
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Συνταξιοδοτικες ρυθµισεις, ενιαίο
µισθολόγιο–βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δη-
µοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενική παρουσίαση 

Άµεση προτεραιότητα ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος
είναι η επίτευξη των στόχων και η εφαρµογή του Μεσο-
πρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015, που ψηφίστηκε µε το ν.3985/2011 (Α΄151)
και εξειδικεύθηκε µε τις διατάξεις των ν. 3986/2011
(Α΄152 ) και ν.4002/2011 (Α΄180). 
Στην προσπάθεια αυτή καλείται να συµβάλει το σύνο-

λο των οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων της χώ-
ρας. Η χώρα αντιµετωπίζει την κατάσταση ανάγκης, υπό
συνθήκες εξαιρετικά πιεστικές. Στόχος να διαφυλαχθεί η
υπόσταση και η προοπτική της χώρας, προκειµένου να α-
νακτηθεί το κύρος και η ισχύς της σε οικονοµικό και σε
πολιτικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό πρωταρχικός στόχος
είναι η εφαρµογή των αποφάσεων µε τις οποίες διασφα-
λίζεται η µακροπρόθεσµη, πραγµατική βιωσιµότητα του
ελληνικού δηµοσίου χρέους. Με τον τρόπο αυτό θα κα-
ταστεί δυνατή η παραγωγή πρωτογενών πλεονασµάτων
τα επόµενα χρόνια. 
Στο πλαίσιο αυτό αποδίδεται µεγάλη σηµασία στην ά-

µεση εφαρµογή του νέου προγράµµατος µε το οποίο α-
ναµένεται να µεταβληθούν και τα επίπεδα ρευστότητας
στην πραγµατική οικονοµία µέσω της αναγκαίας ρευστό-
τητας του τραπεζικού συστήµατος. Οι δηµοσιονοµικές
και χρηµατοοικονοµικές προϋποθέσεις είναι η αναγκαία
συνθήκη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της
χώρας, ο µοναδικός τρόπος για να δοθεί ώθηση στην ελ-
ληνική οικονοµία. 
Το εθνικό σχέδιο που επιβάλλεται να εφαρµοστεί συνί-

σταται στα εξής: :
α) λήψη των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξη των

δηµοσιονοµικών στόχων του 2011 και 2012·
β) επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών·
γ) θετική αποτίµηση της Τριµερούς·
δ) εκταµίευση της έκτης δόσης 
ε) κύρωση του νέου θεσµικού πλαισίου του EFSF
στ) ολοκλήρωση της ουσιαστικής συµµετοχής του ιδιω-

τικού τοµέα στο σχέδιο για την µακροπρόθεσµη βιωσιµό-
τητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους· 
ζ) έναρξη της πλήρους εφαρµογής του νέου προγράµ-

µατος και αλλαγή των επιπέδων ρευστότητας στην ελ-
ληνική πραγµατική οικονοµία.
Βασικός γνώµονας για την κυβέρνηση είναι να δια-

σφαλισθούν οι θέσεις εργασίας, οι περιουσίες, το εισό-
δηµα και οι προοπτικές των αυριανών πολιτών. Στόχος
να διασφαλισθεί η δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµά-
των ήδη από το 2012, προκειµένου να θωρακιστεί η χώ-
ρα απέναντι στους κίνδυνους που παράγονται στο διε-
θνές οικονοµικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό επιβάλλε-
ται η αποφασιστική προώθηση των διαρθρωτικών αλλα-
γών, οι οποίες διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις για την
πλήρη εφαρµογή των αποφάσεων που έλαβε τον Ιούλιο
του 2011 η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης για την
Ελλάδα. 

Σε αυτή την περίοδο αποτελεί εθνικό στόχο η προστα-
σία της χώρας δηµοσιονοµικά και χρηµατοοικονοµικά,
προκειµένου να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για ένα
νέο πρότυπο ανάπτυξης. 
Τον βασικό πυλώνα του σχεδίου νόµου αποτελούν οι

διατάξεις του Δευτέρου Κεφαλαίου για το Ενιαίο Μισθο-
λόγιο – Βαθµολόγιο. 
Α) Ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας παρουσιάζει χρόνια

φαινόµενα παθογένειας στη λειτουργία του λόγω των
παραδοσιακών κοµµατικών παρεµβάσεων και του συνε-
πεία αυτών κατακερµατισµένου, κατευθυνόµενου και εν
τέλει άκρως αποσπασµατικού τρόπου εξυπηρέτησης του
δηµόσιου συµφέροντος. Τα φαινόµενα αυτά προσδίδουν
στη δράση της διοίκησης τα χαρακτηριστικά της αναπο-
τελεσµατικότητας, των αργών ρυθµών, της αντιµετώπι-
σης κατά περίπτωση, της αποσύνδεσης από τις ανάγκες
της αγοράς και των απλών πολιτών, της ασταθούς εν τέ-
λει σχέσης κράτους – πολίτη. 
Τα προαναφερόµενα καθιστούν την απαίτηση για αλ-

λαγή της λειτουργικής οργάνωσης της διοίκησης επιτα-
κτική, ιδίως λόγω των ιδιαίτερων δηµοσιονοµικών συν-
θηκών που πιέζουν τη χώρα, προκειµένου να επιτευχθεί
για το δηµόσιο τοµέα η δηµιουργία ενός υγιούς ανταγω-
νιστικού περιβάλλοντος, που συνδυάζει την εργασιακή
ασφάλεια µε την αποτελεσµατικότητα της διοικητικής
δράσης, ώστε ο δηµόσιος τοµέας να αποδίδει περισσό-
τερο και να εξοικονοµεί πόρους µέσα από την πάταξη
λειτουργικών παθογενειών και την κατάργηση συστηµά-
των άνισης και αναξιοκρατικής οργάνωσης και αξιοποίη-
σης των ανθρώπινων πόρων.
Β) Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο νόµου, µε το ο-

ποίο αναδιαρθρώνεται το σύστηµα της αντιστοίχησης
των λειτουργιών του δηµόσιου τοµέα µε το ανθρώπινο
δυναµικό του και συνδέεται αυτό, τόσο µε το σύστηµα
κινήτρων που αφορούν στην υπηρεσιακή σταδιοδροµία –
καριέρα, όσο και µε το σύστηµα αµοιβών (οικονοµικών
κινήτρων), είναι πολιτική παρέµβαση µείζονος σηµασίας,
η οποία αφ’ ενός µεν αποτελεί δέσµευση της Ελληνικής
Κυβέρνησης για την ανάληψη µέτρων που αφορούν στην
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικο-
νοµίας, αφ’ ετέρου αποτελεί κρίσιµο µέρος ενός απαιτη-
τού πλαισίου ευρύτερης µεταρρύθµισης της εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα.
Το παρόν σχέδιο νόµου υπακούει απολύτως σε συγκε-

κριµένες αρχές: α) στην αρχή της δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής, η τήρηση της οποίας έχει καταστεί ζωτικής
σηµασίας για την οικονοµική και πολιτική επιβίωση της
χώρας στο διεθνές περιβάλλον, β) στην αρχή της εύρυθ-
µης λειτουργίας της διοίκησης που συναρτάται ευθέως
µε την ιεραρχική διαβάθµιση των επιπέδων ευθύνης κα-
τά την άσκηση των αρµοδιοτήτων, καθώς και µε το σύ-
στηµα µέτρησης της απόδοσής της, γ) στην αρχή της ι-
σότητας και της αξιοκρατίας αλλά και της κοµµατικής
ουδετερότητας, που κατοχυρώνονται µε τη σύνδεση της
βαθµολογικής ιεραρχίας αλλά και µισθολογικής εξέλι-
ξης, µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλή-
λου, καθώς και µε την προσωπική του απόδοση δηλαδή
την προσωπική του αξία και ικανότητα, που µετράται, για
κάθε πρόσωπο µε ίσους όρους, σε συνάρτηση µε το δια-
βαθµισµένο προσωπικό επίπεδο ευθύνης, καθώς και τις
συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας, στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθµης λειτουρ-
γίας της υπηρεσίας ή φορέα, στον οποίο ανήκει και δ)
στην αρχή της διασφάλισης της µέγιστης δυνατής από-
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δοσης των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δηµοσί-
ου συµφέροντος.
Γ) Συγκεκριµένα, µε το παρόν σχέδιο νόµου εισάγεται

για πρώτη φορά η έννοια του κρατικού υπαλλήλου, προ-
κειµένου να διασφαλιστεί αφ’ ενός η βέλτιστη δυνατή
κατανοµή προσωπικού και εργασίας για την καλύτερη ε-
ξυπηρέτηση των πολιτών και αφ’ ετέρου ο εξορθολογι-
σµός των εσωτερικών, άκρως γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών της διοίκησης που αφορούν στην κινητικότητα του
προσωπικού. Οι υπάλληλοι παύουν να ανήκουν αποκλει-
στικά στα οικεία υπουργεία. Ανήκουν στο Κράτος και δι-
οικούνται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο Υυπουρ-
γό. Ο υπάλληλος δεν παραµένει για όλη του τη ζωή εκεί
που έτυχε να προσληφθεί, αλλά υπηρετεί κάθε φορά
στην υπηρεσία (Υπουργείο ή αποκεντρωµένη υπηρεσία),
όπου υφίστανται ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν
από τους καταλληλότερους υπαλλήλους του κράτους.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανο-
µή και συνεχής ανακατανοµή του προσωπικού στα Υ-
πουργεία και τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες, µε γνώµο-
να τις υφιστάµενες κάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες. 
Η εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών, ανά υπηρεσία

της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, γίνεται πε-
ριοδικά, ανά δύο (2) έτη, από Ειδικό Συµβούλιο το οποίο
συγκροτείται από τον Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος
του ΑΣΕΠ, που προεδρεύει και από µονίµους δηµοσίους
υπαλλήλους, ανώτατα διοικητικά στελέχη, δηλαδή από
τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
κονοµικών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται αφ’ ενός η
απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία και αποφεύγονται
φαινόµενα υποκειµενικής εκτίµησης και κατευθυνόµε-
νων επιλογών κατά την εκτίµηση των υπηρεσιακών ανα-
γκών και αφ’ ετέρου η σύνθεση του Συµβουλίου, κατά
πλειοψηφία, από µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους. 
Δ) Επίσης µε το παρόν σχέδιο νόµου - προκειµένου να

διασφαλιστεί η κινητικότητα των στελεχών του δηµόσι-
ου τοµέα και να εξασφαλιστεί µε αυτό τον τρόπο, αφ’ ε-
νός η αρτιότερη στελέχωση των υπηρεσιών µε προϊστα-
µένους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες ανά-
γκες για απόδοση των δηµοσίων υπηρεσιών, αφ’ ετέρου
οι προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισµού για σταδιοδροµία
στο δηµόσιο τοµέα- προβλέπεται ανοικτή προκήρυξη µε
δυνατότητα συµµετοχής όλων των υπαλλήλων των δη-
µοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ για την πλήρωση των θέσε-
ων προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύ-
θυνσης και Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υπη-
ρεσιών, καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, µε δυνατό-
τητα επέκτασης της ρύθµισης και για την πλήρωση των
θέσεων προϊσταµένων επιπέδου Τµήµατος. Η προκήρυ-
ξη προβλέπεται να τυγχάνει ευρύτατης δηµοσιότητας,
ώστε να εξασφαλίζεται η διαφανής δράση της διοίκη-
σης. Όλοι οι υπάλληλοι, όλων των δηµοσίων υπηρεσιών
και ΝΠΔΔ που πληρούν τους όρους του νόµου και της
προκήρυξης έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψη-
φιότητας. 
Ε) Μια άλλη εξίσου σηµαντική καινοτοµία είναι ότι το

πεδίο εφαρµογής δεν εµπεριέχει πλέον εξαιρέσεις, ό-
πως συνέβαινε µέχρι σήµερα. Όλοι οι υπάλληλοι του Δη-
µοσίου, των ΟΤΑ των ΝΠΔΔ - συµπεριλαµβανοµένου και
του ΟΓΑ που αποτελούσε εξαίρεση- των εκπαιδευτικών,
των υπαλλήλων της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και

Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας, των κληρικών,
των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των µόνιµων αγροτι-
κών ιατρών, των υπαλλήλων της Βουλής - σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της- και των δι-
οικητικών υπαλλήλων των Ανεξάρτητων Αρχών υπάγο-
νται στις ρυθµίσεις, χωρίς εξαιρέσεις, του νέου ενιαίου
και συνδεδεµένου βαθµολογίου – µισθολογίου που προ-
βλέπει διαφορετικό βασικό µισθό για κάθε βαθµό και α-
νώτατο ποσοστό προαγωγής επί των κρινοµένων από
βαθµό σε βαθµό, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική
ιεραρχική λειτουργική πυραµίδα του προσωπικού των
δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων.
Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού υπά-

γονται οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δος (ΕΝ.Π.Ε), οι υπάλληλοι των Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων, το προσωπικό των νοµικών προσώπων της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των ε-
ξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 63 του ν.3801/2009 (Α΄ 163) των λοιπών εκκλη-
σιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος
γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό. 
Εκτός του πεδίου εφαρµογής παραµένουν µόνο ειδι-

κές κατηγορίες προσωπικού, όπως συγκεκριµένα των δι-
καστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας,
των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, του κυρίου προσωπι-
κού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, των Ιατροδι-
καστών, των καθηγητών Πανεπιστηµίων πλήρους απα-
σχόλησης, των µελών Ε.Π. – Τ.Ε.Ι., των ερευνητών και
ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων, των καθηγητών Α-
νωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και Ανώτερων Εκκλησιαστικών
Σχολών, του επιστηµονικού ερευνητικού προσωπικού
Κ.Ε.Π.Ε., των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Υγείας, του προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
των Ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των Διπλω-
µατικών Υπαλλήλων, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της
Ελλάδος, των µουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-
νών, Θεσσαλονίκης και της Λυρικής Σκηνής, των µόνι-
µων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχων
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του
λιµενικού Σώµατος, του εκπαιδευτικού προσωπικού της
Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού και των υπαλλήλων του
κλάδου οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων του Υ-
πουργείου Εξωτερικών, στις οποίες λόγω των ειδικών
καθηκόντων ή την λειτουργία που ασκούν είναι ανορθο-
λογικό και θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του το-
µέα, στον οποίο υπηρετούν ή ασκούν το λειτούργηµά
τους, να ακολουθηθεί το σύστηµα βαθµολογικών προα-
γωγών και µισθολογικής εξέλιξης που προβλέπεται για
το υπόλοιπο προσωπικό του δηµοσίου και των φορέων
του.
ΣΤ) Μεταξύ άλλων µε το παρόν σχέδιο νόµου εισάγε-

ται σύστηµα βαθµολογικής διάρθρωσης του ανθρώπινου
δυναµικού που προβλέπει, για πρώτη φορά, ανώτατο πο-
σοστό προαγωγής επί των κρινοµένων από βαθµό σε
βαθµό. Για να διασφαλίσει, δηλαδή, τη λειτουργία του
νέου συστήµατος από την αναµενόµενη αντίρροπη δρά-
ση ισχυρών παθογόνων πρακτικών - που δηµιουργούν
φαινόµενα πληθωρισµού υπαλλήλων στα ανώτερα βαθ-
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µολογικά κλιµάκια και τελικώς φαινόµενα αντιστροφής
της ιεραρχικής βαθµολογικής οργάνωσης του ανθρώπι-
νου δυναµικού- θεσπίζει ανώτατα ποσοστά προαγόµε-
νων υπαλλήλων, κατά βαθµό, µε κλιµάκωση που αντι-
στοιχεί και αιτιολογείται µε βάση το οικείο επίπεδο ευθύ-
νης άσκησης των αρµοδιοτήτων και λειτουργικής συµβο-
λής στην εύρυθµη λειτουργία της οικείας υπηρεσίας ή
φορέα. Με αυτόν τον τρόπο παύει να υφίσταται η σηµε-
ρινή κατάσταση, στην οποία η πυραµίδα της βαθµολογι-
κής διάρθρωσης του ανθρώπινου δυναµικού είναι αντε-
στραµµένη σε σχέση µε την πυραµίδα ιεραρχικής διάρ-
θρωσης των υπηρεσιών ή φορέων, γεγονός που δηµι-
ουργεί σοβαρά προβλήµατα δυσλειτουργίας και απαξιώ-
νει τις αρχές της αξιοκρατίας αλλά και της ισότητας κα-
τά την εφαρµογή οποιουδήποτε επιµέρους συστήµατος
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. 
Επίσης, προβλέπεται η κατάργηση της αυτοδίκαιης µο-

νιµοποίησης των δοκίµων δηµοσίων υπαλλήλων και των
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου. Εφεξής γίνεται µόνο µε κρίση του οικείου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου µετά από αξιολόγηση της από-
δοσης του υπαλλήλου σε σχέση µε την επίτευξη στό-
χων, καθώς και της συµπεριφοράς και των προσωπικών
του ικανοτήτων.
Προβλέπεται ακόµη, για πρώτη φορά, η δυνατότητα α-

ναγνώρισης της προϋπηρεσίας και από τον ιδιωτικό το-
µέα των κρατών - µελών της ΕΕ για τη βαθµολογική και
µισθολογική ένταξη κατ’ ανώτατο όριο για επτά (7) έτη,
εφόσον έχει διανυθεί µε τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προ-
σόντα.
Η πρόβλεψη εφαρµογής ενός αξιοκρατικού συστήµα-

τος αξιολόγησης που, για πρώτη φορά, µετρά την από-
δοση υπηρεσιών και υπαλλήλων και δεν θα επιτρέπει τον
χαρακτηρισµό του συνόλου σχεδόν των υπαλλήλων ως
αρίστων, όπως συµβαίνει σήµερα, αποτελεί βασικό άξο-
να της παρούσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Το σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο στηρίζεται, κατά

κύριο λόγο, στην αντικειµενικοποιηµένη µέτρηση της α-
πόδοσης - τόσο της οργανικής µονάδας της οικείας υπη-
ρεσίας ή φορέα, όσο και του υπαλλήλου που δρα σε αυ-
τή- σε συνάρτηση αφ’ ενός µε το ιεραρχικό επίπεδο κα-
τάταξης της οικείας µονάδας αφ’ ετέρου µε τον οικείο
βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος, συνδέεται άµεσα µε το
σύστηµα βαθµολογικών προαγωγών και µε το σύστηµα
µισθολογικής εξέλιξης. 
Τέλος, καθιερώνει κλιµακούµενα αυστηρότερα κριτή-

ρια αξιολόγησης και στοχοθεσίας κατά βαθµό, καθώς και
για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης. Καθίσταται, δηλαδή,
η επίτευξη της απόδοσης και µάλιστα σε ιδιαίτερα υψη-
λό ποσοστό σε σχέση µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα,
βασική τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του δικαιώ-
µατος για κρίση και προαγωγή, καθώς και για επιλογή
για την κατάληψη θέσεων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέ-
δου διοίκησης, µε βάση το εκάστοτε ισχύον σύστηµα α-
νάδειξης προϊσταµένων των οργανικών µονάδων υπηρε-
σιών ή φορέων. 
Τελικά µε το σύστηµα αξιολόγησης επιτυγχάνεται

προπαντός η βελτίωση της µετρούµενης πλέον απόδο-
σης των δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων, αλλά και η δη-
µιουργία µίας δεύτερης λειτουργικής δοµής που στηρί-
ζεται στην αξιολογική διαβάθµιση, µε αντικειµενικότητα,
της απόδοσης. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα βαθµολο-
γικής διάρθρωσης και προαγωγών, λειτουργεί και ως σύ-
στηµα εξασφάλισης κινήτρων για τους ικανούς. Παύει ε-

πιτέλους το σύστηµα οικονοµικών απολαβών να λει-
τουργεί ασύνδετα και αυτόνοµα σε σχέση µε την απόδο-
ση της λειτουργίας της υπηρεσίας ή του φορέα ή του ίδι-
ου του προσωπικού, µε µόνο κριτήριο την παρέλευση
του απαιτούµενου χρόνου για τη µισθολογική εξέλιξη α-
πό κλιµάκιο σε κλιµάκιο, αλλά λειτουργεί ως σύστηµα κι-
νήτρων που συνδέεται άµεσα τόσο µε τη λειτουργική
πυραµίδα της οικείας υπηρεσίας ή φορέα, όσο και µε τη
µετρήσιµη απόδοση της λειτουργίας, σε οργανωτικό και
ατοµικό επίπεδο.
Με το προτεινόµενο σύστηµα αποτρέπονται αγκυλώ-

σεις του παρελθόντος που λειτούργησαν ως αντικίνητρα
στη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού
και οδήγησαν υποχρεωτικά στην µη αξιοποίηση των α-
ξιότερων στελεχών, αφού το βασικό κριτήριο προαγω-
γής ήταν η αρχαιότητα, δηλαδή ένα τυχαίο γεγονός, µέ-
σω του οποίου δηµιουργούνταν στο σύστηµα βαθµολογι-
κής οργάνωσης, ιεραρχική διαβάθµιση, χωρίς αυτή να
συνδέεται άµεσα µε συγκεκριµένο επιδιωκόµενο, δυνα-
µικό σκοπό αλλά αντιθέτως µε µία στατική έννοια, αυτή
της θέσεως. 
Με το παρόν σύστηµα η έννοια της ιεραρχικής οργά-

νωσης της λειτουργικής πυραµίδας, δηλαδή του βαθµο-
λογικού συστήµατος, συνδέεται άµεσα µε το δυναµικό
σκοπό της βελτιστοποίησης της απόδοσης των υπηρε-
σιών και φορέων, µε την επιλογή των αξιοτέρων, µέσα α-
πό ένα αξιοκρατικό και σε κάθε περίπτωση µη εξισωτικό
σύστηµα αξιολόγησης. Για την επίτευξη αυτού του απο-
τελέσµατος θεσµοθετείται σύστηµα βαθµολογικής διάρ-
θρωσης, το οποίο δεν αποκλείει κανέναν από την κατά-
ληψη καµίας θέσεως, υπό την προϋπόθεση της τήρησης
της πρόβλεψης σε σχέση µε τις υφιστάµενες εκπαιδευτι-
κές κατηγορίες. Δηµιουργεί δε κατά βαθµολογικό επίπε-
δο δεξαµενές στελεχών, από τις οποίες µπορούν να επι-
λεγούν, µε βάση το ισχύον κάθε φορά σύστηµα επιλογής
προϊσταµένων, οι ικανότεροι για την κατάληψη θέσεων
ευθύνης του αντίστοιχου επιπέδου, οι οποίοι µπορούν να
προταχθούν έναντι των υπολοίπων µε κριτήριο την από-
δοσή τους και όχι απλώς την αρχαιότητά τους. 
Η ιεραρχική οργάνωση της λειτουργικής πυραµίδας,

δηλαδή του βαθµολογικού συστήµατος, διασφαλίζεται
επίσης µε τη σύνδεση των βαθµολογικών προαγωγών µε
το σύστηµα οικονοµικών απολαβών και τη µισθολογική
εξέλιξη, αφού δίνεται η δυνατότητα συνεχούς µισθολο-
γικής εξέλιξης µόνο για όσους φθάσουν, µε βάση την α-
πόδοσή τους στον οικείο καταληκτικό βαθµό. Όσοι δεν
καταφέρουν να προαχθούν από βαθµό σε βαθµό σταµα-
τά η µισθολογική τους εξέλιξη µέχρι να επιτύχουν την
προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό. Κατά το χρόνο δε
υποχρεωτικής παραµονής στον οικείο βαθµό, η µισθολο-
γική εξέλιξη συναρτάται µε την απόδοση, διαφορετικά
δεν συντελείται.
Ζ) Aκόµη προβλέπεται η αντικειµενικοποίηση των κρι-

τηρίων για την επιλογή των µελών που συγκροτούν τα
συλλογικά όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δη-
µόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή
έργων, προκειµένου να διαφυλαχθεί το αίσθηµα διαφά-
νειας και αµεροληψίας στη δράση των συλλογικών ορ-
γάνων της διοίκησης. Για το λόγο αυτό και στις περιπτώ-
σεις που δεν προβλέπεται για τη νόµιµη συγκρότηση
συλλογικού οργάνου η εκλογή µέλους ή η υπόδειξη ή η
µοναδική ex officio συµµετοχή, αλλά δίνεται η δυνατότη-
τα σε όργανο της διοίκησης να επιλέξει ελευθέρως µε-
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ταξύ περισσότερων νόµιµων επιλογών, προβλέπεται η ε-
πιλογή να γίνεται δια κληρώσεως µεταξύ όλων εκείνων
που είναι δυνατόν κατά το νόµο να επιλεγούν ως µέλη
του οικείου συλλογικού οργάνου.
Η) Η αναγκαιότητα εφαρµογής του παρόντος σχεδίου

νόµου προκύπτει σε πρώτη φάση από τους δηµοσιονοµι-
κούς περιορισµούς που αντιµετωπίζει η χώρα. Από το
Μάιο του 2010, οπότε και ενεργοποιήθηκε ο µηχανισµός
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη
της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(ΔΝΤ), η ελληνική κυβέρνηση δεσµεύθηκε να υλοποιή-
σει, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαρθρωτικών ρυθµίσεων,
«ένα απλουστευµένο σύστηµα αποδοχών, µε στόχο την
εξοικονόµηση πόρων, που θα καλύπτει τους βασικούς µι-
σθούς και όλα τα επιδόµατα και θα ισχύει για όλους τους
εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα».
Στο πλαίσιο αυτό σηµαντικός περιορισµός στη διαµόρ-

φωση του νέου συστήµατος είναι οι δηµοσιονοµικοί πε-
ριορισµοί που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, καθώς το νέο σύ-
στηµα πρέπει να είναι αφ’ ενός βιώσιµο οικονοµικά και
αφ’ ετέρου να προσανατολίζεται στην εξοικονόµηση πό-
ρων, καθώς και στις υφιστάµενες δηµοσιονοµικές δυνα-
τότητες της χώρας. Πέραν όµως της κυβερνητικής δέ-
σµευσης, η θέσπιση του νέου συστήµατος προκύπτει ως
ανάγκη εξορθολογισµού της υφιστάµενης προβληµατι-
κής κατάστασης που έχει διαµορφωθεί ιδίως σε σχέση
µε το ισχύον, παρωχηµένο και σε κάποιες περιπτώσεις
αυθαίρετο, σύστηµα οικονοµικών απολαβών.
Συγκεκριµένα, η σηµερινή εικόνα του δηµόσιου τοµέα

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή εργασιακή ασφά-
λεια, η οποία έχει αποσυνδεθεί από την έννοια του υγι-
ούς εργασιακού ανταγωνισµού και συνδέεται ευθέως µε
εντεινόµενα φαινόµενα δυσκαµψίας τόσο στη λήψη α-
ποφάσεων όσο και στην παροχή υπηρεσιών. Στο γεγο-
νός αυτό πρέπει να προστεθεί η εντεινόµενη αδυναµία
να ευθυγραµµιστεί ο δηµόσιος τοµέας µε σύγχρονες τά-
σεις της αγοράς και κατά συνέπεια να προσελκύσει υψη-
λής στάθµης στελεχιακό δυναµικό από τον ιδιωτικό το-
µέα, παρόλο που υπάρχει σηµαντικός δείκτης ανεργίας,
µε αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση της ανταγωνιστι-
κότητας και απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού. Σε
αυτό το πλαίσιο, η αποσύνδεση του συστήµατος βαθµο-
λογικής διάρθρωσης αλλά και του συστήµατος αξιολό-
γησης από το σύστηµα οικονοµικών απολαβών, αποτελεί
ένα ακόµη ισχυρό αντικίνητρο για το ανθρώπινο δυναµι-
κό και έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη προσπάθειας για
µεγιστοποίηση του παραγόµενου αποτελέσµατος, τόσο
σε ατοµικό όσο και σε επίπεδο οργανικών µονάδων και
υπηρεσιών. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι,
επί σειρά ετών, επικρατούσε µία παράδοση πολλαπλα-
σιασµού των υπηρεσιακών µονάδων και των οργάνων
και φορέων µε αποτέλεσµα την ταχεία και χωρίς συντο-
νισµό ανάπτυξη των διοικητικών οργάνων. Αυτό, σε συν-
δυασµό µε αποσπασµατικές προσπάθειες αναµόρφωσης
του συστήµατος οικονοµικών απολαβών, οδήγησε σε α-
δυναµία εφαρµογής στρατηγικού προγραµµατισµού και
συνεπώς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη του δηµό-
σιου τοµέα.
Θ) Είναι ενδεικτικό ότι η νοµοθεσία που διαχρονικά

διέπει την οργανωτική και λειτουργική ιεραρχική δια-
στρωµάτωση του δηµόσιου τοµέα, καθώς και τις αµοιβές
χαρακτηρίζεται από έλλειψη επιτελικής σχεδίασης και
στρατηγικής δράσης. Αναλυτικότερα, κατά την εφαρµο-
γή του πρώτου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 1811/1951) ο µι-

σθός των δηµοσίων υπαλλήλων ήταν άµεσα συνδεδεµέ-
νος µε το βαθµό που αυτός καταλάµβανε. Σε κάθε βαθµό
της ιεραρχίας αντιστοιχούσε ένας βασικός µισθός, ενώ η
µισθολογική εξέλιξη προϋπέθετε την αντίστοιχη εξέλιξη
από τον έναν βαθµό στον αµέσως επόµενο. 
Στη συνέχεια, κατά την πρώτη προσπάθεια για την κα-

θιέρωση ενιαίου µισθολογίου, ψηφίστηκε ο ν.1505/1984,
µε τον οποίο επιχειρήθηκε η αποσύνδεση του βασικού
µισθού του υπαλλήλου από τη βαθµολογική του εξέλιξη.
Έτσι ο συγκεκριµένος νόµος επέτρεπε την απρόσκοπτη,
µε βάση το χρόνο υπηρεσίας, µισθολογική εξέλιξη, χω-
ρίς καµία σύνδεση µε την απόδοση των υπηρεσιών και
των υπαλλήλων. Ακολούθως, µε το ν. 1586/1986 καθιε-
ρώθηκαν πέντε κατηγορίες εκπαίδευσης για τις θέσεις
προσωπικού στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (Πανεπιστη-
µιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
και Ειδικών Θέσεων) και µια βαθµολογική κλίµακα τριών
βαθµών (Α, Β, Γ) για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και
δύο βαθµών (Γ και Δ) για την κατηγορία υπαλλήλων ΥΕ,
για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Με τον ν. 2470/1997 τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.)

των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
ορίστηκαν σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της κάθε
µίας κατηγορίας εκπαίδευσης εξελίσσονταν σε δεκαο-
κτώ (18) µισθολογικά κλιµάκια. Η µισθολογική εξέλιξη
των υπαλλήλων ήταν αυτόµατη και ανάλογη µε τα χρό-
νια υπηρεσίας και την κατηγορία στην οποία εντάσσο-
νταν βάσει των τυπικών τους προσόντων.
Επόµενη µεταρρυθµιστική προσπάθεια ήταν η ψήφιση

του Υπαλληλικού Κώδικα, µε το ν. 2683/1999. Το βαθµο-
λόγιο που καθιερώθηκε µε τον νόµο αυτό βασίζονταν
στο µικτό σύστηµα ιεραρχίας, που συνδύαζε τα µέχρι τό-
τε εφαρµοζόµενα συστήµατα της κινητής και της πάγιας
ιεραρχίας. Συγκεκριµένα, η ιεραρχία ήταν κινητή στο ε-
πίπεδο των τµηµάτων και πάγια στο επίπεδο των Διευ-
θύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Ειδικότερα, στο
πλαίσιο του µικτού αυτού συστήµατος προαγωγικής εξέ-
λιξης, ορισµένοι από τους νέους βαθµούς (Ε' - Α') ήταν
ενιαίοι και κατά συνέπεια η προαγωγή από βαθµό σε
βαθµό γίνονταν ακώλυτα, ενώ για τους βαθµούς του Δι-
ευθυντή και του Γενικού Διευθυντή δηµιουργήθηκε πάγια
ιεραρχία που βασίζονταν στη σύνδεση βαθµού, θέσης
και καθηκόντων. Ωστόσο, ούτε µε τις διατάξεις του εν
λόγω Υπαλληλικού Κώδικα καθιερώθηκε σύνδεση της
βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης, πολύ δε περισ-
σότερο σύνδεση της απόδοσης µε τη βαθµολογική προα-
γωγή και µισθολογική εξέλιξη. 
Ακολούθως, µε το ν. 3205/2003 καθιερώθηκε το υφι-

στάµενο σύστηµα αµοιβών, µε το οποίο ορίζονται δεκαο-
κτώ (18) µισθολογικά κλιµάκια για κάθε κατηγορία υπαλ-
λήλων (ΠΕ, TE, ΔΕ, YE), στην οποία εντάσσονται σύµ-
φωνα µε τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τον
διορισµό τους. Με το συγκεκριµένο νόµο ενσωµατώθη-
καν στο βασικό µισθό το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, το
επίδοµα εξοµάλυνσης και µέρος του κινήτρου απόδοσης
του τότε ισχύοντος µισθολογίου, ενώ αυξήθηκε το επί-
δοµα θέσης ευθύνης. Ακόµη, ο υπολογισµός των αποδο-
χών συνδέθηκε µε σταθερούς συντελεστές του βασικού
µισθού των µισθολογικών κλιµακίων όλων των υπολοί-
πων κατηγοριών µε τον βασικό µισθό των κλιµακίων της
YE κατηγορίας και κάθε υπάλληλος που ενέπιπτε και ε-
µπίπτει στις ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νόµου, εξελισ-
σόταν - µέχρι του χρονικού σηµείου του «παγώµατος»
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της ωρίµανσης των µισθολογικών κλιµακίων, που προ-
βλέφθηκε µε το ν.3986/2011 (Α΄ 152)- στα µισθολογικά
κλιµάκια της κατηγορίας όπου ανήκε και ανήκει, µε εισα-
γωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο. Επιπλέον, οι νόµοι
3336/2005, 3453/2006, 3554/2007, 3670/2008,
3758/2009, 3833/2010, 3845/2010 και 3899/2010 περι-
λαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος των τροποποιήσεων
του ν.3205/2003, και αφορούν τις αναθεωρήσεις αυτού,
τη διαµόρφωση εισοδηµατικής πολιτικής για κάθε έτος
και τις αναθεωρήσεις δηµοσιονοµικού χαρακτήρα για
την ελληνική οικονοµία. Τέλος µε µια σειρά από κοινές
υπουργικές αποφάσεις έγινε επέκταση των διατάξεων
του Μέρους Α΄ του ν. 3205/2003 σε επιπλέον οµάδες υ-
παλλήλων του δηµόσιου τοµέα (ιατροί ΙΚΑ, εκπαιδευτι-
κοί Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
κ.λπ.).
Ειδικότερα, για την άσκηση επιδοµατικής πολιτικής

πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτή προσδιορίζεται κατ’ αρ-
χήν στο άρθρο 8 του ν.3205/2003 και στη συνέχεια
στους ν.3833/2010, ν.3845/2010, καθώς και σε µια σειρά
από κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν
το ύψος και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδοµάτων
συγκεκριµένων κατηγοριών υπαλλήλων (π.χ. ΔΙΒΕΕΤ,
ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΕΔΑΚ κλπ). Δηλαδή, η θέσπιση µισθών
και επιδοµάτων των υπαλλήλων του Δηµόσιου Τοµέα
διέπεται διαχρονικά από µια σειρά νοµοθετηµάτων, υ-
πουργικών αποφάσεων ή ακόµα και επεκτάσεων, τροπο-
ποιήσεων του αρχικού θεσµικού πλαισίου. Η τελευταία
σηµαντική αλλαγή στο σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης
των υπαλλήλων επήλθε µε τον ν. 3260/2004, µε τον ο-
ποίο ανακαθορίστηκε η βαθµολογική κλίµακα, που περιε-
λάµβανε πέντε (5) βαθµούς οργανικά ενιαίους (Ε’-Α’).
Παράλληλα, καθιερώθηκε το σύστηµα κινητής ιεραρχίας
µε την κατάργηση των βαθµών του διευθυντή και του γε-
νικού διευθυντή. Στη συνέχεια, η εν λόγω βαθµολογική
κλίµακα ενσωµατώθηκε στις ρυθµίσεις του ισχύοντος Υ-
παλληλικού Κώδικα, µε τον ν. 3528/2007.
Ι) Με βάση τα προαναφερόµενα και ειδικότερα ως

προς το ισχύον αποσπασµατικό και σε πολλές περιπτώ-
σεις αυθαίρετο και ανορθολογικό σύστηµα µισθολογικής
εξέλιξης, συµπεραίνεται ότι χρήζει άµεσης και επιτακτι-
κής αλλαγής. Συγκεκριµένα, το σύνολο των νοµοθετη-
µάτων που αφορούν στο σύστηµα µισθολογικής εξέλι-
ξης των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, ουδέποτε απο-
τέλεσαν µέρος κάποιας ευρύτερης ανάπτυξης του αν-
θρώπινου δυναµικού του. Κάθε προσπάθεια αναµόρφω-
σης του συστήµατος αµοιβών, ήταν τακτικού χαρακτήρα
και αντιµετωπίστηκε αποσπασµατικά, χρειάστηκε δε
πολλές φορές να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί. Αποτέ-
λεσµα των ανωτέρω παρεµβάσεων είναι σήµερα να πα-
ρατηρούνται ανισότητες µεταξύ των συνολικών αµοιβών
υπαλλήλων που εργάζονται σε διαφορετικά υπουργεία ή
ακόµα και µεταξύ διαφορετικών οµάδων υπαλλήλων που
εργάζονται στο ίδιο υπουργείο. Επιπλέον τόσο ο σχεδια-
σµός όσο και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφο-
ρούν στο σύστηµα αµοιβών δεν συνδέονται µε ένα απο-
τελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης του προσωπικού, α-
νταµοιβής της εργασίας βάσει του αποτελέσµατος, πα-
ρακίνησης και προσέλκυσης ικανού στελεχιακού δυναµι-
κού, ενώ επίσης δεν λαµβάνουν συχνά υπόψη τους τις α-
ναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες.
Ειδικότερα, ο βασικός µισθός, όπως αυτός ορίζεται α-

πό την υφιστάµενη νοµοθεσία, βασίζεται σε ένα σταθε-
ρό συντελεστή από τον οποίο προκύπτει ο βασικός µι-

σθός κάθε κατηγορίας βάσει του εισαγωγικού µισθού
της κατηγορίας ΥΕ. Επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό
της υφιστάµενης δοµής του µισθολογίου είναι η σύνδε-
ση της µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων µε το επί-
πεδο εκπαίδευσή τους και µε τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Όσον αφορά στα εισαγωγικά µισθολογικά κλιµάκια µε-
ταξύ των τεσσάρων κατηγοριών εκπαίδευσης διαπιστώ-
νεται µειούµενη αύξηση στους βασικούς µισθούς. Συγκε-
κριµένα η σχέση µεταξύ του βασικού µισθού ενός υπαλ-
λήλου ΔΕ στο 18ο µισθολογικό κλιµάκιο και υπαλλήλου
ΥΕ στο ίδιο ΜΚ ανέρχεται σε 1,17, ενώ η αντίστοιχη α-
ναλογία µεταξύ ΠΕ και ΤΕ είναι 1,05. Τούτο πρακτικά ση-
µαίνει ότι σύµφωνα µε το ισχύον µισθολόγιο δεν αµείβε-
ται ικανοποιητικά η γνώση ενός νεοεισερχόµενου υπαλ-
λήλου µε υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα σε σχέση
µε έναν υπάλληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ανωτέ-
ρω αδυναµία του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για
ουσιαστική διαφοροποίηση στην ανταµοιβή των νεοπρο-
σληφθέντων υπαλλήλων µε ανώτερα τυπικά προσόντα
(κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ), συντηρείται και στα επόµενα µι-
σθολογικά κλιµάκια (17ο – 1ο ΜΚ), δεδοµένου ότι οι
βασικοί µισθοί όλων των άλλων ΜΚ των κατηγοριών ΔΕ,
ΤΕ και ΠΕ προσδιορίζονται µε βάση το βασικό µισθό του
αντίστοιχου ΜΚ της ΥΕ κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµε-
νο µε έναν σταθερό συντελεστή (άρθρο 7 του
ν. 3205/2003).
Στη συνέχεια, εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ εισαγωγι-

