδην φξγαλν 

είλαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή ην κνλνκειέο φξγαλν Γηνίθεζεο. 

β) Τν νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ πεξηέιεπζε ζε απηφ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, θαζνξίδεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο κεηάηαμε ή κεηαθνξά, ιακβάλνληαο 

ππφςε: ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηηο 

ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα κεηαηαρζνχλ ή κεηαθεξζνχλ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ηα βηνηηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηελ ηπρφλ εθδεισζείζα πξνηίκεζή ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε ηήξεζε ηεο σο άλσ δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο απφ ηα κέιε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν 

επηβάιιεηαη πεηζαξρηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ππνβηβαζκνχ. 

γ) Μέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο νη πίλαθεο 

πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ ηηο νηθείεο ππεξεζίεο Γηνηθεηηθνχ-Πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ 

πξνέιεπζεο, καδί κε ηηο δειψζεηο ησλ ππαιιήισλ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ νηθείσλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ δηαβηβάδνληαη ζην Τξηκειέο Σπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 5 

παξ.3 ηνπ λ 4024/2011, ην νπνίν θαη γλσκνδνηεί εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο κεηάηαμε ππαιιήισλ απφ θάζε θνξέα πξνέιεπζεο θαη ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηάο ηνπο, κε βάζε ην ζπκθέξνλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε πξνεγνχληαη νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

δηαζεζηκφηεηα ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπο. 

Οη θαηά ηα αλσηέξσ κεηαηαζζφκελνη ή κεηαθεξφκελνη ππάιιεινη απαηηείηαη λα 

θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθφηεηαο ζηνπο νπνίνπο 

κεηαηάζζνληαη ή κεηαθέξνληαη, ζχκθσλα κε ην π.δ. 50/2001, φπσο ηζρχεη θαη ηηο 

νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Ζ κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ 

κπνξεί λα δηελεξγείηαη ζε πθηζηάκελεο θελέο ζέζεηο, θαη αλ δελ ππάξρνπλ, ζε ζέζεηο 

πνπ ζπζηήλνληαη κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο κε ηαπηφρξνλε δέζκεπζε 

ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ ζέζεσλ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο 



ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θνξέσλ ππνδνρήο, εθφζνλ ππάξρνπλ. Οη 

ππάιιεινη κπνξεί λα κεηαηαρζνχλ ή κεηαθεξζνχλ θαη ζε ζέζεηο ζπλαθψλ ή 

παξεκθεξψλ θιάδσλ ηεο ίδηαο ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο εθφζνλ θαηέρνπλ ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθφηεηαο πνπ κεηαηάζζνληαη ή κεηαθέξνληαη, 

ζχκθσλα κε ην π.δ. 50/2001 φπσο ηζρχεη θαη ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα 

ππνδνρήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ δελ ζίγεη 

νπνηνδήπνηε εξγαζηαθφ ηνπο δηθαίσκα, θαζφζνλ δελ κεηαβάιιεηαη ε πθηζηάκελε 

λνκηθή θχζε ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο ζρέζεο, αιιά νχηε θαη ε ζρέζε αζθάιηζεο 

απηψλ. 

Δθηζηάηαη, ηέινο, ε πξνζνρή ζηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο ζπλεπάγεηαη ε κε 

εκθάληζε ηνπ ππαιιήινπ ζηε ζέζε ζηελ νπνία κεηαηάρζεθε ή κεηαθέξζεθε. 

Β. Γηαζεζηκφηεηα 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ ηδίνπ σο άλσ 

λφκνπ, πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκνχ ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

ππαιιήισλ ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ. Ζ δηαζεζηκφηεηα ππεξεηεί 

ην ζεζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη απνβιέπεη ζηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ ηζρχνληνο 

Υπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ πξνβιέπεηαη φηη νη ππάιιεινη ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο 

θαηαξγνχληαη ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα, ε νπνία δηαξθεί (1) έηνο. Αλ θαηαξγεζνχλ 

νξηζκέλεο κφλν ζέζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα νη ππάιιεινη πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα ιηγφηεξα νπζηαζηηθά πξνζφληα χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Οη ππάιιεινη απηνί κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο: 

α) Να κεηαηάζζνληαη εθνπζίσο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 154 παξ. 

