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ΝΟΜΟΣ 2190/1994
(ΦΕΚ Α΄ 28)
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Πλήρωση θέσεων - Αρµόδια όργανα - ∆ηµόσιος τοµέας
1. Η πλήρωση ιδρυόµενων ή υφιστάµενων θέσεων, ο αριθµός, οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή ειδικότητες των
προσλαµβανοµένων αποφασίζονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και κανονισµούς, από τα αρµόδια
όργανα της Κυβερνήσεως, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και από τις
διοικήσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος
νόµου, σε όσες περιπτώσεις δεν προσαπαιτείται εγκριτική απόφαση υπουργών ή του Πρωθυπουργού ή του
Υπουργικού Συµβουλίου. Η πλήρωση των θέσεων που αποφασίζεται κατά την παρούσα παράγραφο υπάγεται
στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ, µε επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος.
2. Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται γενική αναφορά στο δηµόσιο τοµέα, νοούνται για την εφαρµογή των
διατάξεων των κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του
παρόντος νόµου.
3. Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21, ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισµού ή πρόσληψης,
τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισµούς.
- Με το άρθρο 2 παρ. 5 εδ. πρώτο του ν. 2247/1994 ορίστηκε ότι:
«Για την εφαρµογή των περί διορισµών και προσλήψεων προσωπικού διατάξεων του ν. 2190/1994,
καθόσον αφορά τη συµπλήρωση των από τις οικείες διατάξεις ή κανονισµούς προβλεποµένων κατώτατων
και ανώτατων ορίων ηλικίας, ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το
κατώτατο και η 31η ∆εκεµβρίου για το ανώτατο.»
- Bλ. ν. 2643/1998 αρ. 3 παρ. 9 (όριο ηλικίας προστατευοµένων ατόµων).
- Βλ. άρθρα 4 -10 και 172 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ Α 19).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Άρθρο 2
Σύσταση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
1. Συνιστάται Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.
Το ΑΣΕΠ δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν
υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νοµιµότητας, εκτός από εκείνες που αφορούν το κατά το
άρθρο 7 προσωπικό. Το ΑΣΕΠ υπάγεται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει ως αποκλειστική αποστολή την εφαρµογή νόµων και
των κανονισµών που διέπουν την επιλογή των διοριστέων στις δηµόσιες υπηρεσίες, στους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, όπως
ειδικότερα ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις αυτού.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες
1. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ή την
πρόσληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόµου, συγκροτεί τις απαιτούµενες
επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόµενες αρµοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
διαγωνισµών ή επιλογών έως τον καθορισµό των διοριστέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,

ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως τακτικών ή µόνιµων υπαλλήλων ή συµβασιούχων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου.
- Βλ. άρθρο 13 του ν. 2683/1999
2. Αν για την πλήρωση θέσεων, το διορισµό ή την πρόσληψη προσωπικού απαιτείται, κατά τις κείµενες
διατάξεις, προγραµµατισµός, έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, του Πρωθυπουργού ή του οικείου
υπουργού, το ΑΣΕΠ δεν προβαίνει στην αντίστοιχη προκήρυξη, εφόσον δεν διαπιστώσει τη συνδροµή της
απαιτούµενης προϋπόθεσης.
- Βλ. άρθρα 11 και 14 παρ. 2, 3 του ν. 2683/1999
3. Το ΑΣΕΠ, εαν διαπιστώσει ότι έγκριση ή απόφαση για προσλήψεις προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού
δικαίου παραβιάζει στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος της τους περιορισµούς του άρθρου 103 παρ. 2 και 3
του Συντάγµατος, εκφέρει τη γνώµη του προς το όργανο που ενέκρινε ή αποφάσισε τις προσλήψεις,
εισηγείται αντίστοιχη τροποποίηση και τη γνωστοποιεί σε κάθε περίπτωση στον Πρωθυπουργό και στη
Βουλή δια του Προέδρου της.
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου, κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ κάθε πράξη ή
απόφαση έγκρισης ή προγραµµατισµού πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή
αορίστου χρόνου ή έγκρισης σύναψης συµβάσεων έργου µε φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 4
Συγκρότηση
«1. To AΣΕΠ συγκροτείται από είκοσι τέσσερα (24) µέλη µε την ακόλουθη διαβάθµιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (Θέσεις δύο)
Σύµβουλοι (Θέσεις είκοσι µία)»
- Η παρ. 1 η οποία είχε συµπληρωθεί µε την παρ. 7 άρθρου 1 Ν. 2349/1995 και αντικατασταθεί µε το
άρθρο 20 παρ. 1 Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’), αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 16 Ν. 3146/2003, ΦΕΚ
Α 125/23.5.2003.
- 2-5 (Οι παράγραφοι 2-5 καταργήθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α’ 220, 209-2002).
6. Τα µέλη του Συµβουλίου είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης, «µε την
επιφύλαξη της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου». Οι αποδοχές τους
καθορίζονται «µε κανονιστικές αποφάσεις» των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών,
κατ' αντιστοιχία των αποδοχών του προέδρου, αντιπροέδρου και συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Για τα λοιπά θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µελών του Συµβουλίου εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και συµβούλους, αντίστοιχα,
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Οικονοµικών, για
την εφαρµογή του παρόντος και µόνο, νοείται ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης και όπου αναφέρεται
ο πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, νοείται ο πρόεδρος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού.
- Οι µέσα σε «» λέξεις "µε την επιφύλαξη της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου" που προστέθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 εδάφιο δεύτερο του ν.2225/1994, δεν έχουν
νόηµα µετά την κατάργηση της άνω παρ. 2.
- Οι µέσα σε «» λέξεις «µε κανονιστικές αποφάσεις» αντικατέστησαν τις λέξεις «µε προεδρικά διατάγµατα
που εκδίδονται µε πρόταση» από το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.2294/1994.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και µέλη του Συµβουλίου διορίζονται
πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 µε την ακόλουθη διαδικασία: Πρώτον, µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης
υποβάλλει στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ενιαία πρόταση για τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του
Συµβουλίου. Για την έγκριση της ενιαίας πρότασης από τη ∆ιάσκεψη απαιτείται πλειοψηφία 4/5. Εάν δεν
υπάρξει αυτή η πλειοψηφία, ο Υπουργός υποβάλλει µέσα σε, οκτώ (8) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της
σχετικής απόφασης της ∆ιάσκεψης νέα ενιαία πρόταση, για την έγκριση της οποίας αρκεί απλή πλειοψηφία.
Μετά την έγκριση της πρότασης οι προτεινόµενοι διορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. ∆εύτερον, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από το διορισµό
τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου υποβάλλουν στον Υπουργό Προεδρίας της
Κυβέρνησης κοινή πρόταση µε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πρόσωπα. Μεταξύ αυτών ο Υπουργός επιλέγει
τα εννέα (9) µέλη, τα οποία διορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, εκδιδόµενο µε πρόταση του ιδίου.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες προέδρου - Αναπλήρωση
1. Στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ ανήκει η ευθύνη της, σύµφωνα µε το νόµο, τις κανονιστικές και άλλες
αποφάσεις της ολοµέλειας, λειτουργίας αυτού και ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες και ιδίως:
α. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων και οδηγιών του ΑΣΕΠ και ενηµερώνει την ολοµέλεια.
β. Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ
γ. Καλεί, οσάκις κρίνει αναγκαίο, εκπροσώπους των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων της παρ. 1 του
άρθρου 14 για την παροχή οδηγιών προς τήρηση ενιαίων αρχών στα θέµατα αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ
δ. Υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής την κατά το άρθρο 10 ετήσια έκθεση.
ε. Είναι ο διοικητικός προϊστάµενος προσωπικού του ΑΣΕΠ και ασκεί την επ' αυτού πειθαρχική εξουσία.

2. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αν και ο αντιπρόεδρος
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συµβούλων.
3. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ µε απόφασή του µπορεί να εξουσιοδοτεί συµβούλους - επιθεωρητές ή
προϊσταµένους υπηρεσιών του ΑΣΕΠ να υπογράφουν "µε εντολή προέδρου" έγγραφα, εντάλµατα πληρωµής
ή άλλες πράξεις.
Άρθρο 6
Λειτουργία
«1. Οι αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ κατανέµονται στην Ολοµέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, σε
Τµήµατα και σε Μονοµελείς συνθέσεις. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συµβούλων στις
Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, στα Τµήµατα και στις Μονοµελείς συνθέσεις γίνεται µε απόφαση του
Προέδρου του ΑΣΕΠ
2. Στο ΑΣΕΠ συνιστώνται πέντε (5) τουλάχιστον Τµήµατα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3)
Συµβούλους.
3. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ που εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µετά από πρόταση της Ολοµέλειας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη συγκρότηση των Τµηµάτων, της Ολοµέλειας και
των Ελασσόνων συνθέσεών της, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και τήρησης των πρακτικών, τα
ζητήµατα της απαρτίας τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Με τον ίδιο Κανονισµό κατανέµονται οι αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ στην Ολοµέλεια, στις Ελάσσονες συνθέσεις
της, στα Τµήµατα και στις Μονοµελείς συνθέσεις και µπορεί να συνιστώνται και άλλα Τµήµατα και να
καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους.
Με τον Κανονισµό επίσης, καθορίζεται η αρµοδιότητα των Μονοµελών συνθέσεων σχετικά µε τις
προσλήψεις προσωπικού του άρθρου 21, από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος και τους
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται µετά από
γνώµη της Ολοµέλειας, καθορίζεται η έδρα των Τµηµάτων ή και των Μονοµελών συνθέσεων. Σε κάθε
περίπτωση ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ µπορεί να αναθέσει το χειρισµό υποθέσεως σε άλλο Τµήµα από εκείνο στο
οποίο υπάγεται, κατά τις διατάξεις του Κανονισµού, προκειµένου να επιτευχθεί ταχύτερη διεκπεραίωση της
υπόθεσης ή να αποφευχθεί επιβάρυνση του κατ' αρχήν αρµόδιου Τµήµατος».
- Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 2738/1999.
- Με τα άρθρα 12 και 13 (ρυθµίσεις για το ΑΣΕΠ) του Ν. 3051/2002 ορίστηκε ότι :
«Άρθρο 12
1. Συνιστώνται στο ΑΣΕΠ σαράντα (40) θέσεις ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού η πλήρωση των
οποίων γίνεται µετά την 1.6.2003.
2. Προσόντα διορισµού ορίζονται τα ακόλουθα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης και εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών.
Η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί συνεκτιµώµενο στοιχείο για την αξιολόγηση των
υποψηφίων.
Τα κωλύµατα διορισµού του Υπαλληλικού Κώδικα ισχύουν και για τις θέσεις του ειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούµενοι κατά
θέση τίτλοι σπουδών, βασικοί και µεταπτυχιακοί, καθώς και η απαιτούµενη εµπειρία, ανάλογα µε τις ανάγκες
του ΑΣΕΠ.
3. Η επιλογή του ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Ο διορισµός γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, που δηµοσιεύεται
σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό έχει την ιδιότητα του τακτικού δηµοσίου υπαλλήλου. Με
κανονιστική απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να γίνεται διαβάθµιση των θέσεων του προσωπικού αυτού και να καθορίζονται τα αντίστοιχα
προσόντα ανάλογα µε τις ειδικότητες αυτού. Κατά τα λοιπά, για την υπηρεσιακή κατάσταση του
ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Όπου για την εφαρµογή τους προβλέπεται γνώµη ή απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, ασκεί την
αρµοδιότητα αυτή η Ολοµέλεια του ΑΣΕΠ. Τα όργανα και ο τρόπος αξιολόγησης του ειδικευµένου
επιστηµονικού προσωπικού καθορίζονται µε τον κανονισµό λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Για την επικουρική
ασφάλιση του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών και µε βάση τη διαβάθµιση των θέσεων κατά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου.
5. Καθήκοντα βοηθού επιθεωρητή, κατά το άρθρο 8 του Ν. 2190/1994, µπορεί να ανατίθενται και σε µέλη
του ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή ο βοηθός επιθεωρητής µπορεί να
διεξάγει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και πράξεις επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης όµως γίνεται
µόνο από τον επιθεωρητή.
6. Η κατά το άρθρο 10 του Ν. 2190/1994 ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 13

1. Με τον κανονισµό λειτουργίας του ΑΣΕΠ , που εκδίδεται εντός δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, ιδρύονται αποκεντρωµένα τµήµατά του σε όλες τις έδρες των Περιφερειών πλην της Περιφέρειας
Αττικής και καθορίζεται η στελέχωσή τους.
2. Η αρµοδιότητα των αποκεντρωµένων τµηµάτων περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο των διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά το άρθρο 21 του
Ν. 2190/1994 ή κατ’ άλλες ειδικές διατάξεις. Οι αρµοδιότητες των τµηµάτων επί άλλων θεµάτων
καθορίζονται µε τον κανονισµό λειτουργίας του ΑΣΕΠ.
3. Με τον κανονισµό λειτουργίας του ΑΣΕΠ ορίζεται και ο αριθµός των θέσεων, κατά κατηγορία ή κλάδο,
του προσωπικού της Γραµµατείας του ΑΣΕΠ που διατίθεται για τη στήριξη του έργου των αποκεντρωµένων
τµηµάτων».
Άρθρο 7
Οργάνωση – Προσωπικό
1. Στο ΑΣΕΠ λειτουργεί Γραµµατεία της οποίας προΐσταται γενικός διευθυντής, που επιλέγεται από την
ολοµέλεια του Συµβουλίου και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η
πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή µπορεί, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, να γίνει και µε
µετάταξη Γενικού ∆ιευθυντή του ∆ηµοσίου ή ν.π.δ.δ. που επιλέγεται από την ολοµέλεια του Συµβουλίου. Η
µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού. Ο
διοριζόµενος ή µετατασσόµενος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
- Με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. τέταρτο του ν. 2349/1995 ορίστηκε ότι:
«Η θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Γραµµατείας του ΑΣΕΠ καλύπτεται µε επιλογή υπαλλήλου που έχει τις
προϋποθέσεις του άρθρου 36 του 2190/94 από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου».
2. Η οργάνωση της Γραµµατείας, οι αρµοδιότητες µεταξύ των υπηρεσιών της, ο αριθµός των θέσεων
προσωπικού, η κατανοµή τους σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από
εισήγηση της ολοµέλειας του Συµβουλίου. Ο αριθµός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Για την αύξηση του αριθµού των θέσεων απαιτείται πρόταση της
ολοµέλειας του Συµβουλίου και γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Η κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος πλήρωση των θέσεων διευθυντών και τµηµαταρχών γίνεται
µε µετάταξη υπαλλήλων βαθµού Α΄του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. «περιλαµβανοµένων και των υπαλλήλων
των δικαστηρίων και εισαγγελιών» ή µε διορισµό, ύστερα από δηµόσια ανακοίνωση για υποβολή
υποψηφιοτήτων. ∆ιορισµός γίνεται µόνο στις θέσεις που δε θα καλυφθούν µε µετάταξη. Η επιλογή των
διοριζοµένων ή µετατασσοµένων γίνεται από την ολοµέλεια του Συµβουλίου. Ο διορισµός των επιλεγοµένων
από το ΑΣΕΠ γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και η µετάταξη µε απόφαση του
ιδίου και του οικείου υπουργού. Για τη µετάταξη απαιτείται και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της
υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται. Αποκλείονται υποψήφιοι που έχουν υπερβεί, κατ'
αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου εδαφίου, το 55ο και 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία
της ανακοίνωσης.
- Οι µέσα σε «» λέξεις της παρ.3 προστέθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2247/94.
- Με τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2349/1995 ορίστηκε ότι:
«Η µετάταξη υπαλλήλου µε αίτησή του στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) επιτρέπεται
χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία µετατάσσεται ύστερα από
προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προσδιορίζει τον αριθµό των θέσεων που θα καλυφθεί µε µετάταξη, καθώς και
τους σχετικούς κλάδους ή ειδικότητες. Η ισχύς της διατάξεως αυτής αρχίζει από την έναρξη της λειτουργίας
του ΑΣΕΠ (16.6.1994). Ο χρόνος υπηρεσίας των µετατασσοµένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
2190/94 στο ΑΣΕΠ από φορείς του κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/94 δηµοσίου τοµέα λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια».
4. Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, καλύπτονται µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παρ. 3, εφόσον οι διοριζόµενοι ή µετατασσόµενοι δεν έχουν υπερβεί το «45ο» έτος της
ηλικίας τους, προτιµωµένων αυτών που έχουν εµπειρία ιδίως σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των ο.τ.α. και
των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.
«Μετάταξη στο ΑΣΕΠ µπορούν να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Με
µετάταξη δικαστικών υπαλλήλων δεν µπορεί να καλυφθούν περισσότερες από δέκα (10) θέσεις».
- Το µέσα σε «» «45ό έτος» αντικατέστησε το «40ό έτος» µε το άρθρο 20 παρ. 3α του ν. 2738/1999.
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2349/1995.
- Με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. δεύτερο του ν. 2266/94 ορίστηκε ότι:
«Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. δ/τος 216/74 (ΦΕΚ 367Α) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195Α) και του άρθρου 3 (εδάφ. α) του ν. 1895/90 (ΦΕΚ 116Α)
για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφαρµόζονται και για αποσπάσεις
στο Α.Σ.Ε.Π».
- Με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2349/95 ορίστηκε ότι:
«Αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ κατά τις κείµενες διατάξεις, περιλαµβανοµένων και των υπαλλήλων των
δικαστηρίων και εισαγγελιών, γίνονται χωρίς χρονικό περιορισµό. Αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει
λογίζονται ότι έγιναν για αόριστο χρονικό διάστηµα, εφόσον στη σχετική απόφαση δεν έχει τεθεί χρονικός
περιορισµός».