κού (18ο ΜΚ) και καταληκτικού βασικού µισθού (1ο ΜΚ),
παρατηρούµε ότι αυτή δε διαφοροποιείται σηµαντικά µε-
ταξύ των εκπαιδευτικών κατηγοριών. Συγκεκριµένα η εν
λόγω σχέση για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ ανέρχεται
στο 1,69, ενώ ελάχιστη διαφοροποίηση έχει θεσµοθετη-
θεί για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ (1,70). Συνεχίζοντας
τη σύγκριση της σχέσης των υπολοίπων µισθολογικών
κλιµακίων (17ο - 2ο ΜΚ) µε το καταληκτικό, η µεταξύ
τους σχέση συνεχίζεται να διαφοροποιείται ελάχιστα
µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης. Ως
εκ τούτου συµπεραίνεται ότι η αύξηση του βασικού µι-
σθού σε σύγκριση µε τον εισαγωγικό, διαφοροποιείται ε-
λάχιστα ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ είναι σαφώς ε-
ξαρτώµενη από τα χρόνια υπηρεσίας του εκάστοτε υ-
παλλήλου Επιπλέον, το υφιστάµενο µισθολόγιο έχει κα-
θιερώσει ένα κοινό συντελεστή ωρίµανσης (εξέλιξης µε-
ταξύ διαφορετικών µισθολογικών κλιµακίων) µεταξύ των
διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών. Συγκεκριµένα,
ο µέσος όρος ποσοστιαίας µεταβολής για το σύνολο των
µισθολογικών κλιµακίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης κυ-
µαίνεται µεταξύ 3,18% (στην ΔΕ) και 3,15% (στην ΠΕ),
γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η
δυνατότητα γρηγορότερης εξέλιξης ενός υπαλλήλου µε
υψηλότερα τυπικά προσόντα.
Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται ότι η θεσµοθέτηση

του ν. 3205/2003 και των τροποποιήσεων και επεκτάσε-
ών του καθιέρωσε την µισθολογική εξέλιξη των υπαλλή-
λων βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης και των ετών υπη-
ρεσίας τους. Η καταρχήν συσχέτιση του βασικού µισθού
των υπαλλήλων µόνο µε τα δύο αυτά κριτήρια έρχεται
σε σύγκρουση µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, σύµφωνα
µε την οποία θέσεις ίσης αξίας από πλευράς παραγόµε-
νου αποτελέσµατος, θα πρέπει να αµείβονται στα ίδια ε-
πίπεδα, όπως προβλέπει η συνθήκη της Ρώµης του 1957,
όταν αναφέρεται σε µια από τις θεµελιώδεις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια της «ίσης αµοιβής για
εργασία ίσης αξίας».
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Η µισθολογική εξοµοίωση των υπαλλήλων που επιτυγ-
χάνουν οριακή απόδοση, µε εκείνους που έχουν άριστη
απόδοση, αποτελεί ένα ακόµα µειονέκτηµα του υφιστά-
µενου µισθολογίου. Για τους πρώτους το σύστηµα ενι-
σχύει την αδράνεια και την αδιαφορία για το αποτέλε-
σµα, καθώς δεν συνεπάγεται καµία επίπτωση στις αµοι-
βές. Αντίθετα για τους υπαλλήλους µε άριστη απόδοση,
το µισθολογικό σύστηµα λειτουργεί ως αντικίνητρο πα-
ραγωγικότητας, εφόσον πουθενά δεν συνδέει την αµοι-
βή µε την απόδοση, την προσφορά και την αναγνώριση
της υψηλής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
τους.
Κ) Στο ισχύον σύστηµα αµοιβών που διέπει τον δηµό-

σιο τοµέα, σηµαντική παράµετρος αποτελούν τα διάφο-
ρα επιδόµατα. Τα επιδόµατα αυτά προσδιορίζονται κατ’
αρχήν στο άρθρο 8 του ν. 3205/2003, σύµφωνα µε το ο-
ποίο ορισµένα επιδόµατα χορηγούνται υπό προϋποθέ-
σεις στο σύνολο των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα α-
νεξαρτήτως ειδικότητας και φορέα που υπηρετούν. Τέ-
τοια επιδόµατα είναι:

• Οικογενειακή παροχή
• Μεταπτυχιακών σπουδών
• Επίδοµα θέσης ευθύνης
• Δυσµενών συνθηκών 
• Ειδικών συνθηκών εργασίας (ενοποίηση επιδοµάτων

ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργα-
σίας)

• Προβληµατικών και παραµεθόριων περιοχών
• Προσωπική διαφορά
• Επιδόµατα εορτών και αδείας
Επιπλέον των ανωτέρω επιδοµάτων έχει θεσπιστεί το

κίνητρο απόδοσης το οποίο καταβάλλεται στο σύνολο
του προσωπικού (µέχρι τον ν. 3986/2011 που µείωσε το
εν λόγω επίδοµα, οριζόντια, για όλο το προσωπικό, κατά
50%), ενώ στο άρθρο 8 του ν. 3205/2003 θεσπίζονται ε-
πιδόµατα, τα οποία χορηγούνται ως πρόσθετη αµοιβή σε
ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων λόγω της ιδιαιτερότη-
τας που παρουσιάζει η φύση της παρεχόµενης εργασίας
τους. Αυτά αφορούν ενδεικτικά:

• το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης
• το επίδοµα Νοσοκοµειακό και τροφής
• το επίδοµα Ειδικής απασχόλησης για το προσωπικό

των ΟΤΑ α’ βαθµού
• το επίδοµα µεταφραστών – διερµηνέων
• το επίδοµα Πληροφορικής
• το επίδοµα Αρχαιολογικών Ερευνών
• το επίδοµα Ειδικής απασχόλησης (εκπαιδευτικών)
• το επίδοµα Ειδικά επιδόµατα (Μειονοτικών σχολείων,

ειδικής αγωγής)
• το επίδοµα υψηλού βαθµού ευθύνης και ασφάλειας

του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(ΕΥΠ)

• το επίδοµα αντισταθµίσµατος διαχειριστικών λαθών
• το ειδικό επίδοµα προσωπικού σωφρονιστικών και α-

ναµορφωτικών καταστηµάτων
• το ειδικό επίδοµα ραδιενέργειας 
• το επίδοµα ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νοµαρ-

χιακών Αυτοδιοικήσεων
• το επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας στους ια-

τρούς υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµους αγροτικούς ια-
τρούς, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα α-
γροτικά ιατρεία

• η αποζηµίωση που χορηγείται στο φυλακτικό προσω-
πικό των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και

στο προσωπικό φρούρησης σωφρονιστικών καταστηµά-
των του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για κάθε ηµέρα απα-
σχόλησης πέραν του πενθηµέρου

• τα έξοδα κίνησης και έξοδα ιατρείων για την αντιµε-
τώπιση πραγµατικών δαπανών των µόνιµων και συµβασι-
ούχων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ

• η αποζηµίωση για πρόσθετη απασχόληση του προσω-
πικού Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

• το ειδικό επίδοµα στους υπαλλήλους του Υπουργεί-
ου Πολιτισµού που υπηρετούν στη νήσο Δήλο

• το ειδικό επίδοµα στο Προσωπικό Ειδικών Υπηρεσιών
(Διαχειριστικών Αρχών) για τη διαχείριση και εφαρµογή
ΕΠ (ν. 2860/2000)

• το ειδικό επίδοµα στο Προσωπικό Υπηρεσιών Δηµο-
σίων Έργων (ν. 2819/2000)

• το επίδοµα των υπαλλήλων ΕΦΕΤ (ν. 2965/2001)
• το επίδοµα προς τους υπαλλήλους του Δηµοσίου και

των ΝΠΔΔ τακτικούς και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής
περιοχής (ν. 2606/1998)

• τα επιδόµατα µηχανικών, γεωτεχνικών κλπ.
Στα ανωτέρω προστίθεται ορισµένα επιδόµατα τα ο-

ποία έχουν θεσπιστεί από µια σειρά από κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις και αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες
υπαλλήλων που υπηρετούν σε συγκεκριµένα υπουρ-
γεία/φορείς, καταβάλλονται δε στο σύνολο του προσω-
πικού εκάστου υπουργείου ανεξαρτήτως ειδικότητας και
συνήθως παρουσιάζουν διακυµάνσεις, βάσει του µισθο-
λογικού κλιµακίου που ανήκουν οι υπάλληλοι. Ενδεικτι-
κά αναφέρονται τα εξής:

• ειδικό επίδοµα υπαλλήλων υπουργείου Εσωτερικών
• ειδικό επίδοµα υπαλλήλων υπουργείου Εξωτερικών 
• ΔΙΒΕΕΤ (Δικαιώµατα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσό-

δων και Τελών) προς εφοριακούς, δηµοσιονοµικούς υ-
παλλήλους του ΓΚΛ και υπαλλήλους Ελεγκτικού Συνε-
δρίου,

• ΔΕΤΕ (Δικαιώµατα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργα-
σιών) προς τους τελωνιακούς και τους υπαλλήλους Ε-
θνικού Οργανισµού Φαρµάκων,

• ΔΕΧΕ (Δικαιώµατα Εκτέλεσης Χηµικών Εργασιών)
προς τους υπαλλήλους του Γενικού Χηµείου του Κρά-
τους,

• ΔΕΔΑΚ (Δικαιώµατα ελέγχου αποθήκευσης καυσί-
µων) προς τους υπαλλήλους Διεύθυνσης Ελέγχου Διακί-
νησης και Αποθήκευσης καυσίµων (πετρελαιοειδών
προϊόντων) κ.λπ..
Τέλος, µε τους νόµους που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο ε-

φαρµογής έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση της
κρίσης (ν. 3833/2010, ν.3845/2010) εφαρµόστηκε µείωση
του ύψους της πλειοψηφίας των ανωτέρω επιδοµάτων.
Όπως συµπεραίνεται από τα ανωτέρω, οι ρυθµίσεις

που καθορίζουν το είδος, το ύψος και τις προϋποθέσεις
χορήγησης των διαφόρων επιδοµάτων, περιλαµβάνονται
σε µια σειρά από νοµοθετήµατα, καθιστώντας το σύστη-
µα επιδοµάτων πολύπλοκο και κατακερµατισµένο. Είναι
προφανές ότι το πλήθος των επιδοµάτων τα οποία χορη-
γούνται σήµερα σε όλους τους υπαλλήλους του δηµόσι-
ου τοµέα ή σε ειδικές κατηγορίες αυτών, είναι υπερβολι-
κά µεγάλο. Επίσης, η επιδοµατική πολιτική είναι αποσπα-
σµατική και φαίνεται ότι αναπτύχθηκε χωρίς σύστηµα
και στρατηγική και δίχως να λαµβάνει υπόψη της τις εξε-
λίξεις στην αγορά εργασίας. Το σύνολο των επιδοµάτων
δεν διαφοροποιείται βάσει ποιοτικών κριτηρίων όπως εί-
ναι τα τυπικά προσόντα και οι δεξιότητες των υπαλλή-

6



λων, η σύνδεση της αµοιβής µε την εργασία, το σύστηµα
αξιολόγησης των υπαλλήλων, η σπουδαιότητα του ρό-
λου ή της θέσης που ασκούν. Χαρακτηριστικό είναι το κί-
νητρο απόδοσης, η χορήγηση του οποίου φαίνεται ότι
δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του, δεδοµένου ότι καταβάλ-
λεται σε όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από την α-
ξιολόγηση της απόδοσής τους. Αντιθέτως µοναδικό κρι-
τήριο για την χορήγηση των επιδοµάτων φαίνεται να εί-
ναι η ενίσχυση των αµοιβών των υπαλλήλων. 
Με τον τρόπο αυτό, η απουσία κεντρικής θεσµοθέτη-

σης των τακτικών επιδοµάτων των υπαλλήλων του δηµό-
σιου τοµέα και η έλλειψη συστήµατος συσχέτισης των ε-
πιδοµάτων µε τα παραγόµενα αποτελέσµατα, οδήγησε
σταδιακά σε εµφάνιση ανισότητας µεταξύ των αµοιβών
που χορηγούνται από κάθε υπουργείο / φορέα τόσο ως
προς το ύψος αυτών, όσο και ως προς τα κριτήρια που
χρησιµοποιούνται για τη χορήγησή τους. Τέλος σηµειώ-
νεται ότι η υφιστάµενη πολιτική επιδοµάτων παρουσιά-
ζει σηµαντικές αδυναµίες αναφορικά µε τον κοινωνικό
της χαρακτήρα δεδοµένου ότι επιδόµατα όπως η οικογε-
νειακή παροχή θεωρούνται αρκετά χαµηλά.
Άλλος βασικός πυλώνας του προτεινόµενου σχεδίου

νόµου είναι οι ρυθµίσεις για την εργασιακή εφεδρεία µε
διαφανή, αντικειµενικά και απροσωπόληπτα κριτήρια.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε να υπάρχει το µικρότερο
δυνατό κοινωνικό κόστος και να οδηγούνται στην εφε-
δρεία εκείνοι που έχουν συγκριτικά τις περισσότερες
προϋποθέσεις να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της νέ-
ας αυτής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν
και ελήφθησαν υπόψη διάφορες προτάσεις για την εργα-
σιακή εφεδρεία µεταξύ των οποίων και οι προτάσεις της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου για την

εργασιακή εφεδρεία τίθεται σε εφαρµογή το µέτρο της
εργασιακής εφεδρείας, όπως αυτό προβλέπεται στο Με-
σοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και
στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015». Με το µέτρο αυτό τηρούνται οι
δεσµεύσεις της χώρας έναντι των εταίρων δανειστών
για την ένταξη 30.000 εργαζοµένων του δηµόσιου το-
µέα, την εξοικονόµηση 300 εκ. ευρώ εντός του 2012 και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη του 2011. 
Κατά τη δεύτερη φάση 2012-13 προβλέπεται η διαδι-

κασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρµοδιοτήτων
και του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών στο πλαί-
σιο και των ευρηµάτων της πρόσφατης µελέτης του ΟΟ-
ΣΑ για την ελληνική δηµόσια διοίκηση µε στόχο τη µείω-
ση των υφιστάµενων υπηρεσιακών µονάδων (όχι των θέ-
σεων του υπηρετούντος προσωπικού) κατά περίπου
30%. Η αξιολόγηση θα γίνει µε αξιοποίηση της Τεχνικής
Βοήθειας της Ε.Ε., µε τη συµµετοχή εξωτερικών εµπει-
ρογνωµόνων και του ΟΟΣΑ. 
Τα κύρια οφέλη από τις πιο πάνω διατάξεις είναι ότι

διασφαλίζονται άµεσα οργανωτικά, λειτουργικά και δη-
µοσιονοµικά αποτελέσµατα προς τη κατεύθυνση του
στρατηγικού στόχου που είναι ο περιορισµός του κρά-
τους και η µείωση της δηµόσιας δαπάνης, ενώ παράλλη-
λα για το µεγαλύτερο αριθµό των υπαγοµένων στο νέο
καθεστώς, η εφεδρεία δεν οδηγεί στην αβεβαιότητα της
ανεργίας αλλά στη σιγουριά της συνταξιοδότησης. 
Επίσης µε τις εν λόγω διατάξεις δεν προκαλείται εκτε-

ταµένη αναστάτωση στο προσωπικό της Δηµόσιας Διοί-
κησης και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Τέλος, δεν α-

παιτεί (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή απο-
ζηµίωσης απόλυσης που δηµοσιονοµικά θα ήταν ιδιαίτε-
ρα δυσµενής. 
Οι δράσεις που προωθούνται µε τη θέσπιση των διατά-

ξεων για την εργασιακή εφεδρεία είναι οι ακόλουθες: 
Σύµφωνα µε την 1η δράση οι εργαζόµενοι στο Δηµό-

σιο και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δηµόσιου τοµέα, µε συµ-
βάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έως
το τέλος του έτους 2013 αποκτούν δικαίωµα εξόδου µε
πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά
το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόµενοι συντα-
ξιοδοτούνται µε πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας
δεν θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρεί-
ας.. 
Η δεύτερη δράση προβλέπει ότι οι υπάλληλοι του δη-

µοσίου και των ΝΠΔΔ µε σχέση δηµοσίου δικαίου, οι ο-
ποίοι έως το τέλος του 2013 αποκτούν δικαίωµα εξόδου
µε πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθε-
στώς προστασίας αφού προηγουµένως τερµατιστεί η υ-
παλληλική τους σχέση µε κατάργηση των οργανικών θέ-
σεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυ-
νταξιοδοτικής περιόδου οι παραπάνω υπάλληλοι λαµβά-
νουν πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται
από τη περίοδο του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Α-
πό τις ανωτέρω δύο δράσεις εκτιµάται ότι µπορεί να συ-
γκεντρωθεί αριθµός 18 - 20.000 εργαζοµένων.
Με την τρίτη δράση οι εργαζόµενοι µε σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα που καταργούνται και µέρος των εργαζο-
µένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που α-
πορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται τίθενται
σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί
υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόµενοι που διαθέ-
τουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις επαναπροσλαµβάνο-
νται το ταχύτερο δυνατόν µε βάση τα όσα προβλέπονται
στο σχετικό π.δ.. Θα δηµιουργηθούν ειδικά προγράµµα-
τα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους
εργαζόµενους παραµείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. 
Από τη δράση αυτή εκτιµάται ότι µπορεί να συγκε-

ντρωθεί αριθµός περίπου 1.000 εργαζοµένων.
Σύµφωνα µε την τέταρτη δράση καταργείται το προνο-

µιακό καθεστώς που έχει δοθεί σε δηµοσίους υπαλλή-
λους και λοιπούς εργαζοµένους που έχουν ήδη δικαίωµα
πλήρους σύνταξης να παραµείνουν στην ενεργό υπηρε-
σία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής απο-
χώρησης και οι εργαζόµενοι αυτοί συνταξιοδοτούνται ά-
µεσα. 
Η πέµπτη δράση προβλέπει ταχεία διαδικασία εντοπι-

σµού υπηρεσιακών µονάδων φορέων της κεντρικής κυ-
βέρνησης που δεν έχουν λόγω ύπαρξης ή διαθέτουν πο-
λύ µεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η σχε-
τική διάταξη προβλέπει ότι το προσωπικό που υπηρετεί
στις υπό κατάργηση υπηρεσιακές µονάδες ή πλεονάζει
είτε θα αποδεχθεί τη µετάθεσή του σε άλλες υπηρεσίες
είτε θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργη-
σης της οργανικής του θέσης. Παράλληλα σύµφωνα µε
την έκτη δράση συνεχίζεται µε εντατικό ρυθµό η ανα-
διάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχω-
νεύονται. Ειδικά ως προς την αξιολόγηση του προσωπι-
κού η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το
πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει και δεν θα είναι
δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις
στο δηµόσιο τοµέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας
και σε προγράµµατα επανακατάρτισης και εναλλακτικής
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κοινωνικής απασχόλησης. Από τις δράσεις 5 και 6 εκτι-
µάται ότι µπορεί συγκεντρωθεί αριθµός περίπου 6-7.000
εργαζοµένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Επί του άρθρου 1
Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων Δηµοσίου 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ό-
τι ο χρόνος της διαθεσιµότητας λόγω επικείµενης συ-
νταξιοδότησης, στην οποία τίθεται ο υπάλληλος, λογίζε-
ται συντάξιµος και προσµετράται στην λοιπή συντάξιµη
υπηρεσία του. Κατά τον χρόνο αυτό ο υπάλληλος εξακο-
λουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική α-
σφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη στους οι-
κείους φορείς στους οποίους ήταν ασφαλισµένος κατά
τον χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιµότητα. Το Δηµόσιο κα-
ταβάλλει για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα τις ει-
σφορές ασφαλισµένου και εργοδότη (όπου προβλέπε-
ται) στους ανωτέρω φορείς. Οι εισφορές αυτές υπολογί-
ζονται επί των συνταξίµων αποδοχών τις οποίες ελάµβα-
νε ο υπάλληλος κατά τον χρόνο που τέθηκε σε διαθεσι-
µότητα και για τον λόγο αυτό λαµβάνονται υπόψη και
για τον υπολογισµό της σύνταξης του υπαλλήλου.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 και προκειµένου να απο-

φευχθεί η δαπάνη που θα προκαλείτο σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού από την εφαρµογή – επέκταση
του νέου µισθολογίου τόσο στους αποχωρούντες µετά
την 1.11.2011 υπαλλήλους όσο και στους ήδη συνταξι-
ούχους για τους οποίους η σχετική δαπάνη υπολογίστη-
κε σε 420.000.000 € και µε δεδοµένη την δυσχερή δηµο-
σιονοµική κατάσταση της Χώρας, ορίζεται ότι οι συντάξι-
µες αποδοχές που αποτελούν την βάση υπολογισµού
της σύνταξης για µεν τα πρόσωπα που έχουν αποχωρή-
σει από την υπηρεσία µέχρι 30.06.2011 παραµένουν ε-
κείνες που καθορίζονται από τον προηγούµενο µισθολο-
γικό νόµο (ν.3205/2003), όπως διαµορφώνονται κατά την
31.10.2011 σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες συνταξιοδο-
τικές διατάξεις, για δε τα πρόσωπα που έχουν αποχωρή-
σει ή αποχωρούν από 1.07.2011 και µετά παραµένουν ε-
κείνες που καθορίζονται από τον προηγούµενο µισθολο-
γικό νόµο (ν.3205/2003), όπως διαµορφώνονται κατά την
31.10.2011 σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες συνταξιοδο-
τικές διατάξεις και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 38 του ν.3986/2011 περί αναστολής των µισθο-
λογικών προαγωγών. Οι διατάξεις αυτές έχουν συγκε-
κριµένη χρονική διάρκεια µε ηµεροµηνία λήξεως την
31.12.2013. 
Με τις διατάξεις της παρ. 3 και προκειµένου να αποφευ-

χθούν ερµηνευτικά προβλήµατα, επαναδιατυπώνονται οι
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του  ν. 2084/1992  ό-
πως τροποποιηµένες µε τις διατάξεις της περίπτωσης  β΄
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 ισχύουν, ώστε
µόνον όσοι υπάλληλοι αποχωρούν µε αίτησή τους να µπο-
ρούν να συνταξιοδοτηθούν µε 15 έτη υπηρεσίας και τη
συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 επεκτείνονται οι διατάξεις

της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, µε τις οποίες
παρέχεται η δυνατότητα σε όσες άγαµες θυγατέρες α-
ναστέλλεται η καταβολή της πολιτικής ή στρατιωτικής
σύνταξής τους, λόγω ύπαρξης εισοδηµάτων, να διατη-
ρούν την υγειονοµική περίθαλψη του Δηµοσίου και σε ό-

σες από αυτές λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή συνταξιο-
δοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Σιδηροδρο-
µικών Υπαλλήλων. 
Με τις διατάξεις της παρ. 5 επαναδιατυπώνονται και

συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 66
του π.δ. 169/2007 όπως αυτές προστέθηκαν µε την παρ.
13 του άρθρου 1 του ν. 4002/2011 και ειδικότερα ορίζε-
ται ότι:

α) εκτός από τον υφιστάµενο περιορισµό για την ανά-
κληση των περιοριστικών πράξεων θεσπίζεται επίσης πε-
ριορισµός στην δυνατότητα ανάκλησης αναγνωριστικών
πράξεων και

β) καταγράφονται οι περιπτώσεις για τις οποίες θα
µπορεί να υπάρξει εξαίρεση από τον γενικό κανόνα.
Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 15

του π.δ. 169/2007 προβλέπεται προσαύξηση 3/35 επί του
µηνιαίου συνταξίµου µισθού του προσωπικού φύλαξης
φυλακών. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 6 ε-
πεκτείνεται το ευεργέτηµα και στο νέο κλάδο του προ-
σωπικού εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών
και θεραπευτικών καταστηµάτων κράτησης και των ιδρυ-
µάτων αγωγής ανηλίκων.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του

ν. 3865/2010 προβλέφθηκε η απόδοση στο Δηµόσιο των
ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύντα-
ξη που είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για
τους στρατιωτικούς που είχαν την ιδιότητα του οπλίτη
πενταετούς υποχρέωσης και του εθελοντή πενταετούς
υποχρέωσης, προκειµένου ο χρόνος της υπηρεσίας τους
µε την ιδιότητα αυτή να είναι συντάξιµος στο Δηµόσιο.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ.7 επαναδιατυ-
πώνονται οι αρχικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν.3865/2010 ώστε η απόδοση των κατά περίπτωση
εισφορών να περιλάβει εκτός από το Δηµόσιο και τα οι-
κεία µετοχικά ταµεία στα οποία θα αποδοθούν οι εισφο-
ρές οι οποίες έχουν παρακρατηθεί υπέρ του επικουρικού
ταµείου του ΙΚΑ.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 συµπληρώνονται και βελ-

τιώνονται νοµοτεχνικά οι διατάξεις που προβλέπουν την
µεταφορά ποσών αναλογικού ισοδύναµου από τις υπη-
ρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ελληνικό ασφαλιστι-
κό φορέα, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.
Οι διατάξεις της παρ. 9 είναι διευκρινιστικού χαρακτή-

ρα ως προς την ηµεροµηνία της πραγµατικής µεταφοράς
του αναλογιστικού ισοδύναµου που έχει ήδη µεταφερθεί
στο συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις διατάξεις της παρ. 10 και στο πλαίσιο της δηµο-

σιονοµικής εξυγίανσης, οι συντάξεις του Δηµοσίου µειώ-
νονται, ως ακολούθως:
α) Για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συµπληρώ-

σει το 55ο έτος της ηλικίας τους, µειώνεται κατά 40% το
τµήµα της σύνταξής τους που υπερβαίνει το ποσό των
1.000€. Η µείωση αυτή διακόπτεται τον επόµενο µήνα α-
πό εκείνο κατά τον οποίο συµπληρώνεται το 55ο έτος
της ηλικίας.
β) Για όσους δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία,

µειώνεται κατά 20% το τµήµα της σύνταξης που υπερ-
βαίνει το ποσό των 1.200€. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ καθορίζονται τα

πρόσωπα που εξαιρούνται από τις παραπάνω µειώσεις. 
Με τις διατάξεις της παρ. 11 ορίζεται η έκταση εφαρ-

µογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
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Επί του άρθρου 2
Ρύθµιση θεµάτων ασφαλιστικών φορέων

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται µείωση κατά
40% του ποσού της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα
1.000,00 ευρώ και χορηγείται στους συνταξιούχους κά-
τω των 55 ετών. Η ρύθµιση είναι αναγκαία λόγω της δα-
πάνης που προκαλεί στους ασφαλιστικούς οργανισµούς
κύριας ασφάλισης η λήψη σύνταξης σε τόσο µειωµένο
όριο ηλικίας .
Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης εξαιρούνται από

την ανωτέρω µείωση οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρα-
τος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή το επί-
δοµα απολύτου αναπηρίας, οι συνταξιούχοι που απο-
στρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας καθώς και
τα θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών .
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται µείωση κατά

20% του ποσού της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα
1.200 ευρώ και χορηγείται στους συνταξιούχους που
δεν εµπίπτουν στη µείωση που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1. Η µείωση αυτή θεσπίζεται ως συνεισφορά των
συνταξιούχων µε σχετικό ικανοποιητικό ύψος ποσού κύ-
ριας σύνταξης στον ασφαλιστικό τους φορέα. Από τη
µείωση αυτή εξαιρούνται για λόγους κοινωνικής δικαιο-
σύνης µόνο οι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας που
λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή το επίδοµα απο-
λύτου αναπηρίας καθώς και τα θύµατα τροµοκρατικών ε-
νεργειών.
Η µείωση τόσο στην ρύθµιση της παρ. 1 όσο και στη

ρύθµιση της παρ. 2, γίνεται στο ποσό που αποµένει µετά
την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συντα-
ξιούχων και της πρόσθετης εισφοράς της παραγράφου
11, του άρθρου 44, του ν. 3986/2011.
Με τις διατάξεις των παρ. 3 έως 5:
α) µειώνεται κατά ποσοστό 30% το τµήµα της µηνιαίας

επικουρικής σύνταξης που χορηγεί το ΕΤΕΑΜ , το οποίο,
µετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συ-
νταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13
του  άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), υπερβαίνει το
ποσό των 150 €. Η σύνταξη σε καµία περίπτωση , µετά
την ανωτέρω µείωση, δεν δύναται να υπολείπεται του
ποσού των 150,00 €,
β) µειώνεται κατά ποσοστό 15% η µηνιαία σύνταξη

που χορηγείται από τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, τους Τοµείς «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-
ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-
σης του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και το ΕΤΑΤ στους συνταξιού-
χους του που λαµβάνουν µόνο επικουρική σύνταξη, ενώ
η µηνιαία σύνταξη που χορηγείται από ΜΤΠΥ µειώνεται
κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρµογής της παρα-
γράφου 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄ 152),
προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συντα-
ξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το ΜΤΠΥ,
προτείνεται η µείωση κατά 50% του τµήµατος του µερί-
σµατός που, µετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαί-
νει τα 500 ευρώ µηνιαίως,
γ) η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1-5 αρχίζει την

1.11.2011 και τα εισπραττόµενα ποσά από τις ανωτέρω
αναφερόµενες µειώσεις αποτελούν πόρους των ανωτέ-
ρω φορέων – τοµέων . 
Με τις διατάξεις της παρ. 6: 
α) µειώνεται κατά 15% το εφάπαξ βοήθηµα που χορη-

γεί στους ασφαλισµένους του που εξήλθαν της υπηρε-
σίας από 1.1.2010 µέχρι και την 31.12.2010 ο Τοµέας
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και ο Κλάδος

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ. Για όσους
από τους ανωτέρω δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση
χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος η µείωση ανέρχεται
σε 25%,
β) στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµο-

σίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλ-
θουν της Υπηρεσίας, από 1.1.2011 και µετά, το ποσό του
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµ-
φωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κα-
τά ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοη-
θήµατος,
γ) στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Προσω-

πικού Εµπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή
θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 1.8.2011 και µετά το πο-
σό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγεί το Ταµείο αυτό,
σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, µειώνεται
κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.
Με την παράγραφο 7 αντικαθίσταται από την έναρξη ι-

σχύος της η παρ. 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 , µε
αποτέλεσµα από 1.8.2011 οι διατάξεις των παραγράφων
10 και 11 του ν. 3986/2011 να εφαρµόζονται και στο συ-
νολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης των συ-
νταξιούχων του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ, που λαµβάνουν
σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας. Κατά τα λοιπά, ισχύ-
ουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010
(Α΄115).
Με την παράγραφο 8 της προτεινόµενης ρύθµισης,

προβλέπεται η απόδοση έως τις 31.12.2011 της εισφο-
ράς υπέρ του ΟΑΕΔ την οποία καταβάλλουν οι ασφαλι-
σµένοι στο ΕΤΑΑ, ακόµη και στην περίπτωση κατά την ο-
ποία η εισφορά εν έχει εισπραχθεί έως την ηµεροµηνία
αυτή από το ΕΤΑΑ.
Με την παράγραφο 9 της προτεινόµενης ρύθµισης και

προκειµένου να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η υλοποίη-
ση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», προβλέπεται
η δυνατότητα, µέσω κοινής υπουργικής απόφασης που
θα καθορίζει κάθε σχετικό θέµα, να µεταφέρονται ετη-
σίως έως 35 εκατοµµύρια ευρώ από το Λογαριασµό Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Α-
σφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) για
τη χρηµατοδότηση του ως άνω προγράµµατος.

Επί του άρθρου 3
Θέµατα Μ.Τ.Π.Υ.

Με το σχέδιο της διάταξης του άρθρου αυτού, επιδιώ-
κεται η τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
των άρθρων 39 και 49 του π.δ. 422/81, προκειµένου αφ’
ενός µεν να εναρµονισθούν µε τη διαρκώς εξελισσόµενη
συνταξιοδοτική νοµοθεσία που ισχύει για το Δηµόσιο,
αφ’ ετέρου να προσαρµοστούν στις σηµερινές κοινωνι-
κές συνθήκες και απαιτήσεις της βιωσιµότητας του Τα-
µείου.
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παρ. 4 του άρ-

θρου 39 και δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονο-
µικών να καθορίζει τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικα-
σία πληρωµής µερισµάτων κατά µήνα. 
Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι διατάξεις του

άρθρου 49 του π.δ. 422/1981. Με τη µηνιαία καταβολή
του µερίσµατος επιτυγχάνεται µεγάλο οικονοµικό όφε-
λος για το Ταµείο, γιατί, στην περίπτωση της προκαταβο-
λής του τριµηνιαίου µερίσµατος, όταν απεβίωνε ο µερι-
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σµατούχος δεν υπήρχε δυνατότητα επιστροφής του πο-
σού των µερισµάτων που προεισέπραξε και η µεταβίβα-
ση του µερίσµατος σε τυχόν δικαιούχο, στο µειωµένο
ποσοστό του µερίσµατος, γίνεται από την εποµένη του
θανάτου τριµηνία, ενώ µε την τροποποίηση αυτή η µετα-
βίβαση του µερίσµατος θα γίνεται από τον επόµενο του
θανάτου µήνα. 
Από τη διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1

και 2 του ν. 3336/2005 δεν προκύπτει ότι η συµµετοχή
των επιδοµάτων και αποζηµιώσεων, που λαµβάνονται υ-
πόψη για τον κανονισµό του απονεµοµένου από το
ΜΤΠΥ µερίσµατος, θα πρέπει να είναι ανάλογη του χρό-
νου που κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές επ’ αυτών ο
µέτοχος, αλλά η συµµετοχή αυτών στον κανονισµό του
µερίσµατος τελεί υπό την προϋπόθεση ότι διενεργήθηκε
επ’ αυτών κατά την τελευταία διετία πριν από την έξοδο
του µετόχου από την Υπηρεσία η προβλεπόµενη στο άρ-
θρο 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114/1981) κράτηση υπέρ
του ΜΤΠΥ (αριθ.35/2010 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
Το άρθρο 3 του ν. 3336/2005 νοµοθετήθηκε σε χρόνο

προγενέστερο της επιδοµατικής πολιτικής που ακολού-
θησε στα διάφορα µισθολόγια µε αποτέλεσµα σήµερα να
υποχρεώνει το Ταµείο σε συνυπολογισµό των επιδοµά-
των και αποζηµιώσεων των µετόχων για όλα τα έτη α-
σφάλισής τους στο ΜΤΠΥ. 
Η διατύπωση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση µε το πνεύµα

της αναλογικότητας εισφορών – παροχών, που ορίζει η
καταστατική διάταξη του άρθρου 2 του π.δ. 422/1981
«Το ΜΤΠΥ έχει προορισµό την, κατ’ αναλογία του ποσού
των καταθέσεων εκάστου, παροχή µερίσµατος εις τους
µετόχους του Ταµείου και τας οικογενείας αυτών κατά
τους όρους του παρόντος» αφ’ ενός και αφ’ ετέρου προ-
καλεί τεράστια οικονοµική επιβάρυνση στο Ταµείο, το ο-
ποίο σήµερα έχει 372.000 περίπου µετόχους και 226.574
µερισµατούχους, των οποίων το µέρισµα σε περίπτωση
θανάτου τους µεταβιβάζεται στα µέλη της ορφανικής
τους οικογένειας.
Κατόπιν αυτών καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αλλα-

γής του τρόπου υπολογισµού του µερίσµατος, ώστε να
είναι σύµφωνος µε την καταστατική διάταξη της νοµοθε-
σίας του Ταµείου και να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα του
ΜΤΠΥ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Επί του άρθρου 4
Πεδίο εφαρµογής

Στην παράγραφο 1 προσδιορίζεται το προσωπικό του
Δηµόσιου Τοµέα, στο οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις
του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, µε το οποίο ρυθµίζε-
ται για πρώτη φορά ενιαία και χωρίς εξαιρέσεις το καθε-
στώς βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης υπαλλή-
λων που µέχρι σήµερα ρυθµίζονταν µε ειδικές διατάξεις,
µε δυνατότητα επέκτασης εφαρµογής των εν λόγω ρυθ-
µίσεων µε έκδοση πδ και στους υπαλλήλους της Γενικής
Κυβέρνησης. 
Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου υ-

πάγονται όλοι οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί υπάλληλοι
και οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
α) του Δηµοσίου, β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού, γ) των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συµπεριλαµβανοµένου
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), δ) οι εκ-
παιδευτικοί, ε) της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και Ει-

σαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτη-
µατολογικών Γραφείων της χώρας, στ) οι κληρικοί, ζ) οι
ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµοι αγροτικοί ιατροί,
η) της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κανονισµό της, θ) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Α-
νεξάρτητων Αρχών, ι) των Τοπικών Ενώσεων Δήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δος (ΕΝ.Π.Ε), ια) των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιβ) των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιούµενων προς αυτά
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν.3801/2009
(Α΄ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το
άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που ε-
πιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
Με την παράγραφο 2 εξαιρούνται στην παρούσα φάση

από τις διατάξεις του παρόντος νόµου οι κατηγορίες υ-
παλλήλων ή λειτουργών που αµείβονται βάσει των ειδι-
κών µισθολογίων του Μέρους Β΄ του ν.3205/2003, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επί του άρθρου 5
Θέµατα Κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του Υπαλλήλου του
Κράτους, προκειµένου να διασφαλιστεί αφ’ ενός η βέλτι-
στη δυνατή κατανοµή προσωπικού και εργασίας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφ’ ετέρου ο ε-
ξορθολογισµός των εσωτερικών, άκρως γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών της διοίκησης που αφορούν στην κινη-
τικότητα του προσωπικού. Συνέπεια της έννοιας του
κρατικού υπαλλήλου είναι ότι οι υπάλληλοι παύουν να α-
νήκουν αποκλειστικά στα οικεία υπουργεία, ανήκουν
πλέον στο Κράτος και διοικούνται από τον Υπουργό Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και τον οικείο υπουργό. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 οι υπάλληλοι πλέον του

Κράτους µπορούν να µετακινούνται στις υπηρεσίες των
Υπουργείων και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών, µόνο
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων
κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης
και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριµένο χρόνο
που ορίζεται µε την εν λόγω απόφαση, λαµβανοµένων υ-
πόψη των υφιστάµενων υπηρεσιακών αναγκών και της
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που
µετακινούνται.
Με την εισαγωγή της έννοιας του Υπαλλήλου του

Κράτους επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή και συ-
νεχής ανακατανοµή του προσωπικού στα Υπουργεία και
τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες µε γνώµονα τις υφιστά-
µενες κάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες, η εκτίµηση των
οποίων, ανά υπηρεσία της κεντρικής ή αποκεντρωµένης
διοίκησης, γίνεται περιοδικά, ανά δύο (2) έτη, από Ειδικό
Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από τον Αντιπρόεδρο
ή Πρόεδρο Τµήµατος του ΑΣΕΠ, που προεδρεύει και από
µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους, ανώτατα διοικητικά
στελέχη, δηλαδή από τους Γενικούς Διευθυντές των Υ-
πουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται αφ’ ενός η απόλυτη διαφάνεια στη διαδι-
κασία και αποφεύγονται φαινόµενα υποκειµενικής εκτί-
µησης και κατευθυνόµενων επιλογών κατά την εκτίµηση
των υπηρεσιακών αναγκών και αφ’ ετέρου η σύνθεση
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του Συµβουλίου, κατά πλειοψηφία, από µονίµους δηµο-
σίους υπαλλήλους. 