4 Υπαιιειηθνχ Κψδηθα, άξζξν 158 παξ. 4 Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ), ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη πθίζηαληαη θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο. 

β) Να κεηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ή λα κεηαθέξνληαη, κε κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο 

ηνπο ζρέζεο ζε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.1, γηα ην ζπκθέξνλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

θαη ηδίσο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Με ηελ έθδνζε 

ηεο πξάμεο κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο θαη κεηαβνιήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο αίξεηαη 

απηνδίθαηα ην θαζεζηψο ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

γ) Να ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ θάιπςε πξνζσξηλψλ αλαγθψλ ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία 

ηνπ Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή νπνηνπδήπνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4024/2011. Οη πξάμεηο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ηεο 

πεξίπησζεο απηήο εθδίδνληαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Με ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο 

θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί απηή, αλαζηέιιεηαη ην θαζεζηψο ηεο δηαζεζηκφηεηαο γηα 

φιεο ηηο ζπλέπεηεο (κηζζνινγηθέο θ.ιπ.). Σε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ ππαιιήινπ 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.1. 

δ)Να ππάγνληαη ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο επαλεθπαίδεπζεο ή 



επαλαθαηάξηηζεο. 

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 

θνξέσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.1.1.β νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ θαηαξγνχληαη. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηε λέα ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ 

θαηάξγεζεο ζέζεσλ θαηαιακβάλεηαη πιένλ θαη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, γηα ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο κέρξη 

ζήκεξα ξπζκίζεηο ηνπ π.δ. 410/1988, ε θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ζπλεπαγφηαλ ηελ 

απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ. 

Γ. Αξγία ζην πιαίζην ηεο Πεηζαξρηθήο θαη Πνηληθήο Γηαδηθαζίαο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ.1 θαη2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ.4093/2012 αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 103 θαη 104 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

(Υπαιιειηθφο Κψδηθαο, λ. 3528/2007), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν πξψην 

ηνπ λ. 4057/2012. 

Mε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ.3 θαη .4 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 107 θαη 108 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 3584/2007). 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.5 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Κψδηθα 

Γηθαζηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 2812/2000), σο ιφγνη ζέζεσο ηνπ ππαιιήινπ ζε 

απηνδίθαηε ή δπλεηηθή αξγία λννχληαη αληίζηνηρα απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

103 παξ. 1 θαη 104 παξ. 1 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ηηο 

πεξηπηψζεηο 1 θαη 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4093/2012. 

Τέινο, νη εηζαγφκελεο ξπζκίζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ απζηεξφηεξσλ δηαηάμεσλ, 

επεθηείλνληαη θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, σο πξνο ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο 

θαη ζπλέπεηεο, ζε νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα θαη ζε φιεο ηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ δηέπνπλ ην θάζε θχζεσο θαη κε νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή ζρέζε δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ή ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο 

απηφο είρε νξηνζεηεζεί κε ην άξζξν 1 παξ.6 ηνπ λ.1256/1982 πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 

άξζξνπ 51δ ηνπ λ.1892/1990, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

απαξηζκνχληαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 14 παξ.1 θαη 2 ηνπ λ.2190/1994 , φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009 (εδάθην β΄ πεξ.6 

ππνπαξ. Ε.3). 

1. Απηνδίθαηε αξγία 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δηεπξχλνληαη νη πεξηπηψζεηο ππφ ηε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ νη 

ππάιιεινη ηίζεληαη ζε απηνδίθαηε αξγία, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε 

απνκάθξπλζε φζσλ δηψθνληαη ή ηηκσξνχληαη γηα ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα θαη 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Ζ δηάηαμε θαηαιακβάλεη θαη ηηο εθθξεκείο θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ ΔηΚ (πεξ. 7 ηεο ππνπαξ. Ε.3) ππνζέζεηο, ππφ 

ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηεο κε ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο. 