5. Το υπηρεσιακό συµβούλιο των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ συγκροτείται µε απόφαση του προέδρου από τρεις
(3) συµβούλους και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες
για τα υπηρεσιακά συµβούλια διατάξεις.
«6. Στους υπαλλήλους της Γραµµατείας του ΑΣΕΠ στους οποίους περιλαµβάνονται και οι αποσπώµενοι σε
αυτήν υπάλληλοι, καταβάλλεται η ειδική πρόσθετη αµοιβή που καθορίζεται µε την, κατ' εξουσιοδότηση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, εκδιδόµενη κάθε φορά κοινή υπουργική
απόφαση. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπάλληλοι λαµβάνουν από την υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες
απολαβές, υποχρεούνται να επιλέξουν µε δήλωσή τους προς το ΑΣΕΠ, που κοινοποιείται και στην υπηρεσία
από την οποία είναι αποσπασµένοι, την ειδική πρόσθετη αµοιβή της παρούσας παραγράφου ή τις ειδικές
πρόσθετες απολαβές που προβλέπονται στην οργανική τους θέση.
7. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραµµατεία του ΑΣΕΠ λαµβάνουν από την υπηρεσία τους το µισθό και
όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους τακτικά επιδόµατα, όπως και τις
ειδικές αποζηµιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που καταβάλλονται παγίως και που
εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2470/1997».
- Οι παρ. 6 και 7 προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 3β του ν. 2738/1999.
- Με το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.∆. 39/2000 (Α’ 31) ορίστηκε ότι:
“Οι κενές θέσεις της Γραµµατείας του ΑΣΕΠ που συνιστώνται µε το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα καλύπτονται
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 2190/1994“.
Άρθρο 8
Γραφείο Επιθεώρησης
1. Στο ΑΣΕΠ λειτουργεί Γραφείο Επιθεώρησης, που έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Τον έλεγχο της πραγµατοποίησης αυθαίρετων διορισµών ή προσλήψεων προσωπικού, που υπάγεται στον
παρόντα νόµο.
β) Τον έλεγχο της τήρησης των περιορισµών του νόµου ως προς την επιτρεπόµενη διάρκεια της
απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγµατος.
γ) Τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσεως
αναγκών και γενικώς των διατάξεων που ρυθµίζουν την απασχόληση του προσωπικού αυτού.
δ) Τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων της τήρησης, από τους οπωσδήποτε και µε οποιαδήποτε ιδιότητα
µετέχοντες, των διατάξεων και κανονισµών, που διέπουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης
προσωπικού.
«ε) τον έλεγχο της νοµιµότητας των διορισµών που διενεργούνται από τους φορείς κατά τις διατάξεις του
άρθρου 18.
Ο έλεγχος αυτός διενεργείται υποχρεωτικά σε δείγµα τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό (10%) του συνολικού
αριθµού των διοριζοµένων ανά φορέα.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορισµού ή δεν αποδεικνύονται τα
κριτήρια βάσει των οποίων κατατάχθηκε σε σειρά διορισµού, στο χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη, ο
διορισµός ανακαλείται υποχρεωτικά, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, εφαρµοζοµένων αναλογικώς και
των πέντε τελευταίων εδαφίων της παρ. 15 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου, όπως προστέθηκαν µε την
παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997».
- Η περ. ε προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2839/00.
Ο έλεγχος τους περιπτώσεως α΄ γίνεται µόνο µετά από ερώτηµα του Υπουργού Προεδρίας τους Κυβέρνησης
ή του οικείου υπουργού ή αρχηγού Κόµµατος κατά τον Κανονισµό τους Βουλής, µε αναφορά των ενδείξεων
που τεκµηριώνουν το σχετικό αίτηµά τους «είτε αυτεπαγγέλτως» και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ είτε µετά
από ερώτηµα των ανωτέρω υπουργών είτε αυτεπαγγέλτως. Οι έρευνες και έλεγχοι τους περιπτώσεως δ΄
γίνονται µετά από ερώτηµα των αυτών ως άνω υπουργών ή αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση υποψηφίου. Τον
έλεγχο των περιπτώσεων β΄ και γ΄ δύναται να ζητήσουν η Α.∆.Ε.∆.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. αναφέροντας τους
ενδείξεις οι οποίες τεκµηριώνουν το σχετικό αίτηµά τους.
- Οι µέσα σε «» λέξεις της παρ.1 προστέθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. β του ν.2247/1994.
2. Για τη λειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης τοποθετούνται µε απόφαση του προέδρου του ΑΣΕΠ ως
επιθεωρητές τρεις από τους συµβούλους αυτού, µε ετήσια θητεία δυνάµενη να ανανεώνεται, καθώς και το
αναγκαίο διοικητικό προσωπικό. Σε κάθε επιθεωρητή µπορεί να τοποθετείται µε απόφαση του Προέδρου του
ΑΣΕΠ βοηθός επιθεωρητής από το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΑΣΕΠ, ο οποίος δύναται να
ενεργεί και συγκεκριµένες πράξεις επιθεώρησης κατ' εξουσιοδότηση συµβούλου-επιθεωρητή.
3. Η έκθεση επιθεώρησης υποβάλλεται στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης
και στον οικείο υπουργό. Εφόσον ανακύπτουν ευθύνες κατά συγκεκριµένων οργάνων, η έκθεση
διαβιβάζεται και στην οικεία υπηρεσία. Αν το αρµόδιο όργανο ασκήσει πειθαρχική δίωξη, η έκθεση
επιθεώρησης επέχει θέση ανακριτικού πορίσµατος κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.
4.«Οι επιθεωρητές, κατά την άσκηση του έργου τους, έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου του
άρθρου 33 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας».
- Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2527/97.
5. Για τα θέµατα που υπάγονται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ δεν έχει αρµοδιότητα το Σώµα ελεγκτών δηµόσιας
διοίκησης.
- Το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καταργήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.2477/1997 (βλ.και διάταξη
άρθρου 24 παρ.1 του Ν.2738/1999).

Άρθρο 9
Επικουρική ασφάλιση
Τα µέλη και οι τακτικοί υπάλληλοι του ΑΣΕΠ υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταµείο
Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όσοι προέρχονται από άλλες
υπηρεσίες «ή είναι συ- νταξιούχοι», διατηρούν το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης «και την τυχόν δεύτερη
κύρια ασφάλιση» της προηγούµενης υπηρεσίας τους.«Όσοι µετατάσσονται στο ΑΣΕΠ από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταµείο Αρωγής υπαλλήλων
Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης».
- Οι µέσα σε «» λέξεις "ή είναι συνταξιούχοι" προστέθηκαν µε το ένατο εδάφιο της παρ, 3 του άρθρου 14
του Ν. 2266/1994.
- Η µέσα σε «» φράση « και την τυχόν δεύτερη κύρια ασφάλιση» αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4
του άρθρου 15 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.8.2004)
-Το µέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.2349/1995 (η ισχύς το αρχίζει από τότε
που ίσχυσε ο Ν.2190/1994).
- Με το άρθρο 14 παρ. 3 εδ. έβδοµο του ν. 2266/1994 ορίστηκε ότι:
«Τα εκ συνταξιούχων µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ασφαλίζονται στο
Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων προαιρετικώς κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής τους προς
αυτό».
Άρθρο 10
Ετήσια έκθεση
1. Το ΑΣΕΠ υποβάλλει το Μάρτιο κάθε έτους έκθεση στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής για
τις εργασίες του, µε γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς του και ειδικότερα
σχετικά µε τον αριθµό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, των διαδικασιών
που ακολουθήθηκαν, τυχόν προβλήµατα που διαπιστώθηκαν, την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και
το συνολικό τους κόστος και τυχόν προτάσεις.
2. Η έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης µετά την υποβολή της στον
Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής.
3. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το Μάρτιο του επόµενου, από την έναρξη λειτουργίας του ΑΣΕΠ, έτους.
Άρθρο 11
∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης
1. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόµου για την πλήρωση θέσεων ή πρόσληψη
προσωπικού καταβάλλονται από τον προϋπολογισµό του ΑΣΕΠ και ακολούθως επιµερίζονται µε πράξη του
προέδρου στις οικείες υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα ανάλογα µε τον αριθµό του προσωπικού που ζήτησαν
να προσλάβουν. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και
κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την απόδοση των δαπανών στο ΑΣΕΠ
- Βλ. την υπ’ αριθµ. 2020659/26.3-9.4.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄230), περί
καθορισµού διαδικασιών απόδοσης δαπανών στο ΑΣΕΠ
2. Τον προϋπολογισµό του ΑΣΕΠ εισηγείται ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 υποχρεούνται να παρέχουν στο ΑΣΕΠ τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητεί για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της
αποστολής του.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η έναρξη λειτουργίας του ΑΣΕΠ ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, µετά
από πρόταση της ολοµέλειας του Συµβουλίου. Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει την επίσπευση λειτουργίας
του ΑΣΕΠ
2. Τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη λειτουργίας του ΑΣΕΠ, όλες οι υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 14 υπάγονται στις οριζόµενες στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ υποχρεώσεις, περιορισµούς και
διαδικασίες. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται µε απόφασή του να ορίσει ηµεροµηνία µερικής
ή συνολικής υπαγωγής νωρίτερα του τριµήνου.
3. Από της συµπληρώσεως τριµήνου από της ενάρξεως λειτουργίας του ΑΣΕΠ ή από της προγενέστερης
ηµεροµηνίας, που τυχόν ορισθεί µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου και για όσες
υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα αυτή αφορά, παύει αντιστοίχως η εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν
άλλα όργανα αρµόδια για την προκήρυξη ή ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού και τη
διενέργεια των λοιπών διαδικασιών.
4. ∆ιαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη ή
ανακοίνωση είχε γίνει έως την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παρ. 2, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της προκηρύξεως ή ανακοινώσεως.

5. Από του διορισµού των µελών του µέχρι την έναρξη λειτουργίας του, το ΑΣΕΠ εξυπηρετείται από
προσωπικό που αποσπάται προσωρινά σ'αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα η εκκαθάριση των δαπανών του γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβέρνησης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΑΣΕΠ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Σύστηµα προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα
Άρθρο 14
Έκταση εφαρµογής - τρόπος πρόσληψης
1. «Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και του παρόντος Γ΄ υπάγονται όλοι οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/82 και τις µεταγενέστερες
συµπληρώσεις του, πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990. Στον κατά τα ανωτέρω
δηµόσιο τοµέα και για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και µόνον υπάγονται επίσης:
- Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού,
- Oι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) και η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.),
- Oι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που έχουν εξαιρεθεί από το δηµόσιο τοµέα βάσει των διατάξεων
του άρθρου 30 του ν. 1914/1990 και του άρθρου 22 του ν. 1947/1991,
- Oι Τράπεζες στις οποίες ο διορισµός Προέδρου του ∆.Σ. ή ∆ιοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου
49Α του Κανονισµού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυµες εταιρείες,
- Tα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
καθώς και το Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήµων και Παλιννοστούντων Οµογενών
Ελλήνων».
- Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2527/1997.
- Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 1 του ν.2247/1994 (Α 182) ορίστηκε ότι:
’’Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, που µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος έχουν προβεί σε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού κατά το άρθρο 21 του
αυτού ως άνω νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταρτισθεί οι οικείοι πίνακες προσληπτέων,
δύνανται να προβούν σε νέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος νόµου’’.
- Με τις παρ. 1,3 και 5 του άρθρου 9 του ν.2266/1994 (Α218) µεταξύ άλλων ορίστηκε ότι:
«1.Μετά την έκδοση των νέων οργανισµών των υπουργείων και των Ν.Π.∆.∆. όπως ορίζεται από τις
διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, όπως ορίζεται στο άρθρο 39
του ν.2218/1994 και στην παράγραφο 16 του άρθρου 6 του ν.2240/1994 και υπό τις προϋποθέσεις των
επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η µετάταξη τακτικών υπαλλήλων:
α)...β)…γ)…δ)… Από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, περιλαµβανοµένης και της Προνοµιούχου Ανώνυµης Εταιρείας
Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος, σε υπουργεία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.’’
3…Σε περίπτωση κατά την οποία σε νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν.2190/1994 δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συµβούλιο, απαιτείται γνωµοδότηση του
συλλογικού οργάνου διοίκησης’’.
5. Ταυτόχρονα µε την αποστολή του πίνακα της παρ. 4, κάθε υπουργείο αποστέλλει στο Υπουργείο
Προεδρίας της Κυβέρνησης και ιδιαίτερο πίνακα, για τα νοµικά πρόσωπα των περ. δ΄, ΄ και στ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν.2190/1994 που εποπτεύει, στον οποίο περιλαµβάνεται ο αριθµός κατά νοµό, κατά
κλάδο ή ειδικότητα του προσωπικού των νοµικών αυτών προσώπων που πρέπει να µεταταγεί, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 10,11 και 12».
- Βλ. και λοιπές διατάξεις άρθρου 9 Ν. 2266/1994.
- Με την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ.1/34620/23.12.1994 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ Β΄960),
περί επεκτάσεως της λειτουργίας του ΑΣΕΠ ορίστηκε ότι:
«1.Επεκτείνουµε από 8 Ιανουαρίου 1995 τη λειτουργία του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
και καθόσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 15-17 του Ν.2190/1994.
2.Υπάγουµε από την ανωτέρω ηµεροµηνία όλες τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν.2190/1994 στις οριζόµενες στα κεφάλαια Α, Β και Γ του ίδιου νόµου υποχρεώσεις,
περιορισµούς και διαδικασίες, µόνον όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 15-17 του
Ν.2190/1994».
- Με την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ.1/15392/7-15.6.1995 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ Β΄ 519),
ορίστηκε ότι:
«1.Επεκτείνουµε τη λειτουργία του ΑΣΕΠ από 1ης Ιουλίου 1995 και ως προς την εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 18-19 του Ν.2190/1994: ∆ηλαδή την πρόσληψη τακτικού προσωπικού α) µε σειρά
προτεραιότητας και β) ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία.
2.Υπάγουµε από την ανωτέρω ηµεροµηνία όλες τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 14 του Ν.2190/1994 στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ για τα θέµατα αυτά».
-Με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 ορίστηκε ότι:
«2.Οι ανωτέρω φορείς (Σηµ: εννοούνται οι φορείς της παρ.1 του άρθρου14 του Ν.2190/1994) υπάγονται,
µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις διατάξεις των ν. 2247/94 (άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α΄),

ν. 2335/95 (άρθρο 17 παρ. 4), ν. 2336/95 (άρθρο 3 παρ. 2) και ν. 2434/96 (άρθρο 25 παρ. 1) και
συµπληρούται ή τροποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος, των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο
24 (εδάφιο α΄ περίπτωση ββ΄) και 28 (παρ. 18, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 13 του ν.
2266/94) του ν. 2190/94 και των εξαιρέσεων που ορίζονται στους ν. 1911/90 (άρθρο 19, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 1947/91 και το άρθρο 12 του ν. 2109/92), ν. 2229/94 (άρθρο 5 παρ.
3), ν. 2244/94 (άρθρο 6 παρ. 6 και 7), ν. 2247/1994 (άρθρο 1 παρ. 19) και ν. 2408/96 (άρθρο 5 παρ. 7
εδάφιο η΄, που προστέθηκε µε την παρ. 15β του άρθρου 3 του ν. 2479/1997) «καθώς και στους νόµους
1960/1991 (άρθρο 4), 2081/1992 (άρθρο 28 εδ. γ΄) και 2372/1996».(Σηµ: Η µέσα σε «» φράση
προστέθηκε µε το εδάφιο α΄ της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999).
3. Οι αµιγείς και µεικτές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού στις οποίες ο Ο.Τ.Α. κατέχει άµεσα ή
έµµεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου, οι πάσης µορφής δηµόσιες επιχειρήσεις και οι
θυγατρικές τους εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες τραπεζών υπάγονται στο σύστηµα
προσλήψεων του ν. 2190/1994 ως προς την πρόσληψη τακτικών και µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διοικητικών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε και τακτικού και µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ, µε εξαίρεση το εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ. Ως διοικητικοί υπάλληλοι για
την εφαρµογή της παρούσας διάταξης νοούνται οι προσλαµβανόµενοι για την άσκηση της διοικητικοοικονοµικής λειτουργίας της επιχείρησης (όπως γραφείς, γραµµατείς, δακτυλογράφοι, στενογράφοι,
λογιστές, υπάλληλοι για θέµατα προσωπικού, οικονοµικής διαχείρισης κ.λπ.). Η πρόσληψη του τακτικού
διοικητικού προσωπικού από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους
εταιρείες και τις θυγατρικές εταιρείες τραπεζών γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος νόµου
από τις ίδιες τις εταιρείες. Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών. Η
προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευσή της στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη
νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών τεκµαίρεται
η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, το
οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο η επιτροπή του οικείου
φορέα καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και
αποστέλλει για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Η πρόσληψη
όµως του προσωπικού µπορεί να γίνεται αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Μετά τη δηµοσίευση των
οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτούς
απολύονται. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Οι ανωτέρω φορείς (επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α., δηµόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες τραπεζών)
προσλαµβάνουν το µη διοικητικό προσωπικό (όπως τεχνικό υπό ευρεία έννοια προσωπικό, υγειονοµικό,
κ.λπ.), καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ, βάσει των διατάξεων του κανονισµού τους ή , εάν δεν
υφίσταται κανονισµός, βάσει προκηρύξεως µε τους όρους πρόσληψης ή διορισµού, οι οποίοι πρέπει να
ανταποκρίνονται πλήρως και αυστηρά στις ανάγκες για τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψη από το αρµόδιο
κυβερνητικό ή άλλο αρµόδιο όργανο. Η προκήρυξη πριν τη δηµοσίευσή της εγκρίνεται ή τροποποιείται από
το ΑΣΕΠ µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του αντίστοιχου σχεδίου. Εαν η προθεσµία των δέκα
(10) ηµερών παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη του προσωπικού
αυτού ελέγχεται από το ΑΣΕΠ αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση υποψηφίων από την άποψη τήρησης των
διατάξεων του οικείου κανονισµού και των αρχών της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας
και της αξιοκρατίας. Απαγορεύεται η υπό οποιαδήποτε νοµική µορφή µεταφορά προσωπικού του
προηγούµενου εδαφίου σε άλλο νοµικό πρόσωπο, κλάδο ή ειδικότητα, ή η ανάθεση διαφορετικών
καθηκόντων. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση του
προηγούµενου εδαφίου διαπράττουν το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα, διωκόµενοι αυτεπάγγελτα. Οι ίδιοι ανωτέρω φορείς προσλαµβάνουν το ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό µετά από διαδικασία συνέντευξης και επιλογής από επιτροπές τις οποίες συγκροτεί
η διοίκηση του οικείου φορέα. Και οι προσλήψεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού υπόκεινται στον έλεγχο
του ΑΣΕΠ αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση υποψηφίων από την άποψη τήρησης των ανωτέρω γενικών
αρχών πρόσληψης. Η πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων από τους ανωτέρω φορείς µπορεί να γίνεται και µε
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, εφόσον ζητηθεί από τον οικείο φορέα.
«Η πρόσληψη από τους ανωτέρω φορείς προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών- γίνεται µε τη
διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994». (Σηµ: Το ως άνω µέσα σε «» εδάφιο
προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 15β του ν. 2738/1999).
"Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για α) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ.
1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και για β) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της ίδιας παραγράφου,
εφόσον δεν επιχορηγούνται τακτικώς από τον κρατικό προϋπολογισµό."(Σηµ:Το ως άνω µέσα σε «» εδάφιο
προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν.2839/2000).
- Εξαιρούνται από την υπαγωγή τους στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994 και οι
φορείς που αναφέρονται τους νόµους 1960/1991 ( άρθρο 4), Ν.2081/1992 (άρθρο 28 εδάφιο γ’) και
Ν.2372/1996.
- Με το άρθρο 20 παρ.20 και 21 του ν.2738/1999 ορίστηκε ότι:

«20. ∆ιατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, κανονισµών ή οργανισµών δηµοσίων
υπηρεσιών, πολιτικών ή στρατιωτικών και σωµάτων ασφαλείας και λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα του
άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
2527/1997, που προβλέπουν την πρόσληψη συγγενικών προσώπων υπαλλήλων τους, µε εξαίρεση την
περίπτωση θανάτου κατά την εκτέλεση καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, ή προσαύξηση της βαθµολογίας ή
άλλου είδους πριµοδότηση ή ευνοϊκή µεταχείριση των αυτών προσώπων για την εισαγωγή τους σε σχολές ή
σχολεία, των οποίων οι απόφοιτοι προβλέπεται να διορίζονται στον ίδιο ή άλλο φορέα, καταργούνται.
Καταργούνται επίσης όµοιες προβλέψεις σε συλλογικές συµβάσεις που αφορούν τους ανωτέρω φορείς. Η
διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και για τους φορείς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2527/1997, καθώς και σε δηµόσια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν υπάγονται στο σύστηµα
προσλήψεων του ν. 2190/1994.
21. Σύζυγος ή τα τέκνα Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή τραυµατίσθηκαν σοβαρώς συνεπεία
τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων, προσλαµβάνονται στο
∆ηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
Ν.2527/1997, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού θέσεων, εφόσον:
α)επιτύχουν σε γραπτό διαγωνισµό ή β)καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας, σε σειρά πέραν του αριθµού
των διοριστέων.
Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση
διορισµού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίµηση και καταλαµβάνει την πρώτη θέση του οικείου
κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής
θέση.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και
από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δηµοσίευσής της.»
- Με την παρ. 11 άρθρο 10 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002 ορίστηκε ότι:
«11.Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισµού στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και τα Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αυτό ισχύει,
και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, καθώς και το ανώτατο όριο ηλικίας τοποθέτησης ή
πρόσληψης των προστατευόµενων ατόµων του Ν.2643/1998 που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του
άρθρου 8 του ίδιου νόµου. Ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των
καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων µπορεί να καθορίζονται µε την οικεία προκήρυξη, µετά από γνώµη
του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου:
α. Το προσωπικό της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων.
β. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
γ. «Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών
ή σχολείων ή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθµού και των νοµικών προσώπων της προηγούµενης παραγράφου».
- Η περ. γ’ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2527/1997.
- Με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2336/1995 (ΦΕΚ Α΄ 189) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16
ν.2643/1998 ορίστηκε ότι:
«2.Η περίπτωση της παραγράφου 2γ του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) ισχύει από της
δηµοσιεύσεως του προηγούµενου νόµου και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.∆.. Από το σχολικό
έτος 1998-1999 και εφεξής το προβλεπόµενο στο άρθρο 4 του ν.δ/τος 1221/1972 (ΦΕΚ 147 Α΄)
εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.∆. προσλαµβάνεται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου
χρόνου και αµείβεται µε ωριαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.
Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, καθώς και για την επιλογή των εκπαιδευοµένων των Σχολών
Μαθητείας, Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.∆. καθορίζονται αντίστοιχα τα
εξής κριτήρια:
Για το εκπαιδευτικό προσωπικό:
α.∆ιδακτική εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
β.Επαγγελµατική εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
γ.Παιδαγωγικός τίτλος.
δ.Μεταπτυχιακός τίτλος.
ε.Κοινωνικά Κριτήρια.
Ειδικά προσόντα και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης από συναφή προϋπηρεσία των υποψηφίων στον Ο.Α.Ε.∆.
συνεκτιµώνται:
2)Για τους εκπαιδευοµένους:
Α.Στις Σχολές Μαθητείας:
α.βαθµός τίτλου σπουδών,
β..κοινωνικά κριτήρια.
Β.Στις Σχολές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης:
α.διάρκεια ανεργίας από την ηµεροµηνία εγγραφής του ανέργου στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.,
β.βαθµός τίτλου σπουδών που απαιτείται για την ειδικότητα,
γ.κοινωνικά κριτήρια.

Γ.Στα Ι.Ε.Κ.:
α.βαθµός απολυτηρίου,
β.ηλικία,
γ.εργασιακή εµπειρία στην ειδικότητα,
δ.κοινωνικά κριτήρια.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µετά από πρόταση του
∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συµπληρώνονται
τα παραπάνω κριτήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει
να προσκοµίζουν οι ενδιαφερόµενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής».
δ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυµάτων και ινστιτούτων.
ε. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας και
το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
στ. Οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου, του κλάδου εµπειρογνωµόνων, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας,
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το προσωπικό του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών
του Υπουργείου Εξωτερικών και το επιτοπίως προσλαµβανόµενο προσωπικό του κλάδου της εξωτερικής
υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου.
ζ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων, που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
η. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των λοιπών Εκκλησιών, δογµάτων
και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών.
θ . Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις προσιδιάζουσες σ' αυτή τους την
ιδιότητα.
«Επίσης, επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας,
αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης µνηµείων και έργων τέχνης.
Επίσης, προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για πρόσκαιρες ανάγκες
εκθέσεων της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσλαµβάνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
παρ. 6-15 του άρθρου 21, εφόσον η διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ηµεροµίσθια,
αποκλειοµένης της επαναπρόσληψης πριν την πάροδο εξαµήνου».
- Τα µέσα σε «» εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄του ν. 2247/1994.
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τα
ΕΛ.ΤΑ. κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εφόσον η διάρκεια της
απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα για καθεµιά από τις ανωτέρω δύο περιόδους, αποκλειοµένης
της επαναπρόσληψης εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους πριν την πάροδο εξαµήνου».
- Το άνω µέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 εδ. ένατο του ν. 2266/1994.
ι.«Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάµενοι µηχανικοί του θαλάµου διακυβέρνησης αεροσκαφών,
οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και» οι πλοηγοί,
κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και κάθε
άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές - µεσολαβητές του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.
- Οι µέσα σε «» λέξεις της περ. ι΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2527/1997.
ια. Οι µετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες.
ιβ. Οι απευθείας διοριζόµενοι σε διευθυντικούς βαθµούς ή καθήκοντα.
ιγ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή και όσοι δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας. Κάθε µετατροπή που προσδίδει ή υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή
ιδιότητα υπαλλήλου είναι άκυρη και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987.
- Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 1735/1987, καταργήθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 2527/1997,
βλέπε σχετικό σχόλιο του ν.2527/1997 στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου.
ιδ.(Το προσωπικό των αµιγών ή µεικτών επιχειρήσεων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης) «καθώς και το
προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και το
Προσωπικό του Πειραµατικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.)
Αττικής».
- Η µέσα σε ( ) φράση της περ. ιδ’ διαγράφηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 και
η άνω µέσα σε «» φράση προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν.2343/1996.
- Με το άρθρο 8 παρ. 2 ν.2430/1996 ορίστηκε ότι:
«2.Στους µόνιµους και µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, µηχανικούς διπλωµατούχους
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταβάλλεται ειδικό
επίδοµα (αντιστάθµισµα από το σύνολο των πιστώσεων των προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων του
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, που διατίθενται κάθε χρόνο για την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή
δηµόσιων έργων στους ανωτέρω φορείς, για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ικανών
επιστηµόνων στη δηµόσια διοίκηση και εξάντληση της θητείας τους, την κατοχή και αποκλειστική χρήση
στην υπηρεσία της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, τις αυξηµένες ευθύνες στην εκπόνηση µελετών, στην
ανάθεση και κατασκευή των δηµόσιων έργων και γενικότερα για την υλοποίηση του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων και για την ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισµένων κοινοτικών και εθνικών
πόρων. Το ειδικό αυτό επίδοµα δεν καταβάλλεται στο προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις
διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ και κ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), καθώς και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου».

«ιε.Το προσωπικό του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου
Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το προσωπικό του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και
το προσωπικό που ασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης για τα προγράµµατα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά».
- Η περ. ιε που προστέθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2256/94 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
την παρ. 3 άρθρου 21 του ν.2446/1996 (ΦΕΚ Α΄ 276).
«ιστ.Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και οι
εκτιµητές - εµπειρογνώµονες ενεχυροδανειστηρίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
ιζ. Οι εισαγόµενοι προς φοίτηση στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
ιη. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται από δηµόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρείες
για απασχόληση στις χώρες όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύµβασής του δεν
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της κατά
τα ανωτέρω σύµβασής του, απαγορεύεται».
- Οι περιπτώσεις ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, προστέθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 2527/97.
«ιθ. Το προσωπικό του κλάδου ελεγκτών της Γραµµατείας της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ν. 2472/1997). Ο διορισµός του προσωπικού τούτου γίνεται από την Αρχή, µε επιλογή ή
διαγωνισµό ύστερα από σχετική προκήρυξη σύµφωνα µε απόφαση της Αρχής µε την οποία ρυθµίζονται οι
επί µέρους λεπτοµέρειες. Για το διορισµό εκδίδεται απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως»,
- Η περ. ιθ’ προστέθηκε από το Ν. 2623/1998, άρθρο 11 παρ. 1, ΦΕΚ Α΄ 139.
«κ. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω
δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας
που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων,
εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5
του ν. 2527/1997.
κα. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράµµατος απασχόλησης, που
προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.∆.. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται
σύµφωνα µε τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται στα προγράµµατα αυτά».
- Οι περιπτώσεις κ΄ και κα΄ προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2738/1999.
«∆εν συµπεριλαµβάνονται επίσης τους φορείς της παραγράφου 1 τα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 παρ. 1
του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α) νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας.»
Το άνω µέσα σε «» εδάφιο της περ κα’ προστέθηκε µε το άρθρο 27του Ν.3204/2003(ΦΕΚ Α΄ 296).
- Με την παρ. 6 του άρθρου 10 ν.3051/2002, ορίστηκε ότι:
«6.Φορείς του δηµόσιου τοµέα που εξαιρούνται από το σύστηµα προσλήψεων του ν.2190/1994 ή φορείς
των οποίων οι προσλήψεις ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, καθώς και µη υπαγόµενες σε αυτό επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας ή ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες µετέχει το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου
βαθµού ή δηµόσιες επιχειρήσεις, δύνανται να ζητούν από το ΑΣΕΠ να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες
διορισµού ή πρόσληψης προσωπικού τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2190/1994, αναλαµβάνοντας την
απόδοση των σχετικών δαπανών. Επί του αιτήµατος αποφασίζει το ΑΣΕΠ.Το ανωτέρω εδάφιο εφαρµόζεται
αναλόγως και για την πρόσληψη προσωπικού που υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994».
3. Ο διορισµός ή η πρόσληψη τακτικού προσωπικού και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται:
α. µε γραπτό διαγωνισµό ή
β. µε καθορισµένη σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού.
- Βλέπε άρθρο 12 παρ. 2, 3 του Υπαλληλικού Κώδικα.
«Οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται το
αργότερο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους:
α) να προγραµµατίζουν ανά Νοµαρχία ή Επαρχείο τον αριθµό, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των
εγκεκριµένων θέσεων του τακτικού προσωπικού τους, που πρέπει να πληρωθούν κατά τα άρθρα 15 έως και
19 του παρόντος κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος,
β) να υποβάλουν µε πληρότητα στο ΑΣΕΠ το αίτηµα προκηρύξεως των ανωτέρω θέσεων (έγκριση του
αρµόδιου οργάνου, γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού και εξασφάλιση εγκεκριµένων πιστώσεων τόσο για
τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού όσο και για τη δαπάνη της σχετικής διαδικασίας)».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 2527/1997.
4. «Για τράπεζες υπαγόµενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και του
παρόντος, εφαρµόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αµέσως επόµενο αυτού βαθµό όλων των
κατηγοριών για προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά τα άρθρα 20 και 21».

- Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2527/97.
5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τις ειδικές διατάξεις για τα
προστατευόµενα άτοµα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".
6.«Ποσοστό 5% των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε και 10% των
προκηρυσσόµενων θέσεων όµοιου προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ για υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) στους νοµούς
των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην
του νοµού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους οµογενείς, εφόσον υπάρχουν και
δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί µια 10ετία. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται µε τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των οµογενών, που
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄). Ποσοστό 20%
των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατά νοµαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα
καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν. Ο υπολογισµός των ανωτέρω
ποσοστών γίνεται, για µεν την εφαρµογή των δύο πρώτων εδαφίων στο σύνολο των θέσεων που
προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, για δε την
εφαρµογή του τρίτου εδαφίου στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.
Η κατανοµή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε οµάδες:
α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε.
β) παλιννοστούντων Ποντίων οµογενών για την κατηγορία ΥΕ,
γ) παλιννοστούντων Ποντίων οµογενών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε
δ) οµογενών του ν.2790/2000 για την κατηγορία ΥΕ και
ε) οµογενών του ν.2790/2000 για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,∆Ε θα γίνει σε πρώτη φάση µε βάση τα ακριβή
ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20%,10%,5%,10%,5% εκφρασµένα σε ακέραιο αριθµό.
Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων µε την πρώτη κατανοµή, οι υπολειπόµενες
θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόµενων εκείνων των φορέων στους οποίους η
προστιθέµενη θέση δίνει τη µικρότερη αύξηση στο ποσοστό του 20%,10%,5%,10%,5% σε καθεµία από τις
πέντε οµάδες αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι φορείς έχουν το αυτό αυξηµένο
ποσοστό, αλλά οι διαθέσιµες θέσεις είναι λιγότερες του αριθµού των φορέων αυτών, προτάσσονται οι
φορείς µε το µικρότερο πληθυσµό της έδρας τους».
- Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄151/6-8-2004).
- Με το άρθρο 1 παρ. 11 και 12 του ν. 2527/1997 ορίστηκε ότι:
«11. Οι δήµοι ή κοινότητες που διατηρούν δηµοτικά ή κοινοτικά βρεφοκοµεία επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 2190/94, να καλύπτουν θέσεις του τακτικού προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου, καθώς και όµοιες θέσεις ιδρυµάτων τους ή δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων µε
άτοµα που από τη γέννησή τους έως την ηλικία των δέκα (10) τουλάχιστον ετών ανετράφησαν στο
βρεφοκοµείο του δήµου ή της κοινότητας, αντίστοιχα. Για την κάλυψη θέσεων µε άτοµα υπαγόµενα στην
παρούσα διάταξη, ο οικείος δήµος ή κοινότητα, ίδρυµα ή επιχείρηση δηµοσιεύει σε µία (1) τουλάχιστον
τοπική εφηµερίδα και αναρτά στο κατάστηµά του σχετική ανακοίνωση µε την οποία τάσσεται εικοσαήµερη
τουλάχιστον προθεσµία υποβολής αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση εφαρµόζει τα κριτήρια του άρθρου 18
του ν. 2190/1994. Το ΑΣΕΠ ελέγχει αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση ενδιαφεροµένου τη νοµιµότητα των
προσλήψεων, βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου
υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΑΣΕΠ, µπορεί να υπάγονται στο σύστηµα προσλήψεων του ν.
2190/94 ολικώς ή µερικώς φορείς ή κατηγορίες προσωπικού που εξαιρούνται».
- Με τις παρ. 6,7,8 και 9 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 ορίστηκε ότι:
«6.Φορείς του δηµόσιου τοµέα που εξαιρούνται από το σύστηµα προσλήψεων του Ν. 2190/1994 ή φορείς
των οποίων οι προσλήψεις ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, καθώς και µη υπαγόµενες σε αυτό επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας ή ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες µετέχει το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου
βαθµού ή δηµόσιες επιχειρήσεις, δύνανται να ζητούν από το ΑΣΕΠ να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες
διορισµού ή πρόσληψης προσωπικού τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, αναλαµβάνοντας
την απόδοση των σχετικών δαπανών. Επί του αιτήµατος αποφασίζει το ΑΣΕΠ. Το ανωτέρω εδάφιο
εφαρµόζεται αναλόγως και για την πρόσληψη προσωπικού που υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
2190/1994.
7. Στους προέδρους ιδρυµάτων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων ή συνδέσµων των
Ο.Τ.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997,
εφόσον είναι αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., εφαρµόζονται οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης του ∆ηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α΄) ή του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.∆.
30/1996, ΦΕΚ 21 Α΄), αντίστοιχα, όπως ισχύουν, βάσει αιτιολογηµένης εκθέσεως επιθεωρητή του ΑΣΕΠ
που διαπιστώνει την παράβαση και που αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.
8. Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατα που
ανήκουν σε αυτούς, σύνδεσµοι και επιχειρήσεις τους, οι οποίοι διεξάγουν οι ίδιοι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, τις διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού τους και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υποχρεούνται να καταρτίζουν, να αναρτούν και να αποστέλλουν στο