Επί του άρθρου 6
Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης κα-
τατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθµούς (ΣΤ-Α), που
διαρθρώνονται κατά φθίνουσα σειρά από τον Βαθµό Α
στο Βαθµό ΣΤ. Με την προσθήκη ενός επιπλέον βαθµού
στην ισχύουσα βαθµολογική κλίµακα επιχειρείται η εισα-
γωγή συστήµατος βαθµολογικής διάρθρωσης του αν-
θρώπινου δυναµικού, που να συναρτάται άµεσα µε την
οργανωτική ιεραρχική διαβάθµιση των επιπέδων ευθύ-
νης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων, δηµιουργεί δε
κατά βαθµολογικό επίπεδο δεξαµενές στελεχών, από τις
οποίες µπορούν να επιλεγούν, µε βάση το ισχύον κάθε
φορά σύστηµα επιλογής προϊσταµένων, οι ικανότεροι
για την κατάληψη θέσεων ευθύνης του αντίστοιχου επι-
πέδου.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 εισαγωγι-

κός βαθµός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προ-
σωπικού είναι ο Βαθµός ΣΤ και καταληκτικός για την ΠΕ
και ΤΕ κατηγορία ο Βαθµός Α, για τη ΔΕ κατηγορία ο
Βαθµός Β και για την ΥΕ κατηγορία ο Βαθµός Γ.
Επιπλέον, στην παράγραφο 4 προβλέπεται για υπαλ-

λήλους µε συγκεκριµένα τυπικά προσόντα δυνατότητα
ταχύτερης βαθµολογικής τους εξέλιξης µε σκοπό την
κατά το δυνατόν άµεση αξιοποίησή τους σε υψηλόβαθ-
µες θέσεις και θέσεις ευθύνης. Συγκεκριµένα, ως εισα-
γωγικός βαθµός κατάταξης προβλέπεται για τους κατό-
χους συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ο Βαθµός Δ,
µε συνολική βαθµολογική και µισθολογική προώθηση έξι
(6) ετών, για τους κατόχους συναφούς και αναγνωρισµέ-
νου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο Βαθµός Ε, µε συ-
νολική βαθµολογική και µισθολογική προώθηση δύο (2)
ετών, ενώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνι-
κού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, ο Βαθµός Δ, µε συνολική βαθµολογική και µισθο-
λογική προώθηση έξι (6) ετών.
Περαιτέρω, προβλέπεται για τους νεοδιοριζόµενους

και νεοπροσλαµβανόµενους υπαλλήλους που έχουν,
πριν από το διορισµό ή την πρόσληψή τους προϋπηρεσία
στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, δυνατότητα ανα-
γνώρισής της για τη βαθµολογική τους ένταξη, µε ανώ-
τατο όριο τα επτά (7) έτη, µετά από απόφαση του οικεί-
ου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η εν λόγω ρύθµιση, που
για πρώτη φορά εισάγει δυνατότητα αναγνώρισης προϋ-
πηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα, κατόπιν κρίσεως του οι-
κείου υπηρεσιακού συµβουλίου, αποσκοπεί στην προ-
σέλκυση στελεχών του ιδιωτικού τοµέα µέσω της επιτά-
χυνσης της βαθµολογικής τους εξέλιξης στη διοικητική
ιεραρχία, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν η
εργασιακή τους εµπειρία και η τεχνογνωσία τους σε συ-
ναφείς τοµείς επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η κατάργηση της µέ-

χρι σήµερα ισχύουσας αυτοδίκαιης και ουσιαστικά χωρίς
προϋποθέσεις µονιµοποίησης των δηµοσίων υπαλλήλων
µετά την πάροδο της διετούς δοκιµαστικής τους υπηρε-
σίας και εισάγονται κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη κα-
τά το σχηµατισµό της κρίσης του υπηρεσιακού συµβου-
λίου περί µονιµοποίησης ή µη των δοκίµων υπαλλήλων.

Οι δόκιµοι υπάλληλοι µονιµοποιούνται µόνον εφόσον
στις εκθέσεις αξιολόγησής τους εξασφαλίζουν, µε βάση
τη βαθµολόγηση της απόδοσής τους και της υλοποίησης
της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθµολόγηση των λοι-
πών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστηµα αξιολόγησης,
βαθµολογία µεγαλύτερη της βάσης και κριθεί από το οι-
κείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυχής η δοκιµαστική τους
υπηρεσία.
Με την παράγραφο 6 παρέχεται για πρώτη φορά η δυ-

νατότητα στο υπηρεσιακό συµβούλιο, κατά περίπτωση,
να αποφασίσει άπαξ την παράταση της δοκιµαστικής υ-
πηρεσίας 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 κρινόµενου προκειµένου να µονι-
µοποιηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την
περίπτωση, µετά τη λήξη της παράτασης της δοκιµαστι-
κής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. 

Επί του άρθρου 7
Σύστηµα Βαθµολογικής Εξέλιξης

Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
καταργείται η µέχρι σήµερα προβλεπόµενη ακώλυτη
βαθµολογική εξέλιξη των υπαλλήλων σε ενιαίες οργανι-
κές θέσεις όλων των βαθµών, µε µόνο ουσιαστικό κριτή-
ριο την παραµονή συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος
σε κάθε βαθµό και καθιερώνεται σύστηµα προαγωγής
των υπαλλήλων από βαθµό σε βαθµό δυνάµει συγκεκρι-
µένων κριτηρίων και κατόπιν αξιολόγησής τους επί τη
βάσει του ποσοστού επιτυχούς υλοποίησης της τιθέµε-
νης στοχοθεσίας και λοιπών ουσιαστικών κριτηρίων, ό-
πως αυτά θα αποτυπώνονται στο νέο σύστηµα αξιολόγη-
σης. 
Συγκεκριµένα, για την προαγωγή των υπαλλήλων από

βαθµό σε βαθµό, που διενεργείται από το οικείο υπηρε-
σιακό συµβούλιο, λαµβάνεται υπόψη: α) η αξιολόγηση
του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήµατος αξιολόγη-
σης και ειδικότερα αα) η απόδοσή του που µετράται µε
βάση το βαθµό επιτυχούς ή µη υλοποίησης της στοχοθε-
σίας και ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συµπερι-
φορά στην υπηρεσία, β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις ε-
κατό, προαγωγής στον επόµενο βαθµό, των κρινόµενων
υπαλλήλων και γ) ο προβλεπόµενος ελάχιστος χρόνος
παραµονής στο Βαθµό. 
Επιπλέον, στην παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι για την

προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, η απόδοση του κρινόµε-
νου υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψη σε ποσοστό τουλάχι-
στον 70% επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτή-
ρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσό-
ντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστηµα αξιο-
λόγησης. Προκειµένου δε για την προαγωγή από το
Βαθµό Β στο Βαθµό Α το ποσοστό αυτό είναι τουλάχι-
στον 80%. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 παρέχεται

νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος µε πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε την ο-
ποία καθορίζονται συγκεκριµένα τα προς ρύθµιση θέµα-
τα του συστήµατος αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλή-
λων και στην οποία περιλαµβάνονται τα κριτήρια, οι αρ-
χές και οι κατευθύνσεις της προς έκδοση ρύθµισης. Με
το εν λόγω προεδρικό διάταγµα θα καθιερωθεί για πρώ-
τη φορά σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων που θα
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συνδέει άµεσα την απόδοσή τους µε το σύστηµα βαθµο-
λογικής τους προαγωγής, γεγονός που καθιστά το σύ-
στηµα αυτό αξιοκρατικότερο αλλά και απολύτως συµβα-
τό µε την κοινωνική απαίτηση για τη δηµιουργία ενός υ-
γιούς ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος στο
δηµόσιο τοµέα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ικανότη-
τα, η απόδοση ιδίως σε σχέση µε τους προβλεπόµενους
στόχους, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
µονάδας και η συµπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρε-
σία, θα αποτελούν αντικείµενο περιοδικής εκθέσεως α-
ξιολόγησης, που θα συντάσσεται κάθε χρόνο. Επίσης, µε
το ίδιο Προεδρικό Διάταγµα, α) θα καθοριστούν οι περι-
πτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρό-
νος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η
διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύ-
τητα των επιµέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλι-
ξη, για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις προϊστα-
µένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για
την αξιολόγηση της θητείας των προϊσταµένων στις θέ-
σεις ευθύνης, καθώς και η συµµετοχή του Εθνικού κέ-
ντρου Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στη διαδικασία της
αξιολόγησης, β) θα συγκροτηθούν για πρώτη φορά Συµ-
βούλια Αξιολόγησης κατά φορέα, µε σκοπό τη διασφάλι-
ση της ορθής εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης
γ) θα παρέχεται η δυνατότητα και καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφερόµενου ε-
νώπιον του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης και δ) δίνε-
ται η δυνατότητα πρόβλεψης οργάνων και διαδικασιών
διασφάλισης της ορθής εφαρµογής του συστήµατος α-
ξιολόγησης και ελέγχου ορθής και οµοιόµορφης εφαρ-
µογής του σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες
και τα επιµέρους ισχύοντα συστήµατα αξιολόγησης και
επιλογής προϊσταµένων εκείνων των κατηγοριών προ-
σωπικού (εκπαιδευτικών, δικαστικών υπαλλήλων, κληρι-
κών, ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµων αγροτικών
ιατρών) που για πρώτη φορά εντάσσονται σε ενιαίο
πλαίσιο ρύθµισης της βαθµολογικής τους εξέλιξης, πα-
ρέχεται δυνατότητα διατήρησης των επιµέρους αυτών
συστηµάτων µε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων
που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρέλευσης της προθεσµίας αυτής οι διατάξεις του παρό-
ντος νόµου που αφορούν το σύστηµα αξιολόγησης και
επιλογής προϊσταµένων θα εφαρµοστούν ως έχουν και
στους υπαλλήλους αυτούς. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 θεσµοθετούνται

για πρώτη φορά ποσοστώσεις για την προαγωγή από
βαθµό σε βαθµό. Η ποσόστωση γίνεται αυστηρότερη
στους υψηλότερους βαθµούς και καταλήγει σε ποσοστό
20% για την προαγωγή στον καταληκτικό βαθµό ώστε να
διασφαλίζεται απολύτως η διοικητική πυραµίδα και να α-
ποφευχθούν φαινόµενα συσσώρευσης υπερβολικού α-
ριθµού δηµοσίων υπαλλήλων στους καταληκτικούς βαθ-
µούς. Συγκεκριµένα προάγονται:

- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι
και 100% των κρινόµενων υπαλλήλων,

- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ: µέχρι και 90% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 60% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων. 

- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 20% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ο ελάχι-

στος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθ-
µό σε βαθµό κατά κατηγορία υπαλλήλων. 

Επί των άρθρων 8 και 9
Διαδικασία προαγωγής - πίνακες προακτέων 
και Έλεγχος νοµιµότητας πινάκων προακτέων

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών καθορίζεται η δια-
δικασία προαγωγής των υπαλλήλων µέσω της κατάρτι-
σης πινάκων προακτέων από το οικείο υπηρεσιακό συµ-
βούλιο, καθώς και η διαδικασία ελέγχου της νοµιµότητάς
τους. Όλοι οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
προαγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εγ-
γράφονται στους εν λόγω πίνακες κατά φθίνουσα σειρά
µε βάση το µέσο όρο της τελικής βαθµολογίας των εκθέ-
σεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν
στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος, από αυτούς δε για
πρώτη φορά προάγεται µόνο ο αριθµός των υπαλλήλων
που προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τις προβλεπόµενες
στο προηγούµενο άρθρο του παρόντος ποσοστώσεις. Οι
υπάλληλοι που συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες προ-
ακτέων, αλλά δεν προάγονται µετά την κρίση του υπηρε-
σιακού συµβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το
επόµενο έτος. 
Παράλληλα, προβλέπεται κατάρτιση πίνακα µη προα-

κτέων στον οποίο συµπεριλαµβάνονται οι υπάλληλοι
που µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού
συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων, δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις προαγωγής, οι υπάλληλοι δε που περι-
λαµβάνονται στον πίνακα αυτό στερούνται του δικαιώ-
µατος για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. 

Επί του άρθρου 10
Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης

Με την εισαγωγή νέου συστήµατος βαθµολογικής εξέ-
λιξης, το οποίο συνδέεται άµεσα µε την αξιολόγηση της
απόδοσης του υπαλλήλου, κρίνεται αναγκαία και η τρο-
ποποίηση του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, που
αφορά στις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης,
όπως ισχύει, προκειµένου να εναρµονιστούν το νέο αυ-
τό βαθµολογικό σύστηµα µε το σύστηµα επιλογής προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων επί τη βάσει ίδιων προϋ-
ποθέσεων και κριτηρίων µε τις διατάξεις των παραγρά-
φων 1 έως 4. 
Περαιτέρω, αξιοποιώντας τις δεξαµενές στελεχών, ό-

πως αυτές προκύπτουν δυνάµει της νέας βαθµολογικής
διάρθρωσης (βαθµοί Δ, Γ, Β, Α), καθίσταται εφικτή η επι-
λογή εκείνων των υπαλλήλων που έχουν κριθεί ως ικα-
νότεροι για την κατάληψη θέσεων ευθύνης του αντίστοι-
χου επιπέδου. Ως βασική προϋπόθεση για την κατάληψη
θέσης ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου θεσπίζεται για
πρώτη φορά η υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό
τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν α-
πό την επιλογή. 
Στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προβλέπεται η

δυνατότητα κάλυψης θέσεων προϊσταµένων και από υ-
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παλλήλους κατώτερων βαθµών των απαιτούµενων, στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τα απαι-
τούµενα βαθµολογικά προσόντα. Η ρύθµιση αυτή κρίνε-
ται αναγκαία για την κάλυψη κενών θέσεων προϊσταµέ-
νων που συνήθως προκύπτουν στις περιφερειακές υπη-
ρεσίες και µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία τους.
Με την παράγραφο 7 του ως άνω άρθρου προβλέπεται

ότι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονά-
δας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από αυτά
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν.
3528/2007, δηλαδή αυτά που µπορεί να επισύρουν την
ποινή της οριστικής παύσης (π.χ. παράβαση καθήκοντος
κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους, α-
ποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος
για το χειρισµό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων του, παραβίαση απορρήτων της υπη-
ρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις κ.λπ.). Το ως άνω κώ-
λυµα δεν ισχύει σε περίπτωση διαγραφής των πειθαρχι-
κών ποινών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθόσον σύµφω-
να µε την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου ο πειθαρχι-
κός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το
προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο
της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί
στοιχείο κρίσης του.

Επί του άρθρου 11
Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 86 του Υ-
παλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, έκδοση ανοικτής προ-
κήρυξης µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των υπαλλή-
λων των δηµοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ για την πλήρωση
των θέσεων προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης επεκτεί-
νεται και για την πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων
Διεύθυνσης και Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υ-
πηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, προκει-
µένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα των στελεχών του
δηµόσιου τοµέα και να εξασφαλιστεί µε αυτό τον τρόπο
αφ’ ενός η αρτιότερη στελέχωση των υπηρεσιών µε
προϊσταµένους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις αυξηµέ-
νες ανάγκες για απόδοση των δηµοσίων υπηρεσιών και
αφ’ ετέρου οι προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισµού για
σταδιοδροµία στο δηµόσιο τοµέα. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται δυνατότητα επέκτα-

σης της ως άνω ρύθµισης µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών
και για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Τµήµατος
πέραν των προαναφεροµένων. 

Επί του άρθρου 12
Σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι του
άρθρου 4 του παρόντος σχεδίου νόµου λαµβάνουν το
βασικό µισθό που αντιστοιχεί στο βαθµό της. Περαιτέρω,
σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.)
στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύµφωνα µε της
διατάξεις της επόµενης παραγράφου. 

Στην παράγραφο 2 υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση
των Μ.Κ. ανά διετία, µε εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθµών Β
και Α, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των
υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευ-
ση του ανωτέρω οριζόµενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε
περίπτωση που, από της εκθέσεις αξιολόγησής του, προ-
κύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση
της προβλεπόµενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχι-
στον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια,
δεν εξελίσσεται µισθολογικά µέχρις ότου επιτύχει το ως
άνω ελάχιστο ποσοστό.
Στην παράγραφο 3 ορίζονται τα µισθολογικά κλιµάκια

κάθε βαθµού, πέραν του βασικού µισθού που αντιστοιχεί
σε αυτόν, ως εξής : 
α) Βαθµός Ε : δύο (2) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και

ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ.
για την κατηγορία ΥΕ. 
Β) Βαθµός Δ : τρία (3) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και

ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6)
Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ. 
Γ) Βαθµός Γ : τέσσερα (4) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ

και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 
Δ) Τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού Γ της Υ.Ε. κα-

τηγορίας και των βαθµών Β και Α των λοιπών κατηγο-
ριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υ-
παλλήλου, µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρη-
σή του από την υπηρεσία. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4, µε τη βαθµολογική

προαγωγή ο υπάλληλος λαµβάνει το βασικό µισθό του
νέου βαθµού ή του µικρότερου Μ.Κ του βαθµού αυτού, ο
οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό µισθό που κατεί-
χε πριν την προαγωγή του. 

Επί του άρθρου 13
Βασικός Μισθός

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι ο εισαγωγικός µη-
νιαίος βασικός µισθός του Βαθµού ΣΤ της ΥΕ κατηγορίας
προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 οι εισαγωγικοί µηνιαίοι

βασικοί µισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού
προσδιορίζονται µε βάση το µισθό της προηγούµενης
παραγράφου, πολλαπλασιαζόµενο µε της παρακάτω συ-
ντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µο-
νάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΕ  ΣΤ  1,10
ΤΕ  ΣΤ  1,33
ΠΕ  ΣΤ  1,40

Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπονται οι
βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών όλων των κατηγο-
ριών, οι οποίοι διαµορφώνονται ως εξής :
α. Του βαθµού Ε µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού ΣΤ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%).
Β. Του βαθµού Δ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθµού Γ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Δ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθµού Β µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Γ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
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Ε. Του βαθµού Α µε προσαύξηση του βασικού µισθού
του βαθµού Β σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
Ακολούθως, στην παράγραφο 4 προβλέπονται οι βασι-

κοί µισθοί των Μ.Κ. των βαθµών, οι οποίοι διαµορφώνο-
νται ως εξής: 
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθµού και κατηγορίας µε

προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού αυτού κατά
δύο τοις εκατό (2%).
Β) Του κάθε επόµενου Μ.Κ. µε προσαύξηση του βασι-

κού µισθού του προηγούµενου κλιµακίου σε ποσοστό ί-
διο µε αυτό που ορίζεται στην προηγούµενη περίπτωση.
Οι βασικοί µισθοί που προκύπτουν από την εφαρµογή

της παρούσας και της προηγούµενης παραγράφου
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ. 

Επί του άρθρου 14
Ορισµός Αποδοχών

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό οι µηνιαίες αποδοχές κάθε
υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό µισθό και τα ε-
πιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 15, 17, 18, 19 και
29 παρ.2 του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις καταβολής της.

Επί του άρθρου 15
Επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
και αποµακρυσµένων και παραµεθόριων περιοχών

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι εκτός από το βασι-
κό µισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδοµα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, µέχρι του ποσού
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως. Οι δικαιούχοι
του εν λόγω επιδόµατος, καθώς και οι όροι και προϋπο-
θέσεις χορήγησής του καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε απο-
κλειστική προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. 
Ακόµη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυ-

τού στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε ζώνη είκοσι
χιλιοµέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας και σε
νησιά του άρθρου 1 του ν. 287/1976 χορηγείται επίδοµα
Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων Περιοχών, οριζόµενο
σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως. Το επίδοµα αυτό κατα-
βάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιού-
χοι του προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστι-
κή απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιο-
λογεί την καταβολή του. Επίσης, καταβάλλεται και για ό-
σο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες ά-
δειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτι-
κές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης
υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας
και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική ά-
δεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που
χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του
Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς
σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον
έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύε-
ται µε σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο
κ.λπ.). Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσε-
ων εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊστα-
µένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Σε
περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιον-

δήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, µετακίνηση, απόσπαση,
µετάθεση, µετάταξη, διάθεση) από την περιοχή, η οποία
δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η
καταβολή του µε ευθύνη του οικείου Προϊσταµένου. 

Επί του άρθρου 16
Επιδόµατα Εορτών και Αδείας

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 το Επίδοµα Εορτών
Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (€500) και
χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδο-
τήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Απριλίου
µέχρι 15 Δεκεµβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την
16η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το Επίδοµα Εορ-

τών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (€250)
και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθο-
δοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Δεκεµ-
βρίου µέχρι και 15 Απριλίου του επόµενου έτους και κα-
ταβάλλεται δέκα ηµέρες πριν από το Πάσχα.
Ακόµη, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου αυ-

τού, το Επίδοµα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα
ευρώ (€250) και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υ-
πάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστη-
µα από 1ης Ιουλίου µέχρι και 30 Ιουνίου του επόµενου έ-
τους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις

κατά τις οποίες ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε για χρονικό
διάστηµα µικρότερο από τα οριζόµενα στις παραγρά-
φους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τµήµα
επιδόµατος ανάλογο µε αυτό που αντιστοιχεί στο χρονι-
κό διάστηµα της µισθοδοσίας του.
Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 τα επιδόµατα

των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι
πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των επιδοµάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά
µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, τα τρεις χι-
λιάδες (3.000) ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµά-
των του πρώτου εδαφίου της παραγράφου της, οι πάσης
φύσεως µηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ηµε-
ροµηνία καταβολής της, το ύψος αυτό, τα επιδόµατα αυ-
τά καταβάλλονται µέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωση της.

Επί του άρθρου 17
Οικογενειακή παροχή

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για την ενίσχυση της
οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν της ρυθµί-
σεις του παρόντος νόµου, χορηγείται µηνιαία οικογενει-
ακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση
των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή

πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε
ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζε-
ται σε πενήντα ευρώ (50 €) για το πρώτο εν ζωή τέκνο
και προσαυξάνεται κατά είκοσι ευρώ (20€) για το δεύτε-
ρο εν ζωή τέκνο, κατά πενήντα ευρώ (50€) για κάθε ένα
από το τρίτο και τέταρτο εν ζωή τέκνο και κατά εβδοµή-
ντα ευρώ (70€) για κάθε ένα από το πέµπτο εν ζωή τέ-
κνο και άνω.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προ-

ερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, ε-
φόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
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ηλικίας της ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προ-

ερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, ε-
φόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας της ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ειδικά, για τέκνα

που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, κα-
θώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), η παροχή της προηγούµενης παραγράφου παρέ-
χεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, όπως προβλέ-
πεται από τον οργανισµό κάθε Σχολής, σε καµιά περί-
πτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της η-
λικίας τους.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, για τη διακοπή της πα-

ροχής, λόγω συµπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτω-
ση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η
31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησής της και, προκειµέ-
νου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊ-
κού ή σπουδαστικού έτους, ενώ σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4, σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων
ο επιζών σύζυγος, εφόσον είναι υπάλληλος και έχει τέ-
κνα για το οποία δικαιολογείται η καταβολή της οικογε-
νειακής παροχής, εξακολουθεί να λαµβάνει στο ακέραιο
την παροχή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, µέχρι
τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή. Το ί-
διο ισχύει και προκειµένου περί συζύγων που τελούν σε
διάζευξη ή διάσταση, καθώς και για άγαµους γονείς.

Επί του άρθρου 18
Επίδοµα Θέσης Ευθύνης

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,
στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων του Δηµοσί-
ου, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρό-
νο ασκούν τα καθήκοντά τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης
ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάµενοι Διοίκησης:
αα) Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, ε-

πτακόσια ευρώ (€700)
ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια

ευρώ (€400)
γγ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης διακόσια πενή-

ντα ευρώ (€250)
δδ) Προϊστάµενοι Παιδικών Σταθµών, εκατό ευρώ

(€100)
Οι προϊστάµενοι διοίκησης των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ

δικαιούνται τα ανωτέρω ποσά σε ποσοστό εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%).
β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές επτακόσια ευρώ (700

€) 
ββ) Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτι-

κής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τετρακόσια ευ-
ρώ (€400)
γγ) Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης, τριακόσια εβδοµήντα ευρώ (€370)
δδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυ-

κείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., τριακόσια πενήντα ευρώ
(€350)

εε) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,
Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ
(€250)
στστ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Το-
µέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι
Τµηµάτων Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγη-
σης και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-
των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα ευρώ (€150)
ζζ) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων

Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εβδοµήντα ευρώ
(€70).
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το επίδοµα της

προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται και στην πε-
ρίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα
καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν
των δύο (2) µηνών συνολικά κατ’ έτος.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, σε περίπτωση νόµιµης

αναπλήρωσης των προϊσταµένων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, το επίδοµα της αντίστοιχης βαθµίδας
καταβάλλεται µετά την παρέλευση διµήνου της αναπλη-
ρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση
κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταµένου οργανικής
µονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδοµα στο νόµιµο α-
ναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης. 
Ακόµη, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, επί συρροής α-

ξιώσεων για λήψη του επιδόµατος από δύο βαθµίδες κα-
ταβάλλεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη
βαθµίδα. 

Επί του άρθρου 19
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης 

Δηµοσιονοµικών Στόχων

Στο άρθρο αυτό, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι
στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές
µονάδες, που έχουν επιτύχει, µε βάση το σύστηµα αξιο-
λόγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των πα-
ραγράφων 3 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου,
τους ποσοτικοποιηµένους στόχους που έχουν τεθεί σε
ποσοστό πάνω από 80%, είναι δυνατή η καταβολή Κινή-
τρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.).
Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται ανά Υπουργείο ή φορέα και

δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού µισθολο-
γικού κόστους του κατά το προηγούµενο έτος. Το Κ.Ε.Σ.
µπορεί να καταβάλλεται µία φορά κατ’ έτος, µετά από πι-
στοποιηµένη, µέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη
των στόχων κατά το προηγούµενο έτος. Το Κ.Ε.Σ. που
καταβάλλεται στους υπαλλήλους µπορεί να ισούται µε
προσαύξηση µέχρι 10% του ετήσιου βασικού τους µι-
σθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό µέχρι
και 90% και 25% του βασικού τους µισθού, εφόσον επέ-
τυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω. Εάν
η κατά το εδάφιο β΄ του παρόντος άρθρου, εκτιµώµενη
δαπάνη υπερβαίνει το όριο του 3%, το Κ.Ε.Σ. καταβάλλε-
ται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών µονάδων που
προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης µε βάση το ποσο-
στό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές
µονάδες µε τα χαµηλότερα ποσοστά. Με τα Προεδρικά
Διατάγµατα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν
στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων για την κα-
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ταβολή του Κ.Ε.Σ., καθώς και τα ειδικότερα θέµατα που
αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης της επίτευξης και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Επίσης, στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου προβλέ-

πεται για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν
ως κύρια αρµοδιότητά τους την επίτευξη δηµοσιονοµι-
κών στόχων, την είσπραξη εσόδων του δηµοσίου, των Ο-
ΤΑ και των ΟΚΑ καθώς και τον προγραµµατισµό και έ-
λεγχο αντιστοίχων δαπανών καταβάλλεται, αντί του
Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων
(Κ.Ε.Δ.Σ.). Το κίνητρο έχει τη µορφή ποσοστιαίας προ-
σαύξησης του βασικού µηνιαίου µισθού κατά το έτος που
ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου καταγράφηκε η επί-
τευξη των στόχων µε βάση το κατά τα ανωτέρω σύστηµα
αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, στους υπαλλήλους των υ-
πηρεσιών που επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω
του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15% του µηναίου
βασικού τους µισθού. Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται ανά Υ-
πουργείο ή φορέα και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10%
του συνολικού µισθολογικού κόστους του κατά το προη-
γούµενο έτος. Εάν η εκτιµώµενη δαπάνη υπερβαίνει το
όριο του 10%, το Κ.Ε.Σ.Δ. καταβάλλεται στους υπαλλή-
λους των υπηρεσιακών µονάδων που προηγούνται στη
σειρά αξιολόγησης µε βάση το ποσοστό επίτευξης των
στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές µονάδες µε τα χα-
µηλότερα ποσοστά. Οι υπηρεσιακές µονάδες ορίζονται
µε Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του υ-
πουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση συναρµό-
διου Υπουργού εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία έ-
ναρξης του παρόντος νόµου. 

Επί του άρθρου 20
Υπερωριακή εργασία

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η καθιέρωση µε α-
µοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής α-
πασχόλησης των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπι-
ση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών.

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνε-
ται µε απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού στην
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που
δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονι-
κό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσε-
ων του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της ε-
πιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσε-
ων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωρια-
κής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20)
ανά υπάλληλο µηνιαίως.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η

καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαί-
ας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νό-
µου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσι-
τετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία οι
ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών δεν

µπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτω-
ση το µήνα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αµοιβής

στους προϊσταµένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυν-
σης.
Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη της παραγρά-

φου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και της
παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α΄180 ),
προκειµένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού, αντίστοιχα.
Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή ε-

ξαιρέσιµων ηµερών εργασίας, που πραγµατοποιούνται
το τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύ-
νουν τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, µε την
προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις
στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά το ο-
ποίο πραγµατοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πλη-
ρωµή τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋ-

πολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώ-
ρες είναι δυνατή µόνο µε απόφασή του Υπουργού Οικο-
νοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διατάκτη,
µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω εκ-

διδόµενη απόφαση δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ
πέραν του µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα
σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά µήνα το
ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραµµένων πιστώσεων. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η ωριαία αµοιβή των υ-

παλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

α) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.

β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που πα-
ρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, πέρα από
την υποχρεωτική, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτι-
κής:

αα) Από την 6η πρωινή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το
ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

ββ) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ω-
ροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών που πα-
ρέχεται για τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµα-
διαίας εργασίας, ίση µε το σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%) του ωροµισθίου.

ε) Για εργασία νυκτερινή ή ηµερήσια Κυριακών και
λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών, που παρέχεται για τη συ-
µπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ί-
ση µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου.

στ) Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουρ-
γούν, βάσει νόµου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βά-
ση ή όλες τις ηµέρες του µήνα, η ωριαία αµοιβή των
προηγούµενων περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ προσαυξά-
νεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι το ωροµίσθιο ορί-

ζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασι-
κού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας
του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωροµίσθιο ισχύει και για υ-
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παλλήλους αποσπασµένους σε υπηρεσίες του Δηµοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε βάση το µισθολογικό
κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συ-
νάρτηση και µε τα τυπικά τους προσόντα.
Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 5, για το εκπαιδευτικό

προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος
της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επι-
µίσθιο), η ωριαία αµοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10)
ευρώ. 
Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι υπουργικές α-

ποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωρια-
κής απασχόλησης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δεν εµπί-
πτουν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22
του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ενώ σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 7 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.
17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), καθώς και
αυτών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄
40). 

Επί του άρθρου 21
Αµοιβές συλλογικών οργάνων

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 τα κάθε είδους µόνιµα ή
προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συµβούλια,
επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.) του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και
συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις λειτουργούν ε-
ντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπη-
ρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απα-
σχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή
αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατ` εξαίρεση στους ιδιώτες
- µέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται
αποζηµίωση µε απόφαση του καθ` ύλην αρµόδιου Υ-
πουργού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα
(50) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι πενήντα (50) συνε-
δριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις
δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του συλλο-
γικού οργάνου για την οικονοµία της χώρας ή την αποτε-
λεσµατικότερη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειµένου
περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε βάση το µέγεθος,
τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισµού
τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύ-
πτεται από υπερωριακή απασχόληση και µπορεί να καθο-
ρίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά συνεδρίαση µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ`
ύλην αρµόδιου Υπουργού. 
Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα, µε-

γαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο
και τριακόσια (300) ευρώ για τα µέλη και τους γραµµα-
τείς. Στους εισηγητές που εκ του νόµου προβλέπεται η
συµµετοχή τους, καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνε-
δρίαση, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το
ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για µέχρι πενήντα (50) συ-
νεδριάσεις το έτος. Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση κα-
ταβάλλεται µε την προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις

(4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση
συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση
περικόπτεται ανάλογα. 
Περαιτέρω προβλέπεται στην παράγραφο 3 ότι, σε ει-

δικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να
χορηγηθεί αποζηµίωση κατά µήνα, µπορεί, µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ` ύλην αρ-
µόδιου Υπουργού, να καθορισθεί αποζηµίωση ανά ώρα,
έλεγχο ή αξιολογούµενο πρόγραµµα κ.λπ., ανάλογα µε
τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό
µηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης απαγορεύεται
να υπερβαίνει το όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα µέλη συλλογικών
οργάνων. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 το σύνολο των πρόσθε-

των µηνιαίων αµοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υ-
παλλήλων και µισθωτών του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και
των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου από συµµετοχή σε µόνιµα ή προσωρινά συλλογι-
κά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών µη-
νιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συµπερι-
λαµβανοµένης και της αναλογίας των επιδοµάτων εορ-
τών και αδείας. Οι πάσης φύσεως αµοιβές υπολογίζο-
νται κατά το µήνα πραγµατοποίησης της αντίστοιχης ερ-
γασίας.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι, ειδικά για τους

εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγ-
µένα συµµετέχουν καθ` οιονδήποτε τρόπο στην οργάνω-
ση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών ε-
ξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσµάτων επιλο-
γής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Ε-
παγγελµατικών Λυκείων (Ε.ΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών
Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις αναβαθµολογήσεις γραπτών
δοκιµίων µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθο-
ρίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευµάτων, µη τηρουµένων των διατάξεων της παρα-
γράφου 4. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 στις διατάξεις του άρ-

θρου αυτού εµπίπτουν και οι αποζηµιώσεις που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Επί του άρθρου 22
Επέκταση διατάξεων

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων οι διατάξεις του
παρόντος νόµου επεκτείνονται, εν όλω ή εν µέρει και σε
δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής. Με απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται α-
νάλογα οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Δηµοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου εκ-
δίδονται εντός διαστήµατος ενός µηνός από την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος του παρόντος του νόµου και ισχύ-
ουν από την ηµεροµηνία αυτή. 
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Επί του άρθρου 23
Περικοπή αποδοχών

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι σε όλες τις περιπτώ-
σεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους,
πλην της απεργίας, ο µήνας λογίζεται για τριάντα (30) η-
µέρες. Σε περίπτωση απεργίας ο µήνας λογίζεται για εί-
κοσι πέντε (25) ηµέρες. Τα ποσά από οποιαδήποτε περι-
κοπή αποδοχών των υπαλλήλων που υπάγονται στις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου αποδίδονται στους οικείους
προϋπολογισµούς από τους οποίους εκταµιεύτηκαν.

Επί των άρθρων 24 και 25: Τρίµηνες αποδοχές - Αποδο-
χές εκπαιδευτικής άδειας και αποδοχές υπαλλήλων που

αποσπώνται ή µετακινούνται

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 για τον υπολογισµό των τρι-
µήνων αποδοχών των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. λαµβάνονται υπόψη ο βασι-
κός µισθός και η οικογενειακή παροχή. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 οι υπάλληλοι που αποσπώ-

νται ή µετακινούνται από την Υπηρεσία τους σε άλλη Υ-
πηρεσία του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. λαµ-
βάνουν τις µηνιαίες αποδοχές της θέσης στην οποία το-
ποθετούνται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορή-
γησής τους. 

Επί του άρθρου 26
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

Στις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στις πε-
ριπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογι-
κών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακο-
λούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων,
δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδει-
ξη 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 ρύθµιση
αυτή αποσκοπεί στην αντικειµενικοποίηση των κριτηρίων
για την επιλογή των µελών που συγκροτούν τα συλλογι-
κά όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακο-
λούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων,
προκειµένου να διαφυλαχθεί το αίσθηµα διαφάνειας και
αµεροληψίας στη δράση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης. Για το λόγο αυτό και στις περιπτώσεις που
δεν προβλέπεται για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού
οργάνου η εκλογή µέλους ή η υπόδειξη ή η µοναδική ex
officio συµµετοχή, αλλά δίνεται η δυνατότητα σε όργανο
της διοίκησης να επιλέξει ελευθέρως µεταξύ περισσότε-
ρων νόµιµων επιλογών, προβλέπεται η επιλογή να γίνε-
ται δια κληρώσεως µεταξύ όλων εκείνων που είναι δυνα-
τόν κατά το νόµο να επιλεγούν ως µέλη του οικείου συλ-
λογικού οργάνου.

Επί του άρθρου 28
Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής 

του υπηρετούντος προσωπικού

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι απαραίτητες ρυθ-
µίσεις µε τις οποίες θα διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση

στο νέο σύστηµα βαθµολογικής - µισθολογικής εξέλιξης
των υπαλλήλων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου. 
Δεδοµένου ότι η βαθµολογική-µισθολογική προαγωγή

των υπαλλήλων δεν θα είναι πλέον ακώλυτη, αλλά θα
βασίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσής τους και επι-
πλέον στην εφαρµογή των προβλεπόµενων ποσοστώσε-
ων, η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πρέπει να
γίνει µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους αλλά
λαµβάνοντας υπόψη διαφορετική κλίµακα, σε σχέση µε
την πάγια, όσον αφορά τον ελάχιστο απαιτούµενο χρό-
νο παραµονής σε κάθε βαθµό, ούτως ώστε να διασφαλι-
στεί κατά το δυνατόν η διοικητική πυραµίδα και να απο-
φευχθούν φαινόµενα συσσώρευσης υπερβολικού αριθ-
µού δηµοσίων υπαλλήλων στους καταληκτικούς βαθ-
µούς. Για το λόγο αυτό στον καταληκτικό βαθµό Α θα κα-
ταταγούν µόνο οι υπηρετούντες, κατόπιν επιλογής από
το αρµόδιο όργανο, προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης
που έχουν και τον απαιτούµενο χρόνο πραγµατικής δη-
µόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρ-
θρου 7 του παρόντος.
Οι λοιποί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη

της ισχύος του παρόντος, θα καταταγούν αυτοδικαίως
στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση
το συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας ως
εξής: 
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ: 
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθµό Ε,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθµό Δ,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και
είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία , στο Βαθµό Γ,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κα-
τηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία,
στο Βαθµό Β.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ: 
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθµό Ε,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθµό Δ,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθµό Γ,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθµό Β.
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ: 
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθµό Ε,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι είκοσι επτά (27), στο Βαθµό Δ,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό Γ,
Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδα-

κτορικό δίπλωµα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο πρώ-
το εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρό-
ντος νόµου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής
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Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρό-
νο για την τελική κατάταξη, έξι (6) έτη. Για τους κατό-
χους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 4, εδά-
φιο δεύτερο του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, αφαι-
ρούνται δύο (2) έτη.
Για λόγους ίσης µεταχείρισης στις παραγράφους 3 και

4 προβλέπεται ότι για την κατάταξη των υπαλλήλων, οι
οποίοι έχουν µεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία, στο συ-
νολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας τους
δεν υπολογίζεται το µισό του πέραν της δεκαετίας χρό-
νου, που διανύθηκε µε τυπικό προσόν της κατώτερης κα-
τηγορίας και ότι η κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υ-
πηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσό-
ντων που κατέχουν, θα γίνει στους βαθµούς της κατηγο-
ρίας που υπηρετούν, προσθέτοντας, για την τελική κατά-
ταξή τους, επιπλέον τρία (3) έτη.
Προκειµένου να µην υπάρξει οποιαδήποτε αµφιβολία

όσον αφορά τη συνέχιση άσκησης των καθηκόντων των
προϊσταµένων οργανικών µονάδων µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, ορίζεται ρητά στην παράγραφο 5
ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταµέ-
νων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανε-
ξαρτήτως του βαθµού στον οποίο θα καταταγούν, θα συ-
νεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την επιλο-
γή νέων προϊσταµένων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 
Στην παράγραφο 6 ρυθµίζεται µεταβατικά το θέµα των

προαγωγών και της µονιµοποίησης των δοκίµων υπαλλή-
λων από την κατάταξή τους µέχρι την θέση σε πλήρη ε-
φαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 7 του παρό-
ντος συστήµατος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των
υπαλλήλων µε βάση την επίτευξη των στόχων που θα
τους ανατεθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ειδικότε-
ρα ότι, ότι οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου θα
γίνουν από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία, 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. 
Για τους ίδιους λόγους, στο µεταβατικό στάδιο µέχρι

τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προαναφερόµενου συ-
στήµατος αξιολόγησης ορίζεται στην παράγραφο 7 ότι η
επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων θα γίνε-
ται µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του παρόντος νό-
µου προϋποθέσεις µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται για την υλοποίηση της στοχοθεσίας.
Επίσης, µε την ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι, οι υ-

πάλληλοι που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του πα-
ρόντος νόµου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του
ν. 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε
τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος, διατηρούν το
δικαίωµά τους αυτό και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-
τών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ανεξάρτη-
τα από το βαθµό στον οποίο θα καταταγούν µε τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση δε που επιλε-
γούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων θα κατατα-
γούν 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 Διεύθυνσης και γ)
στο βαθµό Α’, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης
προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης. Με την ως άνω διά-
ταξη εξυπηρετείται ο σκοπός εµπλουτισµού των δεξαµε-
νών στελεχών από τις οποίες θα προέρχονται οι υποψή-
φιοι για την πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων, ούτως
ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή των ικανότερων στις
θέσεις αυτές, µέχρι την πλήρη εφαρµογή του νέου συ-
στήµατος αξιολόγησης.