Σπλεπψο, απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4093/2012 ηίζεληαη ζε απηνδίθαηε 

αξγία: 

α) νη ππάιιεινη πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ειεπζεξία χζηεξα απφ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή έληαικα 



πξνζσξηλήο θξάηεζεο, 

β) νη ππάιιεινη θαηά ησλ νπνίσλ εθδφζεθε έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ήξζε ε πξνζσξηλή θξάηεζε ή αληηθαηαζηάζεθε κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, 

γ) νη ππάιιεινη νη νπνίνη παξαπέκθζεθαλ ακεηάθιεηα ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

δηθαζηεξίνπ γηα θαθνχξγεκα ή γηα ηα πιεκκειήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο 

(θνηλήο θαη ζηελ ππεξεζία), απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, δσξνδνθίαο, 

θαηαπίεζεο, απηζηίαο πεξί ηελ ππεξεζία, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά 

ηε γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή γηα έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο, 

δ) νη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο ή ηεο 

πξνζσξηλήο παχζεο, 

ε) νη ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ παξαπεκθζεί ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γηα 

ηα παξαπηψκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α’, γ’, δ’, ε’, ζ’, η’, ηδ’, ηε’, θγ’, θδ’, θδ’ θαη θζ’ 

ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 3528/2007, φπσο ηζρχεη, ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 

4057/2012, ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ηνπ πξντζρχνληνο Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 

2683/1999). 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππεξεζηψλ επηζπλάπηεηαη, σο Παξάξηεκα Η, θαηάινγνο κε ηα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηεο πεξ. (ε), ζηελ αθξηβή λνκνηερληθή δηαηχπσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 4057/2012, ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 3528/2007, 

φπσο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ε κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4057/2012 θαη 

ηνπ άξζξνπ 107 λ. 2683/1999. 

Υπάιιεινο ν νπνίνο ηέζεθε ζε αξγία ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο γ΄,ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 103 ηνπ λ.3528/2007, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ.1 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ, αζθεί εθ λένπ ηα 

θαζήθνληα ηνπ αλ αζσσζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ αξγία ηεο 

πεξίπησζεο δ΄ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ππάιιειν ηεο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο θαη ιήγεη κε ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 

νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο παχζεο πνπ ηνπ επηβιήζεθε ή κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ζε 

δεχηεξν βαζκφ ή δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ είηε απαιιάζζεη ηνλ ππάιιειν απφ ηελ 

πεηζαξρηθή επζχλε είηε ηνπ επηβάιιεη πνηλή δηαθνξεηηθή απφ ηελ νξηζηηθή ή 

πξνζσξηλή παχζε. Ζ αξγία ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ θαη λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

παξαπεκπηεξίνπ εγγξάθνπ θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο πνπ ηνλ απαιιάζζεη ή ηνπ επηβάιιεη πνηλή δηαθνξεηηθή απφ ηελ νξηζηηθή 

ή πξνζσξηλή παχζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάιιεινο πνπ ππάγεηαη ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ηειεί 

απηνδηθαίσο ζε θαζεζηψο αξγίαο. Σπλεπψο, ε δηαπηζησηηθή πξάμε ζέζεο ζε αξγία, 

πνπ εθδίδεηαη ακειιεηί απφ ην αξκφδην γηα δηνξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ φξγαλν, 

αλαηξέρεη ζην ρξφλν πνπ ζπληειέζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο επηβνιήο ηεο, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 3528/2007, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ πεξ.1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο, ππφ πξνυπνζέζεηο. Με 

ηε δηάηαμε απηή ν ζεζκφο ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο εμνπιίδεηαη κε επειημία θαη 



πξνζθέξεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηε δπλαηφηεηα, αθνχ ιάβνπλ ππφςηλ ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο θαη θξίλνπλ αηηηνινγεκέλα φηη δελ είλαη εμ αληηθεηκέλνπ 

αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο παξακνλήο ηνπ ππαιιήινπ εθηφο ππεξεζίαο, λα 

απνθαζίδνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο αξγίαο θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ ππάιιειν ζηα 

θαζήθνληά ηνπ ή λα ηνλ κεηαθηλνχλ. Ζ αλαζηνιή ηεο αξγίαο κπνξεί λα δεηεζεί θαη 

απφ ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη ηεζεί ζε αξγία, ν νπνίνο δηαηεξεί παξάιιεια θαη ην 

δηθαίσκα λα επηδηψμεη δηθαζηηθά ηελ αλαζηνιή. Απφ ηελ ξχζκηζε απηή εμαηξνχληαη 

νη ππάιιεινη πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ειεπζεξία χζηεξα απφ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή κε έληαικα 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαη νη ηηκσξεζέληεο κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, φπσο νξίδεηαη ζηελ σο άλσ δηάηαμε, εθφζνλ έρεη επηβιεζεί 