ΑΣΕΠ τους πίνακες των υποψηφίων εντός τριµήνου το αργότερο από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού ορίου, διαπιστουµένης κατά τον
έλεγχο του ΑΣΕΠ, οι υπεύθυνοι διώκονται πειθαρχικώς για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Αν
υπεύθυνοι της αδικαιολόγητης καθυστέρησης είναι δήµαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή µέλη δηµοτικών ή
κοινοτικών συµβουλίων ή πρόεδροι ή µέλη διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών ή κοινοτικών νοµικών
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που είναι και αιρετά µέλη της διοίκησης του οικείου δήµου ή
κοινότητας, διώκονται πειθαρχικώς κατά τις οικείες διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ύστερα
από έκθεση επιθεωρητή του ΑΣΕΠ που διαβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας της οικείας
Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να κινήσει τη σχετική πειθαρχική διαδικασία.
9. Σε περίπτωση µη σύνταξης, µη ανάρτησης ή µη υποβολής στο ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης από τους
φορείς της προηγούµενης παραγράφου ή µη σύνταξης των οριστικών πινάκων εντός δύο (2) µηνών µετά
την παραλαβή της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το ΑΣΕΠ, καθώς και στην περίπτωση της µη αποστολής
των πινάκων διοριστέων προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή µη διορισµού των
διοριστέων, οι υπεύθυνοι διώκονται ποινικώς για παράβαση καθήκοντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 259
του Ποινικού Κώδικα ύστερα από ύστερα από έκθεση του Επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π»
Άρθρο 15
Πλήρωση θέσεων µε διαγωνισµό - είδη διαγωνισµών - προετοιµασία υποψηφίων
1. Με γραπτό διαγωνισµό πληρούνται οι θέσεις τακτικού προσωπικού και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού απαιτείται οποιοσδήποτε των κατωτέρω
αναφερόµενων τίτλων:
α. πτυχίο ή δίπλωµα νοµικής ή πολιτικών ή οικονοµικών επιστηµών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης
επιχειρήσεων ή αρχειονοµίας και βιβλιοθηκονοµίας ή φιλοσοφικών και παιδαγωγικών σχολών Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής
β. πτυχίο ή δίπλωµα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωµα ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωµα της Σχολής Στατιστικής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της
πρώην Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά
γ. απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή
τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξαταξίου
γυµνασίου ή τµήµατος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τµήµατος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή
επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών γραµµατέων ή κλάδου οικονοµίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.
«Όταν ένεκα αντικειµενικής αδυναµίας το ΑΣΕΠ δεν δύναται εντός πενταµήνου από την υποβολή του
αιτήµατος από τον αρµόδιο φορέα να διενεργήσει γραπτό διαγωνισµό, µπορεί να προτείνει στον εν λόγω
φορέα την πλήρωση των θέσεων µε τη διαδικασία του άρθρου 18.».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
2. Εάν στα κατά την προκήρυξη τυπικά προσόντα περιλαµβάνονται, εκτός των ανωτέρω και τίτλοι σπουδών
του άρθρου 18 παρ. 1, οι θέσεις πληρούνται επίσης µε διαγωνισµό.
3. Με γραπτό διαγωνισµό και προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα πληρούνται οι θέσεις µεταφραστών,
διερµηνέων και µεταφραστών -διερµηνέων, οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
καθώς και οι θέσεις για τις οποίες εκτός του τίτλου σπουδών απαιτείται και ορθοφωνία.
"Για προσωπικό των κλάδων των οποίων η κύρια εργασία συνδέεται άµεσα µε την ασφάλεια ζωής
προσώπων, όπως ο κλάδος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οικεία υπηρεσία µπορεί, για τη διακρίβωση
του δείκτη νοηµοσύνης, της αντίληψης, της ετοιµότητας αντιµετώπισης συνήθων ή έκτακτων καταστάσεων,
των σχετικών αντιδράσεων και γενικώς των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων να
ζητήσει, εκτός από τη λοιπή εξεταστέα ύλη: α) γραπτή για τα θέµατα αυτά εξέταση των υποψηφίων ή β)
εξέτασή τους µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή γ) και τα δυο.
Μπορεί επίσης να ζητήσει να γίνει συνέντευξη µε τους υποψηφίους. Για το αίτηµα της υπηρεσίας αποφασίζει
το ΑΣΕΠ Τα προαναφερόµενα πρέπει να προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η συνέντευξη ενεργείται
από τριµελή τουλάχιστον επιτροπή στην οποία µετέχουν ένα µέλος του ΑΣΕΠ ή πρώην µέλος του ΑΣΕΠ και
ειδικοί επιστήµονες ή τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η
επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η επιτροπή καλεί
σε συνέντευξη τους υποψηφίους που, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, έχουν πετύχει κατά σειρά
επιτυχίας τους και µέχρι τον αριθµό των προς πλήρωση θέσεων. Η Κεντρική Επιτροπή, µε βάση την
εισήγηση της επιτροπής µπορεί, βάσει της συνέντευξης, να αποκλείει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της από το
διορισµό στη συγκεκριµένη υπηρεσία, επιτυχόντα στο διαγωνισµό υποψήφιο. Στην περίπτωση αυτήν καλεί
τον επόµενο στη σειρά βαθµολογίας υποψήφιο και ούτω καθ' εξής µέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις
που έχουν προκηρυχθεί».
- Τα µέσα σε «» εδάφια της παρ.3 προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 2738/1999.
4. Θέσεις των προηγούµενων παραγράφων για τις οποίες, εκτός του τίτλου σπουδών, απαιτούνται τυχόν
πρόσθετα προσόντα, δεν εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων αυτών.
5. Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 δύναται να ζητούν από το ΑΣΕΠ τη
διενέργεια διαγωνισµού και για κλάδους ή ειδικότητες για τους οποίους δεν απαιτείται διαγωνισµός. Επί του
αιτήµατος αποφασίζει το ΑΣΕΠ

6. Οι διαγωνισµοί διακρίνονται σε κοινούς, για πλείονες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 14, σε διαγωνισµούς για ορισµένη υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπα και σε ειδικούς για κλάδο ή
ειδικότητα.
«Πανελλήνιος κοινός διαγωνισµός µπορεί να γίνεται µία µόνο φορά το έτος, κατά προτίµηση το µήνα
Οκτώβριο».
- Το µέσα σε «»εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2527/1997.
7. Ειδικώς, για την πλήρωση µε διαγωνισµό θέσεων των Ο.Τ.Α. οι κατά την προηγούµενη παράγραφο
διαγωνισµοί «µπορεί να» γίνονται µόνο για Ο.Τ.Α.
- Οι µέσα σε «» λέξεις της παρ.7 προστέθηκαν µε το άρθρο 2 παρ. 16 του ν. 2349/1995.
8. Απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων ή η οργάνωση προγραµµάτων ή µαθηµάτων από
ιδιωτικά φροντιστήρια ή "ινστιτούτα" ή σχολές, περιλαµβανοµένων και εκείνων που λειτουργούν ως
παραρτήµατα ή κατ' εξουσιοδότηση σχολών της αλλοδαπής, κάθε βαθµίδας και µορφής, για προετοιµασία
συµµετοχής σε διαγωνισµούς καθιερούµενους ή προβλεπόµενους µε τον παρόντα νόµο.
Παράβαση της παρούσας διάταξης από σχολές, φροντιστήρια, "ινστιτούτα", κέντρα, κ.λπ. οποιασδήποτε
ονοµασίας, που λειτουργούν για υποψηφίους άλλων κατηγοριών, συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για υποψηφίους
διορισµού σε δηµόσιες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ.1, για τους οποίους απαιτείται,
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαγωνισµός. Σε όσους παρακολουθούν τα ανωτέρω προγράµµατα
δεν χορηγείται πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ούτε παρέχεται οποιοδήποτε τυπικό πλεονέκτηµα.
-Με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3200/2003 (Α΄ 281) ορίστηκε ότι:
«Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν.2190/1994 ισχύει και για τους διαγωνισµούς που διενεργεί το
Ε.Κ.∆.∆.Α. (Ε.Σ.∆.∆. και Ε.Σ.Τ.Α.)».
-Όπου στα άρθρα 14-21 του ν.2190/1994 και τους τροποποιητικούς αυτού νόµους αναφέρεται ο όρος
«νοµαρχία» νοείται για την εφαρµογή των περί προσλήψεων διατάξεων η εδαφική περιοχή της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή του νοµαρχιακού διαµερίσµατος της ενιαίας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (άρθρο 20
ν.2527/1997).
Άρθρο 16
Προκήρυξη θέσεων - υποβολή αιτήσεων
1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό γίνεται από το ΑΣΕΠ ύστερα από απόφαση ή και έγκριση
των κατά το άρθρο 1 παρ. 1 οργάνων ή διοικήσεων και περιλαµβάνει:
α. Τον αριθµό των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο.
β. Την κατανοµή των θέσεων κατά νοµαρχία.
γ. Τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά).
δ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
ε. Την εξεταστέα ύλη.
στ. Την προθεσµία υποβολής αιτήσεων και τις αρχές στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις.
«Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του παρόντος, είναι
χωριστή: α) ανά φορέα ή β) ανά κλάδο ή ειδικότητα, για την οποία απαιτούνται τα ίδια βασικά προσόντα
διορισµού ανεξάρτητα από φορέα. Για πλήρωση θέσεων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου οµοειδούς
αντικειµένου δραστηριότητας (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικά ταµεία) που εποπτεύονται από το
ίδιο υπουργείο µπορεί να γίνεται ενιαία προκήρυξη ανά οµάδα οµοειδών νοµικών προσώπων».
- Τα µέσα σε «» εδάφια, της παρ.1 προστέθηκαν µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2527/1997.
"Με την απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων, κατά τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις, είναι δυνατόν
να ορίζεται, εάν η προκήρυξη θα περιλαµβάνει έναν φορέα ή περισσότερους φορείς ή έναν κλάδο ή
ειδικότητα περισσότερων φορέων ή θα είναι ενιαία για οµάδα οµοειδών νοµικών προσώπων ή θα
περιλαµβάνει τις θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων σε µία ή περισσότερες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις."
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ. 4 άρθρου 10 του ν. 2839/2000.
- Με το άρθρο 10 του ν.3051/2002 ορίστηκε ότι:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται µετά από
πρόταση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
πάγια µέρη του περιεχοµένου των προκηρύξεων, ώστε οι εφεξής εκδιδόµενες προκηρύξεις να παραπέµπουν
στην ανωτέρω απόφαση για τα θέµατα και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν».
2. «α) Η δηµοσίευση της προκηρύξεως γίνεται:
- Βλέπε άρθρο 14 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα.
αα) σαράντα (40) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισµού στην περίπτωση εφαρµογής
της διαδικασίας των άρθρων 15 - 17 του ν. 2190/1994.
αβ) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των
υποψηφίων, στην περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας των άρθρων 18 - 19 του ν. 2190/1994.
β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης, που περιλαµβάνει τον αριθµό των προκηρυσσοµένων θέσεων
κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, δηµοσιεύεται υποχρεωτικώς σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των
Αθηνών για όλη την επικράτεια και σε µία τοπική της έδρας του νοµού, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία, εφόσον
εκδίδεται. Η ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στον τοπικό τύπο περιλαµβάνει τον αριθµό των θέσεων κατά

κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα που προκηρύσσονται στην περιφέρεια της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης προκήρυξης µεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά
µέσα».
- Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2527/1997.
3.«∆εν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν το αίτηµα της οικείας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου προς
το ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων, δεν περιλαµβάνει τα απαιτούµενα γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού
και δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας, ότι υπάρχουν εγκεκριµένες
πιστώσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.
4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ή στις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την
εποµένη της δηµόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του ΑΣΕΠ στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως. Η δηµόσια αυτή
ανακοίνωση του ΑΣΕΠ µεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Σε επείγουσες
περιπτώσεις το ΑΣΕΠ µπορεί να ορίζει προθεσµία µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών, αλλά όχι κάτω των
δεκαπέντε (15) ηµερών.
Η κατά την περίπτωση β΄ της προηγούµενης παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη δηµοσίευση στον
τύπο ή ανακοίνωση στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα δεν επηρεάζει την κατά την παρούσα παράγραφο
καθοριζόµενη έναρξη ή λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων».
- Οι παρ 3.και 4 είχαν συµπληρωθεί µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994 αντικαταστάθηκαν ως
άνω µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997.
5.«Στην ίδια προκήρυξη κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των
προτιµήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και νοµαρχία, στις οποίες επιθυµεί να
διορισθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίµηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά
κλάδο ή ειδικότητα µε τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των
υποψηφίων καθορίζεται µε την προκήρυξη, περιλαµβανοµένης και της χρήσεως µέσων ηλεκτρονικής
τεχνολογίας.»
- Η παρ. 5 (που είχε τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2527/1997, το άρθρο 24 του
ν.2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α΄) και την παρ. 6 άρθρου 20 ν.2738/1999) αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.
2 άρθρου 6 του ν. 3051/2002.
6. «Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ. Η υποβολή περισσοτέρων της µιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας
προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται
αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων
δύο κατηγοριών σε αίτηση υποψηφίου επιτρέπεται, όταν προβλέπεται ότι θέσεις ορισµένων κλάδων ή
ειδικοτήτων, αν δεν καλυφθούν από υποψηφίους που έχουν τον προβλεπόµενο τίτλο σπουδών αντίστοιχης
ειδικότητας, καλύπτονται από υποψηφίους που έχουν τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή
συγκεκριµένη εµπειρία. Το ΑΣΕΠ καθορίζει έντυπο αίτησης κατάλληλο για µηχανογραφική επεξεργασία. Η
αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και η ανακρίβεια των
δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. Για την υποβολή της αίτησης
απαιτείται η καταβολή στο δηµόσιο ταµείο παραβόλου χιλίων (1000) δραχµών, το οποίο αποτελεί έσοδο του
Κρατικού Προϋπολογισµού. Το ποσό του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών».
- Τα µέσα σε «» πρώτο και δεύτερο εδάφια της παρ.6 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.3 του άρθρου 6
του ν.3051/2002. Η υπόλοιπη παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 του άρθ.
6 του ν.2527/1997, ΦΕΚ Α΄ 206.
-- - Με το άρθρο 10 παρ. 2 του Νόµου 3051/2002 ορίστηκε ότι:
«Τα προβλεπόµενα παράβολα υποβολής αίτησης (άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 2190/1994) και ένστασης (άρθρο
7, παρ. 4 του Ν. 2527/1997) ορίζονται σε πέντε (5) και είκοσι πέντε (25) ευρώ, αντιστοίχως, και ισχύουν
και για τις διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης των φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ».
- Επίσης βλ.ΥΑ ∆ΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.23483/2004 (Β΄ 1674) περί αναπροσαρµογής των παραβόλων υποβολής
αίτησης και ένστασης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως ίσχυε.
«Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία, σύµφωνα µε την προκήρυξη, πρέπει να
συνυποβάλλονται µε την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της µη εµπρόθεσµης υποβολής τους. Στην κατά το προηγούµενο
εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσµων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαµβάνονται και αυτά
που είναι συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εµπροθέσµως. Υποψήφιος, ο
οποίος στην αίτησή του περιλαµβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στον
πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συµπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για
τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία µε
απόφαση της οικείας Κεντρικής Επιτροπής».
- Τα µέσα σε «» εδάφια της παρ.6 προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 2738/1999.
«Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συµπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους
κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι
υποψήφιοι δεν συµπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συµπληρώσουν άλλα
τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριµένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα
αναφέρουν σε άλλα σηµεία της αίτησης, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν

προσκοµίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητώς στην
προκήρυξη.
Τα εδάφια όγδοο και ένατο αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται και όταν, σύµφωνα µε την προκήρυξη, τα
πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς υποβάλλονται εκ των υστέρων, µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της
ανάρτησης στις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των προσωρινών πινάκων κατάταξης ή ονοµαστικής
αλφαβητικής κατάστασης υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους».
- Τα µέσα σε «» εδάφια της παρ.6 προστέθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α΄
151/6-8-2004).
7. Ως νοµαρχία, για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 14 - 19 του παρόντος Κεφαλαίου, νοείται το
σύνολο των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος
που εδρεύουν στον αντίστοιχο νοµό ή στον εδαφικό χώρο αρµοδιότητας καθεµιας νοµαρχίας του νοµού
Αττικής. Σε όποια νοµαρχία υπάρχει επαρχείο, για την εφαρµογή των άρθρων 15 -19 του παρόντος στην
περιοχή του, ως νοµαρχία νοείται το επαρχείο.
- Για την έννοια του όρου «νοµαρχία» βλέπε σχετική διάταξη του άρθρου 20 του ν.2527/1997, (αναφέρεται
κατωτέρω, στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου 21του παρόντος νόµου).
- Με το άρθρο 2 παρ. 12,13 και 14 του ν.2349/1995 ορίστηκε ότι:
«12. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91Α) προστίθεται η περίπτωση θ’ που έχει ως εξής:
θ. Τεύχος "Προκηρύξεων ΑΣΕΠ".Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις του Ανωτάτου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την πλήρωση θέσεων σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
Α’).
13. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής το πλήρες κείµενο όλων των προκηρύξεων του Ανωτάτου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την πλήρωση θέσεων σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28Α) δηµοσιεύεται µόνο στο "Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ". Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς ανά δίµηνο.
Ειδικώς για προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ το ανωτέρω τεύχος εκδίδεται οποτεδήποτε. Με
ευθύνη του ΑΣΕΠ αντίτυπο του τεύχους αποστέλλεται σε όλες τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις και τις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στην περιοχή των οποίων προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων.
(Σηµ:Έχουν παραλειφθεί τα εδάφια από δεύτερο έως και έκτο που ήδη καταργήθηκαν µε το άρθρο 24 του
ν. 2527/1997).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την εποµένη της δηµόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του
ΑΣΕΠ στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως. Για την πρώτη προκήρυξη που θα δηµοσιευθεί βάσει των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου, η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την εποµένη της δηµόσιας
περί αυτής ανακοινώσεως του ΑΣΕΠ στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
14.Το «Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π» της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθεται στους ενδιαφερόµενους
δωρεάν. Η διάθεσή του γίνεται στις έδρες όλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τα γραφεία διάθεσης
τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Όπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία, ο Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας ορίζει έναν ή περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους, από τους υπηρετούντες στην έδρα των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη διάθεση του ανωτέρω τεύχους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του
τεύχους µε οποιονδήποτε τρόπο, από οποιονδήποτε µε σκοπό το κέρδος» (άρθρο 14 παρ.3 του
ν.2946/2001)».
Άρθρο 17
∆ιενέργεια διαγωνισµού - πίνακες επιτυχίας – ∆ιορισµός
1.«Το γραπτό διαγωνισµό διενεργεί κεντρική επιτροπή που συγκροτεί το ΑΣΕΠ από µέλη του ή πρώην µέλη
του, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οµότιµους καθηγητές
Α.Ε.Ι., µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους, ή λειτουργούς ή ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους των
νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Η κεντρική επιτροπή µπορεί να υποβοηθείται
από τοπικές, ανά νοµαρχία, επιτροπές που συγκροτούνται κατά τον ίδιο τρόπο.
Τα θέµατα καθορίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισµού και µεταδίδονται ή διαβιβάζονται
ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.
Τα γραπτά του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παρούσας παραγράφου,
βαθµολογούνται από δύο βαθµολογητές και έναν αναβαθµολογητή, όπως ορίζεται στην κανονιστική
απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Βαθµολογητές, αναβαθµολογητές ή υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζοµένων µπορεί να ορίζονται
και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούµενος
αριθµός δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές.
Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η κεντρική επιτροπή
καθορίζει τις ορθές απαντήσεις µε βάση την αρίθµηση των ερωτήσεων και η βαθµολόγηση των γραπτών
µπορεί να γίνεται µε χρήση των µέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθµολογητές
και αναβαθµολογητές.
Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται στην κανονιστική
απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, µε την οποία µπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις
αυτόµατης βαθµολόγησης.»
- Η παρ.1 (όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 14 του ν. 2266/94 και την παρ. 1
άρθρου 2 του ν. 2349/95) αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 3051/02.
- Με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν.2738/1999, ΦΕΚ Α΄180/9-9-1999 ορίστηκε ότι:

«8.α.Στις Επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 17, την παρ. 2 του άρθρου 18, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.2527/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.2190/1994, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.2527/1997, µπορεί να συµµετέχουν και πρώην µέλη του ΑΣΕΠ
ή οµότιµοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων, ιδρυµάτων ή ινστιτούτων εν ενεργεία ή
συνταξιούχοι».
2.Τα αφορώντα τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών, τη διεξαγωγή των διαγωνισµών και την επιτυχία
σε αυτούς, τον καθορισµό της εξεταστέας ύλης, λαµβανοµένων υπόψη και των προς κάλυψη αναγκών, τους
βαθµολογητές και αναβαθµολογητές, τον τρόπο βαθµολόγησης των µαθηµάτων, τη χρήση ή µη
συντελεστών επί της βαθµολογίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
που εκδίδεται µετά από πρόταση του ΑΣΕΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια
απόφαση και µε την ίδια διαδικασία καθορίζονται τα αντίστοιχα θέµατα της προφορικής εξέτασης της παρ. 3
του άρθρου 15. Για την κανονιστική απόφαση, το ΑΣΕΠ λαµβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες,
που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (π.δ. 197/1993, ΦΕΚ 71 Α’) ή τις αντίστοιχες
διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για το ανωτέρω θέµα, µε τις τροποποιήσεις και προσαρµογές που
απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
«Όταν ο διαγωνισµός του παρόντος άρθρου διεξάγεται µε το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων στα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δεν συγκροτούνται τοπικές, ανά νοµαρχία, επιτροπές, αλλά τη γενική εποπτεία και το
συντονισµό διεξαγωγής του διαγωνισµού σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και τα παραρτήµατα αυτών σε κάθε
νοµαρχιακή περιφέρεια έχει ο οικείος προϊστάµενος της ∆ιευθύνσεως ή Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Στα βαθµολογικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ µπορεί
να απασχολούνται για τη διοικητική στήριξη των κέντρων αυτών και συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι».
- Τα µέσα σε «» της παρ.2 εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2527/1997.
"Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του ΑΣΕΠ, καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής όπου απαιτείται και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, για τη διαδικασία συµµετοχής στους διαγωνισµούς, ατόµων των οποίων οι
φυσικές σωµατικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή σε αυτούς µε γραπτή διαδικασία. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να ορίζεται ως προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό η πιστοποίηση από την αρµόδια
υγειονοµική επιτροπή της φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης, για
την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί."
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2839/2000.
3. «Το ΑΣΕΠ, κατά τον καθορισµό των εξεταστέων θεµάτων, µπορεί να λαµβάνει υπόψη και τυχόν
υποδείξεις των υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων των οποίων θέσεις θα καλυφθούν µε το διαγωνισµό, ως
προς την ανάγκη εξέτασης των υποψηφίων σε συγκεκριµένα αντικείµενα (ύλη).
Το ΑΣΕΠ, επίσης, όταν ζητείται η εξέταση σε ξένη γλώσσα, µπορεί µε την προκήρυξη να ορίζει, αντί
εξέτασης, την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας µε τίτλους σπουδών από τους οποίους
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας».
- Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2527/1997.
- 4 – 5. (Οι παρ. 4 και 5 καταργήθηκαν µε το άρθρο 14 παρ. 3 εδάφιο πέµπτο του ν. 2266/1994).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση
του ΑΣΕΠ, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Ν.1256/1982 «και Ν.2470/1997», ως εκάστοτε
ισχύουν, (κατ΄ αποκοπήν) αποζηµίωση στους προέδρους, µέλη, γραµµατείς, βοηθούς γραµµατείς, ειδικούς
εισηγητές επιτροπών και σε όλους όσους µετέχουν στις διαδικασίες των διαγωνισµών.
- Οι µέσα σε «» λέξεις της παρ.6 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 7 του άρθρου 2 του
ν. 2527/1997.
- Οι µέσα σε ( ) λέξεις της παρ.6 διαγράφηκαν µε το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2367/1995.
«Για τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ η λαµβανόµενη αποζηµίωση λόγω συµµετοχής τους στις διαδικασίες διαγωνισµών
πληρώσεως θέσεων κατά τον παρόντα νόµο υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του δευτέρου άρθρου του
ν. 2216/94 (ΦΕΚ 83Α)».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2349/1995 (η ισχύς του ορίζεται
από τότε που ίσχυσε ο ν. 2190/1994).
7. Οι υποψήφιοι, που συγκεντρώνουν τη βαθµολογία της καθορισµένης βάσης και άνω, κατατάσσονται σε
πίνακες επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας.
8.«Η βαθµολογία ορίζεται µε άριστα το 100, προκειµένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες.
Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισµένη βαθµολογία ως βάση, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο,
τόσο στο συνολικό βαθµό της γραπτής εξέτασης όσο και σε ορισµένα µαθήµατα, κάτω της οποίας ο
υποψήφιος θεωρείται µη επιτυχών. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης
υποψηφίων, η βαθµολογία του γραπτού διαγωνισµού προσαυξάνεται ως ακολούθως:».
- Το πρώτο µέσα σε «» εδάφιο της παραγράφου 8, αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 2
του ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151/6-8-2004).
α. Κατά τέσσερις (4) µονάδες για διδακτορικό τίτλο σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της
θέσης.
β. Κατά δύο (2) µονάδες για µεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείµενο συναφές µε
το γνωστικό αντικείµενο της θέσης.

γ. Κατά τις πάνω από το βαθµό πέντε (5) µονάδες και κλάσµατα αυτών, µε δύο δεκαδικά ψηφία, για τίτλο
σπουδών µε άριστα το δέκα, νοουµένου πάντοτε του τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος συµµετέχει
στη διαγωνιστική διαδικασία. Για βαθµούς τίτλων σπουδών που εκφράζονται σε εικοσάβαθµη κλίµακα
γίνεται αναγωγή στη δεκάβαθµη κλίµακα.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαµβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισµένοι.
δ. Κατά µισή (0,5) µονάδα λόγω εµπειρίας ενός (1) τουλάχιστον εξαµήνου.
ε. Κατά µία (1) µονάδα λόγω εµπειρίας δύο (2) τουλάχιστον εξαµήνων.
στ. Κατά µιάµιση (1,5) µονάδα λόγω εµπειρίας τριών (3) τουλάχιστον εξαµήνων.
ζ. Κατά δύο (2) µονάδες λόγω εµπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαµήνων.
η. Κατά δυόµιση (2,5) µονάδες λόγω εµπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
θ. Κατά τρεις (3) µονάδες λόγω εµπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
ι. Κατά τριάµισι (3,5) µονάδες λόγω εµπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
ια. Κατά τέσσερις (4) µονάδες λόγω εµπειρίας έξι (6) τουλάχιστον ετών.
ιβ. Κατά πέντε (5) µονάδες λόγω εµπειρίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
ιγ. Κατά έξι (6) µονάδες λόγω εµπειρίας δέκα (10) ετών και άνω.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή
άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε
το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο
υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθείσας εµπειρίας, από την έναρξη ισχύος του Ν.
2190/1994, σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλήρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται
η σχετική προκήρυξη, είναι ίσος ή µεγαλύτερος των τεσσάρων εξαµήνων, ο αριθµός των µονάδων στο
κριτήριο της εµπειρίας προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και µόνο για τον αριθµό των
µονάδων που αντιστοιχεί σε εξάµηνα που έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. ∆εν
λαµβάνεται υπόψη χρόνος εµπειρίας που διανύθηκε βάσει συµβάσεων που καταρτίστηκαν µετά την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού. Για την εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου αυτού και της παρ. 2 του άρθρου 18 το
Υπουργείο Πολιτισµού και το Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
θεωρούνται ίδιος φορέας.
Η ίδια προσαύξηση δίδεται λόγω εµπειρίας που αποκτήθηκε σε φορείς, οι οποίοι καταργήθηκαν ή
συγχωνεύθηκαν µε άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα και η σχετική προκήρυξη αφορά στην
πλήρωση θέσεων της ίδιας ειδικότητας φορέων, στους οποίους εκχωρήθηκαν οι αρµοδιότητες των
καταργηθέντων φορέων ή προήλθαν από συγχώνευση φορέων.
Για την εφαρµογή του παρόντος ως εµπειρία που συνεπάγεται προσαύξηση στη βαθµολογία θεωρείται
επίσης εκείνη που αποκτήθηκε µε συµβάσεις έργου ή µε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράµµατα
που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων ή κοινών υπουργικών
αποφάσεων, µέσω δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύµων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η προσαύξηση του προηγούµενου εδαφίου δίδεται και στις περιπτώσεις αξιολόγησης για την πλήρωση
οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών.
«Τα τέσσερα παραπάνω εδάφια εφαρµόζονται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι θα
συµµετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2004. Ως χρόνος συµµετοχής για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου νοείται ο χρόνος
δηµοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.
Για την απόδειξη του χρόνου και του είδους της εµπειρίας του υποψηφίου, στις περιπτώσεις που για την
άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια, αρκεί η ύπαρξη της άδειας και η βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισµένος. Όταν στην ανωτέρω περίπτωση ζητείται
εξειδικευµένη εµπειρία, αυτή, αν µεν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, βεβαιώνεται µε υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας, αν δε πρόκειται για
µισθωτό, βεβαιώνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην προκήρυξη.Αν για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν
απαιτείται άδεια, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εµπειρία του υποψηφίου καθορίζονται µε την
προκήρυξη».
- Τα δύο τελευταία µέσα σε «» εδάφια της περίπτωσης ιγ΄ της παρ.8 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3320/23.02.2005 (ΦΕΚ Α΄48).
- Με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ Α΄44) ορίστηκε ότι:
« Η απαιτούµενη από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002
βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, όταν η προυπηρεσία του
υποψηφίου έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τοµέα, καταργείται για τις προκηρύξεις που εκδίδονται από την
δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής.»
ιδ. Κατά είκοσι (20) µονάδες για τους δηµότες των Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ∆ράµας, Καστοριάς,
Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων,
Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραµεθόριων περιοχών των Νοµών
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίοι δεσµεύονται να υπηρετήσουν επί
µία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του

άρθρου 14 του παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται, στον
αντίστοιχο νοµό ή νησί ή παραµεθόρια περιοχή.
ιε. Κατά δέκα (10) µονάδες για τους δηµότες δήµων ή κοινοτήτων πληθυσµού µέχρι και δέκα χιλιάδων
κατοίκων εφόσον επιθυµούν το διορισµό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήµου ή της κοινότητας του οποίου
είναι δηµότες και δεσµεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.
Μεταξύ ισοβαθµούντων υποψηφίων, η σειρά καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κανονιστική
απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
- Η παρ. 8 (που είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 και είχε τροποποιηθεί
µε την παρ. 8β΄ του άρθρου 20 του ν. 2738/1999) αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 3051/2002.
9.«Οι πίνακες επιτυχίας καταρτίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισµού, κατά κατηγορία και
κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες
ρυθµίσεις της κανονιστικής απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
- Η παρ. 9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 3 άρθρου 7 του ν. 3051/2002.
10.«Τα κείµενα των διαγωνιζοµένων στο γραπτό διαγωνισµό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή η
οποία αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρήσεων των βαθµολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει
τους πίνακες επιτυχίας και τους αποστέλλει αφενός στο ΑΣΕΠ και αφετέρου για ανάρτηση στα καταστήµατα
των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει για δηµοσίευση σε δύο
ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών ανακοίνωση µε την οποία γνωστοποιείται ότι οι πίνακες επιτυχίας
απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Κατά των πινάκων αυτών οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών που
αρχίζει από την εποµένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται για το κύρος του
διαγωνισµού και µπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόµου ή κανονισµού είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
ενστάσεως, να αποφασίσει την επανάληψή του ολικώς ή µερικώς µεταξύ των ιδίων υποψηφίων. Για
παραλείψεις ή πληµµέλειες που επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση µπορεί το ΑΣΕΠ, αντί επαναλήψεως
του διαγωνισµού, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τη συµπλήρωση ή διόρθωση των
παραλείψεων ή πληµµελειών. Οι οριστικοί πίνακες επιτυχίας αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)».
- Η παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 2527/1997.
11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν µόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
«Από τους πίνακες επιτυχίας και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σ' αυτούς, σε συνδυασµό πάντοτε και
µε τη δήλωση προτίµησής τους καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων που περιλαµβάνουν αριθµό διοριστέων
ίσο µε τον αριθµό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.Οι πίνακες διοριστέων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Απαγορεύεται ο διορισµός άλλου υποψηφίου από τον
πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται όταν
υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός «έτους» από του διορισµού τους».
- Τα άνω µέσα σε «» εδάφια προστέθηκαν της παρ.11 µε το άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 2527/1997.
- Η µέσα σε «» λέξη «έτους» αντικατέστησε τη λέξη «εξαµήνου» µε την παρ. 5 άρθρου 7 του ν.
3051/2002.
12. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται µε απόφαση του ΑΣΕΠ, κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο
πίνακα επιτυχίας σε συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα
για διορισµό.
«Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισµό, σε
περίπτωση διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού συγκεκριµένου υποψηφίου ή σε περίπτωση µη αποδοχής του
διορισµού από µέρους του διατεθέντος υποψηφίου, γνωστοποιούν τούτο αµέσως στο ΑΣΕΠ,
προκειµένου να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτηµα του φορέα για
αντικατάσταση, µετά τη συµπλήρωση «ενός (1) έτους» από την αποστολή των πινάκων διοριστέων στο
φορέα αυτόν».
- Τα ως άνω µέσα σε «» εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 8γ του ν. 2738/1999.
Η µέσα σε «» φράση «ενός (1) έτους» αντικατέστησε τη φράση «έξι (6) µηνών» µε την παρ. 5 άρθρου 7
του ν. 3051/2002.
«Η παραπάνω προθεσµία ορίζεται σε ένα έτος όταν πρόκειται για διορισµούς σε νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας,
Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και στο Ε.Κ.Α.Β.».
- Το άνω µέσα «» εδάφιο της παρ. 12 προστέθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 14 ν.2955/2001, ΦΕΚ
Α΄256/2.11.2001.
13.«Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίµησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή
περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόµενοι στον πίνακα επιτυχίας
κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά µε την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην
προκήρυξη. Αν παραµείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία µη αποδοχής διορισµού
ή κωλύµατος διορισµού, διατίθεται για διορισµό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο
οποίος έχει περιλάβει στη δήλωση προτίµησής του το συγκεκριµένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι
δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για
διορισµό, βάσει της δήλωσης προτίµησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται
από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισµό του ή κωλυθεί ο διορισµός του
λόγω ελλείψεως νόµιµης προϋποθέσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και στην