Επί του άρθρου 29
Μισθολογικά Κλιµάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθµίζεται η έντα-
ξη των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθ-
µού κατάταξής τους. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 οι υπάλληλοι που ε-

ντάσσονται στους νέους βαθµούς λαµβάνουν το βασικό
µισθό του βαθµού αυτού, ενώ οι υπάλληλοι µε πλεονάζο-
ντα χρόνο στον ίδιο βαθµό εξελίσσονται στα µισθολογι-
κά κλιµάκια του βαθµού αυτού, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.
Μετά την ανωτέρω µισθολογική ένταξη, η µισθολογική
εξέλιξη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ίδιες διατά-
ξεις, χωρίς να προσµετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, σε περίπτωση που από

τις ρυθµίσεις των διατάξεων του νόµου αυτού προκύ-
πτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές µεγαλύτερες από
αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευ-
ταίο µήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, η προκαλούµενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: 
α) Εφόσον η µηνιαία αύξηση είναι µέχρι του ποσού

των πενήντα (50) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα µε
την έναρξη εφαρµογής του νέου µισθολογίου. 
β) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των πενήντα

(50) ευρώ και µέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ, η
αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο
ετών. 
γ) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των εκατό (100)

ευρώ, καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα τριών
ετών.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η καταβολή απο-

δοχών σε υπαλλήλους του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος νό-
µου µε βάση διατάξεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων
του Δηµοσίου, στις οποίες δεν ανήκουν οργανικά, δεν ε-
πιτρέπεται.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι τα

θέµατα του νόµου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η διάταξη αυτή ε-
παναλαµβάνει την ταυτόσηµη ρύθµιση του άρθρου 24
παρ. 3 του ισχύοντος µισθολογίου «ν. 3205/2003 , ΦΕΚ
297 Α’» και αποσκοπεί στη διασφάλιση του ενιαίου, των
αρχών και της δοµής του µισθολογίου.

Επί του άρθρου 30
Λοιπές Παροχές, Επιδόµατα, Αµοιβές και Αποζηµιώσεις

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πέραν των επιδοµάτων και
παροχών του παρόντος κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδό-
µατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται
στους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις του νό-
µου αυτού, µέχρι την έναρξη της ισχύος του, µε οποια-
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δήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, συµπερι-
λαµβανοµένων και των εξόδων κίνησης, που καταβάλλε-
ται ως επίδοµα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγη-
σή τους από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Στα ως άνω
καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν
περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/1998 (Α΄
89) και της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του
ν. 2266/1994 (Α΄ 218). 

Επί του άρθρου 31 

Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 προ-
βλέπεται ότι, στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµό-
σιου σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, ή επιχορηγούνται τα-
κτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς
πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογι-
σµού τους, καθώς και των λοιπών δηµοσίων επιχειρήσε-
ων, 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 διατάξεις της παραγράφου 1 α του άρθρου 1 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212), εφαρµόζεται ανώτατο όριο µέσου
κατά κεφαλή κόστους αµοιβών προσωπικού σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για τους υπαλλή-

λους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου το ανώτατο όριο των µηνιαίων
τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία
ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ισούται µε το αντίστοιχο ανώτατο ό-
ριο που ορίζεται µε τον παρόντα νόµο.
Στα ανωτέρω όρια δεν εµπίπτουν τα διευθυντικά στε-

λέχη που αντιστοιχούν στις θέσεις ευθύνης Τµηµατάρ-
χη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή του παρόντος νό-
µου. Για τα διευθυντικά στελέχη ως ανώτατη αµοιβή τί-
θενται οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
Το µέσο κατά κεφαλή κόστος αµοιβών, εξαιρουµένων

των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
1.900 ευρώ το µήνα.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω φορείς

υποχρεούνται µε το πέρας εκάστου τριµήνου και εντός
είκοσι ηµερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραµµατεία
ΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τή-
ρησης των ανωτέρω περιορισµών. Σε περίπτωση που
προκύπτει υπέρβαση των περιορισµών αυτών οι φορείς
υποχρεούνται σε περικοπές το επόµενο τρίµηνο, ώστε
αφενός να συµµορφωθούν στα επιβαλλόµενα όρια και α-
φετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προη-
γούµενου τριµήνου. Σε περίπτωση επιχορήγησης του
φορέα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και αν διαπιστω-
θεί µη συµµόρφωση του οργανισµού, διακόπτεται αυτο-
δικαίως η επιχορήγησή του. Ορίζεται δε ως έναρξη ι-
σχύος αυτού το άρθρου η 1.1.2012.

Επί του άρθρου 32 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητώς
ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που

ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος κεφαλαίου. Επίσης, ορίζεται ότι όπου σε διατά-
ξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξε-
ων, γίνεται παραποµπή σε διατάξεις που καταργούνται
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου
νοείται ως παραποµπή στις διατάξεις του παρόντος κε-
φαλαίου που ρυθµίζουν το αντίστοιχο θέµα. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 παρέχεται η δυνα-

τότητα έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων µε πρόταση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρµοδίων
Υπουργών, µε σκοπό την προσαρµογή επιµέρους διατά-
ξεων προς τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού, εφόσον αυτό
επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του βαθµολογικού συ-
στήµατος και για λόγους οµαλής µετάβασης σε αυτό,
στην περίπτωση που τα σχετικά θέµατα δεν ρυθµίζονται
από τον παρόντα νόµο. Η ισχύς δε των προεδρικών αυ-
τών διαταγµάτων µπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της
ισχύος του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ειδικότερα επί του άρθρου 33 

Με το άρθρο 33 καταργούνται κενές οργανικές θέσεις
και εισάγεται ο θεσµός της προσυνταξιοδοτικής διαθεσι-
µότητας για τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και
τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ-
µού καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται ο εξορθολογισµός

και ο περιορισµός του υπέρµετρα διογκωµένου δηµόσι-
ου τοµέα, ο οποίος µε δεδοµένη την οξεία δηµοσιονοµι-
κή κρίση, επιβαρύνει υπέρµετρα τις δηµόσιες δαπάνες
κατά τρόπο που δεν είναι δυνατό πλέον να εξυπηρετη-
θεί. Ταυτόχρονα όµως, λαµβάνεται µέριµνα ώστε ο ανα-
γκαίος περιορισµός του ανθρώπινου δυναµικού να µην
δηµιουργήσει λειτουργικές αδυναµίες, ούτε να οδηγήσει
σε βίαιη ανατροπή των οικονοµικών δεδοµένων, βάσει
των οποίων οι υπάλληλοι που τίθενται σε προσυνταξιο-
δοτική διαθεσιµότητα είχαν δοµήσει και σχεδιάσει τις
βιοτικές τους σχέσεις. 
Ειδικότερα: καταργούνται υφιστάµενες κενές οργανι-

κές θέσεις, µε εξαίρεση στους τοµείς της δηµόσιας υγεί-
ας και της ανώτατης εκπαίδευσης και της δηµόσιας α-
σφάλειας, οι οποίοι συνδέονται µε την παροχή ύψιστων
δηµόσιων αγαθών προς τους πολίτες. 
Τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα µε ταυ-

τόχρονη κατάργηση των οργανικών τους θέσεων οι υ-
πάλληλοι οι οποίοι µέχρι την 31.12.2013 έχουν σωρευτι-
κά συµπληρώσει τουλάχιστον το πεντηκοστό πέµπτο έ-
τος της ηλικίας τους και τριανταπέντε έτη πραγµατικής
και συντάξιµης υπηρεσίας. 
Επίσης, µε την παράγραφο 2 καταργούνται οι διατά-

ξεις που παρέχουν τη δυνατότητα παραµονής στην υπη-
ρεσία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης απο-
χώρησης λόγω συνταξιοδότησης. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 θεσπίζονται

διατάξεις που αφορούν στις αποδοχές όσων τίθενται σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και λαµβάνεται ειδική
πρόνοια ώστε ο χρόνος αυτός να λογίζεται ως συντάξι-
µος και να προσµετράται στην λοιπή συντάξιµη υπηρε-
σία του υπαλλήλου. 
Με την παράγραφο 7 εισάγονται εξαιρέσεις από την

20



θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα για ορισµέ-
νες κατηγορίες υπαλλήλων µε βάση είτε κριτήρια δηµο-
σίου συµφέροντος που αφορούν στην ανάγκη οµαλής
λειτουργίας της διοίκησης σε κρίσιµους τοµείς και στη
διατήρηση της κορυφής της υπαλληλικής ιεραρχίας, είτε
κοινωνικά κριτήρια, που επιβάλλουν την αυξηµένη προ-
στασία από την πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών οι
οποίοι έχουν αυξηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις και
λιγότερες ευκαιρίες και δυνατότητες εκ νέου ένταξης
στην αγορά εργασίας. 
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υ-

πουργού Οικονοµικών να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την αποπληρωµή των στεγαστικών δανείων και άλλων
συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων που έχουν ληφθεί από υπαλλήλους που εντάσ-
σονται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα. 

Επί του άρθρου 34 

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 εισάγεται ο θεσµός
της εργασιακής εφεδρείας για τους εργαζόµενους µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνο στο
Δηµόσιο, τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ι-
διωτικού δικαίου αυτών, που εντάσσονται στην έννοια
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Ο θεσµός της εφεδρείας, όπως και αυτός της προσυ-

νταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, εξυπηρετούν την ανάγκη
περιορισµού της µισθολογικής δαπάνης και εξορθολογι-
σµού του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, επι-
τρέποντας όµως στους εργαζόµενους που εντάσσονται
σε αυτή να καλύπτουν τις βιοτικές τους ανάγκες, µέχρι
την πλήρη συνταξιοδότησή τους, εφόσον βρίσκονται κο-
ντά στη λήξη του εργασιακού τους βίου, ή την εκ νέου έ-
νταξη τους στην αγορά εργασίας. 
Για τη θέση σε εργασιακή εφεδρεία εφαρµόζεται κατ’

αρχήν σε όλους τους φορείς της παραγράφου 1 το ορι-
ζόντιο κριτήριο της εγγύτητας στη θεµελίωση δικαιώµα-
τος εξόδου µε πλήρη σύνταξη. 
Επιπλέον, σε εφεδρεία τίθεται το προσωπικό των

ν.π.ι.δ και των ν.π.δ.δ, τα οποία καταργούνται, ή µέρος
του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται ή ανα-
διαρθώνονται. Η θέση σε εφεδρεία στις περιπτώσεις αυ-
τές γίνεται µε αξιοκρατικά και αντικειµενικά κριτήρια, ε-
νώ διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των ερ-
γαζοµένων.
Ταυτόχρονα, λαµβάνεται µέριµνα ώστε κατ’ αρχήν ευ-

αίσθητες κοινωνικές οµάδες που χρήζουν προστασίας
να µην τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία, περαιτέρω, όσοι
εργαζόµενοι εντάσσονται να έχουν την δυνατότητα να
µεταφέρονται σε άλλες θέσεις του δηµόσιου και του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα κατόπιν αξιολόγησης µε αντι-
κειµενικά και κοινωνικά κριτήρια υπό τις εγγυήσεις του
ΑΣΕΠ. 
Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη για τη ρύθµιση ζητηµά-

των που αφορούν την αποπληρωµή στεγαστικών δανεί-
ων όσων τίθενται µε εφεδρεία, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών. 
Με δεδοµένη την εξαιρετική δηµοσιονοµική κρίση, εί-

ναι προφανές ότι η πλήρης εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 34, εξυπηρετεί λόγους υπέρτερου δηµοσίου
συµφέροντος, όπως η εξυγίανση των δηµόσιων οικονο-
µικών καθώς και του εξορθολογισµού και του περιορι-
σµού του δηµοσίου τοµέα, οι οποίοι επιτρέπουν την ισχύ
του άρθρου έναντι κάθε άλλης διάταξης νόµου, ρήτρας ή

όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής από-
φασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας, λαµβανοµένου υ-
πόψη ότι έχουν προβλεφθεί ειδικές πρόνοιες για όσους
τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία, ώστε να µην πλήττεται
ο πυρήνας συνταγµατικά κατοχυρωµένων ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Επί του άρθρου 35 

Το άρθρο 35 απαντά στην ανάγκη αναδιοργάνωσης και
εκσυγχρονισµού του Κράτους, προκειµένου να αποκτή-
σει συνεκτικές δοµές και λειτουργίες που ανταποκρίνο-
νται στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών. Για το λόγο
αυτό, συστήνεται σε κάθε Υπουργείο Επιτροπή Αναδιορ-
γάνωσης Δηµοσίων Υπηρεσιών, η οποία αποτυπώνει τις
υφιστάµενες οργανωτικές δοµές και τις ανάγκες σε προ-
σωπικό και εντοπίζει τις υπηρεσιακές µονάδες των οποί-
ων το αντικείµενο έχει εκλείψει ή είναι προδήλως περιο-
ρισµένο. Με βάση τα ευρήµατα αυτά διενεργείται ανακα-
τανοµή των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλά-
δο, ώστε να καταστεί δυνατή η µεταφορά προσωπικού,
που πληροί συγκεκριµένα προσόντα, σε υπηρεσίες που
διαπιστωµένα χρειάζεται να ενισχυθούν και όπου, το
προσωπικό αυτό θα είναι αποδοτικότερο. 
Σε δεύτερη φάση, τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία α-

ξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του προσωπι-
κού των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµό-
σιου τοµέα µε επιστηµονικά και αξιοκρατικά κριτήρια υ-
πό την εποπτεία του ΑΣΕΠ., η οποία θα οδηγήσει µέχρι
31.12.2013 στη σύνταξη νέων οργανογραµµάτων, στην
κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων και στην κατάργηση
οργανικών θέσεων εφόσον πλεονάζουν, ώστε το µέγε-
θος και οι λειτουργίες του κράτους να ανταποκρίνεται
στις οικονοµικές του δυνατότητες και τα κοινωνικά δε-
δοµένα που διαµορφώνονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Επί του άρθρου 36 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντι-
κειµενικότητα στις προσλήψεις των ωφελουµένων ανέρ-
γων που θα συµµετάσχουν στην Πράξη «Δηµιουργία θέ-
σεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµ-
µάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Εθνικού Στρατηγι-
κού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο
2007–2013 (ΕΣΠΑ), το ΑΣΕΠ περιβάλλει τις διαδικασίες
επιλογής µε το κύρος και την αξιοπιστία του και αναλαµ-
βάνει την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου αυτών,
εφαρµόζοντας αναλόγως το άρθρο 21 του ιδρυτικού του
νόµου, µέσα στο πλαίσιο που έχει ήδη τεθεί από την οι-
κεία Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τους Δι-
καιούχους, όπως αυτή εξειδικεύεται στην Πρόσκληση -
Ενηµέρωση προς τους δυνητικά ωφελούµενους.

Επί του άρθρου 37
Ρυθµίσεις Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων

Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση τροποποιού-
νται επιµέρους διατάξεις του ν. 1876/1990 για την απο-
κέντρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε έµφα-
ση στο επίπεδο της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό ει-
σάγονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις: 
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Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 5
του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, έτσι ώστε πέραν της επι-
χειρησιακής συλλογικής οργάνωσης, και εφόσον αυτή
δεν υπάρχει, να είναι δυνατή η σύναψη επιχειρησιακής
συλλογικής σύµβασης εργασίας από την ένωση προσώ-
πων της περίπτωσης γγ) του εδαφίου α΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, εφόσον συµµετέ-
χουν τουλάχιστον τα 3/5 των εργαζοµένων στην επιχεί-
ρηση, η δε διάρκεια ισχύος της δεν θα υπόκειται στον ο-
ριζόµενο από την ανωτέρω αναφερθείσα διάταξη χρονι-
κό περιορισµό. Σε κάθε περίπτωση στην επιχειρησιακή
συνδικαλιστική οργάνωση ή στην ένωση προσώπων πρέ-
πει να συµµετέχουν εργαζόµενοι της επιχείρησης ανε-
ξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά
τους .
Με την παράγραφο 2 καταργείται η παράγραφος 5 Α,

που προστέθηκε στο άρθρο 3 του ν.1876/1990, (Α΄ 27),
µε τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212). 
Με τις παραγράφους 3 και 4 αντικαθίστανται οι παρά-

γραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), ώ-
στε να καθίσταται σαφής η ικανότητα σύναψης επιχειρη-
σιακών συλλογικών συµβάσεων και από τις ενώσεις προ-
σώπων, καθώς και η νοµιµοποίησή τους και αίρεται ο πε-
ριορισµός της ικανότητας του µεµονωµένου εργοδότη
να συνάπτει επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργα-
σίας µε βάσει τον αριθµό των εργαζοµένων στην επιχεί-
ρησή του. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ τα προ-
βλεπόµενα στις διατάξεις 1 και 3 του άρθρου 6 του
ν. 1876/1990 (Α΄ 27). 
Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 2

του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, ώστε η επιχειρησιακή
συλλογική σύµβαση εργασίας να υπερισχύει σε περίπτω-
ση συρροής µε οµοιοεπαγγελµατική ή κλαδική συλλογι-
κή σύµβαση εργασίας. 
Με την παράγραφο 6 αναστέλλεται η εφαρµογή των

διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990, έως την 31.12.2013. 
Με την παράγραφο 7 αντικαθίσταται η παράγραφος 3

του άρθρου 11 του ν.1876/1990, ώστε τα έννοµα αποτε-
λέσµατα της επέκτασης των συλλογικών ρυθµίσεων να
επέρχονται από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της α-
πόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Τέλος, µε την παράγραφο 8 επιταχύνεται η σύσταση

σωµατείου, θεσπίζοντας µια γρήγορη και ευέλικτη διαδι-
κασία ενώπιον των Πρωτοβάθµιων Δικαστηρίων της χώ-
ρας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Επί του άρθρου 38
Υπολογισµός και καταβολή φόρου Εισοδήµατος 

Φυσικών Προσώπων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προτείνεται η
κατάργηση του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. που ορίζει την έκ-
πτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του φορολο-
γουµένου. Όλες οι δαπάνες πλέον µειώνουν το φόρο
κατά τα οριζόµενα ποσοστά.
Ειδικότερα, η δαπάνη για τους αναπήρους µεταφέρε-

ται στο άρθρο 9 του ΚΦΕ και αυξάνει το αφορολόγητο
που προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίστα-

ται το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. και καθιερώνεται νέα προο-

δευτική κλίµακα µε λιγότερα κλιµάκια και µε ορισµό του
αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ. Η νέα κλίµακα έχει
ως εξής:

Κλιµάκιο        Φορολογικός     Φόρος       Σύνολο         Σύνολο

Εισοδήµατος    Συντελεστής    Κλιµακίου Εισοδήµατος  Φόρου

(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0

7.000 10 700 12.000 700

4.000 18 720 16.000 1.420

10.000 25 2.500 26.000 3.920

14.000 35 4.900 40.000 8.820

20.000 38 7.600 60.000 16.420

40.000 40 16.000 100.000 32.420

Άνω των 45

100.000

Η µεταβολή αυτή γίνεται λόγω της κρίσιµης δηµοσιο-
νοµικής κατάστασης της χώρας, για τη διαρκή αντιµετώ-
πιση του προβλήµατος και την εφαρµογή του µεσοπρό-
θεσµου πλαισίου στήριξης και για το λόγο του ότι αποδί-
δει άµεσα αποτελέσµατα.
Για κοινωνικούς λόγους λαµβάνεται πρόνοια ούτως ώ-

στε οι νέοι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, οι συνταξι-
ούχοι άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, καθώς και τα ά-
τοµα µε εδικές ανάγκες να έχουν αφορολόγητο ποσό
στις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τους συντα-
ξιούχους και τα άτοµα µε εδικές ανάγκες, όταν το συνο-
λικό τους εισόδηµα είναι από εννέα χιλιάδες (9.0000)
ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βά-
ση την κλίµακα περιορίζεται ούτως ώστε σε κάθε περί-
πτωση το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µε-
τά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του πο-
σού των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ. 
Περαιτέρω και για λόγους κοινωνικούς, το αφορολό-

γητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας αυξάνε-
ται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα
του φορολογουµένου που τον βαρύνουν και κατά 3.000
για κάθε επόµενο τέκνο.
Επίσης, προτείνεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολι-

τικής αλλά και των θεµάτων αντιµετώπισης της φοροδια-
φυγής, µείωση του φόρου της κλίµακας κατά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) των ακόλουθων δαπανών:
α) των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλ-

ψης
β) των µισθωµάτων που καταβάλλονται ετησίως για

κύρια κατοικία του φορολογούµενου και της οικογένειάς
του
γ) της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα
δ) των δεδουλευµένων τόκων δανείων που λαµβάνο-

νται για αγορά α΄ κατοικίας
ε) των δεδουλευµένων τόκων δανείων που λαµβάνο-

νται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊ-
σµό διατηρητέων κτισµάτων.
στ) των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προ-

σωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας.
ζ) της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυ-

γο στον άλλο
η) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο

Δηµόσιο, ΟΤΑ κ.λπ..
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θ) της αξίας των δωριζόµενων ιατρικών µηχανηµάτων
και των ασθενοφόρων
ι) των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς

τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και
χορηγούν υποτροφίες κ.λπ. καθώς και των ποσών που
καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς
ιβ) των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή ανα-

βάθµιση ακινήτου
ιγ) των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφά-

λισης.
Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδη-

µα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισόδηµα
από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υ-
ποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπο-
λογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό (1,5%). Ειδι-
κώς, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε τρία τοις εκατό
(3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τρια-
κόσια (300) τετραγωνικά µέτρα της κατοικίας ή πρόκει-
ται για επαγγελµατική ή εµπορική µίσθωση. Ο φόρος αυ-
τός που προκύπτει δεν περιορίζεται στο ύψος του κυρίου
φόρου.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται η ι-
σχύς των ανωτέρω διατάξεων.

Επί του άρθρου 39
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών 

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 επιτρέπεται η µετά-
ταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δηµοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων του Υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπι-
ση έκτακτων αναγκών που συνδέονται µε την ανάπτυξη
και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφορια-
κών συστηµάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση
των έκτακτων δηµοσιονοµικών µέτρων και δράσεων κατ’
εφαρµογή των πρόσφατων φορολογικών νόµων
3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και 3986/2011. Οι µε-
τατάξεις θα γίνουν κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης, µε την απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και χωρίς να απαιτείται σύµφωνη γνώµη του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου του φορέα υποδοχής ή προη-
γούµενη έγκριση της επιτροπής του άρθρου 68 του ν.
4002/2011.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2α επι-

λύεται η διαφωνία µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών
ως προς την ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.
14 του ν. 2592/1998 και υιοθετείται η έως τις εκλογές
της 4ης Οκτωβρίου 2009 παγίως ακολουθούµενη πρακτι-
κή.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2β θε-

σπίζεται εξαίρεση από το οριζόµενο µε την παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3833/2010 όριο αποδοχών, δεδοµένου
ότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν µπορεί να εφαρµοστεί
στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και στο
κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
αφού η σύνταξή τους κανονίζεται µε βάση τις αποδοχές
τους και, συνεπώς, το ακαθάριστο ποσό της µηνιαίας σύ-
νταξής τους υπερβαίνει τις µικτές µηνιαίες αποδοχές
του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. 

Με την παράγραφο 3α επιλύεται ένα σηµαντικότατο
ζήτηµα που έχει ανακύψει στις περιπτώσεις απαλλο-
τριώσεων οι οποίες αίρονται αυτοδίκαια, κατά το άρθρο
17 του Συντάγµατος, λόγω παρέλευσης της 18µηνης
προθεσµίας συντέλεσης, εξαιτίας της καθυστέρησης κα-
τάθεσης της αποζηµιώσεως, η οποία οφείλεται συνήθως
σε δυσκολία χρηµατοδότησης. Εν τω µεταξύ, κάποιες
φορές, τα ακίνητα έχουν ήδη καταληφθεί µε τη διαδικα-
σία της επίταξης ή µε συναίνεση των ιδιοκτητών και οι
τελευταίοι επιθυµούν την διατήρηση της απαλλοτρίω-
σης. Σηµειωτέον ότι παρόµοια ρύθµιση υπήρχε στο προϊ-
σχύσαν θεσµικό πλαίσιο του ν.δ. 797/1971 και λειτούρ-
γησε επί τριάντα (30) χρόνια περίπου, χωρίς να αµφισβη-
τηθεί σοβαρά η συνταγµατικότητά της, δεδοµένου ότι
σκοπός της συνταγµατικής ρύθµισης, κατά τη νοµολο-
γία, είναι η προστασία του ιδιοκτήτη και µόνον αυτός
µπορεί να επικαλεσθεί την άρση και όχι ο υπέρ ού η α-
παλλοτρίωση.
Επιπρόσθετα, µε τις ισχύουσες σήµερα διατάξεις, που

δεν επιτρέπουν την αναβίωση της απαλλοτρίωσης µετά
την αυτοδίκαιη άρση, ακόµα κι αν το επιθυµούν οι ιδιο-
κτήτες των ακινήτων, είναι αναγκαία η έγερση αγωγών
αποζηµίωσης κατά του φορέα εκτέλεσης του έργου, ό-
ταν αυτός κατέλαβε τα ακίνητα, ή η επανακήρυξη της α-
παλλοτρίωσης, µε τελική συνέπεια να πλήττεται το προ-
στατευτέο συµφέρον των ιδιοκτητών, επιπλέον δε, το υ-
περού η απαλλοτρίωση δηµόσιο ή άλλος δηµόσιος φορέ-
ας, να υφίστανται αφ’ ενός µείωση του κύρους τους, διό-
τι κατέλαβαν την έκταση χωρίς να καταβάλλουν την α-
ποζηµίωση και αφ’ ετέρου πρόσθετο οικονοµικό κόστος,
εξαιτίας της επανακήρυξης της απαλλοτρίωσης και του
καθορισµού αυξηµένων, λόγω του µεταγενέστερου χρό-
νου υπολογισµού, τιµών µονάδος.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται επίσης η δυ-

νατότητα αναδροµικής ισχύος της ρύθµισης, σε περι-
πτώσεις που ήδη έχουν αρθεί αυτοδίκαια και έχουν κη-
ρυχθεί µε τις διατάξεις του ν. 2882/2001, προκειµένου
να αντιµετωπισθούν αρκετές περιπτώσεις αυτοδίκαιης
άρσης που έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια, λόγω αδυ-
ναµίας εξεύρεσης των απαραίτητων πιστώσεων και ενώ
το δηµόσιο έχει καταλάβει τα ακίνητα και έχει αρχίσει
την εκτέλεση έργων.
Με την παράγραφο 3β µειώνεται ο χρόνος κήρυξης νέ-

ας απαλλοτρίωσης του ιδίου ακινήτου για τον ίδιο σκο-
πό, σε περίπτωση άρσης ή ανάκλησης της προηγούµε-
νης, από (1) ένα έτος σε (6) έξι µήνες, δίνοντας τη δυνα-
τότητα στην διοίκηση να θεραπεύσει τυχόν παραλείψεις
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας συντέλεσης της
προηγούµενης απαλλοτρίωσης.
Με την παράγραφο 3γ παρέχεται η δυνατότητα να συ-

ντελεστεί η απαλλοτρίωση στις περιπτώσεις ακινήτων
για τα οποία έχει απορριφθεί η συζήτηση της σχετικής
αίτησης του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή βαρυνόµενου µε
τη δαπάνη αποζηµίωσης επειδή ο ιδιοκτήτης ήταν άγνω-
στος ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα, υπό τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: α) υποβάλλει ο θιγόµενος αίτηση στην Αρχή
που κήρυξε την απαλλοτρίωση µε την οποία ζητεί την
καταβολή ή παρακατάθεση της αποζηµίωσης που έχει
καθορισθεί δικαστικά για ακίνητα ίδιας κατηγορίας που
περιλαµβάνονται στην ίδια απαλλοτριωτική απόφαση και
β) έχει αναγνωρισθεί δικαστικά ως δικαιούχος της απο-
ζηµίωσης.
Η εν λόγω ρύθµιση επιφέρει εξοικονόµηση χρόνου για
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τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης γιατί δεν απαιτείται
νέος καθορισµός αποζηµίωσης.
Με την παράγραφο 4 αντιµετωπίζονται τα εξής προ-

βλήµατα: 
Με το ν. 281/1936 «Έλεγχος λογαριασµών κλπ. ΝΠΔΔ

από το ΓΛΚ» και άλλες γενικές και ειδικές διατάξεις, κα-
θιερώθηκε, οι προϋπολογισµοί των ΝΠΔΔ, µετά την έ-
γκρισή τους από τα αρµόδια όργανα και τις εποπτεύου-
σες αρχές να υποβάλλονται για τελική έγκριση στον Υ-
πουργό Οικονοµικών. 
Με το ν. 3871/2010 «Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευ-

θύνη» τροποποιήθηκε το υφιστάµενο πλαίσιο δηµοσιο-
νοµικής διαχείρισης, θεσπίστηκαν κανόνες λειτουργίας
και εποπτείας του συνόλου της γενικής κυβέρνησης και
επαναπροσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες
του Υπουργού Οικονοµικών και των αρµόδιων υπουρ-
γών. Ειδικότερα:

• Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής ορίζει συγκεκριµένους και ποσοτικά καθορισµέ-
νους στόχους για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρ-
νησης.

• Το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού που κατατί-
θεται στη Βουλή συνοδεύεται από τις συνόψεις των προ-
ϋπολογισµών των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

• Οι αρµόδιοι υπουργοί παρακολουθούν και κατευθύ-
νουν τους φορείς που εποπτεύουν για την κατάρτιση
του προϋπολογισµού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ
και την ορθή εκτέλεσή τους. 

• Προβλέπεται σύστηµα µηνιαίων και ετήσιων εκθέσε-
ων και αναφορών για όλους τους φορείς της γενικής κυ-
βέρνησης µέσω του οποίου διαπιστώνονται έγκαιρα τυ-
χόν αποκλίσεις από τους τιθέµενους στόχους. 
Κατόπιν των ανωτέρω, περιττεύει η έγκριση των προϋ-

πολογισµών των νοµικών προσώπων από τον Υπουργό
Οικονοµικών δεδοµένου ότι:

• Δεν συνεισφέρουν πλέον στην εποπτεία της γενικής
κυβέρνησης, αφού οι µηχανισµοί που έχουν αναπτυχθεί
είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί.

• Δηµιουργούν επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µεταξύ Υ-
πουργού Οικονοµικών και αρµόδιων Υπουργών.

• Αποτελούν πηγή σηµαντικής γραφειοκρατίας καθυ-
στερήσεων και άσκοπου κόστους. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 5 προ-

βλέπεται η παρακράτηση ποσού που αντιστοιχεί στις µη-
νιαίες αποδοχές (χορηγία, αποζηµίωση, µισθό, αντιµι-
σθία), σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, στους εξής :
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και
µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδι-
κούς Γραµµατείς Δηµοσίων Υπηρεσιών και Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων, αιρετούς των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ-
τερου βαθµού και στους Βουλευτές κατά τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Βουλής. Η προτεινόµενη διάταξη κρίνε-
ται αναγκαία, ως συµπλήρωση των λοιπών δηµοσιονοµι-
κών µέτρων για την περιστολή των δηµοσίων δαπανών
και τη µείωση του ελλείµµατος. Το ποσό της βουλευτι-
κής αποζηµίωσης που παρακρατείται από τη Βουλή, απο-
δίδεται ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Επίσης
ορίζεται ότι και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές έχουν την υ-
ποχρέωση να αποδώσουν υπέρ του Δηµοσίου ποσό ίσο
µε το µηνιαίο µισθό τους. 

Επί του άρθρου 40
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείων
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Εσωτερικών

Με την παράγραφο 1 αναδιατυπώνεται το δεύτερο ε-
δάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007
έτσι ώστε να προσδιοριστεί ότι το ΕΚΔΔΑ, ως ανεξάρτη-
τη αρχή, δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. 
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα εισαγω-

γής στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και στην Ε-
θνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά δηµο-
σίων υπαλλήλων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η
ποιοτική αναβάθµιση του δηµοσίου τοµέα αφού, ακόµη
και σε περιόδους όπου δεν θεωρείται αναγκαίος ή δεν
είναι δηµοσιονοµικά επιτρεπτός ο διορισµός νέων υπαλ-
λήλων, είναι δυνατή εκπαίδευση των υφιστάµενων. 
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα συγ-

χώνευσης ΚΕΠ, µε στόχο την δηµιουργία πιο άρτια στε-
λεχωµένων ΚΕΠ, την εξοικονόµηση και την ορθολογικό-
τερη κατανοµή δηµόσιων πόρων και προσωπικού, εφό-
σον από τα οικεία Δηµοτικά Συµβούλια εκτιµάται ότι οι
εν λόγω συγχωνεύσεις δεν επιφέρουν δυσµενή αντίκτυ-
πο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
όπως, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις όπου ΚΕΠ εδρεύουν
σε κοντινή µεταξύ τους απόσταση.
Με τον ίδιο στόχο, της εξοικονόµησης δηµοσίων πό-

ρων, προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης θέσεων
του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι ο-
ποίες συνεστήθησαν µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και Οικονοµικών.
Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 αφορούν στη

σύναψη µίσθωσης έργου από του ΟΤΑ πρώτου και δεύ-
τερο βαθµού. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατά-
ξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206)
προβλέπει πότε απαγορεύεται η σύναψη σύµβασης µί-
σθωσης έργου. Με την µεταβατική διάταξη του άρθρου
14 του ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλή-
ψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (Α΄234)
ορίστηκε ότι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Α-
ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα
από πρόταση του ΑΣΕΠ, µπορεί να οριστεί µεταγενέστε-
ρη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της διάταξης της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 6 του ως άνω νόµου 2527/1997, ό-
χι όµως πέραν της 30.6.2011 και, ειδικά όσον αφορά
τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού όχι πέραν της
31.12.2011. 
Προς απλούστευση των διαδικασιών και λαµβανοµέ-

νου υπόψη αφ’ ενός ότι οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου
βαθµού εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών
και, αφ’ ετέρου, ότι στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου
βαθµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α΄
40) και της ΠΥΣ 33/2006, κρίνεται σκόπιµο να καταργη-
θεί η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 3812/2009 και να προστεθεί στην παράγραφο 2 του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 η ακριβής ηµεροµηνία έναρ-
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ξης ισχύος της, όσον αφορά του Ο.Τ.Α. πρώτου και δευ-
τέρου βαθµού.
Στο άρθρο 209 του ν.3584/2007 (Α΄143) προβλέπονται

η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για πρόσληψη από
τους δήµους, τους συνδέσµους και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου αυτών προσωπικού, για εκτέλεση έρ-
γων µε αυτεπιστασία, σε περιπτώσεις που το προσωπικό
του οικείου φορέα δεν επαρκεί, µετά από διαπίστωση
των αναγκών και εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας
του φορέα, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 58 του
π.δ. 609/1985.
Κατά την εφαρµογή του νόµου οι διαδικασίες του συ-

γκεκριµένου άρθρου αποδείχθηκαν χρονοβόρες, µε απο-
τέλεσµα να µην επιτυγχάνεται ο στόχος των φορέων για
εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών των έργων που ε-
κτελούσαν µε ίδια µέσα. Για το λόγο αυτό κρίνεται ανα-
γκαία η αντικατάσταση των διατάξεων αυτών.
Με την παράγραφο 6 θεσµοθετείται µια διαδικασία

που θα εξυπηρετεί τους φορείς για την κάλυψη των έ-
κτακτων αναγκών του σε εκτέλεση τεχνικών έργων µε
αυτεπιστασία τηρουµένων των κανόνων διαφάνειας µε
την καθιέρωση συστήµατος επιλογής του προσλαµβανό-
µενου προσωπικού µέσα από ένα σύστηµα Κυλιόµενων
Πινάκων Κατάταξης, που θα συντάσσονται από τον ΟΑ-
ΕΔ, µε βάση τις καταστάσεις των ανέργων που τηρεί ο
Οργανισµός και θα ελέγχονται και εγκρίνονται από το Α-
ΣΕΠ, µε πλήρη διαφάνεια και δηµοσιότητα. Με το άρθρο
αυτό επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των αναγκών των δή-
µων, συνδέσµων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για εκτέλεση έργων
µε αυτεπιστασία µέσα από σύντοµες διαδικασίες τηρου-
µένων όµως όλων των κανόνων διαφάνειας και δηµοσιό-
τητας, εξυπηρετώντας συγχρόνως και την επιτακτική α-
νάγκη καταπολέµησης της ανεργίας. 
Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης µε

το ν. 3614/2007 ασκούσε τα καθήκοντα ενδιάµεσου φο-
ρέα διαχείρισης για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Διοι-
κητική Μεταρρύθµιση». Με την προτεινόµενη ρύθµιση
της παραγράφου 7 της ανατίθενται τα ίδια καθήκοντα
για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και για το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αποφάσεις ένταξης στα παρα-
πάνω προγράµµατα καθώς επίσης οι ανακλήσεις τους
εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 
Αυτά επιδιώκονται µε τη ψήφιση του παρόντος σχεδί-

ου νόµου και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για
την ψήφισή του. 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Δ. Ρέππας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Κουτρουµάνης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθ-
µολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις ε-
φαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµι-
κής στρατηγικής 2012-2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1
Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων Δηµοσίου

1. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας λόγω επικείµενης συ-
νταξιοδότησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 33 λογίζεται συντάξιµος και προσµετράται στη λοι-
πή συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρ-
κεια της διαθεσιµότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να α-
σφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση,
πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη στους οικείους φο-
ρείς που ήταν ασφαλισµένος κατά το χρόνο που τέθηκε
σε διαθεσιµότητα. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλι-
σµένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύ-
νουν το Δηµόσιο, υπολογίζονται επί των συντάξιµων α-
ποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 και αποδίδονται στους οικείους φορείς.
Οι ανωτέρω συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη
και για τον υπολογισµό της σύνταξης του υπαλλήλου.

2.α. Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο
µισθολόγιο του Δευτέρου Κεφαλαίου εξακολουθεί να υ-
πολογίζεται µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές τους, ό-
πως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, λαµβανοµένων υπόψη των διατά-
ξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152). 
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν

εφαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές
πρόσωπα έχουν εξέλθει της υπηρεσίας από 1.7.2011 έ-
ως 31.10.2011. 
γ. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρό-

ντος νόµου, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για
κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειο-
νοµική περίθαλψη των προσώπων των προηγούµενων
περιπτώσεων, υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξι-
µων αποδοχών.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ έχουν εφαρµογή

και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έ-
χουν εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011,
µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων
της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν µέχρι

την 31η Δεκεµβρίου 2013.
3. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της

παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165)
αντικαθίστανται από 1.1.2011 ως εξής: 

«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και
στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη,
σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό πριν την
1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δηµόσιο κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ.
169/2007, εφόσον συµπληρώνουν 15ετή πλήρη πραγµα-
τική συντάξιµη υπηρεσία και αποχωρούν µε αίτησή τους.
Η σύνταξη όµως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται µετά τη
συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.»