απηνδίθαηε αξγία ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄, ε νπνία δελ έρεη αξζεί 

ιφγσ εμάιεηςεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηέζεθε ν ππάιιεινο ζε αξγία θαη δελ 

έρεη επηβιεζεί ζηνλ ππάιιειν πεηζαξρηθή πνηλή νξηζηηθήο παχζεο, ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην ζην νπνίν εθθξεκεί ε ππφζεζε γλσκνδνηεί κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο 

απφ ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε απηνδίθαηε αξγία θαη θάζε επφκελν έηνο ζρεηηθά κε 

ηελ ηπρφλ ζπλδξνκή ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ κε αλαγθαία ηε ζπλέρηζή ηεο. 

Τν φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ, εθφζνλ θξίλεη, κεηά 

ηελ αλσηέξσ γλσκνδφηεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ή κεηά απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ ίδηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ κπνξεί λα δεηεζεί νπνηεδήπνηε, φηη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο δελ είλαη αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο αξγίαο, κπνξεί λα 

δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή ηεο θαη ηελ επάλνδν ηνπ ππαιιήινπ ζηα θαζήθνληά ηνπ ή ηε 

κεηαθίλεζή ηνπ. Ζ αλαζηνιή ηεο αξγίαο κπνξεί λα δηαηάζζεηαη θαη γηα νξηζκέλν 

ρξφλν θαη λα αλαθαιείηαη νπνηεδήπνηε, εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηδίσο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, πνπ νθείιεηαη ζηελ ηέιεζε 

νπνηνπδήπνηε λένπ παξαπηψκαηνο απφ ηνλ ππάιιειν. 

2. Γπλεηηθή αξγία 

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 2 ηεο ππνπαξ. Ε.3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4093/2012, αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή ππεξεζηαθνί ιφγνη κπνξεί 

λα ηεζνχλ ζε αξγία νη ππάιιεινη θαηά ησλ νπνίσλ: 

α) έρεη αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη απηνδίθαηε αξγία, ή 

β) ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα άηαθηε δηαρείξηζε, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε 

έθζεζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ αξκφδηνπ επηζεσξεηή. 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία ν ππάιιεινο ηίζεηαη ζε 

αξγία είλαη θαηά πεξίπησζε, ν νηθείνο Υπνπξγφο ή ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν 

δηνίθεζεο ή ν πξφεδξνο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο, αλ δελ ππάξρεη 

κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο. Ζ πξάμε εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ζπλέξρεηαη ακειιεηί. 

Πξνβιέπεηαη, επίζεο, πξηλ ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο δπλεηηθήο αξγίαο, ζε 

θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ θχξνπο 

ηεο ππεξεζίαο. 

Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη, ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ 

δηαθπβεχεηαη ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ππάιιειν απφ 

ηνλ άκεζν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελφ ηνπ ην κέηξν ηεο αλαζηνιήο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, αθφκε θαη πξηλ επηιεθζεί ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Σε πεξίπησζε 

παξάιεηςεο ηνπ άκεζνπ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπ ηνπ ππαιιήινπ, ην κέηξν ηεο 



αλαζηνιήο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ κπνξεί λα επηβιεζεί απφ θάζε πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελν ηνπ νξγάλνπ απηνχ. Ζ παξάιεηςε πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπ λα 

επηβάιεη ην σο άλσ κέηξν ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο δελ 

πξνζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία. 

Ζ αλαζηνιή άζθεζεο θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ αίξεηαη απηνδηθαίσο, εάλ ην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην δελ επηιεθζεί εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ρσξίο πάλησο 

λα θσιχεηαη λα επηιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν απηήο. 

Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δηαηαρζεί ην κέηξν ηεο αλαζηνιήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

ππαιιήινπ, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη θαη γλσκνδνηεί ην αξγφηεξν κέζα 

ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ κέηξνπ. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γλσκνδνηεί θαη φηαλ δεηείηαη ε γλψκε ηνπ απφ ην φξγαλν πνπ 

είλαη αξκφδην γηα ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία. 

Ζ γλσκνδφηεζε εθδίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ 

ππαιιήινπ ζε αθξφαζε. 