περίπτωση που κενωθούν θέσεις λόγω παραιτήσεως του διορισθέντος εντός «έτους» από του διορισµού
του».
- Η παρ. 13 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 2527/1997.
- Η µέσα σε «» λέξη της παρ.13 «έτους» αντικατέστησε τη λέξη «εξαµήνου» µε την παρ. 5 του άρθρου 7
του ν. 3051/2002.
«∆ιοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού ή παραιτήθηκε εντός έτους από
το διορισµό του αναπληρώνεται από τον επόµενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο χωρίς να
απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων.».
- Το ως άνω µέσα σε «» εδάφιο της παρ.13 προστέθηκε µε την παρ. 4 άρθρου 7 του ν. 3051/2002.
- 14. (Η παρ. 14 καταργήθηκε µε την παρ. 6 άρθρου 7 του ν. 3051/2002).
15. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη διάθεση των επιτυχόντων, κάθε υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπα καλεί
τους διατεθέντες σ' αυτό να υποβάλουν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες τα απαιτούµενα κατά τις οικείες
διατάξεις δικαιολογητικά διορισµού.
16. Ο διορισµός είναι υποχρεωτικός, πραγµατοποιείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε
υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο. ∆ιοριζόµενοι σε θέσεις ∆Ε και ΥΕ οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών
κατηγορίας ανώτερης δεν µετατάσσονται στην ανώτερη αυτή κατηγορία πριν την παρέλευση οκτώ (8) ετών
από το διορισµό τους.
«17.Υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αµετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της
σειράς εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας, η οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά,
εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωµα
εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου, στην
οποία βάσει της δήλωσης προτίµησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν
υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνίσταται µε την απόφαση διορισµού και
καταλαµβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η
προσωποπαγής θέση. Επίσης, αντί διορισµού του σε προσωποπαγή θέση, µπορεί να ζητήσει µε νέα δήλωσή
του προς το ΑΣΕΠ το διορισµό του σε κενή θέση άλλου φορέα, στον οποίο διατίθεται µε απόφαση του
Προέδρου του ΑΣΕΠ.
- Με το άρθρο 5 (Ανασύνταξη πινάκων κατάταξης υποψηφίων γραπτού διαγωνισµού ΑΣΕΠ έτους 1998) του
ν.3320/23.02.2005, ΦΕΚ Α΄ 48, ορίστηκε ότι:
«Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ.12 του
άρθρου 2 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), εφαρµόζονται για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι στο γραπτό
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ έτους 1998 έλαβαν βαθµολογία ίση ή ανώτερη της καθορισµένης βάσης, εφόσον,
µετά από υποβολή νέων συµπληρωµατικών δηλώσεων προτίµησης, κατατάσσονται βάσει νέου πανελλήνιου
πίνακα, σε σειρά διοριστέου, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν έχουν εκδικασθεί ή όχι οι
αιτήσεις ακυρώσεως που ασκήθηκαν».
18. Υποψήφιος που αποκλείστηκε από το διαγωνισµό, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του
παρόντος, εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισµού του, βάσει αµετάκλητης απόφασης διοικητικού
δικαστηρίου, δικαιούται να εξετασθεί µεµονωµένως από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του
Προέδρου του ΑΣΕΠ και εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας εφόσον έλαβε την καθορισµένη
βάση της βαθµολογίας. Αν η σειρά εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας παρέχει δικαίωµα εγγραφής του
στον πίνακα διοριστέων, εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος 17. Η παρούσα παράγραφος ισχύει
αναδροµικώς».
- Οι παράγραφοι 17 και 18 προστέθηκαν µε την παρ. 12 του άρθρου 2 Ν.2527/1997 Α΄ 206/
8.10.1997
και ισχύουν αναδροµικώς από της 8ης Απριλίου 1995, ηµεροµηνία διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισµού
έτους 1995.
-Με τις παρ. 4 και 15 του άρθρου 10 του ν.3051/2002 ορίστηκε ότι:
«4.Οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των φορέων που υπάγονται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ δηµοσιεύονται όλες στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ανεξάρτητα από τον κλάδο ή ειδικότητα του προσωπικού.
15. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 17-19 του Ν. 2190/1994 αναφέρεται η φράση «πίνακες επιτυχίας»
αυτή αντικαθίσταται µε τη φράση «πίνακες κατάταξης υποψηφίων».
-Όπου στα άρθρα 14-21 του ν.2190/1994 και τους τροποποιητικούς αυτού νόµους αναφέρεται ο όρος
«νοµαρχία» νοείται για την εφαρµογή των περί προσλήψεων διατάξεων η εδαφική περιοχή της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή του νοµαρχιακού διαµερίσµατος της ενιαίας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης»(άρθρο 20
Ν.2527/1997).
- Με την παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003 (Α΄381), ορίστηκε ότι:
«Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 7,8 και 9 του Ν.3051/2002 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν
και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 17,18 και 21 του Ν.2190/1994, αντιστοίχως, ως χρόνος
εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του
Ο.Α.Ε.∆.».
- Με το άρθρο 3 (κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων) του ν.3320/23.02.2005, ΦΕΚ Α΄ 48 ορίστηκε ότι:
Άρθρο 3

«1.Για ορισµένους κλάδους – ειδικότητες, για τους οποίους υπάρχει κατ’ έτος σηµαντικός αριθµός
προκηρυχθησόµενων θέσεων ή καλύπτουν συχνά επείγουσες ανάγκες, δηµιουργείται, µε απόφαση της
Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ «Κυλιόµενος Πίνακας Επιλαχόντων».
Στον πίνακα αυτόν εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, χωρίς τη λήψη υπόψη τυχόν πρόσθετων
προσόντων, όσοι έπονται των διοριστέων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων για
κάλυψη θέσεων µε σειρά προτεραιότητας και σε αριθµό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου –
ειδικότητας.
Ο κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων επικυρώνεται από το ΑΣΕΠ και χρησιµεύει για την άµεση πλήρωση νέων
θέσεων όµοιων κλάδων – ειδικοτήτων, µε αυτούς των οποίων θέσεις προκηρύχθηκαν, ύστερα από αίτηµα
κάλυψης θέσεων του οικείου φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη. Η επιλογή των διοριστέων στις
νέες θέσεις γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους µε απόφαση του ΑΣΕΠ
2.Η ελάσσων σύνθεση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ αποφασίζει αν το αίτηµα του φορέα για πλήρωση θέσεων
στους κλάδους – ειδικότητες για τους οποίους υπάρχουν κυλιόµενοι πίνακες επιλαχόντων, θα γίνεται
αµέσως από τους πίνακες αυτούς ή θα πρέπει οι θέσεις να περιληφθούν σε επόµενες νέες προκηρύξεις.
3.Ο κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων συµπληρώνεται µε νέους επιλαχόντες, κάθε φορά που επικυρώνεται
νέος πίνακας διοριστέων από προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας του ΑΣΕΠ, στον
οποίο περιλαµβάνονται θέσεις αντίστοιχων κλάδων – ειδικοτήτων. Οι επιλαχόντες του κυλιόµενου πίνακα,
µετά παρέλευση εννέα (9) µηνών από την εγγραφή τους σε αυτόν, διαγράφονται. Οι επιλαχόντες που
περιλαµβάνονται σε κυλιόµενο πίνακα επανακατατάσσονται κατά νέα φθίνουσα σειρά βαθµολογίας στον
πίνακα αυτόν κάθε φορά µετά τη διαγραφή παλαιών ή την ένταξη νέων επιλαχόντων.
Ο κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων λειτουργεί ανεξάρτητα από τους πίνακες που χρησιµοποιούνται στις
περιπτώσεις αναπλήρωσης.
4.Οι υποψήφιοι, καλούµενοι από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόµενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν
να δηλώσουν µε γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε
αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του ΑΣΕΠ, αν αποδέχονται τη νέα θέση ή αν προτιµούν να καλύψουν τις
θέσεις, εάν και όταν κληθούν, των αρχικών τους προτιµήσεων αν υπάρξει περίπτωση αναπλήρωσης. Η
δήλωση κατατίθεται στο ΑΣΕΠ ή αποστέλλεται σε αυτό µε συστηµένη επιστολή. Αν παραλειφθεί η ως άνω
δήλωση τεκµαίρεται αµαχήτως η µη αποδοχή της νέας θέσης του κυλιόµενου πίνακα.
5.Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, κυλιόµενοι πίνακες επιλαχόντων, για κάθε κλάδο – ειδικότητα,
θα καταρτισθούν µε βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης που περιλαµβάνουν θέσεις του εν λόγω κλάδου
– ειδικότητα και εκδόθηκαν έως εννέα (9) µήνες πριν την κατάρτισή τους».
Άρθρο 18
Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας
∆ιαδικασία - ∆ιορισµός
1.«Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ
και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται µε σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη
συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την
αποζηµίωση των µετεχόντων σε αυτήν, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν για την
πλήρωση θέσεων µε γραπτό διαγωνισµό.
Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο µπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται
δικαιολογητικά µε την αίτηση συµµετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας
γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται µόνο από υποψηφίους που περιλαµβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθµό των
θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόµενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθµό που θα
απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων.
Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα
οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.
2. Οι υποψήφιοι για διορισµό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθµιας ή
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθµολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
Α. Τίτλοι σπουδών
Τίτλος σπουδών που απαιτείται συµφώνως µε την προκήρυξη: οι µονάδες του βαθµού του τίτλου
υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόµενες µε τον αριθµό
εκατό (100).
∆εύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης για την κατηγορία
ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την
προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.
Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραµµάτων ή σεµιναρίων
επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. σε αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της θέσης: εβδοµήντα
(70) µονάδες.
∆ίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάµηνης τουλάχιστον
φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης για την

κατηγορία ∆Ε, της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την
προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: τριακόσιες (300) µονάδες.
∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: εκατόν πενήντα
(150) µονάδες.
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: πενήντα (50) µονάδες.
Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών η βαθµολογία είναι αθροιστική.
Β. Εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης
Για τους πρώτους δώδεκα µήνες: πέντε (5) µονάδες ανά µήνα.
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες: οκτώ (8) µονάδες ανά µήνα.
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες: εννέα (9) µονάδες ανά µήνα.
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες: οκτώ (8) µονάδες ανά µήνα.
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες: πέντε (5) µονάδες ανά µήνα.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή
άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε
το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο
υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας. Για την εφαρµογή των άρθρων 17 και 18 του νόµου
αυτού και για τον υπολογισµό των µονάδων στο κριτήριο της εµπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που
διανύθηκε βάσει συµβάσεων µιας µέρας.
«Η εµπειρία αυτή µπορεί να µη λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για ένα µέρος του αριθµού των
θέσεων κάθε φορέα ανά κλάδο – ειδικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 35% αυτών. Οι θέσεις αυτές θα
ορίζονται στην προκήρυξη από το ΑΣΕΠ σε συνεργασία µε τον οικείο φορέα, ανάλογα µε τις πραγµατικές
ανάγκες για ανανέωση του προσωπικού των θέσεων αυτών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, κατά τον
οργανισµό ή κανονισµό του οικείου φορέα, η εµπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού».
- Το µέσα σε «» όγδοο εδάφιο της περ. Β΄ της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 3 του άρθρου 2
ν.3260/2004, ΦΕΚ Α΄151/ 6.8.2004.
Για κλάσµα µεγαλύτερο της µισής µονάδας διατίθεται µια θέση.
«Όταν η εµπειρία προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισµού ή πρόσληψης δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
των δύο προηγούµενων εδαφίων».
- Το µέσα σε «» δέκατο εδάφιο της περ .Β΄ της παρ. 2 προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν.3146/2003, ΦΕΚ
Α΄125/23.5.2003.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε εµπειρία οι θέσεις που παραµένουν κενές καλύπτονται από
υποψηφίους χωρίς εµπειρία, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον οργανισµό ή κανονισµό του οικείου
φορέα η εµπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αποκτηθείσας εµπειρίας, από την έναρξη ισχύος του Ν. 2190/1994,
σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλήρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται η σχετική
προκήρυξη, είναι ίσος ή µεγαλύτερος των τεσσάρων εξαµήνων, ο αριθµός των µονάδων στο κριτήριο της
εµπειρίας προσαυξάνεται κατά 40% και µόνο για τον αριθµό των µονάδων που αντιστοιχεί σε εξάµηνα που
έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. ∆εν λαµβάνεται υπόψη χρόνος εµπειρίας που
διανύθηκε βάσει συµβάσεων που καταρτίστηκαν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
«Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εµπειρίας σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς ειδικότητας µε αυτή της
προκηρυσσόµενης θέσης διανύθηκε σε Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου
βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 , όπως ισχύει, ή σε
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή µεγαλύτερος των είκοσι
τεσσάρων µηνών, ο αριθµός των µονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εµπειρίας
προσαυξάνεται κατά 50%.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, προσαύξηση στη βαθµολογία για το κριτήριο της εµπειρίας
συνεπάγεται και ο χρόνος συµµετοχής σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων
ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., µέσω δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων
ή ανωνύµων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι µονάδες του χρόνου
εµπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγµατι διανυθεί σε ΚΕΠ του φορέα, στον οποίο ανήκει το ΚΕΠ του
οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55 %, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία 18
τουλάχιστον µηνών σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί».
- Τα µέσα σε «» εδάφια από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περ. Β’ της παρ. 2
αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 320/23.02.2005, ΦΕΚ Α΄ 48. Επίσης µε τις
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου ορίστηκε ότι:
«2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων οι οποίοι θα
συµµετάσχουν σε διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου βάσει προκηρύξεων που θα

εκδοθούν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και για χρόνο εµπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 µέχρι την
ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
3.Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν και στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων µε γραπτό
διαγωνισµό για την προσαύξηση των µονάδων εµπειρίας που συγκεντρώνει ο υποψήφιος βάσει των
διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ έως και ιγ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως
ισχύει.
4.Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης σύµφωνα µε το σύστηµα προσλήψεων προσωπικού του
ν.2190/1994, όπως ισχύει, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης
διατάξεων».
Γ. Γνώση ξένης γλώσσας
α) Για άριστη γνώση: εβδοµήντα (70) µονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) µονάδες, γ) για
καλή γνώση: τριάντα (30) µονάδες, δ) για µέτρια γνώση (µόνο όταν αυτή απαιτείται από την προκήρυξη):
δέκα (10) µονάδες.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθµολογία είναι αθροιστική.
∆. Εντοπιότητα
Για τους δηµότες δήµου ή κοινότητας πληθυσµού µέχρι και δέκα χιλιάδες κατοίκους, εφόσον επιθυµούν το
διορισµό τους σε θέσεις του δήµου ή της κοινότητας του οποίου είναι δηµότες ή σε θέσεις δηµοτικής ή
κοινοτικής επιχείρησης ή νοµικού προσώπου ή ιδρύµατός τους και δεσµεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές
επί µία τουλάχιστον δεκαετία: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.
Ο τελικός βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα όλων των µονάδων που λαµβάνει ο
υποψήφιος σύµφωνα µε καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.
«Μεταξύ των ισοβαθµούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος
σπουδών) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος
τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός
της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο βαθµό στην ειδική γραπτή
δοκιµασία, η οποία προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο. Και αν και αυτός συµπίπτει, προηγείται αυτός
που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συµπίπτει
προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα
παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την
κατάρτιση των οριστικών πινάκων».
- Τα µέσα σε «» εδάφια της περ. ∆΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν.3260/2004,ΦΕΚ Α 151/ 6.8.2004.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι.
Για την απόδειξη της εµπειρίας και της γνώσης ξένης γλώσσας εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Π.∆.
50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Όταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τοµέα, απαιτείται προσθέτως και
βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθείσας εργασίας. (Για την απόδειξη του είδους
της παρασχεθείσας εργασίας µε σύµβαση έργου στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των
σχετικών συµβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών).
«Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 ισχύουν και για
την εφαρµογή αυτού του άρθρου».
- Το µέσα σε ( ) εδάφιο της περ. ∆΄ της παρ. 2 καταργήθηκε και στη θέση του τέθηκε το άνω µέσα σε «»
εδάφιο µε την παρ. 4 άρθρο 2 ν.3260/2004,ΦΕΚ Α 151/ 6.8.2004.
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που
συγκεντρώνουν σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου αυτής οι δηµότες που είναι και µόνιµοι κάτοικοι
των δήµων ή κοινοτήτων των νοµών ή των νησιών ή των παραµεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην
περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 και ακολουθούν οι δηµότες των ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι
ανωτέρω επιθυµούν το διορισµό τους σε θέσεις υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων της
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο
νοµό ή νησί ή παραµεθόριο περιοχή και δεσµεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί µία τουλάχιστον δεκαετία.
«Ε. Συνέντευξη
Η συνέντευξη διενεργείται από τριµελή επιτροπή του ΑΣΕΠ ή του οικείου φορέα στις περιπτώσεις που η
διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο τον φορέα. Τα µέλη της επιτροπής συνέντευξης ορίζονται από το ΑΣΕΠ ή
τον οικείο φορέα αντιστοίχως, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, από πρόσωπα που έχουν την
ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εµπειρίας τους να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του
υποψηφίου και µπορεί να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δηµοσίου τοµέα εν ενεργεία ή µη ή και ιδιώτες
ειδικοί επιστήµονες. Ο πρόεδρος της επιτροπής συνέντευξης του οικείου φορέα και το ένα µέλος ορίζονται
από το ΑΣΕΠ. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονοµάτων των µελών της επιτροπής συνέντευξης πριν
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Η συνέντευξη διενεργείται µε τους υποψηφίους που περιλαµβάνονται στον πίνακα κατάταξης που
διαµορφώνεται βάσει των προηγούµενων κριτηρίων Α έως και ∆. Ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται
σε συνέντευξη ισούται µε τον αριθµό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόµενοι µε συντελεστή
1,3. Αν προκύπτει κλασµατικός αριθµός, στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα. Αν οι θέσεις