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) έχουν εφαρµογή και για όσα από
τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται
µε βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων
167/2007 (Α΄ 208) και 168/2007 (Α΄ 209).

5. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 66
του π.δ. 169/2007, που προστέθηκαν µε την παρ. 13 του
άρθρου 1 του ν. 4002/2011(Α΄ 180) αντικαθίστανται , ως
εξής:

«12. Δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση η ανάκληση
πράξης µε την οποία έχει αναγνωρισθεί συντάξιµος χρό-
νος µε καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς
ή εισφοράς εξαγοράς ούτε η έκδοση νέας πράξης µε την
οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί
ως συντάξιµος µε καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς
εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, µετά την παρέλευση
της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2β.
Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1405/1983
µπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της, µετά από αίτηση
του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει
αναγνωρισθεί µε αυτήν µπορεί να χρησιµεύσει για την
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο Δηµόσιο ή
σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης κατ’ εξαίρεση, και µετά από αίτηση του υπαλ-

λήλου, είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πρά-
ξης, µε την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη α-
ναγνωρισθεί ως συντάξιµος µε τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν.1405/1983 εφόσον το αρµόδιο συνταξιοδοτικό
όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί
και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την
πρόσληψη του υπαλλήλου στη δηµόσια υπηρεσία και η
αναγνώρισή του ως συντάξιµου δεν απαιτούσε την κατα-
βολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς.
Αναγνωριστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα

µε τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 2 και 20 πα-
ράγραφος 4 του ν. 2084/1992 χωρίς να υπάρχει σχετική
υποχρέωση του ενδιαφεροµένου για καταβολή εισφο-
ράς εξαγοράς για τον αναγνωριζόµενο χρόνο, ανακα-
λούνται στο σύνολό τους οποτεδήποτε, είτε µετά από
αίτηση του ενδιαφεροµένου είτε οίκοθεν από το αρµόδιο
συνταξιοδοτικό όργανο, όταν αυτό διαπιστώσει το µη
σύννοµο της έκδοσής τους. 
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο

για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται µετά την πα-
ρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που
ανακαλούνται ή τροποποιούνται.» 
β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από

1.1.2011. 
γ. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή

για περιορισµό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι ο-
ποίες έχουν υποβληθεί µετά την ως άνω ηµεροχρονολο-
γία και εκκρεµούν για εξέταση στις Διευθύνσεις Συντά-
ξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έχουν ήδη εκ-
δοθεί µετά την 1.1.2011 και εκκρεµούν σε οποιοδήποτε
στάδιο στις Διευθύνσεις Συντάξεων, τίθενται στο αρ-
χείο, µε εξαίρεση όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί εντός
της προθεσµίας της παραγράφου 2β του άρθρου 66 του
π.δ. 169/2007. 

6. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«β) στο προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερι-
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κής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών
καταστηµάτων κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής α-
νηλίκων,».

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του ν.3865/2010 (Α΄120) αντικαθίσταται από της ι-
σχύος του ως εξής:

«Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική
σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισµένου) που έχουν κατα-
βληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρο-
νικό διάστηµα αποδίδονται στο Δηµόσιο και τα Μετοχικά
Ταµεία κατά περίπτωση, εντός εξαµήνου από την κοινο-
ποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.»

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Πρόσωπο του οποίου λήγουν τα καθήκοντα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούται να µεταφέρει στον ελλη-
νικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είχε υπαχθεί πριν
την ανάληψη υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που
υπήχθη µετά τη λήξη των καθηκόντων του, το ασφαλι-
στικό στατιστικό ισοδύναµο των δικαιωµάτων σύνταξης
που είχε αποκτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπερι-
λαµβανοµένου και του χρόνου που τυχόν είχε µεταφέρει
στο συνταξιοδοτικό σύστηµα αυτής. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος δεν έχει ασφαλιστικό χρόνο σε ελληνι-
κό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το ανωτέρω ασφαλι-
στικό στατιστικό ισοδύναµο µεταφέρεται στο ασφαλιστι-
κό καθεστώς του ΙΚΑ.»

9. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«i. για ποσά αναλογιστικού ισοδύναµου που έχουν ήδη
µεταφερθεί στο συνταξιοδοτικό σύστηµα των υπαλλή-
λων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι την ηµεροµηνία ι-
σχύος του νόµου αυτού, νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης
της σχετικής τραπεζικής εντολής, βάσει της οποίας πι-
στώθηκε ο αντίστοιχος τραπεζικός λογαριασµός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.» 

10.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δηµο-
σίου, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας, µειώνεται κατά 40% το ποσό της µηνιαίας κύ-
ριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα
ανωτέρω µείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόµε-
νου µήνα από εκείνο κατά τον οποίο συµπληρώνεται το
55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω
µείωση, µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας κύ-
ριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
β. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύ-

νταξης της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπό-
ψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα
συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξο-
µάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) και
της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς, α-
φαιρουµένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ-
ει µετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και
της επιπλέον εισφοράς της περίπτωσης α΄ του ίδιου άρ-
θρου και νόµου. 
γ. Εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην πε-

ρίπτωση α΄ όσοι λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους επίδοµα
ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρ-
θρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209) ή συ-
νταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των νόµων
1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185). Ειδικά από
τη µείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄, εξαι-

ρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρα-
τεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο

συντάξεων από το Δηµόσιο, η κατά περίπτωση µείωση
της παραγράφου α΄ διενεργείται επί της κάθε σύνταξης
χωριστά.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε-

ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η µείωση του πρώτου ε-
δαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, θα
διενεργηθεί επί του καταβαλλόµενου ποσού σύνταξης
σε κάθε δικαιούχο χωριστά. 
στ. Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέ-

ρω µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του Δηµο-
σίου.
ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη

εφαρµογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δηµό-
σιο. 

11. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο
µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθε-
στώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε
τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του
Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλή-
λων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σι-
δηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς
του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276).

Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ασφαλιστικών φορέων

1. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και
των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έ-
χουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας µειώνεται
κατά 40% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υ-
περβαίνει τα 1.000 ευρώ. 

H ανωτέρω µείωση καταλαµβάνει και το συνολικό πο-
σό επικουρικής και κύριας  σύνταξης που χορηγείται σε
υποκατάσταση της κύριας από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ.
Για την παραπάνω µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό

της κύριας σύνταξης που εναποµένει µετά την παρακρά-
τηση από το συνολικό ποσό της µηνιαίας σύνταξης της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(Α΄152).
Η κατά τα ανωτέρω µείωση διακόπτεται τον επόµενο

µήνα από εκείνο κατά τον  οποίο συµπληρώνεται το 55ο
έτος της ηλικίας.
Εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι λό-

γω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµα-
τικό επίδοµα ή το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρ-
θρου 42 του ν. 1140/1981(Α΄ 68) και του άρθρου 30 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρα-
τικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς και οι ορ-
φανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του ν.
3185/2003 (Α΄ 229) ή της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω

µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου
φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

2. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και
των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν ε-
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µπίπτουν στην µείωση της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας κύριας
σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Η ανωτέρω µεί-
ωση καταλαµβάνει και το συνολικό ποσό επικουρικής και
κύριας σύνταξης που χορηγείται σε υποκατάσταση της
κύριας, από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ.
Για την παραπάνω µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό

της κύριας σύνταξης που εναποµένει µετά την παρακρά-
τηση από το συνολικό ποσό της µηνιαίας σύνταξης της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του  ν. 3986/2011.
Εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι λό-

γω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµα-
τικό επίδοµα ή το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρ-
θρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του
ν. 2084/1992 ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ε-
νεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς και οι ορφανικές
οικογένειες αυτών.
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω

µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου
φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

3. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους
του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ), το τµήµα της µηνιαίας επικουρικής σύνταξης,
το οποίο, µετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Ει-
σφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της πα-
ραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, µειώνεται κατά ποσο-
στό 30%. Το ποσό της σύνταξης µετά την ανωτέρω µεί-
ωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ. 

4. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους
του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ, των Τοµέων «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-
ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ, καθώς και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαµ-
βάνουν µόνο επικουρική σύνταξη, το ποσό της µηνιαίας
επικουρικής σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 15% και
για τους συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό
20%. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 13 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση
της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφά-
λισης. Ειδικά για το Μ.Τ.Π.Υ., το τµήµα του µερίσµατος
που, µετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα
500 ευρώ µηνιαίως, µειώνεται κατά 50%.

5. Τα εισπραττόµενα ποσά από τις αναφερόµενες στις
προηγούµενες δύο παραγράφους µειώσεις αποτελούν
πόρο των ανωτέρω φορέων – τοµέων. 

6. Η παράγραφος 5.α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται ως εξής: 

«5.α. Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δη-
µοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλι-
σης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν της
Υπηρεσίας, από 1.1.2010 µέχρι και την 31.12.2010, το
ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία
αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µει-
ώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε όσους
δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του ε-
φάπαξ βοηθήµατος.
Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων

Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προ-
σωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν
της Υπηρεσίας, από 1.1.2011 και µετά, το ποσό του εφά-
παξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµφω-

να µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κατά
ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκ-
δοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθή-
µατος.
Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπι-

κού Εµπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή
θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 1.8.2011 και µετά το πο-
σό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγεί το Ταµείο αυτό,
σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, µειώνεται
κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.»

7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής: 

«12. Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10
και 11 εφαρµόζονται και στο συνολικό ποσό κύριας και
επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ και
του ΕΤΕΑΜ, που λαµβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση
κύριας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
38 του ν. 3863/2010 (Α΄115).» 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προβλεπόµενη εισφορά των ασφαλισµένων του Ε-
ΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011 ανεξαρτή-
τως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί µέχρι την ηµε-
ροµηνία αυτή από το φορέα.» 

9. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 προστί-
θεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να µεταφέρο-
νται ποσά µέχρι του ύψους των τριάντα πέντε εκατοµµυ-
ρίων ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση
προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε
φορά το ύψος του ποσού χρηµατοδότησης, το πρόγραµ-
µα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες, και κάθε άλλο θέµα
σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς του ποσού.»

Άρθρο 3
Θέµατα Μ.Τ.Π.Υ.

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 39 του π.δ.
422/1981 (Α΄ 114) αντικαθίσταται  ως εξής :

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να κανονίζεται η πληρωµή των µερισµάτων κατά µήνα
και να καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια πληρωµής των µερι-
σµάτων.»

2. Το άρθρο 49 του π.δ.422/1981, όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του
ν. 3336/2005 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄  96), όπως  ερµηνεύθηκε
αυθεντικά µε το άρθρο 8 του ν. 3517/2006 (Α΄  271), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49 
Νέος τρόπος υπολογισµού µερίσµατος του 
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ.
είναι ίσο µε το άθροισµα: 
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α) του 20% του βασικού µισθού µε το επίδοµα χρόνου
υπηρεσίας επί τα έτη συµµετοχής στην ασφάλιση του
Ταµείου, δια 35, επί τον συντελεστή προσαρµογής (Σ)
0,8075 (α΄ υποµέρισµα) και 
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη

συµµετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταµείου, δια
35, επί το συντελεστή προσαρµογής (Σ) 0,8075 (β΄ υπο-
µέρισµα).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να ληφθούν
υπόψη για τον κανονισµό του µερίσµατος, ο βασικός µι-
σθός, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες
αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές
στη προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.
1 περίπτωση α΄ του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύ-
ει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.. Ουδεµία µισθολογική α-
πολαβή ή τµήµα της δεν λαµβάνεται υπόψη για το κανο-
νισµό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προα-
ναφέρεται.

3. Ως βασικός µισθός για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται ο βασικός µισθός του µισθολογικού κλι-
µακίου ή βαθµού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξο-
δό του από την υπηρεσία µαζί µε το επίδοµα χρόνου υ-
πηρεσίας, τα οποία υπολογιζόµενα σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 δίνουν ποσό α΄ υποµερίσµατος. 

4. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόµατα
και οι αποζηµιώσεις όπως  ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2
του π.δ. 69/2007 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων (Α΄ 210), αναλόγως των ετών κατά τα οποία
διενεργήθηκε επ’ αυτών, η προβλεπόµενη από το άρθρο
26 παρ. 1 περίπτωση α΄ του π.δ. 422/1981, όπως εκάστο-
τε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπο-
λογιζόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό
β΄ υποµερίσµατος. 

5. Το άθροισµα των ποσών των υποµερισµάτων της
παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3
και 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό
του δικαιούµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τους ακό-
λουθους µαθηµατικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια µπορεί
να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα µε τα κατά
περίπτωση επιδόµατα-αποζηµιώσεις:
α) α΄ υποµέρισµα =  
20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας) * [ Έτη/35] * Σ
β) β΄ υποµέρισµα =  
20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [Έτη/35] * Σ
Μηνιαίο µέρισµα (Μ) = (α΄ υποµέρισµα+β΄ υποµέρι-

σµα).
6. Εάν κατά την τελευταία διετία συµµετοχής επήλθε

για οποιονδήποτε λόγο προσωπική µισθολογική προς τα
άνω µεταβολή, υποχρεούται ο µέτοχος να συµπληρώσει
τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις για ολόκληρη τη διετία αυ-
τή, βάσει των αποδοχών της τελευταίας ηµέρας συµµε-
τοχής του.

7. Ο συντελεστής προσαρµογής της παραγράφου 1,
καθώς και το κατώτατο όριο µηνιαίου µερίσµατος µπορεί
να µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Μ.Τ.Π.Υ..»

3. Αιτήσεις µετόχων των οποίων ο χρόνος συµµετοχής
τους στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. λήγει την προηγούµε-
νη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του παρόντος εξετά-
ζονται µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4
Πεδίο Εφαρµογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται οι µό-
νιµοι και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υ-
πάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (ΙΔΑΧ):

α) του Δηµοσίου, 
β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄

και β΄ βαθµού, 
γ) των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.), συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α),
δ) οι εκπαιδευτικοί,
ε) της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών,

των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών
Γραφείων της χώρας,
στ) οι κληρικοί,
ζ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµοι αγροτικοί

ιατροί,
η) της Βουλής , σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα

στον Κανονισµό της, 
θ) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών,
ι) των Τοπικών Ενώσεων Δήµων και Κοινοτήτων

(Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),
ια) των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιβ) των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδό-

ξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιούµενων προς
αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του
ν. 3801/2009 (Α΄ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων
και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρη-
σκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου
οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται
στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297). 

Άρθρο 5
Θέµατα Κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους

1. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρε-
σίες της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, διοι-
κούνται, όσον αφορά τα θέµατα κινητικότητας µεταξύ υ-
πηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή αποκεντρωµένων
διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κα-
τά περίπτωση, Υπουργό.

2. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν να µετακινούνται στις
υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωµένων δι-
οικήσεων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών
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προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκε-
κριµένο χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση αυτή, λαµ-
βανοµένων υπόψη των υφιστάµενων υπηρεσιακών ανα-
γκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υ-
παλλήλων που µετακινούνται.

3. Η εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών για την ε-
φαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε
δύο έτη, από τριµελές Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται
µε απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, από
Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος του ΑΣΕΠ, ο οποίος
προεδρεύει και δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθή-
κοντα προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουρ-
γείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των
προαναφερόµενων Υπουργών ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία
του εν λόγω Συµβουλίου, στη διαδικασία της µετακίνη-
σης λαµβανοµένου υπόψη και του συµφέροντος του υ-
παλλήλου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης

1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πα-
νεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υ-
ποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι
(6) συνολικά βαθµούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:

Βαθµός Α 
Βαθµός Β 
Βαθµός Γ 
Βαθµός Δ 
Βαθµός Ε 
Βαθµός ΣΤ. 

2. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών Θέ-
σεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθµούς 1ο και 2ο και
αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις.

3. Εισαγωγικός βαθµός για όλες τις κατηγορίες εκπαί-
δευσης προσωπικού είναι ο Βαθµός ΣΤ µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτι-
κός, ο Βαθµός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθµός
Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθµός Γ για την ΥΕ κατη-
γορία. 

4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος συναφούς µε
τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργα-
νικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν,
κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό Δ. 
Οι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς µε
τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργα-
νικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν,
κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό Ε.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης

και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµό-
σιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσο-
νται, ως µόνιµοι, στο Βαθµό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ), µε την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος

επιτυχούς δοκιµαστικής υπηρεσίας.
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισµό ή την πρό-

σληψή τους αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο δηµόσιο
τοµέα των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία έχει διανυθεί µε τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προ-
σόντα της κατηγορίας στην οποία που 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 προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα νοείται κάθε υπη-

ρεσία που έχει διανυθεί στις υπηρεσίες και φορείς που υ-
πάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, µε
σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και
κάθε άλλη υπηρεσία που, µε βάση ειδικές διατάξεις, ανα-
γνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για βαθµο-
λογική εξέλιξη.
Προκειµένου για προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα

των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή ανα-
γνωρίζεται για τη βαθµολογική και µισθολογική ένταξη
µέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέ-
σεις που ορίζονται στο εδάφιο τέταρτο της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου. 
Επίσης, µέχρι επτά (7) έτη αναγνωρίζεται ο χρόνος υ-

πηρεσίας σε θέσεις αιρετές ή µετακλητές δηµοσίων υ-
παλλήλων, των οποίων ανεστάλη η υπηρεσιακή εξέλιξη
λόγω ασυµβιβάστου. 
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δηµό-

σιο και ιδιωτικό τοµέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή
µετακλητών δηµοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξε-
περνά τα επτά (7) έτη.
Οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν µόνο για όσους διορίζο-

νται ή προσλαµβάνονται µετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου.
Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο

περισσότερες από µία από τις παραπάνω ρυθµίσεις, ε-
φαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση καθώς και η µισή
χρονική ρύθµιση της επόµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης.

5. Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκι-
µαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθµό που εισάγονται. 
Μετά το πέρας της δοκιµαστικής αυτής περιόδου, ο υ-

πάλληλος µονιµοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται ε-
φόσον πρόκειται για προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού 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 λοι-
πών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστηµα αξιολόγησης
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3,
4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, βαθµολογία
µεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυ-

χής η δοκιµαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιµος υπάλληλος µονιµοποιηθεί, προάγε-

ται στο Βαθµό Ε, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει
τον υπάλληλο µη ικανό να µονιµοποιηθεί ή να συνεχίσει
την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπη-
ρεσιακό συµβούλιο µπορεί, κατά περίπτωση, να αποφα-
σίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιµαστικής υπηρεσίας
του υπαλλήλου από έξι (6) µέχρι δώδεκα (12) µήνες, ε-
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φόσον, µε βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η κα-
ταλληλότητα του κρινοµένου προκειµένου να µονιµοποι-
ηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περί-
πτωση, µετά τη λήξη της παράτασης της δοκιµαστικής υ-
πηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσια-
κό συµβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευ-
ξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν
εξελίσσεται µισθολογικά.

Άρθρο 7
Σύστηµα Βαθµολογικής Εξέλιξης

1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, που διενερ-
γείται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο µία φορά το
χρόνο, λαµβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συ-

στήµατος αξιολόγησης και συγκεκριµένα: 
αα) η απόδοσή του που µετράται µε βάση το βαθµό ε-

πιτυχούς 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, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7
του παρόντος άρθρου. 
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσε-
ται µισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογι-
σµό του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό.

2. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, η απόδοση
του κρινόµενου υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψη σε ποσο-
στό 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% του-
λάχιστον.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ι-
δίως σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στόχους, τόσο
σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο µονάδας και η
συµπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν
αντικείµενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συ-
ντάσσεται κάθε χρόνο. 

4. Με το προεδρικό διάταγµα, που προβλέπεται στην
προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαι-

τείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιο-
λόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγη-
σης, καθώς και η βαρύτητα των επί µέρους κριτηρίων για
την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου
σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδή-
ποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της θητείας των
προϊσταµένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η συµµε-
τοχή του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚ-
ΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιολόγησης,
β) προβλέπεται η συγκρότηση των Συµβουλίων Αξιο-

λόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρ-
µογή του συστήµατος αξιολόγησης και έχουν δυνατότη-

τα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναποµπής της στα
όργανα αξιολόγησης των προηγούµενων επιπέδων, 
γ) µπορεί να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζο-

νται οι προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφε-
ρόµενου ενώπιον του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης
και
δ) µπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικα-

σίες διασφάλισης της ορθής εφαρµογής του συστήµα-
τος αξιολόγησης και ελέγχου της ορθής και οµοιόµορ-
φης εφαρµογής του σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς
στους οποίους αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.

5. Υφιστάµενα ειδικά συστήµατα αξιολόγησης και συ-
στήµατα επιλογής προϊσταµένων για τις κατηγορίες
προσωπικού των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλ-
λήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
και των µόνιµων αγροτικών ιατρών, µπορούν να διατη-
ρούνται σε ισχύ µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδο-
νται µετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθε-
σµίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ε-
φαρµόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της πα-
ρούσας παραγράφου. 

6. Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κα-
τηγορίες 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 Δ: µέχρι και 90% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 60% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων. 

- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 20% των κρι-
νόµενων υπαλλήλων. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµι-
κών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση τόσο των υπη-
ρεσιακών αναγκών όσο και των δηµοσιονοµικών δυνατο-
τήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόµενα πο-
σοστά µπορούν να καθορίζονται χαµηλότερα. Στις περι-
πτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για
προαγωγή, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως
5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα συµµετοχής
στην κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Ε-
πίσης χάνει το δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωση
που δεν εξελίσσεται µισθολογικά, σύµφωνα µε το εδά-
φιο δεύτερο του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος άρθρου.

7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγω-
γή από βαθµό σε βαθµό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, τέσσερα

(4) έτη και 
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ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ έξι (6) έ-
τη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β (καταληκτικός βαθµός),

έξι (6) έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , δέκα (10) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ (καταληκτικός βαθµός),

δέκα (10) έτη.

Άρθρο 8
Διαδικασία προαγωγής-πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου. Για την προαγωγή υπαλλήλων
στον αµέσως επόµενο βαθµό, είναι απαραίτητη η συν-
δροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου.

2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο το Μάιο κάθε έτους κα-
ταρτίζει πίνακα προακτέων κατά βαθµό, κλάδο και ειδι-
κότητα, καθώς και πίνακες µη προακτέων. Για την εγγρα-
φή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που
πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόµενου έτους τις απαι-
τούµενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθί-
νουσα σειρά µε βάση το µέσο όρο της τελικής βαθµολο-
γίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συ-
ντάχθηκαν στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς
των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτι-
σής τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίη-
σής τους. 

3. Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαµβάνονται
στους πίνακες προακτέων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη
τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7
του παρόντος Κεφαλαίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφό-
σον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονά-
δας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ηµέ-
ρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό, πο-
τέ όµως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προ-
ακτέων. Οι υπάλληλοι που συµπεριλαµβάνονται στους
πίνακες προακτέων, αλλά δεν προάγονται µετά την κρί-
ση του υπηρεσιακού συµβουλίου, κρίνονται εκ νέου για
προαγωγή το επόµενο έτος, µε την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 7. 

4. Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υ-
πάλληλοι που κρίνονται ως µη προακτέοι. Ως µη προα-
κτέοι κρίνονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων.
Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται σε πίνακα µη προα-
κτέων στερούνται του δικαιώµατος για προαγωγή για τα
επόµενα δύο (2) έτη.

Άρθρο 9
Έλεγχος νοµιµότητας πινάκων προακτέων

1. Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 8, υποβάλλονται για κύρωση µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες στον οικείο Υπουργό ή στο αρµόδιο όργανο

του οικείου ΟΤΑ ή στο ανώτατο όργανο διοίκησης του οι-
κείου Ν.Π.Δ.Δ.. Το αρµόδιο όργανο εξετάζει µόνο τη νο-
µιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, ε-
φόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων,
αναπέµπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συµβούλιο, το
οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ηµε-
ρών.

2. Οι πίνακες που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα  ανω-
τέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρµόδιες υ-
πηρεσίες.

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης

1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Α
έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης:
α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,

εφόσον σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,

σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανι-

κής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, 
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.
β) Οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµα-

τος, εφόσον σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,

σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή, 
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανι-

κής µονάδας επιπέδου Τµήµατος, εφόσον πρόκειται να
επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέ-
δου Διεύθυνσης και
γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.
2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Β

έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης:
α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή

Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,

σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανι-

κής µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον πρόκειται να ε-
πιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλε-
γούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γε-
νικής Διεύθυνσης,
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον

πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µο-
νάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνησης και κατηγορίες
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επλεγούν ως
προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
β) Οργανικής µονάδας Επιπέδου Τµήµατος, εφόσον,

σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,

σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή και
ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή

ΔΕ.
3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Γ

έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής
µονάδας επιπέδου Τµήµατος ή Διεύθυνσης εφόσον, σω-
ρευτικά:
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
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σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργα-
νικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µο-
νάδας επιπέδου Διεύθυνσης και
γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος

εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργα-
νικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. 

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Δ΄
έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής
µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον σωρευτικά:
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,

σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
5. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι

οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ανήκουν σε
βαθµό κατώτερο του Βαθµού Γ΄, µε την τοποθέτησή
τους κατατάσσονται στο Βαθµό Γ΄. Υπαλληλοι, οι οποίοι
επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέ-
δου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του
Βαθµού Β΄, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο
Βαθµό Β΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστά-
µενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Α΄, µε την τοποθέ-
τησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Α΄.
α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις

προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1β, δικαί-
ωµα επιλογής για θέσεις προϊσταµένων Διευθύνσεων έ-
χουν και υπάλληλοι µε Βαθµό Β΄. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν υποψήφιοι µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 2α, δικαίωµα επιλογής για θέσεις προϊ-
σταµένων Διευθύνσεων έχουν και υπάλληλοι µε Βαθµό
Γ΄, που έχουν συµπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσία
στο Βαθµό αυτό δύο (2) έτη. 
β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις

προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2β, δικαί-
ωµα επιλογής για θέσεις προϊσταµένων Τµήµατος έχουν
και υπάλληλοι µε Βαθµό Γ΄. Σε περίπτωση που δεν υπάρ-
χουν υποψήφιοι µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 3 δικαίωµα επιλογής για θέσεις προϊσταµέ-
νων Τµήµατος έχουν και υπάλληλοι µε Βαθµό Δ΄, που έ-
χουν συµπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσία στο Βαθµό
αυτό δύο (2) έτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπο-
ψήφιοι µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγρά-
φους 1-4 του παρόντος άρθρου, τότε µπορούν να είναι
υποψήφιοι υπάλληλοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό
κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανω-
τέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν
κατώτερο βαθµό.

6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε
θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που
αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστη-
µα που υπολείπεται είναι µικρότερο των δύο (2) ετών κα-
τά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του αρµοδίου προς
τούτο συλλογικού οργάνου, το οποίο πρόκειται να απο-
φασίσει σχετικά.

7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονά-
δας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε 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 ισχύ-
ει σε περίπτωση διαγραφής των πειθαρχικών ποινών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αι-
τήσεων. Η ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη και για τη
µοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυ-
µα επιλογής της παραγράφου 6 δεν πρέπει να συντρέχει
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ηµεροµη-
νία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.

9. Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων,
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του πα-
ρόντος νόµου, καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέ-
σεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µο-
νάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το α-
ντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. Στις
περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων οργανι-
κών µονάδων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, οι κλά-
δοι καθορίζονται, µέχρι την έκδοση των υπουργικών α-
ποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, µε τους οργανισµούς των
οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι
κλάδοι καθορίζονται µε την προκήρυξη. Οργανικές µονά-
δες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τµήµα.

Άρθρο 11
Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υ.Κ. που αφορούν
στην έκδοση κοινής απόφασης προκήρυξης του Υπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειµένου
για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, µε την ο-
ποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταµένων Γε-
νικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προ-
κειµένου να επιλεγούν οι προϊστάµενοι Γενικών Διευ-
θύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή προϊσταµένων ορ-
γανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος δι-
οικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρε-
σιών πληροφορικής. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των
οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου µπο-
ρούν να επεκτείνονται και για την επιλογή των προϊστα-
µένων οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος πέραν
των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου. 

Άρθρο 12
Σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης

1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαµβάνουν το βασικό µι-
σθό που αντιστοιχεί στο βαθµό τους. 
Περαιτέρω, σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά

κλιµάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύµ-
φωνα µε της διατάξεις της επόµενης παραγράφου. 

2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, µε εξαίρεση τα
Μ.Κ. των Βαθµών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά
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τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυ-
τοδίκαια µε την παρέλευση του ανωτέρω οριζόµενου
χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέ-
σεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έ-
χει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης στοχο-
θεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται µισθολο-
γικά µέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.

3. Τα µισθολογικά κλιµάκια κάθε βαθµού, πέραν του
βασικού µισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής: 
α) Βαθµός Ε ΄: δύο (2) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και

ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ.
για την κατηγορία ΥΕ. 
β) Βαθµός Δ΄ : τρία (3) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και

ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6)
Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ. 
γ) Βαθµός Γ΄ : τέσσερα (4) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ

και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 
δ) Τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού Γ΄ της Υ.Ε. κα-

τηγορίας και των βαθµών Β΄ και Α΄ των λοιπών κατηγο-
ριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υ-
παλλήλου, µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρη-
σή του από την υπηρεσία. 

4. Με τη βαθµολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαµβά-
νει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου
Μ.Κ. του βαθµού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από
το βασικό µισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του. 

Άρθρο 13
Βασικός Μισθός

1. Ο εισαγωγικός µηνιαίος βασικός µισθός του Βαθµού
ΣΤ΄ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακό-
σια ογδόντα (780) ευρώ. 

2. Οι εισαγωγικοί µηνιαίοι βασικοί µισθοί των υπόλοι-
πων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται µε βάση
το µισθό της προηγούµενης παραγράφου, πολλαπλασια-
ζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποι-
ούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΔΕ ΣΤ΄ 1,10
ΤΕ ΣΤ΄ 1,33
ΠΕ ΣΤ΄ 1,40

3. Οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών όλων των κα-
τηγοριών διαµορφώνονται ως εξής:
Α. Του βαθµού Ε΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού ΣΤ΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθµού Δ΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθµού Γ΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Δ΄ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθµού Β΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Γ΄ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθµού Α΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού

του βαθµού Β΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
4. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των Βαθµών διαµορφώ-

νονται ως εξής: 
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθµού και κατηγορίας µε

προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού αυτού κατά
δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόµενου Μ.Κ. µε προσαύξηση του βασι-

κού µισθού του προηγούµενου µισθολογικού κλιµακίου

σε ποσοστό ίδιο µε αυτό που ορίζεται στην προηγούµε-
νη περίπτωση.
Οι βασικοί µισθοί που προκύπτουν από την εφαρµογή

της παρούσας και της προηγούµενης παραγράφου
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ. 

Άρθρο 14
Ορισµός Αποδοχών

Οι µηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται
από το βασικό µισθό και τα επιδόµατα και τις παροχές
των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 29 παρ.2 του παρόντος νό-
µου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής
τους.

Άρθρο 15
Επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
και αποµακρυσµένων και παραµεθόριων περιοχών

1. Εκτός από το βασικό µισθό του υπαλλήλου, δύναται
να χορηγηθεί επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας, µέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ
µηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος, καθώς
και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονο-
µικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η ο-
ποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε ζώνη είκοσι
χιλιοµέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας και σε
νησιά του άρθρου 1 του ν. 287/1976 χορηγείται επίδοµα
Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων Περιοχών, οριζόµενο
σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως. Το επίδοµα αυτό κατα-
βάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιού-
χοι του προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστι-
κή απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιο-
λογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για ό-
σο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες ά-
δειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτι-
κές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης
υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας
και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική ά-
δεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που
χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του
Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς
σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον
έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύε-
ται µε σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο
κ.λπ.).

Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων
εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµέ-
νου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για ο-
ποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, µετακίνηση, από-
σπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση) από την περιοχή,
η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισο-
χρόνως η καταβολή του µε ευθύνη του οικείου Προϊστα-
µένου. 

Άρθρο 16
Επιδόµατα Εορτών και Αδείας

1. Το Επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πε-
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ντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφό-
σον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό
διάστηµα από 16 Απριλίου µέχρι 15 Δεκεµβρίου κάθε έ-
τους και καταβάλλεται την 16η Δεκεµβρίου κάθε έτους.

2. Το Επίδοµα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πε-
νήντα (250) ευρώ  και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο
υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστη-
µα από 16 Δεκεµβρίου µέχρι και 15 Απριλίου του επόµε-
νου έτους και καταβάλλεται δέκα ηµέρες πριν από το
Πάσχα.

3. Το Επίδοµα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα
(250) ευρώ  και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλ-
ληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα α-
πό 1ης Ιουλίου µέχρι και 30 Ιουνίου του επόµενου έτους
και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος µι-
σθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα µικρότερο από τα ο-
ριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυ-
τού, καταβάλλεται τµήµα επιδόµατος ανάλογο µε αυτό
που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας
του.

5. Τα επιδόµατα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλ-
λονται εφόσον οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές συ-
µπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων αυτών δεν υ-
περβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη
βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν µε την καταβο-
λή των επιδοµάτων του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου αυτής, οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές υπερ-
βαίνουν, κατά την ηµεροµηνία καταβολής τους, το ύψος
αυτό, τα επιδόµατα αυτά καταβάλλονται µέχρι του ορίου
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή
τους.

Άρθρο 17
Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων,
που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, χο-
ρηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την
οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή

πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε
ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζε-
ται σε πενήντα (50) ευρώ  για το πρώτο εν ζωή τέκνο και
προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) ευρώ  για το δεύτερο εν
ζωή τέκνο, κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε ένα από το
τρίτο και τέταρτο εν ζωή τέκνο και κατά εβδοµήντα (70)
ευρώ  για κάθε ένα από το πέµπτο εν ζωή τέκνο και άνω.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προ-

ερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, ε-
φόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση.

2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώ-
τατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται µόνο κατά το
χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανι-
σµό κάθε Σχολής, σε καµιά περίπτωση πέρα από τη συ-
µπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας της.

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης
των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννη-
σης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους
γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπου-

δαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
4. Σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων ο επι-

ζών σύζυγος, εφόσον είναι υπάλληλος και έχει τέκνα
για το οποία δικαιολογείται η καταβολή της οικογενεια-
κής παροχής, εξακολουθεί να λαµβάνει στο ακέραιο την
παροχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µέχρι
τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή. Το ί-
διο ισχύει και προκειµένου περί συζύγων που τελούν σε
διάζευξη ή διάσταση, καθώς και για άγαµους γονείς.

Άρθρο 18
Επίδοµα Θέσης Ευθύνης

1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων του Δη-
µοσίου, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο
χρόνο ασκούν τα καθήκοντά της, µηνιαίο επίδοµα θέσης
ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάµενοι Διοίκησης:
αα) Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, ε-

πτακόσια (700) ευρώ 
ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια

(400) ευρώ 
γγ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης διακόσια πενή-

ντα (250) ευρώ 
δδ) Προϊστάµενοι Παιδικών Σταθµών, εκατό (100) ευ-

ρώ.
Οι προϊστάµενοι διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δι-

καιούνται τα ανωτέρω ποσά σε ποσοστό εβδοµήντα πέ-
ντε τοις εκατό (75%).
β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές επτακόσια (700) ευρώ,  
ββ) Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτι-

κής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τετρακόσια (400)
ευρώ,

γγ) Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης, τριακόσια εβδοµήντα (370) ευρώ,
δδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυ-

κείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., τριακόσια πενήντα (350)
ευρώ, 
εε) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,

Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ, 
στστ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Το-
µέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι
Τµηµάτων Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγη-
σης και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-
των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ζζ) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων

Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εβδοµήντα
(70)ευρώ. 

2. Το επίδοµα της προηγούµενης παραγράφου κατα-
βάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του
δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αι-
τία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) µηνών συνολικά κατ’ έ-
τος.

3. Σε περίπτωση νόµιµης αναπλήρωσης των προϊστα-
µένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επί-
δοµα της αντίστοιχης βαθµίδας καταβάλλεται µετά την
παρέλευση διµήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυ-
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τών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης
θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας καταβάλλεται
το ως άνω επίδοµα στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έ-
ναρξη της αναπλήρωσης.

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος α-
πό δύο βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το ποσό που αντι-
στοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα. 

Άρθρο 19
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο 
Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων

1. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρε-
σιακές µονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80%,
τους ποσοτικοποιηµένους στόχους που έχουν τεθεί µε
βάση το σύστηµα αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7
του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου
Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.).
Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν

µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού µισθολογι-
κού κόστους του, κατά το προηγούµενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. µπορεί να καταβάλλεται µία φορά κατ’ έτος,

µετά από πιστοποιηµένη, µέσω της έκθεσης αξιολόγη-
σης, επίτευξη των στόχων κατά το προηγούµενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. που καταβάλλεται στους υπαλλήλους µπορεί

να ισούται µε προσαύξηση µέχρι 10% του ετήσιου βασι-
κού τους µισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε πο-
σοστό µέχρι και 90% και 25% του βασικού τους µισθού,
εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90%
και πάνω.
Εάν η κατά το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου

εκτιµώµενη δαπάνη, υπερβαίνει το όριο του 3%, το
Κ.Ε.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσια-
κών µονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης
µε βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας
τις υπηρεσιακές µονάδες µε τα χαµηλότερα ποσοστά.
Με τα προεδρικά διατάγµατα, που προβλέπονται από

τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7
του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
που αφορούν στην αξιολόγηση της επίτευξης των στό-
χων για την καταβολή του Κ.Ε.Σ., καθώς και τα ειδικότε-
ρα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης
της επίτευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου.

2. Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως
κύρια αρµοδιότητά τους την επίτευξη δηµοσιονοµικών
στόχων, την είσπραξη εσόδων του δηµοσίου, των ΟΤΑ
και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραµµατισµό και έλεγχο
αντίστοιχων δαπανών καταβάλλεται, αντί του Κ.Ε.Σ., Κί-
νητρο Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων. Το κίνητρο έ-
χει τη µορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του βασικού µη-
νιαίου µισθού κατά το έτος που ακολουθεί εκείνο εντός
του οποίου καταγράφηκε η επίτευξη των στόχων µε βά-
ση το κατά τα ανωτέρω σύστηµα αξιολόγησης.
Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που επέτυχαν τους

στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προ-
σαύξηση 15% του µηνιαίου βασικού τους µισθού. 
Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και

δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού µισθο-
λογικού κόστους του, κατά το προηγούµενο έτος.
Εάν η εκτιµώµενη δαπάνη υπερβαίνει το όριο του 10%,

το Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρε-

σιακών µονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγη-
σης µε βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώ-
ντας τις υπηρεσιακές µονάδες µε τα χαµηλότερα ποσο-
στά.
Οι υπηρεσιακές µονάδες του προηγούµενου εδαφίου

ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρό-
ταση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτω-
ση συναρµόδιου Υπουργού εντός ενός µηνός από την η-
µεροµηνία έναρξης του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 20
Υπερωριακή εργασία

1. Η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του
Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνο για
την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υ-
πηρεσιακών αναγκών.

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνε-
ται µε απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού στην
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που
δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονι-
κό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσε-
ων του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της ε-
πιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσε-
ων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωρια-
κής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20)
ανά υπάλληλο µηνιαίως.