Σε πεξίπησζε πνπ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην δελ γλσκνδνηήζεη κέζα ζηηο αλσηέξσ 

πξνζεζκίεο, ε απφθαζε γηα ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία εθδίδεηαη θαη ρσξίο 

γλσκνδφηεζε. Σηελ πεξίπησζε απηή ν ππάιιεινο θαιείηαη ζε αθξφαζε απφ ην 

αξκφδην φξγαλν θαη νθείιεη λα ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ εληφο πξνζεζκίαο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θιήζεο. 

Ζ αξγία αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο. Ο ππάιιεινο επαλέξρεηαη 

ζηα θαζήθνληά ηνπ απηνδίθαηα απφ ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο, ε νπνία ηνλ 

απαιιάζζεη απφ ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ή ηνπ επηβάιιεη πνηλή δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

νξηζηηθή ή πξνζσξηλή παχζε. 

Μεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία θαη θάζε επφκελν 

έηνο ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα γλσκνδνηεί γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο 

αξγίαο. Ο ππάιιεινο επαλέξρεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνλ έζεζε ζε αξγία, ε νπνία εθδίδεηαη εθφζνλ έρνπλ 

εθιείςεη νη ιφγνη ηεο ζέζεο ζε δπλεηηθή αξγία. Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα εθδίδεηαη 

απφ ην αξκφδην φξγαλν νπνηεδήπνηε, αθφκε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Τν φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ζέζε ππαιιήινπ ζε δπλεηηθή αξγία κπνξεί, 

εθφζνλ θξίλεη φηη ην κέηξν ηεο αξγίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα επηβιεζεί ή έρνπλ 

εθιείςεη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε, λα δηαηάζζεη γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε 

ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο ηε κεηαθίλεζε ηνπ ππαιιήινπ. 

Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

114 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη 

Υπαιιήισλ, θαηά ηελ νπνία ε πεηζαξρηθή δίσμε είλαη αλεμάξηεηε ηεο πνηληθήο θαη 

ρσξεί απηνηειψο. Καηά ζπλέπεηα, ηα αξκφδηα φξγαλα νθείινπλ λα θηλνχλ θαη λα 

νινθιεξψλνπλ ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημε ηεο 

αληίζηνηρεο πνηληθήο. 

Γ. Καηάξγεζε ζέζεσλ ΗΓΑΦ 

Σχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν Ε.4. ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ παξφληνο λ.4093/2012 



θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ νη νξγαληθέο, πξνζσξηλέο θαη 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο, θεληξηθέο 

θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ο.Τ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζηελ ππνπαξάγξαθν Ε.1.1: 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πιήξνπο θαη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΓΔ (δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), 

απνθιεηζηηθά ησλ εηδηθνηήησλ Γηνηθεηηθνχ, Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ, Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, 

θαη (νη νπνίνη) δελ έρνπλ πξνζιεθζεί: 

1. Με δηαγσληζκφ ή κε δηαδηθαζία επηινγήο ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ππφ ηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο αξρήο, φπσο είλαη νη δηαδηθαζίεο 

επηινγήο ΑΣΔΠ, 

2. Με άιιεο εηδηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο πνπ πεξηβάιινληαη κε απμεκέλεο εγγπήζεηο 

δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο, φπσο π.ρ. δεκφζηα αλαθνίλσζε- πξνθήξπμε ζέζεσλ κε 

πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, 

3. Με εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο π.ρ. κε ην λ.1648/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.2643/1998, γηα ηελ πξνζηαζία εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. πνιχηεθλεο 

νηθνγέλεηεο, απνθαηάζηαζε αλαπήξσλ πνιέκνπ, πξνζηαζία αηφκσλ κε αλαπεξία), 

λ.3624/2007 γηα ην δηνξηζκφ ζπγγελνχο ζαλφληνο εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

ππξθαγηψλ ηνπ έηνπο 2007, λ. 3448/2006 γηα ην δηνξηζκφ ζπγγελψλ ζαλφλησλ ελ 

ππεξεζία, λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, γηα ην δηνξηζκφ δηαθξηζέλησλ αζιεηψλ θ.ι.π. 

Σεκεηψλεηαη φηη, πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ κεηαβιήζεθε ε εξγαζηαθή ζρέζε ζε ζρέζε 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ επεηδή δηαπηζηψζεθε φηη θάιππηε πάγηεο θαη δηαξθείο 

αλάγθεο (π.ρ.λ.2190/1994, λ.2839/2000, Π.Γ. 164/2004), θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ζε θακία πεξίπησζε κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο δελ ακθηζβεηείηαη ε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ νηθείσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή ε λνκηκφηεηα ησλ 

πξνζιήςεσλ απηψλ, νχηε ζίγεηαη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη: 

• ηνπο κνλίκνπο ππαιιήινπο, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο,θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο 

• ηνπο ππαιιήινπο ΗΓΑΦ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΤΔ θαη ΥΔ θαη 

• ηνπο ππαιιήινπο ΗΓΑΦ, θαηεγνξίαο ΓΔ, κε εηδηθφηεηεο νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ζηελ σο άλσ δηάηαμε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα 

δπζιεηηνπξγίαο ζηηο ππεξεζίεο, απαηηείηαη –πέξαλ ηεο ζπλδξνκήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

κλεκνλεχνληαη πην πάλσ- ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηαξρήλ θαηαιακβάλνληαη 

απφ ηε ξχζκηζε: 

α) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) αλά ππεξεζία ή θνξέα, ή κεγαιχηεξνο, 

β) λα κελ μεπεξλά ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ησλ σο 

άλσ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ θνξέα. 



Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ ηνπ 25% ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ θνξέα (: κέγεζνο αλαθνξάο), 

πξνζκεηξψληαη νη κφληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ησλ σο άλσ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, 

αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

γ) λα κελ μεπεξλά ην 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ 

νηθεία ππεξεζία ή θνξέα. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ ηνπ 10%, ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ θνξέα (: κέγεζνο αλαθνξάο), 

πξνζκεηξψληαη νη κφληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, θιάδνπ 

θαη εηδηθφηεηαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο, απαηηείηαη νη πην πάλσ ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά. 

Σεκεηψλεηαη, επίζεο,φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηεο 

παξνχζαο εγθπθιίνπ α),β) θαη γ), νη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη ζα πξνζκεηξεζνχλ ζην 

πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ππνδνρήο ζηηο νπνίεο έρνπλ απνζπαζηεί θαη φρη ζην 

πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. 

Α. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο εμαηξνχληαη: 

1. νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θξνληίδαο, 

2. ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) 

3. ηα λνζνθνκεία, 

4. ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, ζηελ νπνία θαη ππάγνληαη ηα Μνπζεία ηεο ρψξαο.. 

Τα Μνπζεία πνπ είλαη απηνηειή λνκηθά πξφζσπα, δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηάηαμεο απηήο. 

Β. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ λ.4024/11, ε παξνχζα 

ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη, (κνινλφηη πιεξνχληαη νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο), ζηνπο ππαιιήινπο ΗΓΑΦ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο παξαθάησ, , 

εμαηξέζεηο: 

α) ν εξγαδφκελνο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο έρεη εληαρζεί θαη εμαθνινπζεί λα 

ηειεί ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ή ζε εξγαζηαθή εθεδξεία, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ λ.4024/11 . 

β) εξγαδφκελνο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν ην νπνίν ηνλ βαξχλεη 

θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994, ΑΊ51) θαη ζπλνηθεί κε 

απηφλ, έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο 

(12.000) επξψ. 

γ) εξγαδφκελνο πνπ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ή πνιχηεθλνο θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 1910/1944 (Α` 229), 

εθφζνλ ηα ηέθλα, πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1910/1944, 

ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., 

δ) εξγαδφκελνο πνπ είλαη πξνζηάηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο κε ηέθλν πνπ ζπλνηθεί 

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

Γηεπθξηλίδεηαη,ηέινο, φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ: 

Α) σο ππεξεζία ή θνξέαο λνείηαη θάζε δηνηθεηηθή δνκή ε νπνία δηαζέηεη δηνηθεηηθή 



απηνηέιεηα. Σεκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο Υπνπξγείσλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ – Πξνζσπηθνχ, σο ππεξεζία – θνξέαο λνείηαη ην ζχλνιν 

ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε 

Γηνηθεηηθνχ – Πξνζσπηθνχ. 