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται
η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαί-
ας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νό-
µου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσι-
τετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία οι
ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών δεν
µπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτω-
ση το µήνα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αµοιβής

στους προϊσταµένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυν-
σης.
Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη της παραγρά-

φου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και της
παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180)
προκειµένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού, αντίστοιχα.

Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή ε-
ξαιρέσιµων ηµερών εργασίας, που πραγµατοποιούνται
το τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύ-
νουν τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, µε την
προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις
στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά το ο-
ποίο πραγµατοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πλη-
ρωµή τους.

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋ-
πολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώ-
ρες είναι δυνατή µόνο µε απόφασή του Υπουργού Οικο-
νοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διατάκτη,
µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.

2. Η κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενη απόφαση δεν µπο-
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ρεί να έχει αναδροµική ισχύ πέραν του µηνός από την η-
µεροµηνία δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει κατά µήνα το ένα δωδέκατο (1/12)
των εγγεγραµµένων πιστώσεων. 

3. Η ωριαία αµοιβή των υπαλλήλων που απασχολού-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραπάνω παραγρά-
φων ορίζεται ως εξής:

α) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.

β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που πα-
ρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, πέρα από
την υποχρεωτική, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτι-
κής:

αα) Από την 6η πρωινή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το
ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

ββ) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ω-
ροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών που πα-
ρέχεται για τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµα-
διαίας εργασίας, ίση µε το σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%) του ωροµισθίου.

ε) Για εργασία νυκτερινή ή ηµερήσια Κυριακών και
λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών, που παρέχεται για τη συ-
µπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ί-
ση µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου.

στ) Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουρ-
γούν, βάσει νόµου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βά-
ση ή όλες τις ηµέρες του µήνα, η ωριαία αµοιβή των
προηγούµενων περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ προσαυξά-
νεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

4. Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοη-
κοστό (1/280) του βασικού µισθού του µισθολογικού κλι-
µακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ω-
ροµίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασµένους σε
υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.,
µε βάση το µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έ-
τη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και µε τα τυπικά τους
προσόντα.

5. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδα-
σκαλίας του µαθήµατος της ειδικότητάς του, προαιρετι-
κής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο), η ωριαία αµοιβή ορίζεται
στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. 

6. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την
καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό, δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).

7. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17
του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), καθώς και αυ-
τών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄40). 

Άρθρο 21
Αµοιβές συλλογικών οργάνων

1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργα-
σίας κ.λπ.) του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των
Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοι-
κητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωρα-

ρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν κατα-
βάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέ-
λη τους. Κατ’ εξαίρεση στους ιδιώτες - µέλη των ανωτέ-
ρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζηµίωση µε
απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συ-
νεδρίαση και µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (Α΄247).

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης ση-
µασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονοµία της
χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Δηµό-
σιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολί-
τη και προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε
βάση το µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του
προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους ε-
κτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση
και µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά
συνεδρίαση µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.

Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα,
µεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο
και τριακόσια (300) ευρώ για τα µέλη και τους γραµµα-
τείς. Στους εισηγητές που εκ του νόµου προβλέπεται η
συµµετοχή τους, καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνε-
δρίαση, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το
ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για µέχρι πενήντα (50) συ-
νεδριάσεις το έτος. 
Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την

προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λι-
γότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση περικόπτεται ανά-
λογα.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού, να καθορισθεί αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο
ή αξιολογούµενο πρόγραµµα κ.λπ., ανάλογα µε τις κατά
περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό µηνιαίο
ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης απαγορεύεται να υπερ-
βαίνει το όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 2 για τα µέλη συλλογικών οργά-
νων. 

4. Το σύνολο των πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών ή απο-
λαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και µισθωτών του
Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου από συµµετοχή σε µόνι-
µα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυ-
τών δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της οργανικής
τους θέσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογίας
των επιδοµάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως α-
µοιβές υπολογίζονται κατά το µήνα πραγµατοποίησης
της αντίστοιχης εργασίας.

5. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσω-
πικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των
γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας ει-
σαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των
αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ι-
διωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
(Ε.ΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις
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αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µη τηρουµένων
των διατάξεων της παραγράφου 4. 

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εµπίπτουν και οι α-
ποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Άρθρο 22
Επέκταση διατάξεων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωµάτων, οι διατάξεις του παρόντος νόµου επεκτείνο-
νται, εν όλω ή εν µέρει και σε δικηγόρους µε σχέση έµ-
µισθης εντολής. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δι-

οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται εντός

διαστήµατος ενός µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος νόµου και ισχύουν από την ηµερο-
µηνία αυτή. 

Άρθρο 23
Περικοπή αποδοχών

Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από
τα καθήκοντά τους, πλην της απεργίας, ο µήνας λογίζε-
ται για τριάντα (30) ηµέρες.
Σε περίπτωση απεργίας ο µήνας λογίζεται για είκοσι

πέντε (25) ηµέρες.
Τα ποσά από οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών των υ-

παλλήλων, λειτουργών και ενστόλων του Δηµοσίου που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου αποδίδο-
νται στους οικείους προϋπολογισµούς από τους οποίους
εκταµιεύτηκαν.

Άρθρο 24
Τρίµηνες αποδοχές - Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Για τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών των υ-
παλλήλων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. λαµβάνονται υπόψη ο βασικός µισθός και η οι-
κογενειακή παροχή. 

Άρθρο 25
Αποδοχές υπαλλήλων που αποσπώνται 

ή µετακινούνται

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από
την Υπηρεσία τους σε άλλη Υπηρεσία του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. λαµβάνουν τις µηνιαίες α-
ποδοχές της θέσης στην οποία τοποθετούνται µε τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, από την υ-
πηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί.

Άρθρο 26
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή
δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγη-
ση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών
ή έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά α-
πό υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τό-
τε τα µέλη 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 την συγκρό-
τηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της δια-
δικασίας κληρώσεως.

Άρθρο 27

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40), µετά τη λέξη απολαβές προστίθεται η φράση «ή
σύνταξη». 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εξακολουθούν να ισχύουν και µε-
τά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου
για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εµπί-
πτουν ρητά στις διατάξεις του. 

3.  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
9 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως προστέθηκαν µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3871/2010 (Α΄
141), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφό-
σον το υφιστάµενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκρι-
µένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η
υπέρβαση των εξήντα (60) ηµερών, που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού. Στην
απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συ-
γκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υ-
πέρβαση, καθώς και ο αριθµός ηµερών αυτής, ο οποίος
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ηµέρες.» 

Άρθρο 28
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις 

του Δεύτερου Κεφαλαίου.
Κατάταξη και προϋποθέσεις 

και κριτήρια επιλογής 
του υπηρετούντος προσωπικού

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως
στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση
τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
µη δυναµένης της κατάταξης να είναι µικρότερη του κα-
τά περίπτωση εισαγωγικού βαθµού, ως εξής: 
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ: 
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄,
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ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-
σίας µέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι εικοσιτρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και
είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό
Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας περισσότερο από εικοσιτρία (23) έτη για την ΠΕ κα-
τηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία,
στο Βαθµό Β΄.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ: 
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθµό
Β΄.
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ: 
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας µέχρι είκοσι επτά (27), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρε-

σίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό
Γ΄,
Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος νόµου ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής από το αρµόδιο
όργανο και έχουν τον απαιτούµενο χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 7 του παρόντος, κατατάσσονται στο Βαθµό Α΄. 

2. Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται:
- ο χρόνος της διαθεσιµότητας,
- ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινι-

κής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε
εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική
ποινή τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) µη-
νών, 

- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκο-
ντα, 

- ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτε-

λεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, 
- ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υ-

πάλληλος το δικαίωµα για προαγωγή,
- χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου

προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πει-
θαρχικής ποινής του υποβιβασµού.

3. Για την κατάταξη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, στο συνολικό χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέ-
ραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε µε τυπικό
προσόν κατώτερης κατηγορίας.

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώ-
τερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσο-

νται στους βαθµούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου, µε προσθήκη πλασµατικού χρόνου για την
τελική κατάταξή τους, τρία (3) έτη. 

5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταµέ-
νων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανε-
ξαρτήτως του βαθµού στον οποίο κατατάσσονται µε βά-
ση τα προαναφερόµενα, συνεχίζουν να ασκούν τα καθή-
κοντά τους, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων µε
βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. Μέχρι την θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπό-
µενου στο άρθρο 7 του παρόντος συστήµατος αξιολόγη-
σης, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων, καθώς και
για µονιµοποίηση των δόκιµων υπαλλήλων, που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου γίνο-
νται 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. Για τις ως άνω προαγω-
γές ή µονιµοποιήσεις εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες
στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου
ποσοστώσεις. 

7. Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπό-
µενου στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου συστήµατος α-
ξιολόγησης, ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόµου µε εξαί-
ρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση
της στοχοθεσίας σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης.
Οι υπάλληλοι που, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης

του παρόντος νόµου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επι-
λογής σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποι-
ουδήποτε επιπέδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 84 του ν. 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατά-
στασή του µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος,
διατηρούν το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για
την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, α-
νεξάρτητα από το βαθµό στον οποίο κατατάσσονται µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ε-
πιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατα-
τάσσονται ως εξής: α) στο βαθµό Γ΄ εφόσον επιλεγούν
για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου οργανικής µονά-
δας επιπέδου Τµήµατος, β) στο βαθµό Β΄, εφόσον επιλε-
γούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου Διεύθυνσης
και γ) στο βαθµό Α΄, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση
θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 29
Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια 
του Υπηρετούντος Προσωπικού

1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθ-
µούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρ-
θρου, λαµβάνουν το βασικό µισθό του βαθµού αυτού, ε-
νώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο
βαθµό εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθ-
µού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω µισθο-
λογική ένταξη, η µισθολογική εξέλιξη πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσµετράται
τυχόν πλεονάζων χρόνος. 

2. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του νόµου αυτού προκύπτουν συνολικές µηνιαίες απο-
δοχές µεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιού-
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χοι τους κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, η προκαλούµενη αύξηση κα-
ταβάλλεται ως εξής: 
α) Εφόσον η µηνιαία αύξηση είναι µέχρι του ποσού

των πενήντα (50) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα µε
την έναρξη εφαρµογής του νέου µισθολογίου. 
β) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των πενήντα

(50) ευρώ και µέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ, η
αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο
ετών. 
γ) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των εκατό (100)

ευρώ, καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα τριών
ετών.
Εφόσον προκύπτει µείωση η οποία είναι µεγαλύτερη

κατά ποσοστό του 30% των αποδοχών που ελάµβαναν οι
δικαιούχοι κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, η συνολική µείωση κατανέ-
µεται ως εξής:
α) 30% µείωση επί των αποδοχών που ελάµβαναν οι

δικαιούχοι κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, µε την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου,
β) η υπερβάλλουσα µείωση ισόποσα σε χρονικό διά-

στηµα δύο (2) ετών από το τέλος του πρώτου έτους ε-
φαρµογής.

3. Η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δηµοσί-
ου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που εµπίπτουν στις ρυθµί-
σεις του παρόντος νόµου µε βάση διατάξεις άλλων κα-
τηγοριών υπαλλήλων του Δηµοσίου, στις οποίες δεν α-
νήκουν οργανικά, δεν επιτρέπεται. 

4. Τα θέµατα του Κεφαλαίου αυτού δεν αποτελούν α-
ντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων.

Άρθρο 30
Λοιπές παροχές, επιδόµατα, 
αµοιβές και αποζηµιώσεις

Πέραν των επιδοµάτων και παροχών του παρόντος Κε-
φαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόµατα, αµοιβές και αποζη-
µιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που ε-
µπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, µέχρι
την έναρξη της ισχύος του, µε οποιαδήποτε ονοµασία
και από οποιαδήποτε πηγή, συµπεριλαµβανοµένων και
των εξόδων κίνησης, που καταβάλλεται ως επίδοµα των
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καταργούνται εφό-
σον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις δια-
τάξεις του νόµου αυτού. Στα ως άνω καταργούµενα επι-
δόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνονται
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 20 του ν. 2606/1998 (Α΄89) και της παρ. 22 του άρ-
θρου 9 του ν. 2266/1994 (Α΄218). 

Άρθρο 31

1. Στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου σκοπού,
εποπτείας, 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, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, ορ-
γανισµών και ανώνυµων εταιρειών, που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του

ν. 3429/2005 (Α΄ 314) όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄
212), εφαρµόζεται ανώτατο όριο µέσου κατά κεφαλή κό-
στους αµοιβών προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις επόµενες παραγράφους. Το ανώτατο όριο µέσου
κατά κεφαλή κόστους αµοιβής προσωπικού εφαρµόζεται
και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυ-
µες εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του
ν. 3429/2005, εφόσον το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα
των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν. 3429/2005 διορίζουν
ως µέτοχοι, µόνα ή από κοινού, την πλειοψηφία των µε-
λών του διοικητικού συµβουλίου και η διοίκηση της επι-
χείρησης δεν ασκείται από τον µέτοχο της µειοψηφίας.

2. Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων πα-
ροχών του διοικητή ή διευθύνοντος συµβούλου των φο-
ρέων της προηγούµενης παραγράφου, έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). 

3. Για τους εργαζόµενους στους φορείς της παραγρά-
φου 1 µε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου,
το ανώτατο όριο των µηνιαίων τακτικών αποδοχών για
κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ισούται
µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους
υπαλλήλους µε αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού
δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στο Δηµόσιο.
Για τα διευθυντικά στελέχη των ως άνω φορέων που

εργάζονται σε θέσεις ευθύνης, αντίστοιχες των θέσεων
Τµηµατάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή του παρό-
ντος Κεφαλαίου, το ανώτατο όριο µηνιαίων τακτικών α-
ποδοχών ισούται µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο που
προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου για τους κατέχοντες θέση Τµηµατάρχη, Διευ-
θυντή ή Γενικού Διευθυντή στο Δηµόσιο.

4. Κατ’ εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου, ειδι-
κά για το τεχνικό προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη
των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και εταιρειών
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, ως ανώτατο όριο των πάσης φύσεως απο-
δοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά,
ορίζεται το καθοριζόµενο από την παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Ως διευθυντικά στελέχη για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου νοούνται οι α-
σκούντες καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας
επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης.

5. Το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως α-
ποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενι-
κά, εξαιρουµένων των εργοδοτικών εισφορών, των φο-
ρέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαγο-
ρεύεται να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ
το µήνα.

6. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
υποχρεούνται µε το πέρας εκάστου τριµήνου και εντός
είκοσι ηµερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραµµατεία
ΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τή-
ρησης των ανωτέρω περιορισµών. Σε περίπτωση που
προκύπτει υπέρβαση των περιορισµών αυτών οι φορείς
υποχρεούνται σε περικοπές το επόµενο τρίµηνο ώστε
αφ’ ενός να συµµορφωθούν στα επιβαλλόµενα όρια και
αφ’ ετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προη-
γούµενου τριµήνου. Σε περίπτωση επιχορήγησης του
φορέα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, και εάν διαπι-
στωθεί µη συµµόρφωση του οργανισµού σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγησή του.
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7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλ-
λογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή α-
τοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας, που καθορίζει
αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που υπερ-
βαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια που ορίζονται
στις προηγούµενες παραγράφους.

Άρθρο 32
Κατάργηση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα 

του παρόντος Κεφαλαίου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που
ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος Κεφαλαίου. 
Όπου σε διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανο-

νιστικών πράξεων, γίνεται παραποµπή σε διατάξεις που
καταργούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νο-
είται ως παραποµπή στις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου που ρυθµίζουν το αντίστοιχο θέµα. 

2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρό-
ταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρµό-
διων Υπουργών, επιτρέπεται η προσαρµογή διατάξεων
προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφόσον αυ-
τό επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του βαθµολογικού
συστήµατος και τα σχετικά θέµατα δεν ρυθµίζονται από
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η ισχύς των προ-
εδρικών διαταγµάτων µπορεί να ανατρέχει στην έναρξη
της ισχύος του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

Άρθρο 33 
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων 
και προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα

1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, οργανικές θέσεις πολιτικών δηµοσίων υπαλλή-
λων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ-
µού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου, καταργούνται µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
επόµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαι-
ρούνται οι κενές οργανικές θέσεις: 
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ι-

σχύος του παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσω-
πικού σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), 
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη

προκήρυξης µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρι-

κού προσωπικού των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµά-
των, 
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., 
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθµί-

δας εκπαίδευσης.
Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν ανά Υπουρ-

γείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. το 60% των προβλεπόµενων από
τον οργανισµό οργανικών θέσεων, ο αριθµός των θέσε-
ων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται

µε την κοινή απόφαση του εποµένου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
προσδιορίζονται κατ’ αριθµό, κλάδο και κατηγορία οι ορ-
γανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω. 
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155

του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυ-
ρώθηκε 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), το δεύτερο εδάφιο της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώ-
θηκε µε το ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως το εδάφιο αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 4018/2011, καταργούνται.
Υπάλληλοι που παρέµειναν στην υπηρεσία δυνάµει

των διατάξεων που καταργούνται µε το προηγούµενο ε-
δάφιο, και υπηρετούν, αποχωρούν αυτοδικαίως από την
υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Υ.Κ. και στο πρώ-
το εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου και ταυτόχρονα καταρ-
γούνται οι οργανικές θέσεις που κατέχουν. 
β. Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των

Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νο-
µικών προσώπων δηµοσίου δικαίου απολύονται αυτοδι-
καίως από την υπηρεσία τους µε τη συµπλήρωση τριακο-
νταπενταετούς πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υ-
πηρεσίας και του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους
της ηλικίας τους, εφόσον η συµπλήρωση της ως άνω υ-
πηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν µέχρι
την 31.12.2013. 

2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλ-
λήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως σύµφωνα µε τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, καταργού-
νται αυτοδικαίως µε την παρέλευση ενός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι υπάλληλοι που
υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζό-
µενα στο προηγούµενο εδάφιο τίθενται σε διαθεσιµότη-
τα λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδο-
τική διαθεσιµότητα) από την κατάργηση της θέσης και
µέχρι τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετούς πραγ-
µατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του πε-
ντηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους όπως προ-
βλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο.  

3. Κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσι-
µότητας λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης παύει η ά-
σκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κυρίων ή παρε-
ποµένων. 

4. Στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυ-
νταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, καταβάλλεται αποκλει-
στικά το 60% του βασικού µισθού που ελάµβανε κατά το
χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα,
χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων α-
µοιβών, αποδοχών και επιδοµάτων.

5. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας λογίζεται συντάξιµος
και προσµετράται στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία του υ-
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παλλήλου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη για µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη. 

6. Ως πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θε-
ωρείται η υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 155 του Υ.Κ., καθώς και κάθε άλ-
λη υπηρεσία που έχει αναγνωριστεί για µισθολογική εξέ-
λιξη. 

7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 έ-
ως και 6 του παρόντος άρθρου: 
α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, 
β) το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δη-

µόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων και το ιατρικό προσω-
πικό του Ε.Σ.Υ.,
γ) οι διπλωµατικοί υπάλληλοι, 
δ) οι κληρικοί 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 θρη-
σκειών, 
ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,

στ) υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, κλάδου Δι-
οικητικού,
ζ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώµατος,
η) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,

κατέχουν θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέ-
δου Γενικής Διεύθυνσης,
θ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ε-
νταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην ερ-
γασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιείται µε τις διατά-
ξεις του εποµένου άρθρου, 
ι) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέ-

κνο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄
151) έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
κ) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλά-

χιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγρά-
φων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄
229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερό-
µενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολο-
γικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

8. Για την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2 και για τη θέση του υπαλ-
λήλου σε διαθεσιµότητα λόγω επικείµενης συνταξιοδό-
τησης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραµµατέα του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση
οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με την αυτοδίκαιη απόλυση κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 ή µε την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιµότη-
τα λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4, καταργείται η θέση του
κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκε ο υπάλλη-
λος που απολύθηκε ή τέθηκε σε διαθεσιµότητα και απο-
µειώνεται αντίστοιχα ο προβλεπόµενος αριθµός οργανι-
κών θέσεων στους οικείους οργανισµούς. Για την κατάρ-
γηση των ως άνω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
ανά φορέα, από τον Γενικό Γραµµατέα του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση ορ-

γάνου διοίκησης του φορέα η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως ρυθµίζονται τα στοιχεία των διαπιστωτικών πρά-
ξεων που προβλέπεται να εκδίδονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, ο τρόπος διαπίστωσης των εξαι-
ρέσεων της παραγράφου 7 και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζο-
νται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από υπαλ-
λήλους που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθε-
σιµότητα και µπορεί να οργανώνονται προγράµµατα του
Τ.Π.Δ. για την αναχρηµατοδότηση από αυτό και άλλων
συναφών δανείων που έχουν λάβει υπάλληλοι που ε-
ντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα από
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα. 

12. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων ε-
πιπέδου Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που
κενώνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου, σύµφω-
να µε τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου πέ-
µπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), η τοποθέτηση των Προϊ-
σταµένων διενεργείται µε µόνη απόφαση του οικείου Υ-
πουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι
σε αυτές τις οργανικές µονάδες πρέπει να διαθέτουν τα
τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που κα-
ταλαµβάνουν.

Άρθρο 34
Κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 

και εργασιακή εφεδρεία

1. Η παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«7. α) Το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εργα-
σιακής εφεδρείας εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης από
το ΑΣΕΠ, µε βάση αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια
(όπως τυπικά προσόντα, εµπειρία, οικογενειακή κατά-
σταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειµενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµε-
νο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας πα-
ραγράφου.
Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω

προσωπικό:
αα) µπορεί να µεταφέρεται ύστερα από αίτησή του µε

την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), εφόσον υπάρ-
χουν αιτήµατα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων
τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων
προσλήψεων, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του
προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
ββ) επιλέγεται ύστερα από αίτηση του κατά προτεραι-

ότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε
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θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπι-
κού ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δη-
µόσιου τοµέα,
γγ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών

για την επιλογή υποψηφίων για µερική απασχόληση,
σύµφωνα µε το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η τυχόν επιλογή για απα-

σχόληση επιφέρει διακοπή της καταβολής των αποδο-
χών της εργασιακής εφεδρείας.
β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται

εργαζόµενος:
αα) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί

ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην εργα-
σιακή εφεδρεία της παρούσας παραγράφου, 
ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συ-

νοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε
το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄ 151) έχει αναπη-
ρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γγ) 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 διατά-
ξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 
γ) Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργα-

σιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαµβάνει για χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, και εφόσον προβλέπεται
από ειδικότερες διατάξεις µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µή-
νες, 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 εφε-
δρείας. 
δ) Για το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς ερ-

γασιακής εφεδρείας καταβάλλονται από τον φορέα προ-
έλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που α-
ναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρό-
νοια και υγειονοµική περίθαλψη, υπολογιζόµενες επί
των τακτικών αποδοχών που ελάµβανε ο εργαζόµενος
κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής ε-
φεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης
έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές καταβάλλονται α-
πό τον Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης µπορεί κατ’ εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου να
καθορίζεται διαφορετικός φορέας καταβολής των απο-
δοχών ή και των εισφορών του προηγούµενου εδαφίου
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
ε) Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λο-

γίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννοµη συ-
νέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσω-
πικό που εντάσσεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υ-
ποπαράγραφο γ΄, συµψηφίζονται µε την αποζηµίωση
λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του
χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.»

2. Καταργούνται οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, θέσεις εργαζοµένων µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και
τις επιχειρήσεις τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κρά-
τος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. (περιλαµβανοµένων και
των δηµοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης), κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσι-

ου σκοπού ή εποπτείας ή διορισµού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτι-
κά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από πόρους των
ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισµού τους, καθώς και στις δηµόσιες επιχει-
ρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Α΄ του  ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί µε τις όµοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α΄ 212). 

Εξαιρούνται οι κενές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ι-

σχύος του παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσω-
πικού σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
και 
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη

προκήρυξης µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
3. Η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου των εργαζοµένων στους φορείς της προηγούµε-
νης παραγράφου λύεται αυτοδικαίως εκ του νόµου µε
την κτήση δικαιώµατος εξόδου που αντιστοιχεί σε τριά-
ντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωµα
αυτό αποκτάται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µέ-
χρι και την 31.12.2013. 

4. Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τί-
θενται αυτοδικαίως, µε την παρέλευση ενός µηνός από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε εργασιακή ε-
φεδρεία και µέχρι την κατά την προηγούµενη παράγρα-
φο λύση της σχέσης εργασίας τους . 

5. α) Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του
ν. 4002/2011(Α΄ 180) , εντάσσονται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου στην εργασιακή εφεδρεία
που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011. 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ν. 4002/2011
καταργείται.

6. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων που συγχω-
νεύονται ή λύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011 εντάσσονται
από 1.1.2012 στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του
άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφό-
σον µέχρι 30.11.2011 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
µεταφοράς που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις. 

7. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων υ-
ποδοχής των νοµικών προσώπων της προηγούµενης πα-
ραγράφου, που εκδίδεται το αργότερο µέχρι 31.12.2011,
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε αριθµό ίσο
µε το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που µεταφέρ-
θηκε και εντάχθηκε στον φορέα υποδοχής, κατά τα ορι-
ζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64, και 66
του ν. 4002/2011, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, ό-
πως η παράγραφος τροποποιείται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αν µέχρι την ως ά-
νω ηµεροµηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικα-
σία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυ-
τό, το σύνολο του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών
(ΥΕ και ΔΕ) του φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον
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και εντάσσεται αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας που ορίζεται στο προηγούµενο ε-
δάφιο µε την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαρα-
γράφου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή
εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρε-
σία του εργαζοµένου στον φορέα προέλευσης ή υποδο-
χής, εντασσοµένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έ-
χουν την ολιγότερη προϋπηρεσία.

8. Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µή-
νες, προκειµένου για εργαζόµενους της παραγράφου 4,
και τους δώδεκα (12) µήνες, προκειµένου για εργαζόµε-
νους των παραγράφων 5, 6 και 7. 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατισχύουν κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής
σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής
σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζο-
νται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από εργα-
ζόµενους που εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία,
µπορεί να διευρύνεται ο κύκλος δικαιούχων για τη λήψη
δανείων από το Τ.Π.Δ. µε την ένταξη εργαζοµένων που
εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία και να οργανώ-
νονται προγράµµατα του Τ.Π.Δ. για την αναχρηµατοδό-
τηση από αυτό και άλλων συναφών δανείων που έχουν
λάβει εργαζόµενοι που εντάσσονται στην εργασιακή ε-
φεδρεία από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Άρθρο 35 
Αναδιοργάνωση Δηµοσίων Υπηρεσιών  

Ανακατανοµή οργανικών θέσεων 

1. Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται δια του παρόντος Ε-
πιτροπή Αναδιοργάνωσης Δηµοσίων Υπηρεσιών, η οποία
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα, τους Γενικούς
Γραµµατείς των Γενικών Γραµµατειών και τον Γενικό Δι-
ευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου. Η Ε-
πιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Υπουρ-
γού µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της υ-
φιστάµενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου Υ-
πουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, ο εντοπισµός υπηρεσια-
κών µονάδων που έχουν προδήλως περιορισµένο αντι-
κείµενο αρµοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί προσωπι-
κό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση µε τις ασκούµε-
νες από την υπηρεσιακή µονάδα αρµοδιότητες και η α-
νακατανοµή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές
µονάδες του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες. 

2. Η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων διενεργείται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της
οικείας Επιτροπής Αναδιοργάνωσης µέχρι την
31.12.2011, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Με την απόφαση ανακατανοµής προσδιορί-
ζονται κατά κλάδο και κατά κατηγορία οι τυχόν πλεονά-
ζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού. 

3. Οι θέσεις που πλεονάζουν µεταφέρονται µε κοινή α-

πόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και των
αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, στα Υπουργεία ή
και Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία ελλείπουν αναγκαίες οργανικές
θέσεις, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Ανα-
διοργάνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και εάν δεν ελλείπουν, καταργούνται. 

4. Από 1.1.2012 τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιο-
λόγησης των οργανικών µονάδων και του προσωπικού
των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η διαδικασία α-
ξιολόγησης διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά
κριτήρια από εξωτερικούς συµβούλους και ολοκληρώνε-
ται το αργότερο µέχρι 31.12.2012. Η αξιολόγηση του
προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο
έχει ως αρµοδιότητα ιδίως να παρακολουθεί και να προ-
βαίνει σε σχετικές υποδείξεις, µε σκοπό την αξιολόγηση
σύµφωνα µε τις αρχές της αξιοκρατίας και της αντικειµε-
νικότητας. Βάσει του αποτελέσµατος της αξιολόγησης
και το αργότερο µέχρι 31.12.2013, ολοκληρώνεται η α-
ναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται
νέα οργανογράµµατα, καταργούνται υπηρεσιακές µονά-
δες περιορισµένου αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, µετα-
κινείται ή µετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταρ-
γούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 36 

1. Προκειµένου περί του προσωπικού που προσλαµβά-
νεται σε εκτέλεση της πράξης «Δηµιουργία θέσεων απα-
σχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοι-
νωφελούς χαρακτήρα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007–
2013 (ΕΣΠΑ) που προκηρύσσεται και ελέγχεται από Δια-
χειριστική Αρχή του Δηµοσίου, το ΑΣΕΠ ασκεί την επο-
πτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής συµµε-
τεχόντων/ωφελουµένων από τους δικαιούχους φορείς
των ανωτέρω προγραµµάτων, ιδίως ως προς την έγκριση
της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νοµιµότη-
τας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιού-
χοι φορείς, καθώς και την εξέταση των ενστάσεων που
υποβάλλουν οι συµµετέχοντες κατά των ανωτέρω πινά-
κων. 

2. Για την άσκηση της κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητας
δύνανται να εφαρµόζονται αναλόγως, στο πλαίσιο της
οικείας Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής προς
τους Δικαιούχους, όπως αυτή εξειδικεύεται στην Πρό-
σκληση - Ενηµέρωση προς τους δυνητικά ωφελούµε-
νους, οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄
28), όπως ισχύει.

Άρθρο 37
Ρυθµίσεις Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνά-
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πτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους
εργαζόµενους ή από ένωση προσώπων, χωρίς η διάρκεια
ισχύος της να περιορίζεται από την περίπτωση γγ΄ του
εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982
(Α΄ 79), η οποία κατά τα λοιπά εφαρµόζεται και πάντως
ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά
τους και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις ισχύουσες
πρωτοβάθµιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργο-
δότη.»

2. Η παράγραφος 5Α, που προστέθηκε στο άρθρο 3
του ν.1876/1990, µε τη  διάταξη του άρθρου 13 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212), καταργείται. 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων ερ-
γασίας έχουν:

α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και
εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστη-
ριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3 του νόµου αυτού, εφόσον συµµετέχουν τουλάχι-
στον τα τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων της επιχεί-
ρησης. 
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νό-

µου αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα
για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέ-
ον αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργά-
νωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργα-
σίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά
των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ι-
σχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απα-

σχολεί στην επιχείρησή του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαι-

ογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύµβα-
ση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγε
ται µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζο-
µένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι
εργοδότες.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3 α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές δια-
τάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση
των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων του εδαφίου α΄
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται
οι ρυθµίσεις της ιδρυτικής πράξης, σύµφωνα µε τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γγ΄ του εδα-
φίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 αντικαθί-
σταται ως εξής:

« 2. Η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υ-
περισχύει σε περίπτωση Συρροής µε οµοιοεπαγγελµατι-
κή ή κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας και πάντως
δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσµενέ-
στερους για τους εργαζόµενους από τους όρους εργα-
σίας των Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.»

6. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 11 του  ν.1876/1990 αναστέλλεται έως την
31.12.2013.

7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Την επέκταση µπορεί να ζητήσει και αρµόδια συν-
δικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων ή των εργοδο-
τών µε αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επέκταση ισχύει από
την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της απόφασης του Υ-
πουργού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 787 του ΚΠολΔ προστίθεται
εδάφιο β΄ ως εξής :

«Η συζήτηση της αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά ε-
ντός δέκα (10) ηµερών, το δε  δικαστήριο αποφαίνεται ο-
ριστικά αµέσως και δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.  Η
απόφασή του δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση µετά
το πέρας της  ακροαµατικής διαδικασίας ή το αργότερο
εντός 48 ωρών.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 38 
Υπολογισµός και καταβολή φόρου 
Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2238/1994 (Α΄ 151), καταργούνται.

2. Το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Υπολογισµός και καταβολή του φόρου

1. Το δηλωθέν εισόδηµα πραγµατικό ή αυτό που προ-
κύπτει µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες
και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φο-
ρολογουµένου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακό-
λουθη κλίµακα:

Κλιµάκιο        Φορολογικός     Φόρος       Σύνολο         Σύνολο

Εισοδήµατος    Συντελεστής  Κλιµακίου Εισοδήµατος  Φόρου

(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0

7.000 10 700 12.000 700

4.000 18 720 16.000 1.420

10.000 25 2.500 26.000 3.920

14.000 35 4.900 40.000 8.820

20.000 38 7.600 60.000 16.420

40.000 40 16.000 100.000 32.420

Άνω των             

100.000                 45

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους
συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου αυτού ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλι-
κίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο πο-
σό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για
τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από εν-
νιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου
που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζε-
ται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει
µετά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του
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ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφό-

σον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έ-
χουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βι-
βλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λή-
ψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύ-
ζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε
ψυχιατρικά καταστήµατα, φυλακισµένοι και οι κάτοικοι
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται το
αφορολόγητο ποσό της κλίµακας χωρίς την προσκόµιση
αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνο-
νται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου
9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέ-
πονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευ-
σης, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και
οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να

προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογου-
µένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος µέχρι
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκο-
µιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου
υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογί-
ζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους µόνον εφό-
σον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επι-
µερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλού-
µενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατά-
ξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής τους.
Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών

που απαιτείται να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να γίνεται µέ-
σω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυµη
και προαιρετική για τον φορολογούµενο. Τα δεδοµένα
που καταγράφονται για λογαριασµό του φορολογούµε-
νου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β) η
ηµεροµηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρµόδια αρχή
για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων είναι η
Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το
σύστηµα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων
µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, δη-
µόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέχουν την υ-
ποστήριξη και συνεργασία τους για την πραγµατοποίηση
του ως άνω συστήµατος, καθώς και οι σχετικές διαδικα-
σίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούµενων ε-
φαρµογών και υποδοµών για τη λειτουργία του, δ) τα εν
γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδοµένων, ε) η έναρξη εφαρµο-
γής της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δα-
πανών µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της
κλίµακας της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται κα-
τά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο
πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά

τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο που
τον βαρύνουν. 
Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο

ποσό του πρώτου κλιµακίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου, µειώνει το ποσό του δεύτε-
ρου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρί-
του κλιµακίου και όποιου επόµενου απαιτείται.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έ-

χει είναι µικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώ-
του κλιµακίου της κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό που
αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το
αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται
στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

3. Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυξά-
νεται µε το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δα-
πάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούµενο
και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν
ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό

(67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική ανα-
πηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οι-
κείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που ε-
δρεύει σε κάθε νοµό. Δεν λαµβάνεται υπόψη επαγγελ-
µατική ή ασφαλιστική αναπηρία. 
β) Είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µη-

τρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία. 
γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιµοκάθαρση ή

περιτοναϊκή κάθαρση ή δεν έχουν κάνει µεταµόσχευση
νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από µεσο-
γειακή, δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική
αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις αίµατος. 

δ) Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι οποίοι µε
την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δη-
µόσιο ταµείο ή αξιωµατικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κα-
τάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί που ε-
ξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος που επήλθε
λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο, βρίσκονται σε κα-
τάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υ-
παχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α΄ 286 ) και του
ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84).
ε) Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου κατά την

έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαµβάνουν
σύνταξη από πολεµική αιτία. Με τα θύµατα πολέµου εξο-
µοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενει-
ών αξιωµατικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά
την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας σε ειρηνική πε-
ρίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο. 
στ) Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπη-
ροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου
σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1543/1985 (Α΄ 73)
και 1863/1985 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκαν µε το
ν.1976/1991 (Α΄ 184).

4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλί-
µακα της προηγούµενης παραγράφου µειώνεται κατά
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόµενης
από τις παρακάτω δαπάνες:
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλ-

ψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων
που τον βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να
υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρι-
κής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται:
αα) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων

των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιά-
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τρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γνα-
θοχειρουργική.
ββ) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοση-

λευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περι-
λαµβάνονται και τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη
µέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται
για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
γγ) Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για

την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του
σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι.
δδ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµα-

τος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά
ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα ο-
ποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του
ανθρώπινου οργανισµού.
εε) Τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων

που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση
χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλ-
λασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόση-
µα, καθώς επίσης και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη
για την περίθαλψη µε οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών,
κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερηµένων τέκνων του
φορολογούµενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα
ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδι-
κές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.
στστ) Ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δα-
πάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης η-
λικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες

για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συ-
νοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν ανα-
πηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητι-
κή καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση µε
βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονο-
µικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό ή είναι τυ-
φλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών,
που τηρείται στην οικεία νοµαρχία και έχουν αποκτήσει
ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ια-
τρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το
συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο
µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσό-
µενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. 
Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρι-

κής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που ορί-
ζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται
από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης
µε τον άλλο γονέα.
β) Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετη-

σίως για κύρια κατοικία του φορολογούµενου και της οι-
κογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι
παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. Οµοίως, δεν δικαιούνται
τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύ-
ζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη
κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία µε επιφά-
νεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη της µισθωµένης κύριας
κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη µισθω-
µένη. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και όταν η
πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολο-
γούµενο και στη σύζυγό του είτε στον φορολογούµενο
και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό
του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.

Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλει ετησίως
για τα τέκνα του ο φορολογούµενος που µισθώνει κατοι-
κίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών
τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισµένα σχολεία ή
σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και
εφόσον οι κατοικίες που µισθώνονται βρίσκονται στην
πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που
φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έ-
χουν άλλη κατοικία σε αυτή την πόλη. Η περιοχή των δή-
µων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού
τοµέα και του Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, θεωρεί-
ται ως µια πόλη.
Η έκπτωση αναγνωρίζεται, µόνο όταν ο φορολογούµε-

νος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλω-
σης φόρου εισοδήµατος τον αριθµό φορολογικού µη-
τρώου του εκµισθωτή. Αν πρόκειται για εκµισθωτές που
δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην Ελλάδα, µπορεί να
αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πλη-
ρεξούσιου ή νόµιµου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλι-
κους εκµισθωτές που δεν έχουν αριθµό φορολογικού
µητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προ-
σώπου που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου.
γ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ι-

διαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε
αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσ-
σών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος
για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Στη δαπά-
νη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δα-
πάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως α-
πό γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο α-
πό αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που
δεν συνοικούν µαζί του.
Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β΄ και γ΄

επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υ-
περβεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσης του φόρου οι

δαπάνες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ λαµβάνονται διακε-
κριµένως για τον φορολογούµενο και για κάθε τέκνο
που τον βαρύνει.
Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β΄ και

γ΄, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συ-
ζύγους, µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί
στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των συζύγων
ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που
φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώ-
θηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας.
δ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που κατα-

βάλλονται από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δά-
νεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται
στον φορολογούµενο µε υποθήκη ή προσηµείωση από
τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τα-
χυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανι-
σµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή
προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου
συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα

ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο
µε αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό
την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι
δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοι-
χούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση
του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού
δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ανα-
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φέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για
µείωση του φόρου για το χρονικό διάστηµα που υπολεί-
πεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη
του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της µείωσης
πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του νοµικού προσώ-
που που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απα-
ραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό
του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δα-
νείου και ό, τι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση µε
τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δά-
νειο.
ε) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που κατα-

βάλλονται από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δά-
νεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται α-
πό ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους,
εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προση-
µείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συ-
ζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
στ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που κατα-
βάλλονται από τον φορολογούµενο για προκαταβολές
που χορηγούνται από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρα-
τού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116), για απόκτηση
πρώτης κατοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών.
Κατά την εφαρµογή των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄

δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπό-
χρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύ-
νουν, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επι-
καρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδί-
ου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συ-
νολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα
εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται
κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα
και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα α-
πό τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον
άλλο σύζυγο. 
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα ε-

κατόν είκοσι (120) τ.µ., το ποσό της δαπάνης που µειώ-
νει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµε-
ριστικά στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.µ. επιφάνεια
της κατοικίας.
ζ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που κατα-

βάλλονται από τον φορολογούµενο για δάνεια που χο-
ρηγούνται στον φορολογούµενο από τράπεζες, το Τα-
µείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµι-
ευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον
οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συ-
ντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς
και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζό-
µενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδο-
σιακοί οικισµοί.
Το ποσοστό της µείωσης των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄

και ζ΄υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο
τµήµα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευ-
ρώ.
Το ποσό της δαπάνης των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και

ζ΄ δεν πρέπει να έχει εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του
παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ εφαρ-

µόζονται για δεδουλευµένους τόκους που καταβάλλο-
νται από 1.1.2011 και µετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύ-
ναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης
της προκαταβολής.

η) Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο
φορολογούµενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής,
θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας για
την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων
που τους βαρύνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται και τα ασφάλι-
στρα που καταβάλλονται ετησίως για την ασφάλιση τέ-
κνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, από γονείς που
βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν µαζί τους. Το
ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολο-
γίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια
(1.200) ευρώ για άγαµο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια
(2.400) ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο
µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και ε-
πιµερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος
του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται σύµφω-
να µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την
αρχική δήλωση.
θ) Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από

τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συµφω-
νήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της µείω-
σης του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακό-
σια (1.500) ευρώ.
ι) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογού-

µενο λόγω δωρεάς στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνο-
χής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Ό-
ρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την
Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,
τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά
και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία
που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορη-
γούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.

ια) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των α-
σθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω
δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα
και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό.

ιβ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από
τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ι-
δρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υ-
ποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επι-
διώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/
1985 (Α΄ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν η-
µεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα.

ιγ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από
τον φορολογούµενο λόγω χορηγίας προς τα µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφό-
σον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί
σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδο-
ση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεά-
τρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτι-
κής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέ-
κταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών
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µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών
και λαογραφικών.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης

περίπτωσης καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού, µετά από έλεγχο
που διενεργείται από το Υπουργείο Πολιτισµού, τα νοµι-
κά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών των πε-
ριπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ µε εξαίρεση τις δωρεές που
καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρο-
νται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300)
ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν
κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου,
που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα
λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται
πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού
και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθ-
µητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του
και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτω-
ση.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περί-

πτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν
µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις.

Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών
και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευ-
ρώ.

Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και χορη-
γιών των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄, στο οποίο υπο-
λογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέ-
κα τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που προκύπτει
κατ` εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών
δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του
παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ εφαρ-

µόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φο-
ρέων και νοµικών προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες Ε-
ΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και σε τρά-
πεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δω-
ρεοδόχος.
ιδ) Του ποσού της δαπάνης για επεµβάσεις ενεργεια-

κής αναβάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3614/2007 ή και για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµι-
σης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή ε-
πιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3661/2008
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότησή του και αφορούν:
αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την

εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάσταση τη-
λεθέρµανσης ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεµβάσεις στο υ-
φιστάµενο σύστηµα που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθ-
µισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονο-
µία θέρµανσης και µόνωση σωληνώσεων.
ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού

χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για
νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών

και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρή-
ση ηλιακής ενέργειας.
δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συ-

στηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζο-
νται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταΐκά,
µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρι-
σµού και ψύξης - θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή
ανανεώσιµων πηγών.
εε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέ-

τηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµο-
µονωτικών πλαισίων / κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνο-
νται εξωτερικά καλύµµατα, παντζούρια και ρολά) και το-
ποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή
(δώµα ή στέγη).

στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθε-
ώρησης από αρµόδιο επιθεωρητή.
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της ο-

ποίας υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
ιε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που κατα-

βάλλονται από τον φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλι-
σής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική α-
πό το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων ει-
σφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του
σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. Το ποσό της µεί-
ωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.

5. Για τον φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρε-
σίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα
στο έτος που απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους Νοµούς
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και Δω-
δεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νοµών Θεσπρω-
τίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς,
Σερρών και Δράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη
βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµ-
µή, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλί-
µακα της παραγράφου 1 µειώνεται κατά εξήντα (60) ευ-
ρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συ-
ζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω
προϋποθέσεις.

6. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο
προκύπτει φόρος, οι µειώσεις της παραγράφου 3, των
περιπτώσεων α΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ι΄ ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και
ιε΄ της παραγράφου 4 που αφορούν την ίδια, της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5
που αφορούν τα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, τα
χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλι-
κους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της
µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της
φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα. Όταν λόγω
θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χω-
ριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός συζύγου
δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κα-
τώτερος από το άθροισµα των µειώσεων της παραγρά-
φου 3 και των περιπτώσεων α΄ έως και ιε΄ της παραγρά-
φου 4, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει
δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φό-

ρο του άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που αφο-
ρούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του
ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν
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µαζί του και τον βαρύνουν.
Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για

τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει
είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων της πα-
ραγράφου 3, των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, η΄ της παρα-
γράφου 4 και της παραγράφου 5 που αφορούν αυτόν
προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκλη-
ρο το ποσό των µειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η
διαφορά που προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που
προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο
σύζυγο.

Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο
του φόρου, ο οποίος προκύπτει µε βάση τη φορολογική
κλίµακα για τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η
διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. 
Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτε-

λεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδη-
µα του φορολογούµενου.

7. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισό-
δηµα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισό-
δηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυ-
τού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται
σε τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υ-
περβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα της κα-
τοικίας ή πρόκειται για επαγγελµατική ή εµπορική µίσθω-
ση.

8. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί
και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από
την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται
µε αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους
αξιωµατικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο
πλήρωµα, στις αµοιβές που αποκτώνται από το ηµερολο-
γιακό έτος 2010 και επόµενα.
Αν ο φόρος που εξευρίσκεται µε αυτόν τον τρόπο είναι

ανώτερος από το φόρο που προκύπτει µε βάση τις παρα-
γράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέ-
φεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δή-
λωσης φορολογίας εισοδήµατος στον προϊστάµενο της
αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας.

9. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολι-
κό καθαρό εισόδηµα των αξιωµατικών και του κατώτε-
ρου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού, σε περίπτωση
που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αµοιβές
τους για τις υπηρεσίες τους σε εµπορικά πλοία, αντί-
στοιχα και εισοδήµατα από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ του
άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλο-
γεί µε βάση τις διατάξεις της προηγούµενης παραγρά-
φου αθροίζεται µε το ποσό του φόρου που αναλογεί επι-
µεριστικά στα άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου. Για την ε-
ξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα
εισοδήµατα του υπόχρεου επιµερίζεται ο φόρος που
προκύπτει στο συνολικό εισόδηµα του, µε βάση τις δια-
τάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα µε τα ποσά
των αµοιβών του, ως αξιωµατικού ή κατώτερου πληρώ-
µατος των εµπορικών πλοίων και των εισοδηµάτων του
από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄.

10. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολι-
κό καθαρό εισόδηµα εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58
στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικο-
νοµικό έτος.

β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κρά-
τος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για
το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού
του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελ-
λάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο
κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το πο-

σό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό
εισόδηµα ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού, µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και µερίζεται, ανά-
λογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα
και στην αλλοδαπή.
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρα-

κρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο,
η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 
Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλο-

δαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος έχει φορο-
λογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 µε εξάντληση της φο-
ρολογικής του υποχρέωσης.

11. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισό-
δηµα ή το υπόλοιπο που αποµένει µετά τις εκπτώσεις
της προηγούµενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις
(3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη,
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέ-
µπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. 
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σε-

πτέµβριο του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται
σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλ-
λεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υ-
πηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση
του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βε-
βαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Ο-
κτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, κατα-
βάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από
τη βεβαίωση του φόρου. Αν το συνολικό ποσό της οφει-
λής, η οποία προκύπτει µε βάση την αρχική δήλωση του
υπόχρεου, είναι µέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευ-
ρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά λαµβα-
νόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργά-
σιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµε-
νου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη

δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της
πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή πε-
ρισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του
φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφει-
λών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση

τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ε-
νάµισι τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής,
εφόσον αυτή είναι µικρότερη από την αρχική και ο υπό-
χρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόµοιας
έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην προθεσµία της πρώτης
δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσο-
στό ενενήντα οκτώ και µισό τοις εκατό (98,5%) της νέας
οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της
φορολογικής αρχής. 

12. ΄Οσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν ει-
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σόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό
του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φο-
ρολογικής κλίµακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο
φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την εφαρµογή του αναλο-
γικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρµόζεται

για κατοίκους των χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ε-
νενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός
τους.

13. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισό-
δηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιού-
νται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3
και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανα-
γνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη µείω-
ση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό. Επίσης,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλλγλεγγύης καθορίζονται τα δικαιο-
λογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του πο-
σοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προηγούµε-
νων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»

3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από
1.1.2011 και µετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος η κλίµακα της προηγούµενης παραγράφου
έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.1.2012 και µετά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 39
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών

1. Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστή-
ριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστη-
µάτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτα-
κτων δηµοσιονοµικών µέτρων και δράσεων κατ’ εφαρµο-
γή των νόµων 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και
3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, η µετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του
Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραµµατεία Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε αντίστοιχη κενή ορ-

γανική θέση ή σε θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υ-
πάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως µε την α-
πόφαση της µετάταξης.
Ο ανώτατος αριθµός των µετατασσόµενων υπαλλή-

λων ανέρχεται σε σαράντα (40). 
Οι µετατασσόµενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο

ΠΕ πληροφορικής ή ΤΕ πληροφορικής. 
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση

που απευθύνει ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και στην ο-
ποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά

προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των µε-
τατασσόµενων. 
Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµα-

τέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών. 
Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό

κλιµάκιο που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε
πριν την µετάταξη. 

2. α) Ως εξωτερικοί σύµβουλοι φορέων του δηµόσιου
τοµέα κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.
14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) θεωρούνται
και όσοι λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο ή από ο-
ποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και διορίζονται
σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων προβλεπόµενες στο
άρθρο 3 της Υ293/15.12.2010 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό του
Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (Β΄ 1985) και στα
άρθρα 28 έως 32, 55, 56 και 78, όπως ισχύουν, του π.δ.
63/2005 «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). Η διάταξη αυτή ισχύει και
για όσους διορίστηκαν στις παραπάνω θέσεις µετά τις
5.10.2009, οι οποίοι µπορούν να υποβάλουν, µέσα σε
προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυ-
τού, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή στον οικείο α-
σφαλιστικό φορέα τη δήλωση επιλογής που προβλέπε-
ται στην πιο πάνω διάταξη του ν. 2592/1998.
β) Ως δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κατά την παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) θεωρούνται, από την
έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι εν ενεργεία και οι
συνταξιούχοι.

3. α) H παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαί-
ως εάν δεν συντελεστεί µέσα σε ενάµισι έτος από τη δη-
µοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισµού της α-
ποζηµίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού κα-
θορισµού αυτής, από τη δηµοσίευση της σχετικής από-
φασης. Η αρµόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης
αρχή υποχρεούται να εκδώσει µέσα σε τέσσερις µήνες
από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου
βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η
πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.
Εφόσον οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες επιθυµούν την διατή-

ρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω
παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάµηνης προθεσµίας,
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφα-
ση, µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την παρέλευση
της προθεσµίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης
και καταβολής της δικαστικά καθορισµένης προσωρινής
ή οριστικής αποζηµίωσης. Αν το αίτηµα γίνει δεκτό από
την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεού-
ται στην καταβολή της αποζηµίωσης, δεν επιτρέπεται ο
ανακαθορισµός της αποζηµίωσης, ή η αναζήτηση τόκων
υπερηµερίας. 
Οι διατάξεις του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της

παραγράφου 1 εφαρµόζονται και σε απαλλοτριώσεις
που έχουν κηρυχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου και έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση, λόγω πα-
ρέλευσης της δεκαοκτάµηνης προθεσµίας. Στην περί-
πτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να υποβάλλουν
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αίτηση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης µέχρι τις
31.12.2012.» 
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11

του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα έξι µηνών από την

ανάκληση ή την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
δεν επιτρέπεται, χωρίς συναίνεση του ιδιοκτήτη, η κήρυ-
ξη νέας απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου για τον ίδιο
σκοπό.»
γ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2882/2001

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Αν η συζήτηση για το πρώτο καθορισµό τιµής µονά-

δος αποζηµίωσης ακινήτου απορριφθεί από το αρµόδιο
Δικαστήριο ως απαράδεκτη επειδή ο ιδιοκτήτης είναι ά-
γνωστος ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα, η απαλλοτρίωση συ-
ντελείται µε την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζη-
µίωσης που έχει καθορισθεί δικαστικά για άλλα οµοειδή
ακίνητα που περιλαµβάνονται στην ίδια απαλλοτριωτική
πράξη, εφόσον ο θιγόµενος ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετι-
κό αίτηµα στην Αρχή που είναι αρµόδια για την κήρυξη
της απαλλοτρίωσης εντός δέκα (10) ετών από την έκδο-
ση της απόφασης καθορισµού και έχει αναγνωρισθεί ως
δικαιούχος της αποζηµίωσης.»

4. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του νόµου 281
της 24/27 Οκτωβρίου 1936 ή από άλλη ειδική ή γενική
διάταξη έγκριση των προϋπολογισµών, των τροποποιή-
σεων αυτών, των απολογισµών και των ισολογισµών των
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των
ειδικών λογαριασµών, από τον Υπουργό Οικονοµικών,
καταργείται. Της παρούσας διάταξης εξαιρούνται οι φο-
ρείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονοµικών.

5. Στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Πρόεδρο, Αντιπρο-
έδρους και µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενι-
κούς και Ειδικούς Γραµµατείς Δηµοσίων Υπηρεσιών και
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και στους αιρετούς των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού παρακρατείται πο-
σό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες αποδοχές τους (χορη-
γία, αποζηµίωση, µισθό, αντιµισθία), σε τρεις ισόποσες
µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον πρώτο µήνα
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τα ανωτέ-
ρω ισχύουν και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό λειτουρ-
γίας της Βουλής. Το ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης
που παρακρατείται από τη Βουλή των Ελλήνων, σύµφω-
να µε τα ανωτέρω, αποδίδεται ως έσοδο στον Κρατικό
Προϋπολογισµό. 
Οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αποδίδουν υπέρ Δηµοσίου, ποσό ίσο µε το µηνιαίο µισθό
τους.

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείων 
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Εσωτερικών

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του π.δ 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ορίζε-
ται ότι το σύνολο των κατ’ έτος εισακτέων στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης είναι δηµόσιοι υπάλληλοι που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου
17 του π.δ. 57/2007.

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
(Α΄102) προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με όµοιες αποφάσεις και µετά από σχετική απόφαση
του Δηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του οικείου Δή-
µου και η ρύθµιση ζητηµάτων προσωπικού, εξοπλισµού
και κάθε άλλου σχετικού µε τη συγχώνευση θέµατος. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµι-
κών µπορεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που έχουν συστα-
θεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
24 του ν.3200/2003 στα ΚΕΠ που συγχωνεύονται.
Το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο-

λιτών (Δ.Υ.Π.) που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται
µεταφέρεται αυτοδίκαια µαζί µε τις θέσεις που κατέχει
στο ΚΕΠ µε το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό
προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕΠ που συγχωνεύεται µε-
ταφέρεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης
του οικείου δήµου, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες
είτε στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση είτε στον
οικείο δήµο. Οι ανάδοχοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου
και το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου οι συµβάσεις των οποίων είναι ε-
γκεκριµένες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µεταφέρονται
στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση στο οποίο δια-
νύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύµβασης. 
Ο κάθε είδους εξοπλισµός του ΚΕΠ που συγχωνεύεται

περιέρχεται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.
Η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του οικείου Δήµου µέσα
σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος της απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σχετικά µε τη συγχώνευση ΚΕΠ προβαί-
νει στην απογραφή όλου του εξοπλισµού που µεταφέρε-
ται από το ΚΕΠ που συγχωνεύεται στο ΚΕΠ στο οποίο
γίνεται η συγχώνευση. 
Οι εκκρεµείς υποθέσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται

διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγ-
χώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ που
συγχωνεύεται µεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται
η συγχώνευση.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων
του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), προστί-
θεται επιπλέον εδάφιο και η παράγραφος αναδιατυπώ-
νεται ως εξής:

«2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έρ-
γου:
α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραµµατειακής

εξυπηρέτησης του φορέα,
β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισµού ή

κανονισµού ή οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο-
ΤΑ πρώτου βαθµού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδι-
κότητας αντίστοιχης µε αυτές για τις οποίες προτείνεται
η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης έργου µε φυσικά πρό-
σωπα.
Ειδικά για τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού, η ι-

σχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1η Ιανουα-
ρίου 2012.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3812/2009
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«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο
τοµέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234) καταργείται.

6. Το άρθρο 209 του ν.3584/2007 (Α΄143), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 209
Προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία

1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται µε
αυτεπιστασία από δήµους, συνδέσµους και τα νοµικά
τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσλη-
ψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνεχούς
ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα
ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις ανά-
γκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική
µελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 58 του π.δ. 609/1985 (Α΄170), όπως ισχύει, εφόσον
διαπιστώνεται από αυτή, µε ειδική αιτιολογία, ότι δεν ε-
παρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής
του έργου.

2. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή
του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµι-
κού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η
έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), ό-
πως ισχύει.

3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, µετά από
αίτηµα του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια
Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) στην αρµοδιότητα του οποίου
ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή το νοµικό πρόσωπο δη-
µοσίου δικαίου αυτού , βάσει Κυλιόµενου Πίνακα Κατά-
ταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανι-
σµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγρά-
φους.

4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιό-
µενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση
τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνε-
χόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται
στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, µε πρό-
βλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών
και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κα-
τάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου. 

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της
δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση
του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των α-
νέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδι-
κότητα από τους φορείς της παραγράγου 1 για την εκτέ-
λεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µο-
ριοδότηση καθενός από τα κριτήρια του εδαφίου α΄ της
παρούσας παραγράφου για την κατάταξη των ανέργων
στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινά-
κων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίη-
σή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ. 

7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή
ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) η-
µερών προς το ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόµενη της
καταχώρισής τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λε-
πτοµέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστά-
σεων καθορίζονται στην πρόσκληση.

8. Κάθε υποψήφιος µε την αίτησή του δηλώνει υπο-
χρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτή-
ρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και µέχρι τρεις
(3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά
προτίµησης, στους οποίους επιθυµεί να προσληφθεί.

9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δή-
µου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον
οικείο δήµο ως πρώτη προτίµηση, έπονται οι άνεργοι
που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίµηση και ακολου-
θούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίµηση.

10. Δικαίωµα πρόσληψης σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου έχουν µόνον όσοι υποψήφιοι έ-
χουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµε-
νο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και µόνον εφόσον διατη-
ρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και
δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως.

11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα
ή καθήκοντα άσχετα µε την εκτέλεση του έργου για το
οποίο προσλήφθηκε ή ξένα µε την ειδικότητά του ή χω-
ρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικό-
τητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού
από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.

12. Οι δαπάνες για τις αµοιβές του ανωτέρω προσωπι-
κού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλ-
λονται από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις.

13. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως µόλις
περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύµ-
βασής του, χωρίς καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή
και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανά-
γκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν
είναι συνεχείς, συνάπτονται συµβάσεις αντίστοιχες µε
τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησης του προσωπικού
αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της
συµπληρώσεως των 135 ηµερών εντός του ίδιου ηµερο-
λογιακού έτους, ο άνεργος παραµένει µε τα ίδια αρχικά
κριτήρια στον ισχύοντα Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης
και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήµου, συνδέσµου
ή νοµικού προσώπου της αρχικής επιλογής του µέχρι τη
συµπλήρωση των 135 ηµερών . 

14. Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όρ-
γανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό,
που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόµενα ποσά καταλο-
γίζονται σε βάρος τους.

15. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς
τη σύναψη και την εξέλιξη των συµβάσεων που συνά-
πτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήµαρχος ή ο
πρόεδρος του συνδέσµου ή νοµικού προσώπου, σε βά-
ρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέ-
βαλλε παρανόµως. 

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Εσωτερικών, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΟΑΕΔ, µέρος ή το σύνολο της δαπάνης για
την αµοιβή του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν
να καλύπτεται µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ί-
δια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηµατο-
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δοτούµενα ή µη προγράµµατα απασχόλησης, σύµφωνα
µε τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχο-
ρήγηση. Με ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του
ν. 3833/2010 (Α΄40) ή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
69 του ν. 3996/2011 (Α΄170) ο ΟΑΕΔ µπορεί να επιδοτεί
µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµ-
βανόµενους µε την διαδικασία του παρόντος. Η εφαρµο-
γή της παρούσας παραγράφου µπορεί να γίνεται και συ-
µπληρωµατικά.» 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5
του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίσταται µε δύο εδάφια
ως εξής: 

«Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης α-
σκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά την
έννοια του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
και στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση
για την ένταξη πράξεων ή την ανάκληση αυτών, κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εκδίδεται από
τον Υπουργό Εσωτερικών.»

Άρθρο 41
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Δ. Ρέππας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Κουτρουµάνης

Αριθµ.  168/26/2011

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολό-
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµο-
γής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου ρυθµίζονται
τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-

µατα ασφαλιστικών φορέων. Ειδικότερα:
1.α. Λογίζεται συντάξιµος και προσµετράται στη λοιπή

συντάξιµη υπηρεσία, ο χρόνος της διαθεσιµότητας (εφε-
δρείας) και οι αναλογούσες εισφορές βαρύνουν το Δη-
µόσιο.
β. Η σύνταξη των υπαλλήλων, που εξήλθαν ή εξέρχο-

νται της Υπηρεσίας από 1.7.2011 µέχρι 31.12.2013, εξα-
κολουθεί να υπολογίζεται µε βάση τις προϊσχύουσες συ-
ντάξιµες αποδοχές και όχι µε αυτές του νέου µισθολογί-
ου.
Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου οι ανα-

λογούσες εισφορές, για κύρια και επικουρική σύνταξη,
για πρόνοια και περίθαλψη των υπαλλήλων του Δηµοσί-
ου, των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ, υπολογίζονται µέχρι
31.12.2013, µε βάση τις προϊσχύουσες συντάξιµες απο-
δοχές.
γ. Διευκρινίζεται ότι, η υφιστάµενη ρύθµιση για κατα-

βολή σύνταξης µε 15 έτη υπηρεσίας και το 65ο έτος της
ηλικίας, αφορά µόνο σε όσους αποχωρούν µε αίτησή
τους.
δ. Επεκτείνεται και στις άγαµες θυγατέρες, που ανα-

στέλλεται η καταβολή πολεµικής σύνταξης ή σύνταξης
µε βάση τον Κώδικα Σιδηροδροµικών Υπαλλήλων, η δυ-
νατότητα διατήρησης της υγειονοµικής περίθαλψης του
Δηµοσίου.
ε. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις που αφορούν στη

µη ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή στον περιορι-
σµό του χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί συντάξιµος,
µε τις αναφερόµενες εξαιρέσεις.
στ. Η προσαύξηση της σύνταξης κατά 3/35 επεκτείνε-

ται και στο προσωπικό εξωτερικής φρούρησης των κατα-
στηµάτων κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής ανηλί-
κων.
ζ. Επαναδιατυπώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1

του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 µε τη διευκρίνιση ότι οι
εισφορές των Εθελοντών Μακράς Θητείας που παρα-
κρατήθηκαν υπέρ του ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στα Μετοχικά
Ταµεία (Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού) και όχι στο Δη-
µόσιο.
η. Ρυθµίζονται θέµατα, σχετικά µε τη µεταφορά του α-

ναλογιστικού ισοδύναµου των προσώπων που λήγει η
θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ..
θ. Μειώνεται κατά 20%, από 1.11.2011, το ποσό της

κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Ειδικά,
όµως, για συνταξιούχους που δεν έχουν συµπληρώσει
το 55ο έτος της ηλικίας και µέχρι τη συµπλήρωση του ο-
ρίου αυτού, η µείωση ορίζεται στο 40% για ποσό κύριας
σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ.
Τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για όσους λαµβά-

νουν µε τη σύνταξή τους επίδοµα ανικανότητας ή συντα-
ξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των ν. 1897/1990 και
1977/1991. Επίσης, στη µείωση του 40% δεν εµπίπτουν
και όσοι από τους στρατιωτικούς συνταξιούχους απο-
στρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
ι. Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και

στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που
διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους
συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και στο προσωπικό του
ΟΣΕ και των ασφαλιστικών ταµείων του ΟΣΕ, που διέπο-
νται από το ν.δ. 3395/1955. (άρθρο 1) 

2.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και
των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υ-
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πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν
έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας µειώνεται
κατά 40% το ποσό της κύριας σύνταξης που ξεπερνά τα
1.000 ευρώ µηνιαίως. Αντίστοιχη µείωση προβλέπεται
και για το συνολικό ποσό επικουρικής και κύριας σύντα-
ξης που χορηγείται σε υποκατάσταση της κύριας από το
Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) και
το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ).
Οι ανωτέρω µειώσεις υπολογίζονται µε βάση το ποσό

της εναποµείνασας κύριας σύνταξης µετά την παρακρά-
τηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της
επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (επιπλέον µηνιαία εισφορά, στους συνταξι-
ούχους του Δηµοσίου, του ΝΑΤ και των ΦΚΑ που δεν έ-
χουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους). Προ-
βλέπεται διακοπή της εν λόγω µείωσης τον επόµενο µή-
να κατά τον οποίο συµπληρώνεται το 55ο έτος ηλικίας
του συνταξιούχου.
Τίθενται εξαιρέσεις για: α) όσους αποστρατεύτηκαν µε

πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, β) τους συνταξιούχους λό-
γω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν εξωϊδρυµατικό
επίδοµα ή επίδοµα απολύτου αναπηρίας ή επίδοµα ανι-
κανότητας, γ) θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαι-
ων συµβάντων και για τις ορφανικές οικογένειες αυτών
και δ) συνταξιούχους του ν. 3185/2003 ή της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (γονείς και αδέλφια ατόµων
αγάµων µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κ.λπ.). 
β. Για όσους εκ των ανωτέρω συνταξιούχους δεν εµπί-

πτουν στην ανωτέρω µείωση προβλέπεται µείωση από
1.11.2011 κατά 20% της κύριας σύνταξης που υπερβαί-
νει τα 1.200 ευρώ. Αντίστοιχη µείωση προβλέπεται και
για το συνολικό ποσό επικουρικής και κύριας σύνταξης
που χορηγείται σε υποκατάσταση της κύριας από το Ενι-
αίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) και το
Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ).
Οι ανωτέρω µειώσεις υπολογίζονται µε βάση το ποσό

της εναποµείνασας κύριας σύνταξης µετά την παρακρά-
τηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της
επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011.
Προβλέπονται εξαιρέσεις για: α) τους συνταξιούχους

λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν εξωϊδρυµα-
τικό επίδοµα ή επίδοµα απολύτου αναπηρίας ή επίδοµα
ανικανότητας και β) θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή
βίαιων συµβάντων και για τις ορφανικές οικογένειες αυ-
τών. 
Ορίζεται ότι τα ποσά όλων των ανωτέρω µειώσεων α-

ποτελούν έσοδα του εκάστοτε οικείου φορέα.
γ. Από 1.11.2011 και εφεξής, επέρχονται οι εξής µειώ-

σεις: 
-  για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ για τους οποί-

ους το τµήµα της επικουρικής σύνταξης, µετά την παρα-
κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρι-
κής Ασφάλισης (παρ.13 αρ.44 ν. 3986/2011) υπερβαίνει
το ποσό των 150 ευρώ, επέρχεται µείωση σε ποσοστό
30%. Το εναποµείναν ποσό σύνταξης δε µπορεί να υπο-
λείπεται των 150 ευρώ, 

- για τους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τοµέων «ΤΕΑΠ-
ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ», του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ, και για συνταξιού-
χους του ΕΤΑΤ που λαµβάνουν µόνο επικουρική σύντα-

ξη, η µηνιαία επικουρική σύνταξη µειώνεται σε ποσοστό
15% και για τους συνταξιούχους του ΜΤΠΥ σε ποσοστό
20%. Εφόσον τυγχάνει εφαρµογής η παρ. 13 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδι-
κής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
Ειδικά για το ΜΤΠΥ προβλέπεται µείωση 50% για το ε-
ναποµείναν τµήµα του µερίσµατος που υπερβαίνει τα
500 ευρώ µηνιαίως.
Ορίζεται ότι τα εισπραττόµενα ποσά αποτελούν έσοδα

των ανωτέρω φορέων- τοµέων.
δ. Αντικαθίσταται η παρ. 5α του αρ. 44 του

ν. 3986/2011 και ορίζονται τα εξής:
Στους ασφαλισµένους του Ταµείου Πρόνοιας Δηµο-

σίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν της Υπη-
ρεσίας από 1.1.2010 έως 31.12.2010 το ποσό του εφά-
παξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά µειώνε-
ται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα, σε όσους
δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησής του. Για
τους ασφαλισµένους των ανωτέρω Ταµείων που εξήλ-
θαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 1.1.2011 και µετά,
επέρχεται µείωση του εφάπαξ βοηθήµατος σε ποσοστό
20% και 30% αντίστοιχα. Για τους ασφαλισµένους του
Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας του
ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας α-
πό 1.8.2011 και µετά, επέρχεται µείωση του εφάπαξ βοη-
θήµατος σε ποσοστό 30%.
ε. Αντικαθίσταται η παραγράφων 12 του αρ. 44 του

ν. 3986/2011 από την έναρξη ισχύος της και ορίζονται τα
εξής:
Από 1.8.2011 οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11

του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (αναπροσαρµογή των
ποσοστών παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων και παρακράτηση επιπλέον µηνιαίας ει-
σφοράς για συνταξιούχους που δεν έχουν συµπληρώσει
το 60ο έτος ηλικίας) εφαρµόζονται και στο συνολικό πο-
σό κύριας και επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων
του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ που λαµβάνουν σύνταξη σε υ-
ποκατάσταση της κύριας.
στ. Η εισφορά των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ υπέρ των

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούµενων του ΟΑ-
ΕΔ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011 ανεξαρτήτως
εάν τα ποσά έχουν εισπραχθεί από το φορέα µέχρι αυτή
την ηµεροµηνία.
ζ. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 38 του ν. 3863/2010,

µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς ποσών
µέχρι 35.000.000. ευρώ, από το Λογαριασµό της Εισφο-
ράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφα-
λιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), για τη
χρηµατοδότηση και υλοποίηση προγραµµάτων «Βοήθεια
στο Σπίτι». Με κ.υ.α. καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα.

(άρθρο 2)
2.α Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 39 του π.δ.

422/1981 και ορίζεται ότι µε  υπουργική απόφαση µπορεί
να κανονίζεται η πληρωµή των µερισµάτων ανά µήνα και
να καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πληρωµή των µερισµά-
των.
β. Αντικαθίσταται το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 και ει-

δικότερα:
- Καθορίζεται εκ νέου, βάσει συγκεκριµένου µαθηµατι-

κού τύπου, ο τρόπος υπολογισµού του µηνιαίου µερίσµα-
τος των µετόχων του ΜΤΠΥ.

- Τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογι-
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σµό του µερίσµατος η υποβολή του συνόλου των αποδο-
χών στις κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ του άρθρου 26 παρ.
1 περίπτωση α΄ του π.δ. 422/1981.

-  Προσδιορίζεται η έννοια του βασικού µισθού και των
τυχόν άλλων αποδοχών για τον καθορισµό των υποµερι-
σµάτων.

-  Σε περίπτωση προς τα πάνω µισθολογικής µεταβο-
λής κατά την τελευταία διετία συµµετοχής, θεσπίζεται υ-
ποχρέωση του µετόχου να συµπληρώσει τις υπέρ ΜΤΠΥ
κρατήσεις, για ολόκληρη τη διετία, βάση των αποδοχών
της τελευταίας ηµέρας συµµετοχής του.

-  Παρέχεται η δυνατότητα, µε υπουργική απόφαση,
µεταβολής του συντελεστή προσαρµογής και του κατώ-
τατου ορίου µηνιαίου µερίσµατος. (άρθρο 3)

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού επανακαθορί-

ζεται το σύστηµα  βαθµολογικών προαγωγών και µισθο-
λογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των ορ-
γανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα και  προβλέπονται
τα ακόλουθα:

1. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής των προτεινο-
µένων ρυθµίσεων και ειδικότερα ορίζονται οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα, οι υπάλληλοι των οποίων [µόνιµοι, δόκι-
µοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)]
υπάγονται στις εν λόγω ρυθµίσεις, καθώς και οι κατηγο-
ρίες των υπαλλήλων ή λειτουργών που εξαιρούνται από
την υπαγωγή τους στις διατάξεις αυτές (Μέρος Β΄
ν. 3205/2003, όπως ισχύει).                          (άρθρο 4)

2. Ρυθµίζονται θέµατα κινητικότητας των υπαλλήλων
του Κράτους και ειδικότερα ορίζεται ότι:
α. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρε-
σίες της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, διοι-
κούνται, όσον αφορά στα θέµατα κινητικότητας µεταξύ
υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή αποκεντρωµέ-
νων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οι-
κείο, κατά περίπτωση, Υπουργό.
β. Οι εν λόγω υπάλληλοι µπορούν να µετακινούνται

στις υπηρεσίες των Υπουργείων και των αποκεντρωµέ-
νων διοικήσεων, µε κοινή υπουργική απόφαση, για συ-
γκεκριµένο χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση µετακί-
νησης, λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων υπηρε-
σιακών αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικό-
τητας των υπαλλήλων που µετακινούνται.
γ. Η εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών γίνεται κατά

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε δύο
έτη, από τριµελές Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε
κ.υ.α., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

- Με όµοια κ.υ.α. ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετι-
κά µε τη συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω Συµ-
βουλίου, στη διαδικασία της µετακίνησης κ.λπ..

(άρθρο 5)
3. Επαναπροσδιορίζεται το σύστηµα βαθµολογικής κα-

τάταξης των υπαλλήλων και ειδικότερα, προβλέπονται,
µεταξύ άλλων, τα εξής: 
α. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης [Πανε-

πιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕ), Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)] κατατάσσονται σε έξι (6)
συνολικά βαθµούς, από τον Βαθµό ΣΤ έως τον Βαθµό Α.

β. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσε-
ων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθµούς 1ο  και 2ο και α-
µείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις.

γ. Ορίζεται ως εισαγωγικός βαθµός για όλες τις κατη-
γορίες εκπαίδευσης προσωπικού, ο Βαθµός ΣΤ, µε τις ο-
ριζόµενες επιφυλάξεις για τους κατόχους διδακτορικού
διπλώµατος, αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως κα-
ταληκτικός, ο Βαθµός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο
Βαθµός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθµός Γ για την
ΥΕ κατηγορία.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους µε προ-

ϋπηρεσία στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν, σω-
ρευτικά, µέχρι επτά (7) έτη, για τη βαθµολογική και µι-
σθολογική ένταξή τους.

- Οι εν λόγω ρυθµίσεις ισχύουν µόνο για όσους διορί-
ζονται ή προσλαµβάνονται µετά την έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση νόµου.
ε. Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκι-

µαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθµό που εισάγονται,
µετά το πέρας της οποίας µονιµοποιούνται και προάγο-
νται στον ανώτερο βαθµό ή συνεχίζουν να απασχολού-
νται, εάν πρόκειται για προσωπικό µε σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
στ. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν κριθεί, από το

αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, ικανός να µονιµοποιη-
θεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, απολύεται.

- Παρέχεται η δυνατότητα στο υπηρεσιακό συµβούλιο,
κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση
της δοκιµαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6)
µέχρι δώδεκα (12) µήνες, µετά την λήξη της οποίας ο υ-
πάλληλος επαναξιολογείται, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα.            (άρθρο 6)

4. Επανακαθορίζεται το σύστηµα βαθµολογικής εξέλι-
ξης των υπαλλήλων και ειδικότερα, προβλέπονται, µετα-
ξύ άλλων, τα εξής:
α. Προσδιορίζονται τα κριτήρια για την προαγωγή από

βαθµό σε βαθµό, η οποία γίνεται, για όλες τις κατηγο-
ρίες προσωπικού, µε βάση ποσόστωσης επί των κάθε φο-
ρά κρινόµενων, που κυµαίνεται από 100% (από τον Βαθ-
µό ΣΤ στο Βαθµό Ε) έως 20% (από τον Βαθµό Β στο Βαθ-
µό Α),  κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

- Τα οριζόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται χα-
µηλότερα, µε κ.υ.α.. 
β. Παρέχεται, µε προεδρικό διάταγµα,  η δυνατότητα:

i) καθορισµού των περιπτώσεων αξιολόγησης, των οργά-
νων και της σχετικής διαδικασίας, ii) συγκρότησης των
Συµβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, iii) καθορισµού
των προϋποθέσεων άσκησης προσφυγής του ενδιαφε-
ρόµενου ενώπιον του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης
κ.λπ.. 
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ισχύ των υφι-

στάµενων ειδικών συστηµάτων αξιολόγησης και συστη-
µάτων επιλογής προσωπικού για τις οριζόµενες κατηγο-
ρίες προσωπικού (εκπαιδευτικών, δικαστικών υπαλλή-
λων, κληρικών, ιατρών).
δ. Προσδιορίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται

για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό ανά κατηγορία υ-
παλλήλων. (άρθρο 7)

5.α. Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για
την προαγωγή των υπαλλήλων και την κατάρτιση των
σχετικών πινάκων προακτέων.
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β. Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας της
διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων προακτέων.

(άρθρα 8 και 9)
6.α. Προσδιορίζονται, εκ νέου, οι προϋποθέσεις που α-

παιτούνται, προκειµένου να έχουν οι υπάλληλοι δικαίω-
µα επιλογής σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες ισχύουν σω-
ρευτικά.
β. Ορίζεται ότι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊ-

σταµένου Γενικής Διεύθυνσης δεν επιτρέπεται να είναι
υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρε-
σία και το διάστηµα που υπολείπεται είναι µικρότερο των
δύο (2) ετών κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του αρ-
µοδίου προς τούτο συλλογικού οργάνου, που πρόκειται
να αποφασίσει σχετικά.
γ. Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων,

καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υ-
πάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊστα-
µένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλο-
γα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των
συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.

- Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων
των οργανικών µονάδων, πέραν των οριζοµένων, οι κλά-
δοι καθορίζονται µε τους οργανισµούς των οικείων υπη-
ρεσιών. 

- Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύ-
θυνση και το Τµήµα.

δ. Απαιτείται, εφεξής, η προκήρυξη, µε κ.υ.α., των κε-
νών θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέ-
δου Διεύθυνσης και Τµήµατος διοικητικών και οικονοµι-
κών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής, για την ε-
πιλογή των προϊσταµένων αυτών, εφαρµοζοµένων ανά-
λογα των σχετικών µε την επιλογή προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων, διατάξεων (άρθρο 86 του Υ.Κ.).
ε. Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης, µε κ.υ.α.,  των

ανωτέρω ρυθµίσεων και για την επιλογή των προϊσταµέ-
νων οργανικών µονάδων επιπέδου Τµήµατος πέραν των
προαναφεροµένων. (άρθρα 10 και 11)

7. Επανακαθορίζεται το σύστηµα της µισθολογικής ε-
ξέλιξης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, προβλέπονται τα α-
κόλουθα:
α. Οι οριζόµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν το βασικό µι-

σθό που αντιστοιχεί στο βαθµό τους. 
- Σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά κλιµάκια

(Μ.Κ.), τα οποία χορηγούνται ανά διετία, µε εξαίρεση τα
Μ.Κ. των Βαθµών Β και Α, που χορηγούνται ανά τριετία
και στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται, κατά τα ειδικό-
τερα οριζόµενα.

- Περαιτέρω, ορίζεται ότι η εξέλιξη των υπαλλήλων
στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευση του απαι-
τούµενου χρόνου, µε τις προβλεπόµενες εξαιρέσεις.
β. Προσδιορίζονται τα µισθολογικά κλιµάκια σε κάθε

βαθµό, πέραν του βασικού µισθού που αντιστοιχεί σε αυ-
τόν.
γ. Με τη βαθµολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαµβά-

νει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου
Μ.Κ του βαθµού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από
το βασικό µισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του. 

(άρθρο 12)
8.α. Ο εισαγωγικός µηνιαίος βασικός µισθός του βαθ-

µού ΣΤ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού, ορίζεται σε
780 € (αντί 711 € που ισχύει) και οι εισαγωγικοί µηνιαίοι
βασικοί µισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού
(ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ) προσδιορίζονται µε βάση το µισθό αυτόν

πολλαπλασιαζόµενο µε τους οριζόµενους συντελεστές
(1,10-1,33-1,40 αντίστοιχα).

β. Προσδιορίζονται οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθ-
µών όλων των κατηγοριών, καθώς και οι βασικοί µισθοί

των Μισθολογικών Κλιµακίων (ΜΚ) όλων των βαθµών.
(άρθρα 13-14)

9.α. Προβλέπεται ότι εκτός από το βασικό µισθό, παρέ-
χεται η δυνατότητα χορήγησης επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας µέχρι του ποσού των 150 € οι
δικαιούχοι του οποίου καθορίζονται µε κ.υ.α.. (Σήµερα
καταβάλλεται το επίδοµα αυτό το οποίο κυµαίνεται από
22 € µέχρι 53 € και άνω κατά περίπτωση). 
β. Προβλέπεται, επίσης, η χορήγηση επιδόµατος απο-

µακρυσµένων - παραµεθόριων περιοχών, οριζόµενο σε
100 €, υπό τις οριζόµενες απαραίτητες προϋποθέσεις.
(Σήµερα καταβάλλεται για προβληµατικές περιοχές κα-
τηγορίας Β 40 €, κατηγορίας Α 50 € και προβληµατικές
κα παραµεθόριες 120 €). (άρθρο 15)

10. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, ορίζεται σε
500 € (αντί 400 € που ισχύει), ενώ το επίδοµα εορτών
Πάσχα και επίδοµα αδείας ορίζεται σε 250 € (αντί 200 €
που ισχύει) και καταβάλλονται, εφόσον οι πάσης φύσε-
ως µηνιαίες αποδοχές δεν υπερβαίνουν κατά µήνα τις
3.000 € . (άρθρο 16) 

11. Επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οικογενειακής
παροχής που καταβάλλεται στους υπαλλήλους µε τις ο-
ριζόµενες προϋποθέσεις (50 € για το πρώτο παιδί προ-
σαυξανόµενο κατά 20 € για το δεύτερο, κατά 50 € για
το τρίτο και τέταρτο και κατά 70 € για το πέµπτο και ά-
νω). (άρθρο 17)

12. Επίσης, επαναπροσδιορίζεται το επίδοµα θέσης
ευθύνης που καταβάλλεται στους προϊσταµένους οργα-
νικών µονάδων του Δηµοσίου.
α. Προϊστάµενοι Διοίκησης:
- Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης 700

€.
- Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Διοίκησης 400 € (αντί

130 € που ισχύει).
- Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης 250 € (αντί 65 €

που ισχύει).
- Προϊστάµενοι Παιδικών Σταθµών 100 € (αντί 25 €

που ισχύει).
Οι προϊστάµενοι διοίκησης των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιού-

νται τα ανωτέρω ποσά σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) (αντί το 100% που ισχύει).
β. Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
- Περιφερειακοί Διευθυντές 700 €.
- Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής

εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 400 € (αντί 175 € που ι-
σχύει).

- Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης 370€.

- Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυ-
κείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 350 €  (αντί 130 € που ι-
σχύει). 

- Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Τε-
τραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων 250 € (αντί 115 € που ισχύει)

- Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τοµέ-
ων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι
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Τµηµάτων Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγη-
σης και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-
των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης 150 € (αντί 70 € που ισχύει).

- Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων
Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 70 € (αντί 35 €
που ισχύει).      (άρθρο 18)

13.α. Θεσµοθετείται Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ)
που καταβάλλεται µε την οριζόµενη διαδικασία και προϋ-
ποθέσεις. Με προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται τα ειδικό-
τερα θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση της επίτευ-
ξης των στόχων για την καταβολή του ΚΕΣ, καθώς και τα
ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία πιστο-
ποίησης της επίτευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β. Επίσης θεσµοθετείται Κίνητρο Επίτευξης Δηµοσιο-

νοµικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν
ως κύρια αρµοδιότητά τους την επίτευξη δηµοσιονοµι-
κών στόχων, την είσπραξη εσόδων του Δηµοσίου, των
ΟΤΑ και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραµµατισµό και έ-
λεγχο αντίστοιχων δαπανών, το οποίο καταβάλλεται, α-
ντί του ΚΕΣ, µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις και διαδι-
κασία.
Οι ανωτέρω υπηρεσιακές µονάδες ορίζονται µε προε-

δρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός της οριζόµενης προ-
θεσµίας. (άρθρο 19) 

14.α. Ορίζεται ρητά ότι η καθιέρωση µε αµοιβή εργα-
σίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ
επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθορίζεται
η διαδικασία έγκρισής της.
β. Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αµοιβής

στους προϊσταµένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυν-
σης.
γ. Επανακαθορίζονται το ποσό του ωροµισθίου, καθώς

και το ποσοστό που καταβάλλεται για υπερωριακή εργα-
σία, κατά περίπτωση. (άρθρο 20)

15. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις αµοιβές συλλο-
γικών οργάνων. (άρθρο 21)

16.α. Παρέχεται εξουσιοδότηση, µε κ.υ.α., για επέ-
κταση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, εν όλω ή
εν µέρει και σε δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής.
β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοι-

κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. (άρθρο 22)

17. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την περικοπή απο-
δοχών, των τρίµηνων αποδοχών, των αποδοχών των υ-
παλλήλων που αποσπώνται, τη συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης κ.λπ.. (άρθρα 23-26)

18.α. Προβλέπεται ότι στο ανώτατο όριο αποδοχών
και πρόσθετων αµοιβών (παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010) υπολογίζεται και η τυχόν καταβαλλόµενη
σύνταξη ή χορηγία.
β. Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και εφό-

σον το υφιστάµενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκρι-
µένα υπηρεσιακά καθήκοντα δεν επαρκεί, επιτρέπεται η
υπέρβαση των εξήντα (60) ηµερών (αντί 20 ηµερών που
ισχύει), µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. (άρθρο 27)

19.α. Ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά
την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου κατατάσσο-
νται αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υ-
πηρετούν µε βάση το συνολικό χρόνο αναγνωρισµένης
προϋπηρεσίας και δηµόσιας υπηρεσίας µη δυναµένης
της κατάταξης να είναι µικρότερη του κατά περίπτωση
εισαγωγικού βαθµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
β. Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του υπό

ψήφιση νόµου ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου επιπέ-
δου Γενικής Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής από το αρµό-
διο όργανο και έχουν τον απαιτούµενο χρόνο πραγµατι-
κής δηµόσιας υπηρεσίας, κατατάσσονται στο Βαθµό Α.
γ. Προσδιορίζεται ο χρόνος, ο οποίος δεν υπολογίζε-

ται για την προαναφερόµενη κατάταξη.
δ. Προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέ-

σεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε
επιπέδου, ανεξαρτήτως του βαθµού στον οποίο κατα-
τάσσονται µε βάση τα προαναφερόµενα, συνεχίζουν να
ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την επιλογή νέων
προϊσταµένων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κ.λπ..

(άρθρο 28)
20.α. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθ-

µούς, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις, λαµβά-
νουν το βασικό µισθό του βαθµού αυτού.
β. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων

του υπό ψήφιση νόµου προκύπτουν συνολικές µηνιαίες
αποδοχές µεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δι-
καιούχοι κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ι-
σχύος αυτού, η προκαλούµενη αύξηση καταβάλλεται ως
εξής:

- Εφόσον η µηνιαία αύξηση είναι µέχρι του ποσού των
πενήντα (50) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα µε την έ-
ναρξη εφαρµογής του νέου µισθολογίου.

- Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των πενήντα (50)
ευρώ και µέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ, η αύξη-
ση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο ε-
τών.

- Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των εκατό (100)
ευρώ, καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα τριών
ετών. (άρθρο 29)

21. Ορίζεται ότι, πέραν των επιδοµάτων και παροχών
του παρόντος Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόµατα, αµοι-
βές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλ-
λήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις αυτού, µέχρι την έ-
ναρξη της ισχύος του, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από
οποιαδήποτε πηγή, συµπεριλαµβανοµένων και των εξό-
δων κίνησης, που καταβάλλεται ως επίδοµα των υπαλλή-
λων των ΟΤΑ α΄ βαθµού, καταργούνται εφόσον δεν προ-
βλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του υ-
πό ψήφιση νόµου. Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα,
αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνονται τα προ-
βλεπόµενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 2606/1998 (εφάπαξ χρηµατικό ποσό στους υπαλ-
λήλους που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής
περιοχής) και της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994
(εφάπαξ χρηµατικό ποσό στους µετατασσόµενους υπαλ-
λήλους στις παραµεθόριες περιοχές).            (άρθρο 30)

22. Τίθενται περιορισµοί στις αποδοχές του προσωπι-
κού των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή
σε ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού σκοπού,
εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησής τους, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε
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τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς
και των λοιπών δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και
ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµο-
γής των διατάξεων του ν.3429/2005, όπως ισχύει.
Ειδικότερα:
- Το ανώτατο όριο αποδοχών και προσθέτων παροχών

του διοικητή ή διευθύνοντος συµβούλου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουρ-
γείου.

- Το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως α-
ποδοχών κ.λ.π. , εξαιρουµένων των εργοδοτικών εισφο-
ρών, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.900 ευρώ το µήνα.

- Οι τακτικές µηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων δεν
µπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές των υπαλλήλων
αορίστου ή ορισµένου χρόνου, αντίστοιχης βαθµίδας. Ε-
πίσης οι αποδοχές των Τµηµαταρχών, Διευθυντών και
Γενικών Διευθυντών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις α-
ντίστοιχες των δηµοσίων υπαλλήλων.
Εξαιρούνται από τον περιορισµό αυτό το τεχνικό προ-

σωπικό και τα διευθυντικά στελέχη των δηµοσίων επιχει-
ρήσεων που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και για
τα οποία ως ανώτατο όριο αποδοχών ορίζονται οι απο-
δοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.    (άρθρο 31)

23.α. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη και όπου σε
διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών
πράξεων, γίνεται παραποµπή σε διατάξεις που καταρ-
γούνται µε τον υπό ψήφιση νόµο, νοείται ως παραποµπή
στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου που ρυθµίζουν
το αντίστοιχο θέµα.
β. Με προεδρικά διατάγµατα επιτρέπεται η προσαρµο-

γή διατάξεων προς τις ρυθµίσεις του υπό ψήφιση νόµου,
εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του βαθ-
µολογικού συστήµατος και τα σχετικά θέµατα δεν ρυθµί-
ζονται από τον υπό ψήφιση νόµο. (άρθρο 32)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Προβλέπεται ότι:
1.α. Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις πολιτι-

κών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ και άλ-
λων ΝΠΔΔ, µε εξαίρεση τις αναφερόµενες κενές θέσεις
(νοσηλευτικού παραϊατρικού, ιατρικού, εκπαιδευτικού
προσωπικού κ.λπ.).
Με κ.υ.α. προσδιορίζονται κατ’ αριθµό, κλάδο και κατη-

γορία οι καταργούµενες οργανικές θέσεις.
β. Καταργείται η διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα

στους υπαλλήλους να παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι
τρία (3) επιπλέον έτη, µετά τη συµπλήρωση των προϋπο-
θέσεων της αυτοδίκαιης απόλυσης και οι υπάλληλοι που
έκαναν χρήση της καταργούµενης διάταξης απολύονται
µε την παρέλευση ενός  (1) µηνός από την έναρξη ι-
σχύος του υπό ψήφιση νόµου.
γ. Απολύονται αυτοδίκαια οι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλ-

ληλοι, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ που
συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2013 τριάντα πέντε έτη
πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας. Οι θέ-
σεις των υπαλλήλων καταργούνται και οι υπάλληλοι τί-
θενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής προστασίας
µέχρι τη συµπλήρωση 35ετίας.
δ. Οι υπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς προσυντα-

ξιοδοτικής προστασίας λαµβάνουν το 60% του βασικού
µισθού της ηµεροµηνίας εξόδου.

ε. Εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των περιπτώσεων β΄,
γ΄ και δ΄:

- οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης,
- το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και το ια-

τρικό προσωπικό του ΕΣΥ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
- οι διπλωµατικοί υπάλληλοι,
- οι κληρικοί και
-  όσοι κατέχουν θέση οργανικής µονάδας επιπέδου

Γενικής Διεύθυνσης σε ΟΤΑ ή σε κεντρικές υπηρεσίες Υ-
πουργείων ή ΝΠΔΔ.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζο-

νται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων που έχουν ληφθεί από υπαλλήλους
που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότη-
τα.  (άρθρο 33)

2.α. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011 σχετικά µε το καθεστώς εργασίας υπαλλή-
λων του Δηµοσίου. Ειδικότερα:
αα. Ορίζεται ότι το προσωπικό που τίθεται σε καθε-

στώς εργασιακής εφεδρείας εντάσσεται σε πίνακες κα-
τάταξης από το ΑΣΕΠ, µε βάση αντικειµενικά και αξιο-
κρατικά κριτήρια.
ββ. Αναφέρονται οι περιπτώσεις για τις οποίες ο εργα-

ζόµενος δεν εντάσσεται στο προαναφερόµενο καθε-
στώς.
γγ. Προβλέπεται ότι το προσωπικό που εντάσσεται

στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαµ-
βάνει για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και εφό-
σον 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 ερ-
γασιακής εφεδρείας.
δδ. Για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από το

φορέα προέλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλι-
σµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική α-
σφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη, υπολογι-
ζόµενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάµβανε ο ερ-
γαζόµενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς ερ-
γασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας
προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές κατα-
βάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Με κ.υ.α. µπορεί, κατ’ εξαίρε-
ση του προηγούµενου εδαφίου, να καθορίζεται διαφορε-
τικός φορέας καταβολής των αποδοχών ή και των ει-
σφορών του προηγούµενου εδαφίου και να ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
εε. Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λο-

γίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννοµη συ-
νέπεια.
β. Καταργούνται οι κενές θέσεις εργαζοµένων µε σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
- στο Δηµόσιο
- στα ΝΠΔΔ
- στους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις τους
- στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε

ΟΤΑ,
- στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυ-

µες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
Α΄ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (µη εισηγµένη στο Χρη-
µατιστήριο).
γ. Λύεται αυτοδίκαια η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου των εργαζοµένων στους προα-
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ναφερόµενους φορείς, που αποκτούν δικαίωµα πλήρους
σύνταξης µέχρι 31.12.2013. Οι υπάλληλοι τίθενται σε
εργασιακή εφεδρεία µέχρι τη συµπλήρωση του δικαιώ-
µατος πλήρους σύνταξης.
δ. Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργήθηκαν µε
το άρθρο 56 του ν. 4002/2011 (Εκπαιδευτικό Κέντρο Επι-
µόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων, Εθνικό Κέντρο Θεά-
τρου Χορού κ.λπ.), εντάσσονται στην εργασιακή εφε-
δρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (έντα-
ξη σε πίνακες του ΑΣΕΠ και καταβολή του 60% του βα-
σικού µισθού µέχρι 12 µήνες).
ε. Το προσωπικό µε ΣΕΙΔΑΧ των νοµικών προσώπων

που συγχωνεύονται ή λύονται µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 57-64 του ν. 4002/2011, εντάσσονται από 1.1.2012
στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011, εάν µέχρι 31.12.2011 δεν ολοκληρωθούν
οι προβλεπόµενες διαδικασίες µεταφοράς τους.
στ. Με απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης

των φορέων υποδοχής, που εκδίδεται µέχρι 30.11.2011,
προσωπικό µε ΣΕΙΔΑΧ των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε α-
ριθµό τουλάχιστον ίσο µε το προσωπικό που µεταφέρθη-
κε και εντάχθηκε σ’ αυτούς, εντάσσεται στο καθεστώς
της εργασιακής εφεδρείας της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε το
σύνολο προσωπικού µε ΣΕΙΔΑΧ των κατηγοριών ΥΕ και
ΔΕ θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται από 1.1.2012
στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (12 µήνες).
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζο-

νται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων που έχουν ληφθεί από εργαζόµενους
που εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία.
(άρθρο 34)

3. Συστήνεται Επιτροπή Αναδιοργάνωσης σε κάθε Υ-
πουργείο, αποτελούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα αυ-
τού, τους Γενικούς Γραµµατείς των Γενικών Γραµµατει-
ών που υπάγονται στο Υπουργείο και τον Γενικό Διευθυ-
ντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου, µε σκοπό
τον έλεγχο της υφιστάµενης οργανωτικής διάρθρωσης,
τον εντοπισµό των υπηρεσιακών µονάδων µε περιορι-
σµένο αντικείµενο και στις οποίες υπηρετεί πλεονάζον
προσωπικό. Το προσωπικό που πλεονάζει µετακινείται ή
µετατίθεται σε άλλες υπηρεσιακές µονάδες του ίδιου Υ-
πουργείου και οι οργανικές θέσεις που πλεονάζουν κα-
ταργούνται. (άρθρο 35)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-

µατα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι, προκειµένου περί του

προσωπικού που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση της πρά-
ξης «Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπε-
δο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προ-
γραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) που προκηρύσ-
σεται και ελέγχεται από Διαχειριστική Αρχή του Δηµοσί-
ου, το ΑΣΕΠ ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των δια-
δικασιών επιλογής συµµετεχόντων/ωφελουµένων από
τους δικαιούχους φορείς των ανωτέρω προγραµµάτων,
ιδίως ως προς την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης,
τον έλεγχο της νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης
που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς, καθώς και την ε-

ξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συµµετέχο-
ντες κατά των ανωτέρω πινάκων. (άρθρο 36)

1.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύναψη των ε-
πιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων και καταργείται η
διάταξη της παρ. 5Α του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 µε
την οποία παρέχεται η δυνατότητα σύναψης «Ειδικής Ε-
πιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας» κ.λπ..
β. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα πρόσωπα

(νοµικά ή φυσικά) που έχουν ικανότητα για σύναψη συλ-
λογικών συµβάσεων εργασίας, τη νοµιµοποίηση των εκ-
προσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κ.λπ..

(άρθρο 37)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται

διάφορα φορολογικά θέµατα κ.λπ..
Ειδικότερα:
1.α. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώ-

δικα Φορολογίας Εισοδήµατος περί έκπτωσης δαπανών
από το συνολικό εισόδηµα.
β. Επανακαθορίζεται η κλίµακα υπολογισµού φόρου

ως εξής:

Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο

Εισοδήµατος Συντελεστής Κλιµακίου Εισοδήµατος Φόρου

(ευρώ) % (ευρώ)        (ευρώ) (ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0

7.000 10 700 12.000 700

4.000 18 720 16.000 1.420

10.000 25 2.500 26.000 3.920

14.000 35 4.900 40.000 8.820

20.000 38 7.600 60.000 16.420

40.000 40 16.000 100.000 32.420

Άνω των              45  

100.000 

γ. Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών,
για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε (65) ετών
και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου αυτού ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως
ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο
ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά,
για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδι-
κές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από
εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου
που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζε-
ται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει
µετά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του
ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
δ. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφό-

σον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έ-
χουν εκδοθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βι-
βλίων και Στοιχείων, για δαπάνες αγοράς αγαθών και λή-
ψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύ-
ζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά
πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47
του ΚΦΕ, όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρι-
κά καταστήµατα, φυλακισµένοι και οι κάτοικοι κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα
στην Ελλάδας πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του
συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται το αφορολό-
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γητο ποσό της κλίµακας χωρίς την προσκόµιση αποδεί-
ξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται οι δα-
πάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεπι-
κοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε
είδους µεταφορικών µέσων κ.λπ.
ε. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται

να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατος του φορο-
λογούµενου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµ-
φωνα µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος
µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των
προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολο-
γούµενου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της
διαφοράς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις
εκατό (10%). 
στ. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της

κλίµακας της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται κα-
τά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ  για κάθε τέκνο από τα δύο
πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο που
τον βαρύνουν/
ζ. Το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ως δαπάνη,

χωρίς δικαιολογητικά για τον ίδιο φορολογούµενο και
για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή
τον βαρύνουν, εφόσον συντρέχουν οι οριζόµενες προϋ-
ποθέσεις.

2. Το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλί-
µακα της προηγούµενης παραγράφου µειώνεται κατά
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόµενης
από τις οριζόµενες δαπάνες όπως:

- Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης
του φορολογούµενου και των λοιπών προσώπων που
τον βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερ-
βεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

- Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετη-
σίως για κύρια κατοικία του φορολογούµενου και της οι-
κογένειάς του, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.

- Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδι-
αίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε
αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσ-
σών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος
για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

- Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλ-
λονται από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια
για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον
φορολογούµενο µε υποθήκη ή προσηµείωση από τράπε-
ζες, Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδροµι-
κό Ταµιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, ε-
φόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσηµεί-
ωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου
ή των τέκνων που τους βαρύνουν.

- Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλ-
λονται από το φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια
για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφό-
σον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσηµείω-
ση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου
ή των τέκνων που τους βαρύνουν.

- Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλ-
λονται από τον φορολογούµενο για προκαταβολές που
χορηγούνται από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου
18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116), για απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών.

- Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλ-
λονται από τον φορολογούµενο για δάνεια που χορη-
γούνται στον φορολογούµενο από τράπεζες, το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτή-
ριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφεί-
λονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρη-
ση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και κτι-
σµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες
ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οι-
κισµοί κ.λπ..

3. Για τον φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρε-
σίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα
στο έτος που απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους Νοµούς
Ξάνθης, Ροδόπη, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και Δωδε-
κανήσου, καθώς και σε περιοχή των Νοµών Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερ-
ρών και Δράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη βά-
θους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή,
το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα
της παρ. 1 µειώνεται κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέ-
κνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο
ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

4. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισό-
δηµα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισό-
δηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυ-
τού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Ειδικά, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται
σε τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υ-
περβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα της κα-
τοικίας ή πρόκειται για επαγγελµατική ή εµπορική µίσθω-
ση.

5. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί
και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από
την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται
µε αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους
αξιωµατικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο
πλήρωµα, στις αµοιβές που αποκτώνται από το ηµερολο-
γιακό έτος 2010 και επόµενα.

6. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισό-
δηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό
του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φο-
ρολογικής κλίµακας προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προ-
κύπτει µε την εφαρµογή του αναλογικού συντελεστή δέ-
κα τοις εκατό (10%). Η διάταξη αυτής της παραγράφου
δεν εφαρµόζεται για κατοίκους των χωρών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποκτούν εισόδηµα στην Ελ-
λάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολι-
κού εισοδήµατός τους.

7. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισό-
δηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν δικαιού-
νται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3
και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποκτούν
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώ-
ριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη µείωση
του φόρου µε κ.υ.α. Επίσης, καθορίζονται τα δικαιολογη-
τικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσο-
στού αναπηρίας.
Η προαναφερόµενη φορολογική κλίµακα εισοδήµατος
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και ο νέος τρόπος υπολογισµού φοροαπαλλαγών έχουν
εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από
1.1.2011 και µετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος η εν λόγω κλίµακα έχει εφαρµογή για τα ει-
σοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2012 και µετά.

(άρθρο 38)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα του Υπουργείων Οικονο-

µικών. Συγκεκριµένα:
1.α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων δια-

τάξεων, η µετάταξη µέχρι σαράντα (40) υπαλλήλων, του
κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, από άλλο φορέα του
Δηµοσίου ή ΝΠΔΔ, στη Γενική Γραµµατεία Πληροφορια-
κών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε αντίστοιχη κενή

οργανική θέση ή σε θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως
µε την απόφαση της µετάταξης.
γ. Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό

κλιµάκιο που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε
πριν τη µετάταξη.

2. Προβλέπεται ότι:
α. Ως εξωτερικοί σύµβουλοι φορέων του δηµόσιου το-

µέα θεωρούνται και όσοι λαµβάνουν σύνταξη από το Δη-
µόσιο ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και
διορίζονται σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων.
β. Ως δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θεωρούνται, από την
έναρξη ισχύος της ρύθµισης αυτής, οι εν ενεργεία και οι
συνταξιούχοι.

3.   Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
(ν. 2882/2001), και προβλέπονται τα εξής: 

α. Παρέχεται η δυνατότητα στους θιγόµενους ιδιοκτή-
τες, που επιθυµούν τη διατήρηση της αναγκαστικής α-
παλλοτρίωσης, η οποία έχει αρθεί αυτοδίκαια, λόγω πα-
ρέλευσης της οριζόµενης προθεσµίας, να υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα στην αρµόδια αρχή, κατά την οριζόµενη
διαδικασία, για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και κα-
ταβολή της καθορισµένης αποζηµίωσης. 

- Σε περίπτωση που το αίτηµα γίνει αποδεκτό, δεν επι-
τρέπεται ο ανακαθορισµός της  αποζηµίωσης ή η αναζή-
τηση τόκων υπερηµερίας.

- Στις ρητά οριζόµενες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµε-
νοι υποβάλλουν το κατά τα ανωτέρω αίτηµα µέχρι
31.12.2012. 
β. Μειώνεται (από ένα έτος σε έξι µήνες) το χρονικό

διάστηµα, εντός του οποίου δεν επιτρέπεται η κήρυξη
νέας απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου για τον ίδιο
σκοπό, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. 
γ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος ή

δεν κλητεύθηκε νόµιµα από το αρµόδιο δικαστήριο στη
συζήτηση για τον πρώτο καθορισµό τιµής µονάδας απο-
ζηµίωσης, η απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή
ή παρακατάθεση της αποζηµίωσης που έχει καθορισθεί
δικαστικά για άλλα οµοειδή ακίνητα που περιλαµβάνο-
νται στην ίδια πράξη απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε τις ο-
ριζόµενες προϋποθέσεις. 

4. Καταργείται η προβλεπόµενη από τις οριζόµενες

διατάξεις έγκριση των προϋπολογισµών, των τροποποιή-
σεων αυτών, των απολογισµών και των ισολογισµών των
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των
ειδικών λογαριασµών, από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Της ρύθµισης αυτής εξαιρούνται οι φορείς που εποπτεύ-
ονται από τον Υπουργό Οικονοµικών.

5. Στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Πρόεδρο, Αντιπρο-
έδρους και µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενι-
κούς και Ειδικούς Γραµµατείς Δηµοσίων Υπηρεσιών και
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και στους αιρετούς των
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού, παρακρατείται ποσό
που αντιστοιχεί στις µηνιαίες αποδοχές του. Τα ανωτέ-
ρω ισχύουν και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό λειτουρ-
γίας της Βουλής. Το ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης
που παρακρατείται από τη Βουλή των Ελλήνων, σύµφω-
να µε τα ανωτέρω, αποδίδεται ως έσοδο στον κρατικό
προϋπολογισµό.
Οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αποδίδουν υπέρ Δηµοσίου ποσό ίσο µε το µηνιαίο µισθό
τους.

6. Ρυθµίζονται, επίσης, επιµέρους θέµατα αρµοδιότη-
τας των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών. Ειδικότε-
ρα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υπουρ-

γού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης να ορίζεται ότι το σύνολο των κατ’ έτος ει-
σακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και
στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δηµόσι-
οι υπάλληλοι που πληρούν τις οριζόµενες προϋποθέ-
σεις.
β. Επιτρέπεται, µε κ.υ.α., η συγχώνευση Κέντρων Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του οικείου δήµου και η ρύθ-
µιση ζητηµάτων προσωπικού, εξοπλισµού και κάθε άλ-
λου σχετικού µε τη συγχώνευση θέµατος. Με κ.υ.α. µπο-
ρεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου Διεκπε-
ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  (ΔΥΠ) στα ΚΕΠ που συγ-
χωνεύονται.
Το προσωπικό κλάδου ΔΥΠ που υπηρετεί σε ΚΕΠ που

συγχωνεύεται µεταφέρεται αυτοδίκαια µαζί µε τις θέ-
σεις που κατέχει στο ΚΕΠ µε το οποίο γίνεται η συγχώ-
νευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕΠ που
συγχωνεύεται µεταφέρεται, µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου διοίκησης του οικείου δήµου,  ανάλογα µε τις υ-
πηρεσιακές ανάγκες, είτε στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η
συγχώνευση, είτε στον οικείο δήµο. Οι ανάδοχοι µε σύµ-
βαση µίσθωσης έργου και το προσωπικό µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µεταφέρο-
νται στο ΚΕΠ, στο οποίο γίνεται η συγχώνευση στο ο-
ποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύµβασης. Απαι-
τήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται µε-
ταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.
γ. Προβλέπεται ότι, ειδικά για τους ΟΤΑ, οι διατάξεις

σχετικά µε την  απαγόρευση σύναψης µίσθωσης έργου,
για τις αναφερόµενες ανάγκες, αρχίζει από 1.1.2012.
δ. Προβλέπεται ότι, η επιλογή του προσωπικού για ε-

κτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, γίνεται µετά από αίτη-
µα της σχετικής αρχής προς τον Οργανισµό Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), βάσει Κυλιόµενου Πί-
νακα Κατάταξης των ανέργων.
ε. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων, ως προς
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τη σύναψη και την εξέλιξη των συµβάσεων, ευθύνεται ο
Δήµαρχος ή ο Πρόεδρος του συνδέσµου ή νοµικού προ-
σώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά
που κατέβαλλε παρανόµως.
Με κ.υ.α. µέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την α-

µοιβή του προσωπικού που προσλαµβάνεται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα, είναι δυνατόν να καλύπτεται µε επιχο-
ρήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ίδια ή όµοια απόφαση κα-
ταρτίζονται ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα ή µη προγράµ-
µατα απασχόλησης, σύµφωνα µε τους όρους των οποί-
ων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη ε-
φαρµογή των άρθρων 18 του ν. 3833/2010 ή 69 του ν.
3996/2011 ο ΟΑΕΔ µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκα-
τό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών, για
προσλαµβανόµενους µε την προβλεπόµενη διαδικασία.

(άρθρο 39-40)

Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου προκαλού-
νται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα.

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση προ-
σωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στο Υπουργείο Οικονοµικών, σε περίπτωση µη κενών ορ-
γανικών θέσεων για τη µετάταξη υπαλλήλων άλλου φο-
ρέα του Δηµοσίου ή ΝΠΔΔ στη ΓΓΠΣ. Η δαπάνη εκ της
αιτίας αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί εξαρτώµενη
από τον αριθµό και τον κλάδο των συνιστώµενων θέσε-
ων. (άρθρο 39 παρ. 1 και 2)

2. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης 235.000.000 ευρώ
περίπου, από την περικοπή των συντάξεων του Δηµοσί-
ου, που αναλύεται ως εξής:

- 65.000.000 ευρώ, από τη µείωση κατά 40% του πο-
σού σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, των συντα-
ξιούχων ηλικίας κάτω των 55 ετών και

- 170.000.000 ευρώ, από τη µείωση κατά 20% των πο-
σών σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ.  

(άρθρο 1 παρ. 10)
3. Εξοικονόµηση δαπάνης, από την παρακράτηση πο-

σού επί των  αποδοχών του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
Προέδρου, Αντιπροέδρου και µελών της Κυβέρνησης,
Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Δηµοσίων Υπηρεσιών
και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των αιρετών των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.                         (άρθρο 39 παρ. 5)

4. Ενδεχόµενη ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, σε πε-
ρίπτωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων από τη
συγχώνευση των ΚΕΠ.                          (άρθρο 40 παρ. 3)

5. Ετήσια αύξηση εσόδων 2.000.000.000 ευρώ περί-
που, από τον νέο τρόπο υπολογισµού των φοροαπαλλα-
γών και την αναµόρφωση της φορολογικής κλίµακας του
φόρου εισοδήµατος. (άρθρο 38)

6. Αύξηση εσόδων του Δηµοσίου από την απόδοση σ’
αυτό ποσού επί των αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου. (άρθρο 39 παρ. 5)

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί των προ-
ϋπολογισµών των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθµού), των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή της οριζό-
µενης αποζηµίωσης στους θιγόµενους ιδιοκτήτες, στην

περίπτωση που αυτοί ζητήσουν, σύµφωνα µε την προτει-
νόµενη διαδικασία, τη διατήρηση της αναγκαστικής α-
παλλοτρίωσης που έχει αρθεί αυτοδίκαια, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του ν. 2882/2001.        (άρθρο 39 παρ.3)

2. Συνολική ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία ε-
κτιµάται στο ποσό του 2.000.000.000 ευρώ περίπου, από
την εφαρµογή του νέου µισθολογίου και από τη θέσπιση
ανωτάτου ορίου αποδοχών στο προσωπικό των ΝΠΙΔ.

(άρθρα 12-31)
3. Συνολική εξοικονόµηση δαπάνης για τα επόµενα

δύο έτη (2012 – 2013) από την περικοπή του µισθού ό-
σων τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και σε
κατάσταση εφεδρείας. Το ύψος της εξοικονόµησης  δεν
µπορεί να προσδιορισθεί γιατί δεν είναι γνωστά τα απαι-
τούµενα για τον υπολογισµό στοιχεία (κατηγορία, ηλι-
κία, ύψος παρακρατούµενων ασφαλιστικών εισφορών
και ακριβής αριθµός υπαλλήλων που θα υπαχθούν στη
ρύθµιση). Πάντως, µε την επιφύλαξη των προαναφερο-
µένων, εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως των 85.000.000
ευρώ, περίπου. (άρθρα 33-34)

Γ. Επί του προϋπολογισµού των Φορέων Κύριας Σύ-
νταξης (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα κατά βάση από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία εκτιµάται στο
ποσό των 490.500.000 ευρώ, αναλυόµενη ως εξής:

- 28.000.000 ευρώ, από τη µείωση κατά 40% του πο-
σού σύνταξης, που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ, των συντα-
ξιούχων ηλικίας κάτω των 55 ετών και

- 462.500.000 ευρώ, από τη µείωση κατά 20% των πο-
σών σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ. 

(άρθρο 2 παρ. 1 και 2)

Δ. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα: α) ε-
πιχορήγησης µέρους ή του συνόλου της δαπάνης που α-
παιτείται για την αµοιβή του προσωπικού που προσλαµ-
βάνεται από δήµους, συνδέσµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και
β) επιδότησης µέχρι και το 100% των ασφαλιστικών ει-
σφορών.

Ε. Επί του προϋπολογισµού του ΜΤΠΥ (αποκεντρωµέ-
νη Δηµόσια Υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ µε δικό της προϋπολο-
γισµό)

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία εκτιµάται στο
ποσό των 106.300.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

- 2.300.000 ευρώ, από τον επανακαθορισµό του ύψους
του µηνιαίου µερίσµατος, (άρθρο 3)

- 8.000.000 ευρώ, από την πληρωµή των µερισµάτων
σε µηνιαία βάση, αντί τριµηνιαία, (άρθρο 3)

- 96.000.000 ευρώ, από την οριζόντια µείωση των συ-
ντάξεων (µερισµάτων) κατά 20%. (άρθρο 2 παρ. 4)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Πρόνοιας
Δηµοσίων Υπαλλήλων (Ν.Π.Δ.Δ.-µη επιχορηγούµενο)

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τη µείωση του ε-
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φάπαξ βοηθήµατος κατά 15% από 1.1.2010 µέχρι
31.12.2010 και κατά 20% από 1.1.2011 και µετά.
Από τη µείωση αυτή η ετήσια εξοικονόµηση εκτιµάται

διαχρονικά ως εξής:
έτος  2010 44.000.000 ευρώ
έτος  2011 92.500.000 ευρώ
έτος  2012 και µετά 79.000.000 ευρώ.   

(άρθρο 2 παρ. 6)

Ζ. Επί του προϋπολογισµού του κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ και του κλάδου Πρόνοιας Προσωπικού
Εµπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ

Ετήσια εξοικονόµηση από τη µείωση του εφάπαξ βοη-
θήµατος του:

- προσωπικού της ΔΕΗ, κατά 25% για το έτος 2010 και
κατά 30% από το έτος 2011 και µετά,

- προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας που εξήλθε ή
εξέρχεται της Υπηρεσίας από 1-8-2011 και µετά κατά
30%.
Από τις παραπάνω µειώσεις η ετήσια εξοικονόµηση ε-

κτιµάται διαχρονικά στα εξής ποσά:
έτος  2010 14.250.000 ευρώ
έτος  2011 39.000.000 ευρώ
έτος  2012 και µετά 25.600.000 ευρώ.   

(άρθρο 2 παρ. 6)

Η. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ. µη ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία εκτιµάται  στο
ποσό των 228.300.000 ευρώ, από τη µείωση κατά 30%
του ποσού της σύνταξης (µερίσµατος) που υπερβαίνει τα
150 ευρώ.  (άρθρο 2 παρ. 3)

Θ. Επί του προϋπολογισµού του κλάδου επικουρικής
ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπε-
ζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ
Ν.Π.Δ.Δ.) και επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Τα-
µείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ-Ν.Π.Δ.Δ.)

Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία εκτιµάται στο
ποσό των 62.000.000 ευρώ, από τη µείωση κατά 15% της
επικουρικής σύνταξης του προσωπικού ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ και ΕΤΑΤ.              (άρθρο 2 παρ. 4)

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ετήσια εξοικονόµηση, η οποία εκτιµάται στο ποσό των
100.000.000 ευρώ, από τη διακοπή καταβολής του βασι-
κού ποσού (λόγω γάµου) της οικογενειακής παροχής
στους έγγαµους συνταξιούχους χωρίς τέκνα.  (άρθρο
17) Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 2592/1998 η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται
στους συνταξιούχους µε τους ίδιους όρους και προϋπο-
θέσεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία υπαλλήλους.

Αθήνα, 6  Οκτωβρίου   2011

O  Γενικός  Διευθυντής

Βασίλειος  Κατριβέσης 
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