Β) σο εκεξνκελία πξφζιεςεο γηα ην κεηαθεξφκελν – κεηαηαζζφκελν πξνζσπηθφ 

ινγίδεηαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ζην δεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ή 

νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζηηο 

ππεξεζίεο πξνέιεπζεο ηνπ κεηαθεξνκέλνπ – κεηαηαζζνκέλνπ πξνζσπηθνχ έρεη 

ιεθζεί ππφςε γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Γ) Γηα ηα Ν.Π.Η.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 

Ε 1.1.β, ηα νπνία δελ αθνινπζνχλ ηελ σο άλσ θαηεγνξηνπνίεζε εηδηθνηήησλ, ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο εκπίπηνπλ φιεο εθείλεο νη εηδηθφηεηεο πνπ 

αληηζηνηρίδνληαη κε ηηο εηδηθφηεηεο Γηνηθεηηθνχ, Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ. 

Γ) Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε δηαζεζηκφηεηα επέξρεηαη εθ ηνπ λφκνπ. Σπλεπψο, νη 

δηαπηζησηηθέο πξάμεηο πνπ ζα εθδνζνχλ αλαηξέρνπλ ζηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

(ε επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ ζην ΦΔΚ). 

Δ. Πεξηνξηζκνί πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα-πεξηνξηζκφο ζέζεσλ κεηαθιεηψλ 

ππαιιήισλ-δηάξθεηα ηζρχνο πηλάθσλ ΑΣΔΠ. 

Σην πιαίζην ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, ζεζπίζηεθαλ ηα αθφινπζα: 

1) Τξνπνπνηήζεθε ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3833/2010, φπσο 

ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε ρξνληθή ηζρχο ηνπ ιφγνπ κία πξφζιεςε γηα θάζε 

πέληε απνρσξήζεηο κέρξη 31-12-2016. 

2) Τξνπνπνηήζεθε ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011 θαη 

πξνζδηνξίζηεθε φηη ν αξηζκφο εγθξίζεσλ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 κεηψλεηαη θαηά 20% ζε ζρέζε 

κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ελψ γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 θαηά 10% 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

3) Ο ζπλνιηθφο θαηά ππεξεζία θαη θαηεγνξία κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ πεξηνξηζκφο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί έσο ζήκεξα ζε 

Υπεξεζίεο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ην Π.Γ. 63/2005 θαζψο θαη ζηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, αλέξρεηαη ζε 20%. 

4) Τξνπνπνηήζεθε ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2190/1994, φπσο ηζρχεη, 

πξνθεηκέλνπ ε ηζρχο ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ πνπ εθδίδνληαη εθεμήο λα πεξηνξίδεηαη 

ζηα ηξία έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Καη΄απηφλ 

ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη φρη κφλνλ ε επηθαηξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Υπεξεζηψλ 

ζε ζηειερηαθφ δπλακηθφ αιιά θαη ε δηαξθήο πξνζαξκνγή θνξέσλ θαη ππνςεθίσλ 

ζηηο δπλακηθά κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

Άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ Ε: 

Α. Γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ξπζκίζεσλ, νη Γηεπζχλζεηο 

Πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο 

ππνπαξαγξάθνπο Ε2, Ε3 θαη Ε4 θαινχληαη φπσο πξνβνχλ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1.Δληφο 5 (πέληε) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, νη Γηεπζπληέο Γηνηθεηηθνχ/ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνζηέιινπλ ζην Υπνπξγείν 



Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαηάινγν νλνκάησλ 

ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη: 

α. Τίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο ηνπο 

β. Τίζεληαη ζε απηνδίθαηε αξγία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη 

ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο ή αξγίαο απνηειεί εθπιήξσζε ηεο πάγηαο ππνρξέσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ λα επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο ζε θάζε πεξίπησζε ππεξεζηαθήο κεηαβνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε ζέζε ζε δηαζεζηκφηεηα φζν θαη ε αλαγθαζηηθή αξγία 

ζπληζηνχλ κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππαιιήινπ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε άκεζε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εμππεξεηεί ηελ ηαρχηεξε 

κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηίζεηαη ζε δηαζεζηκφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Υπελζπκίδεηαη φηη ε ζέζε ζε θαζεζηψο 

δηαζεζηκφηεηαο ή αξγίαο επέξρεηαη απηνδίθαηα κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ. 

Ζ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία: 

Σηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://apografi.gov.gr/kinitikotita θαη ζην πεδίν «1. 

Δθαξκνγή θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ππνπαξαγξάθνπ Ε.4. – Καηάξγεζε Δηδηθνηήησλ 

θαη Θέζεσλ» απνζηέιινληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ: 

1. Αξηζκφο ππαιιήισλ ΓΔ ΗΓΑΦ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ , 

2. Σπλνιηθφο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ θνξέα, κνλίκσλ θαη ΗΓΑΦ, 

αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, 

3. Σπλνιηθφο αξηζκφο ηαθηηθνχ (κνλίκσλ θαη ΗΓΑΦ) πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε πην πάλσ ππνρξέσζε ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ζπληξέρεη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ, φπσο ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.4, ν θνξέαο ή ε ππεξεζία ηνπο 

θαηαιακβάλεηαη απφ ηε ξχζκηζε γηα θαηάξγεζε ζέζεσλ. 

Σηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ζην πεδίν «2. Δθαξκνγή θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ 

ππνπαξαγξάθνπ Ε.3. – Αξγία ζηα πιαίζην ηεο πεηζαξρηθήο θαη πνηληθήο δηαδηθαζίαο» 

ππνβάιινληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ηίζεληαη ζε απηνδίθαηε αξγία. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε απηνδίθαηε αξγία ππφ ηε 

ζπλδξνκή ησλ πεξηπηψζεσλ 1.δ θαη 1.ε , ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεη 

άκεζα θαη πάλησο φρη πξηλ ηελ πάξνδν δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο εγθπθιίνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη ήδε ζηε δηάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 1α, 1β, 1γ ηζρχεη ε πελζήκεξε πξνζεζκία. 

Δληφο ηεο ίδηαο σο άλσ πελζήκεξεο πξνζεζκίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, νη 

Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ κφλν ησλ θνξέσλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ΟΤΑ α΄ 

θαη β΄ βαζκνχ, ππνρξενχληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ζηε βάζε ηνπ Μεηξψνπ 

Μηζζνδνηνχκελσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Απνγξαθή) ηα ζηνηρεία εθείλα ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο ή απηνδίθαηεο αξγίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηνπο απνδεζκεχζνπλ, κε ηελ αηηηνινγία «Θέζε ζε θαζεζηψο 

δηαζεζηκφηεηαο» ή «Θέζε ζε αξγία» αληίζηνηρα. 

http://apografi.gov.gr/kinitikotita


Οη Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ/ Πξνζσπηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθηφο ηεο σο άλσ ππνβνιήο ζηελ εθαξκνγή 

http://apografi.gov.gr/kinitikotita ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξενχληαη λα 

απνζηείινπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε kinitikotita@ydmed.gov.gr αξρείν excel, 

αλαθέξνληαο ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο ή 

απηνδίθαηεο αξγίαο (ΑΦΜ, Ολνκαηεπψλπκν, Παηξψλπκν, Δηδηθφηεηα/Κιάδν, 

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο). 

2. Κνηλνπνίεζε πξάμεσλ 

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, νη Γηεπζχλζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ απνζηέιινπλ ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

kinitikotita@ydmed.gov.gr 

Α. αληίγξαθα ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ θαηάξγεζεο ζέζεσλ θαη’εθαξκνγή ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Ε.4 ηνπ παξφληνο λφκνπ (Παξάξηεκα ΗΗ-Υπφδεηγκα Α’) 

Β. αληίγξαθα ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζέζεο ζε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο θαηαξγνχκελεο ζέζεηο (Παξάξηεκα ΗΗ-Υπφδεηγκα 

Β΄) 

Γ. ηηο πξάμεηο µε ηηο νπνίεο ηίζεληαη, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε 

απηνδίθαηε αξγία ππάιιεινη, θαη’ εθαξκνγή ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.3 ηνπ λφκνπ 

απηνχ (Παξάξηεκα ΗΗ-Υπφδεηγκα Γ΄) 

Υπελζπκίδεηαη φηη ε µε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο 

απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβάιιεηαη πεηζαξρηθή πνηλή 

πξνζηίκνπ, ε νπνία ηζνχηαη µε ην ¼ ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ. 

Β. Κηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα 

Τνλίδεηαη φηη ε πξψηε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ζα 

πινπνηεζεί κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο." 
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