είναι µέχρι πέντε, καλείται σε συνέντευξη αριθµός υποψηφίων διπλάσιος του αριθµού των θέσεων. Η
συνέντευξη βαθµολογείται µε συντελεστή που κυµαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της βαθµολογίας που ο
υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτήρια Α έως και ∆.
Στις διαδικασίες πρόσληψης που διεξάγει το ΑΣΕΠ συνέντευξη διενεργείται µόνον όταν τη ζητήσει ο οικείος
φορέας µε το αίτηµά του προς το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και η διενέργεια της
συνέντευξης αναφέρεται απαραιτήτως στην προκήρυξη. Όταν η διαδικασία πρόσληψης διενεργεί ο ίδιος ο
φορέας, οι κλάδοι ή ειδικότητες για τις οποίες θα διενεργηθεί συνέντευξη πρέπει να ορίζονται στη
προκήρυξη. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το ΑΣΕΠ µπορεί µε απόφασή του να αποκλείει τη διενέργεια
συνέντευξης.
Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να
ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, µε τα οποία συνδέεται αµέσως η θέση που πρόκειται να
καταλάβει.
Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η παρ. 6 του άρθρου 17, όπως ισχύει, εφαρµόζεται και για τις επιτροπές συνέντευξης».
- Η περ. Ε΄ της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3320/23.02.2005, ΦΕΚ Α΄ 48.
Επίσης µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι:
«Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν τρείς (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση της
προβλεπόµενης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
3. Η κατά το παρόν άρθρο αξιολόγηση των υποψηφίων µπορεί να συµπληρώνεται για όλους ή ορισµένους
κλάδους ή ειδικότητες µε ειδική γραπτή δοκιµασία (test), κατά την οποία εξετάζονται και βαθµολογούνται οι
γενικότερες και πρακτικές γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες (αριθµητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και
αντίληψης) των υποψηφίων. Η ειδική αυτή γραπτή δοκιµασία γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
ανεξάρτητα από την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται
στο ΑΣΕΠ αρχείο µε το ονοµατεπώνυµο και τη βαθµολογία κάθε συµµετέχοντος, η οποία λαµβάνεται υπόψη
σε κάθε περίπτωση που αυτός συµµετέχει σε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
«Η βαθµολογία της ειδικής γραπτής δοκιµασίας πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή τρία (3) και προσαυξάνει
αντιστοίχως τη συνολική βαθµολογία του υποψηφίου»
- Το τέταρτο µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν.3320/ 23.02.2005 (ΦΕΚ Α΄ 48).
Ο βαθµός της ειδικής γραπτής εξέτασης ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοση των αποτελεσµάτων.
Η οργάνωση της ειδικής γραπτής δοκιµασίας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το συντελεστή
βαρύτητας και το περιεχόµενο της εξέτασης καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου
17 του παρόντος νόµου.
4. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις ή από τον οργανισµό ή κανονισµό των οικείων φορέων ή από την
προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ορίζεται συγκεκριµένη προϋπόθεση διορισµού, ο υποψήφιος που δεν
έχει την απαιτούµενη προϋπόθεση δεν διορίζεται ανεξάρτητα από τη συνολική βαθµολογία του.
«Γ. Ειδικώς για τη ∆.Ε.Η. για τις θέσεις διοικητικού ή µη προσωπικού όλων των κατηγοριών, των
λιγνιτωρυχείων, των σταθµών παραγωγής (ΑΗΣ και ΗΥΣ) και των αυτόνοµων και τοπικών σταθµών
παραγωγής (ΑΣΠ και ΤΣΠ) των νησιών, προτάσσονται κατά κατηγορία θέσεων οι υποψήφιοι που είναι
µόνιµοι κάτοικοι του αντίστοιχου δήµου ή κοινότητας, στην περιοχή του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο
σταθµός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο, εφόσον δηλώσουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί
δεκαετία τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της οποίας αποκλείεται οποιαδήποτε µετάθεση ή µετάταξη ή
απόσπαση.
Αν η εγκατάσταση του σταθµού παραγωγής ή του λιγνιτωρυχείου εκτείνεται σε πλείονες δήµους ή και
κοινότητες γίνεται αναλογική κατανοµή του αριθµού των προσλαµβανοµένων, στους δήµους ή τις
κοινότητες, µε κριτήριο την έκταση που απαλλοτριώθηκε για την εγκατάσταση του σταθµού παραγωγής ή
του λιγνιτωρυχείου. Αν δεν κηρύχθηκε απαλλοτρίωση, γίνεται αναλογική κατανοµή στους δήµους ή και τις
κοινότητες στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο µε
βάση τον πληθυσµό τους.
(Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης
καθορίζονται οι περιοχές και οι Ο.Τ.Α. στους οποίους θεωρείται ότι είναι εγκατεστηµένος κάθε σταθµός
παραγωγής και κάθε λιγνιτωρυχείο και ρυθµίζονται ο τρόπος κατανοµής των θέσεων στους δήµους ή και τις
κοινότητες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης).
- Το µέσα σε ( ) εδάφιο της υποπαραγράφου Γ καταργήθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 2965/2001. Με την ίδια
διάταξη προστέθηκαν και τα επόµενα εδάφια της υποπαραγράφου Γ΄.
«Όπου αναφέρεται κοινότητα θεωρείται το τοπικό διαµέρισµα του δήµου και προτάσσεται αυτού.
Ειδικότερα για τα λιγνιτωρυχεία, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι των τοπικών
διαµερισµάτων των δήµων της περιοχής, όπου είναι εγκατεστηµένο το ορυχείο και η κατανοµή των θέσεων
γίνεται αναλογικά µε βάση τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις σε κάθε τοπικό διαµέρισµα ως εξής:
Οι εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν µέχρι το έτος 1990, λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της κατανοµής
του αριθµού των προσλαµβανοµένων κατά ποσοστό 50%, ενώ οι εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν µετά το
έτος 1990 λαµβάνονται υπόψη στο ακέραιο.
Ειδικά για τα τοπικά διαµερίσµατα που βρίσκονται σε διαδικασία µετεγκατάστασης ή στα οποία διανοίγεται
νέο ορυχείο, µετά το 1990, το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου διπλασιάζεται για περίοδο 5

ετών από την ηµεροµηνία συντέλεσης της σχετικής απαλλοτρίωσης. Μετά την παρέλευση της περιόδου
αυτής ισχύουν τα ποσοστά του προηγούµενου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης».
- Η µέσα σε «» υποπαράγραφος Γ΄ που προστέθηκε µε το άρθρο τέταρτο του ν.2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α΄)
και αφορά προσλήψεις προσωπικού της ∆.Ε.Η. σε λιγνιτωρυχεία και σταθµούς παραγωγής, διατηρείται σε
ισχύ ως αυτοτελής διάταξη µε την παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3051/2002, ΦΕΚ Α΄ 220/ 20.09.2002.
5. Όπου από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισµού διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε ορισµένη εµπειρία, η οικεία υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο, µε το προς το
ΑΣΕΠ αίτηµά τους για προκήρυξη θέσεων κατά το παρόν άρθρο καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας
µεταξύ των ανωτέρω δύο κατηγοριών προσόντων.
6. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθµολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α. Αριθµός τέκνων:
Εκατό (100) µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) µονάδες για καθένα
από τα επόµενα ανήλικα τέκνα. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας τριακόσιες (300)
µονάδες.
β. Χρόνος ανεργίας:
Για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά πενήντα (50) µονάδες.
γ. Χρόνος εµπειρίας:
Εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος.
δ. Ηλικία:
Για ηλικία έως 24 ετών πενήντα (50) µονάδες.
Για ηλικία άνω των 24 ετών έως 30 ετών εβδοµήντα πέντε (75) µονάδες.
ε. Εντοπιότητα:
Εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην περίπτωση ∆΄ της παραγράφου 2 του παρόντος.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στο συνολικό βαθµό προηγείται αυτός που έχει περισσότερες µονάδες
στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο
και ούτω καθεξής. Αν πάλι ισοβαθµούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου και
µεταξύ αυτών αυτός που έχει το µεγαλύτερο βαθµό.»
- Οι παρ.1 έως και 6 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν.3051/2002, το άρθρο 12 Ν.3146/2003, και το άρθρο 2 παρ. 3, 4 και 5 του ν.3260/ 2004.
7. Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ή κανονισµούς, µπορεί για
ορισµένες ειδικότητες συγκεκριµένων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη
πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτηµα του οικείου φορέα και σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ
«Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, κατά το παρόν άρθρο, ο οικείος
φορέας µπορεί να ζητήσει από το ΑΣΕΠ επιπροσθέτως τη διενέργεια:
α) πρακτικής δοκιµασίας ή β) εξέτασης των υποψηφίων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων
κατάλληλων συσκευών ή γ) και των δύο. Για το αίτηµα αποφασίζει το ΑΣΕΠ. Τα ανωτέρω πρέπει να
προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η δοκιµασία ή η εξέταση διεξάγεται από ειδική τριµελή τουλάχιστον
επιτροπή, στην οποία µετέχουν ένα µέλος του ΑΣΕΠ ή πρώην µέλος του ΑΣΕΠ και ειδικοί επιστήµονες ή
τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από
τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσµατα της
πρακτικής δοκιµασίας και εξέτασης στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία µε αιτιολογηµένη απόφασή της
αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούµενη καταλληλότητα για τη συγκεκριµένη θέση. Η
δοκιµασία ή η εξέταση γίνεται µετά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα προτεραιότητας µεταξύ όσων
περιλαµβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισµένοι, µέχρις ότου καλυφθούν όλες
οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί».
- Τα µέσα σε «» εδάφια της παρ.7 προστέθηκαν από την παρ. 9α του άρθρου 20 του ν.2738/1999.
- Με την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν.3051/2002 ορίστηκε ότι:
«10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισµών ή κανονισµών των οικείων φορέων, η
γνώση
ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισµού µπορεί να καθορίζονται µε τη σχετική
προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα».
8. (Η παρ. 8 καταργήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3051/2002, ΦΕΚ Α΄ 220/20-9-2002 έναρξη
ισχύος τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του ν.3051/2002 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).
9.Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του παρόντος άρθρου, αναρτώνται στην έδρα της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να λάβει γνώση της αιτιολογίας µε την οποία
καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας τόσο του ίδιου όσο και των συνυποψηφίων του. Η αιτιολογία αυτή
συνίσταται στην παράθεση στον οικείο πίνακα προτεραιότητας των στοιχείων και κριτηρίων, µε βάση τα
οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας κάθε υποψηφίου.
«Οι διατάξεις της παρ. 10, πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής και των παραγράφων 11 -18 του άρθρου 17,
εφαρµόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 20 παρ. 9β του ν. 2738/1999.
10. Οι διοριζόµενοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 (παλιννοστούντες Πόντιοι
οµογενείς) της παρ. 8 του άρθρου 17 και των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου (µόνιµοι κάτοικοι των

νοµών της Θράκης και των νησιών των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, Κυκλάδων, Καβάλας και
∆ωδεκανήσου), οι οποίοι αναλαµβάνουν µε δήλωσή τους την υποχρέωση παραµονής τους επί ορισµένο
χρονικό διάστηµα στον τόπο διορισµού τους, δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της αντίστοιχης
περιοχής πριν συµπληρωθεί ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής τους σε αυτή. Κάθε πράξη µετάθεσης ή
απόσπασής τους, χωρίς καµία εξαίρεση, είναι αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα. Η
απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση εισαγωγής
υπαλλήλου στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
- 11-12 (Οι παρ. 11 και 12 καταργήθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 8 ν.3051/2002, ΦΕΚ Α΄ /20.9.2002,
έναρξη ισχύος (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του ν.3051 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).
13. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται από πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας που περιέχει όλα τα
γεγονότα, των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του
πολυτέκνου ή από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
14. Η αντιστοιχία της βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
της αλλοδαπής προς τη βαθµολογική κλίµακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής
καθορίζεται από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε., αντίστοιχα, και µπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις
ισοτιµιών που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθµολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισµούς, τα ανωτέρω
όργανα καθορίζουν τη βαθµολογική αντιστοιχία κατ' εκτίµηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του
οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον
κατώτατο βαθµό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
«Η κατά το πρώτο εδάφιο βαθµολογική αντιστοιχία εξευρίσκεται βάσει των στοιχείων µε τα οποία
καθορίζεται ο βαθµός του τίτλου σπουδών του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι., τα οποία υποχρεούται να
προσκοµίζει ο αιτών τη βαθµολογική αντιστοιχία».
- Το ως άνω µέσα σε «» εδάφιο της παρ.14 προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 18β του ν. 2738/1999.
15. Η απόδειξη της µόνιµης κατοικίας γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 17 του παρόντος».
- Το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν.2225/1994, το άρθρο 1του ν
2247/1994 την παρ.3 του άρθρου 14 του ν.2266/1994 και το άρθρο 2 παρ.4 του ν. 2349/1995
αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 ΦΕΚ Α’ 206/8-10-1997.
«16. Η πλήρωση οργανικών θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ή η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
µεγαλύτερης του έτους, όπου τέτοιες συµβάσεις προβλέπονται ρητώς, γίνεται σε κάθε περίπτωση µε τη
διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου αυτού, εκτός αν πρόκειται για θέσεις ή προσλήψεις ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού, οπότε εφαρµόζεται το άρθρο 19 του νόµου αυτού.
17.Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, που διορίστηκαν µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των
φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, πριν παρέλθει πενταετία από την
ηµεροµηνία διορισµού τους».
- Οι παρ. 16 και 17 προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 10α του ν. 2738/ 1999. Η παρ. 17 αντικαταστάθηκε
ως άνω µε την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000.
- 18-20 (Οι παρ.18-20, οι οποίες είχαν προστεθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.2839/2000, ΦΕΚ
Α΄196 /12.9.2000, καταργήθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3051/2002, ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002.
έναρξη ισχύος (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του ν.3051/ 2002 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).
- Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.2247/1994 ορίστηκε ότι:
«Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό ορίζεται το 40ο έτος της ηλικίας.
Τυχόν ευνοϊκότερες, ως προς το όριο ηλικίας ειδικές διατάξεις δεν θίγονται».
- Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ν.2527/1997 ορίστηκε ότι:
«2.Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού κατά παρέκκλιση του ν.
2190/1994 καταργούνται.
3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στους φορείς που υπάγονται στις ειδικές ρυθµίσεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
Για την πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από τους φορείς αυτούς, το ανώτατο όριο ηλικίας
πρόσληψης είναι το καθοριζόµενο από τον κανονισµό τους και εάν δεν υπάρχει κανονισµός, το
καθοριζόµενο από τον οικείο φορέα στην προκήρυξη».
- (Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2527/1997 προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 11ε του
ν.2738/1999).
- Με την παρ. 10β του άρθρου 20 του ν.2738/1999 ορίστηκε ότι:
«Η πρόσληψη προσωπικού που εµπίπτει στην παρ. 16 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 από τους φορείς
που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
τελευταία αυτή παράγραφο, µε επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει»
- Με τις παρ.2,3,5, και 15 του άρθρου 10 του ν.3051/2002 ορίστηκε ότι:
«2.Τα προβλεπόµενα παράβολα υποβολής αίτησης (άρθρο 16 παρ. 6 του ν.2190/1994) και ένστασης
(άρθρο 7 παρ. 4 του ν.2527/1997) ορίζονται σε πέντε (5) και είκοσι πέντε (25) ευρώ, αντιστοίχως, και
ισχύουν και για τις διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης των φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ.
3. Η αµοιβή των µελών των επιτροπών επιλογής των φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών».

5.Οι φορείς που υπάγονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 προσλαµβάνουν
και το µη
διοικητικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ ∆Ε, ΥΕ) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18
του Ν. 2190/1994.
15.Όπου στις διατάξεις των άρθρων 17-19 του ν.2190/1994φ αναφέρεται η φράση «πίνακες επιτυχίας»
αυτή αντικαθίστανται µε τη φράση « πίνακες κατάταξης υποψηφίων».
- Με την παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ Α΄ 281) ορίστηκε ότι:
«Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 7,8 και 9 του ν. 3051/2002 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν
και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 17,18 και 21 του ν.2190/1994, αντιστοίχως, ως χρόνος
εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του
Ο.Α.Ε.∆.».
Άρθρο 19
Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία
1 «Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του
Συντάγµατος ή αντίστοιχου επιστηµονικού προσωπικού των Ν.Π.Ι.∆. της παρ. 1 του άρθρου 14 του
παρόντος και την υποβολή των αιτήσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16,
εξαιρουµένων εκείνων που η εφαρµογή τους προϋποθέτει διαγωνισµό.
2. Η επιλογή του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού γίνεται ύστερα από εκτίµηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, λαµβανοµένων υπόψη και των τίτλων σπουδών, «από τριµελή ή
πενταµελή επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά µε απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ».
- Η µέσα σε «» φράση της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 11 άρθρου 20 ν.2738/1999 (ΦΕΚ
Α΄180/9.9.1999). Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.3.1999.
Η εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει
καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριµένης θέσης. Για τον σκοπό αυτό η
επιτροπή µπορεί να προβαίνει και σε δηµόσια συνέντευξη µε τους υποψηφίους.
- Με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ Α΄180/9.9.1999), ορίστηκε ότι:
«8.α. Στις Επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 17, την παρ. 2 του άρθρου 18, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.2527/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.2190/1994, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.2527/1997, µπορεί να συµµετέχουν και πρώην µέλη του ΑΣΕΠ
ή οµότιτλοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων, ιδρυµάτων ή ινστιτούτων εν ενεργεία ή
συνταξιούχοι».
3. «Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δύο (2) µέλη ή διατελέσαντα µέλη του ΑΣΕΠ, από τα οποία το ένα
ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) οποιασδήποτε βαθµίδας καθηγητές ή οµότιµους καθηγητές Α.Ε.Ι. του
αντίστοιχου αντικειµένου και έναν (1) ειδικό επιστήµονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νοµικού
προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Όταν η Επιτροπή είναι τριµελής, αποτελείται από ένα
(1) µέλος ή πρώην µέλος του ΑΣΕΠ που ορίζεται Πρόεδρος αυτής, έναν (1) οποιασδήποτε βαθµίδας
καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή Α.Ε.Ι. του αντίστοιχου αντικειµένου και έναν (1) ειδικό επιστήµονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου. Ένα από
τα µέλη της Επιτροπής ορίζεται εισηγητής µε απόφαση του Προέδρου της. Με όµοια απόφαση ορίζονται
µέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή από υπαλλήλους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ΑΣΕΠ ή άλλων
υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14, κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος Α.Ε.Ι., καθώς
και από προσωπικό ερευνητικών προγραµµάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει
πτυχίο Α.Ε.Ι. Ο Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Προέδρου της
από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του ΑΣΕΠ ή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης».
- Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.11του άρθρου 20 ν.2738/1999,ΦΕΚ Α΄180/9.9.1999.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.3.1999.
4. Τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται:
α) από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, καθόσον αφορά τα µέλη του,
β) «από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ καθόσον αφορά στους καθηγητές Α.Ε.Ι. και τους ερευνητές µε βάση
πίνακα που αποστέλλεται από τους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. και τους προέδρους των ερευνητικών κέντρων,
ιδρυµάτων ή ινστιτούτων και περιλαµβάνει τους, κατά γνωστικό αντικείµενο, εν ενεργεία και οµότιµους
καθηγητές και ερευνητές, αντιστοίχως. Αν οι ανωτέρω δεν αποστείλουν σχετικό πίνακα µέσα σε ένα (1)
µήνα από την περιέλευση σε αυτούς του αιτήµατος του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ορίζονται από τον Πρόεδρο
του ΑΣΕΠ, µετά από δήλωση των οικείων καθηγητών ή ερευνητών, ότι αποδέχονται τον ορισµό τους ως
µελών της Επιτροπής της παραγράφου 3» και
γ) από τον προϊστάµενο της οικείας αρχής ή το µονοµελές όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του διοικητικού του συµβουλίου, ύστερα από αίτηµα
του Προέδρου του ΑΣΕΠ, καθόσον αφορά τον ειδικό επιστήµονα.
- Η µέσα σε «» περ. β΄ της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 11γ΄ του άρθρου 20 του
ν.2738/1999, ΦΕΚ Α΄ 180.
5. Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες
επιτυχίας µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και µεταπτυχιακούς, τη βαθµολογία των τίτλων αυτών,
τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εµπειρία, τις επιστηµονικές εργασίες και άλλες συναφείς
δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισµα που αποκοµίζει από την ατοµική συνέντευξη, την
οποία πραγµατοποιεί µε καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε

ενιαίως είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίµηση των προσόντων των υποψηφίων,
αποκλειοµένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόµενων σταδίων».
6.Οι πίνακες επιτυχίας αναρτώνται στα καταστήµατα των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι
διατάξεις των παρ. 6 και 9 του τέταρτου, πέµπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 10, οι διατάξεις των παρ. 11 15, του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 και οι διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 17 εφαρµόζονται
αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ασκήσουν ένσταση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νοµιµότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίµηση της
επιτροπής. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ και κατά την εκδίκασή της δεν µετέχουν τα µέλη του
ΑΣΕΠ που συµµετείχαν στην επιτροπή επιλογής του παρόντος άρθρου.
- Με την παρ. 15 άρθρο 10 του ν.3051/2002, ΦΕΚ Α΄ 220, ορίστηκε ότι:
«Όπου στις διατάξεις των άρθρων 17-19 του ν.2190/1994 αναφέρεται η φράση «πίνακες επιτυχίας» αυτή
αντικαθίστανται µε τη φράση «πίνακες κατάταξης υποψηφίων».
- Με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.2527/1997 ορίστηκε ότι:
«Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως εκάστοτε ισχύει, ασκούνται µε
κατάθεσή τους στο ΑΣΕΠ ή αποστέλλονται σε αυτό ταχυδροµικώς επί αποδείξει.Για την υποβολή της
ένστασης απαιτείται η καταβολή στο δηµόσιο ταµείο παραβόλου πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών, το οποίο
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Αναπροσαρµογή του παραβόλου γίνεται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών. Ενστάσεις που δεν
συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου δεν εξετάζονται. Η διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου ισχύει µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι επί των ενστάσεων
αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτικώς εκτελεστές. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του
ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2225/94 εφαρµόζεται και εν
προκειµένω».
- Με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3051/2002 ορίστηκε ότι:
«2 Τα προβλεπόµενα παράβολα υποβολής αίτησης (άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 2190/1994) και ένστασης
(άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2527/1997) ορίζονται σε πέντε (5) και είκοσι πέντε (25) ευρώ, αντιστοίχως, και
ισχύουν και για τις διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης των φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ».
7. Η πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο».
-Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 άρθρο 4 ν.2527/1997 ΦΕΚ Α΄ 206/8.10.1997. Με τις
παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι:
«2.Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού κατά παρέκκλιση του
ν.2190/1994 καταργούνται.
3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στους φορείς που υπάγονται τις ειδικές ρυθµίσεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου».
«8. Όταν για την πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ορίζεται ως πρόσθετο προσόν ορισµένη
εµπειρία, το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης µπορεί να καθορίζεται στην προκήρυξη, µε πρόταση του
οικείου φορέα, αυξηµένο κατά τα έτη της απαιτούµενης εµπειρίας και πάντως όχι πέραν των πέντε (5)
ετών».
- Η παρ. 8 προστέθηκε µε την παρ. 10 άρθρο 20 ν.2738/1999, ΦΕΚ Α΄ 180/9.9.1999.
- Όπου στα άρθρα 14-21 του ν.2190/1994 και τους τροποποιητικούς αυτού νόµους αναφέρεται ο όρος
«νοµαρχία» νοείται για την εφαρµογή των περί προσλήψεων διατάξεων η εδαφική περιοχή της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή του νοµαρχιακού διαµερίσµατος της ενιαίας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης» (άρθρο 20
ν.2527/1997).
Άρθρο 20
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 103
παρ. 2 του Συντάγµατος από τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α., «καθώς και από όλα τα
υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος νόµου» για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων
κι επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς, πληµµύρες,
παγετούς και πυρκαγιές. Για την αντιµετώπιση όµοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία
προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νοµός ή
συγκεκριµένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
- Η µέσα σε «» φράση της παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2349/1995.
2. "Η διάρκεια της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την επέλευση του
γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης" Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης
παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύµβασης ή σύναψη νέας σύµβασης ή µετατροπή σε
σύµβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
-Το πρώτο µέσα σε «» εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α΄41).
-Βλέπε άρθρο 103, παρ. 8 του αναθεωρηµένου Συντάγµατος (18 Απριλίου 2001).
3. Αν βασίµως εκτιµάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισµό θα συνεχισθούν και πέραν του
«οκταµήνου», η αρµόδια αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες προ
της λήξεως του οκταµήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισµένου χρόνου, τηρουµένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του παρόντος νόµου,
για αριθµό και διάρκεια που εγκρίνει ο γενικός γραµµατέας της οικείας περιφέρειας. Στους πίνακες που
απαρτίζονται σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 21 µπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες µε
σύµβαση της παρ. 2 του παρόντος.
- Η µέσα σε «» λέξη «οκταµήνου» αντικατέστησε τη λέξη «τετραµήνου» µε το άρθρο 38 παρ. 2 του ν.
2800/2000.
- Με την παρ.3 του άρθρου 38 του ν.2800/2000 ορίστηκε ότι:
«3.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και για το προσωπικό που προσλήφθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, για την αποκατάσταση των ζηµιών από τους σεισµούς της
7.9.1999. Οι συµβάσεις των ανωτέρω δύναται να ανανεωθούν από τότε που έληξαν, µέχρι συµπληρώσεως
οκτώ (8) µηνών από την κήρυξη κατάστασης ανάγκης».
4. Το ΑΣΕΠ ασκεί κατά την παρ.1β του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδροµή
των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού κατά το παρόν άρθρο όσο και ως προς την τήρηση των
διατάξεων των παρ. 2 και 3 αυτού.
- Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2130/1993 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 22
ν.3274/2004 ορίστηκε ότι:
«1.Για τις έκτακτες ανάγκες έργων, που εκτελούνται µε αυτεπιστασία, από δήµους και κοινότητες, τους
συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαρκούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά
ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική
µελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58
του Π.∆. 609/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον διαπιστώνεται µε ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το
προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται µε απόφαση του
δηµάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσµου ή του εξαρτηµένου νοµικού
προσώπου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα
ανανέωσης. Για την ανωτέρω πρόσληψη εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του
ν.3146/2003. Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του
ν.2190/1994».
-Όπου στα άρθρα 14-21 του ν.2190/1994 και τους τροποποιητικούς αυτού νόµους αναφέρεται ο όρος
«νοµαρχία» νοείται για την εφαρµογή των περί προσλήψεων διατάξεων η εδαφική περιοχή της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή του νοµαρχιακού διαµερίσµατος της ενιαίας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης» (άρθρο 20
ν.2527/1997).
Άρθρο 21
Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών
αναγκών
1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου
επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για
αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες
µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για
αντιµετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή
κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες για το ίδιο
άτοµο. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή σε σύµβαση
αορίστου χρόνου είναι άκυρες.
«Ο υπολογισµός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης
για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 20 παρ. 12α του ν. 2738/1999.
(Το εδάφιο είχε προστεθεί µε το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2527/1997).
«O υπολογισµός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκάµηνου, ειδικά για την Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε. και τις
θυγατρικές της, γίνεται µε αφετηρία την ηµέρα πρόσληψης του προσωπικού τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 18 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου».
Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε την περ. γ΄ της παρ. 7 του πρώτου άρθρου του ν.
2602/1998 (ΦΕΚ Α΄ 83).
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«Σε κάθε περίπτωση µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που έχουν οκτώ
(8) µήνες απασχόληση µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί
κατατάσσονται στους συντασσόµενους πίνακες µετά τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν
καλύψει οκτώ (8) µήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών και
προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούµενου αριθµού
προσλήψεων από τους προηγούµενους υποψηφίους».
- Τα µέσα σε «» εδάφια της παρ.2 προστέθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 2 ν.3260/2004,ΦΕΚ
Α΄151/ 6.8.2004.
3. Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή
επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων
τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς
«ή από συµβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση εστιατορίων,
αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής» επιτρέπεται η διάρκεια των συµβάσεων να είναι
µέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράµµατος ή έργου ή
την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως
συµβάσεων αορίστου χρόνου.
- Οι µέσα σε «» λέξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 προστέθηκαν µε το άρθρο 20 παρ.12β
του ν. 2738/1999.
Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3, καταργήθηκαν µε το άρθρο 24 παρ. 1α του ν.
2527/1997.
- Με το άρθρο 14 παρ. 15 εδάφιο πρώτο του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 είναι ότι
υπάγεται σε αυτό και το προσωπικό που απασχολείται µε το σχεδιασµό ή την παρακολούθηση
των αναφερόµενων στο ίδιο εδάφιο προγραµµάτων ή έργων συνδεόµενων αποκλειστικά µε το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης».
«Κατ' εξαίρεση, επίσης, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου για περιοδική
απασχόληση προσωπικού σχολείων και εκπαιδευτηρίων του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων
του άρθρου 14 παρ. 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού, µπορεί να είναι ίση
µε την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του οικείου σχολείου ή
εκπαιδευτηρίου, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων
αορίστου χρόνου».
-Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 12γ του ν. 2738/1999.
- Με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/1997 Α΄ 206 ορίστηκε ότι:
«8.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21
του ν.2190/1994».
«Ειδικώς, το επιστηµονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραµµάτων,
τα οποία χρηµατοδοτούνται µέσω των ειδικών λογαριασµών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών
Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται µε την
εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραµµάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.∆.,
προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστηµονικού προσωπικού. Η επιλογή
γίνεται από πενταµελή επιτροπή ειδικών επιστηµόνων που συγκροτείται µε την ευθύνη της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι, του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων
2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή
αυτή αναρτώνται στο κατάστηµα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και
των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π, αυτεπαγγέλτως ή κατ΄ ένσταση υποψηφίων και
µόνο για λόγους νοµιµότητας, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των τριών τελευταίων
εδαφίων της παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19.Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του
προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται µέσω των ειδικών λογαριασµών των Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών
Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, προσλαµβάνεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή του τρίτου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997».
- Τα µέσα σε «»εδάφια της παρ.3 προστέθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 11 ν.2640/1998 (ΦΕΚ
Α΄206/ 3.9.1998).
4.Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την
καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συµπλήρωσε την κατά τις προηγούµενες παραγράφους
διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.
5.«Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια όργανα, που ενεργούν κατά παράβαση των
παραγράφων 1 - 4, 8, 9 και 15 του παρόντος άρθρου, διώκονται για παράβαση καθήκοντος
κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέµπονται υποχρεωτικά στην
αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία».
- Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 8 παρ. 10 περ. ε΄ του ν. 2225/1994.
6.«Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, να µην έχει υπερβεί το 65ο έτος και να µην έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.2683/1999), µε επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του ν.
2207/1994».
- Το πρώτο µέσα σε «» εδάφιο της παραγράφου 6 (που είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 8 παρ.
10 περ. στ΄ του ν. 2225/1994) αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 5 παρ. 1 του ν.
2527/1997.
Ειδικές διατάξεις ή κανονισµοί προσωπικού, που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου και προβλέπουν κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης µικρότερο του 18ου έτους,
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διατηρούνται σε ισχύ. Ειδικώς, για προσωπικό αντιµετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων,
κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συµπληρωµένο.
«Με την κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου ανακοίνωση µπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο
ηλικίας πρόσληψης µικρότερο του 60ού έτους, ανάλογα µε το είδος των εργασιών για τις οποίες
γίνεται η πρόσληψη».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 10 περ. στ΄ του ν.
2225/1994.
- Με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.2207/1994 ορίστηκε ότι:
«Τα κωλύµατα διορισµού σε δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., υπηρεσίες δήµων και κοινοτήτων,
που οφείλονται σε προηγούµενη εγκληµατική δράση, δεν ισχύουν για άτοµα τα οποία έχουν
εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο,
εφόσον προσλαµβάνονται σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού µε σχέση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή ως ωροµίσθιοι».
7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος άρθρου ορίζονται κάθε φορά µε
την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο 8, ανάλογα µε το είδος των
εργασιών και τις ειδικότητες ή την εµπειρία που απαιτούνται σε σχέση µε αυτές.
«Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου χωρίς το τυπικό προσόν
τουλάχιστον του απολυτηρίου δηµοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε το
τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούµενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως
δασοπυροσβέστες ή ως µεταφορείς αντικειµένων και το προσωπικό καθαριότητας».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997.
8. Για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει
ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:
α. Ο αριθµός κατά ειδικότητα του προσωπικού.
β. Τα απαιτούµενα προσόντα.
γ. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
δ. Η προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.
9. «Η ανακοίνωση κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ. Ανακοίνωση που αφορά πρόσληψη προσωπικού µε
διάρκεια απασχόλησης µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, εγκρίνεται ή τροποποιείται µέσα
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου στο ΑΣΕΠ. Εάν η
προθεσµία των δέκα (10) ηµερών παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ.
Μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στο ΑΣΕΠ, όσον αφορά την ανακοίνωση για πρόσληψη
προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µικρότερη των τεσσάρων (4) µηνών ή µετά την έγκριση ή
τροποποίηση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο της ως άνω προθεσµίας των δέκα
(10) ηµερών, όσον αφορά την ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης
µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστηµα της οικείας
υπηρεσίας και στο κατάστηµα του δήµου ή της κοινότητας στην οποία αυτή εδρεύει. Για κάθε
ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν
ακόµη υπάλληλο της υπηρεσίας ή του δήµου ή της κοινότητας. «Περίληψη της ανακοίνωσης
δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού,
εφόσον εκδίδονται».
- Το πέµπτο µέσα σε «» εδάφιο της παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 8 άρθρου 20
του ν. 3051/2002 ΦΕΚ Α 220/ 20.9.2002.
Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παραγράφου 8 και τα όρια της
ηλικίας της παρ.6».
- Η παρ. 9 (που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2527/1997) αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρο 20 παρ. 12δ του ν. 2738/1999.
- Με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151/ 6.8.2004), ορίστηκε ότι:
«Οι προθεσµίες ελέγχου των προκηρύξεων και ανακοινώσεων εκ µέρους του ΑΣΕΠ, που
προβλέπονται στα άρθρα 1 παρ. 3 του ν.2527/1997, 21 παρ. 9 του ν.2190/1994 και 18 παρ. 8
του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) όπως ισχύουν, ορίζονται σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. Η
παραπάνω προθεσµία ισχύει και για τις προκηρύξεις και ανακοινώσεις, για τις οποίες µε άλλες
διατάξεις ορίζεται µικρότερη προθεσµία ελέγχου εκ µέρους του ΑΣΕΠ».
10. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)
ηµερών.
11. «Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα µε κριτήριο την
εντοπιότητα, ως ακολούθως:
Α. Αν ο φορέας που προσλαµβάνει είναι δήµος ή κοινότητα ή δηµοτική ή κοινοτική επιχείρηση ή
νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα που ανήκει στο δήµο ή την κοινότητα, προτάσσονται οι υποψήφιοι
που είναι δηµότες του δήµου ή της κοινότητας και ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δηµότες
των υπολοίπων δήµων ή κοινοτήτων του νοµού.
Αν ο φορέας από τους ανωτέρω που προσλαµβάνει εδρεύει σε νησί, πλην της Κρήτης, µετά τους
υποψηφίους που είναι δηµότες του δήµου ή της κοινότητας ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι
δηµότες των άλλων δήµων ή κοινοτήτων του νησιού και έπονται οι υποψήφιοι που είναι δηµότες
των υπόλοιπων δήµων ή κοινοτήτων του νοµού.
Αν ο φορέας που προσλαµβάνει είναι υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου (πλην δήµων
ή κοινοτήτων), προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δηµότες του δήµου ή της κοινότητας του
νοµού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαµβάνει.
Αν ο φορέας που προσλαµβάνει είναι υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου (πλην δήµων
ή κοινοτήτων) και εδρεύει σε νησί, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δηµότες των δήµων ή
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κοινοτήτων του νησιού και ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δηµότες των άλλων δήµων και
κοινοτήτων νοµού στον οποίο ανήκει το νησί.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας καθορίζεται µεταξύ
τους µε τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας
Χίλιες (1.000) µονάδες για τέσσερις µήνες ανεργίας και πενήντα (50) µονάδες ανά µήνα
ανεργίας άνω των τεσσάρων (4) µηνών, µε ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) µήνες.
Άνεργος για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις
(4) τουλάχιστον µήνες ανεργίας. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης
χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης του
Ο.Α.Ε.∆. από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράµηνο κατά το χρόνο
ένταξής τους στο πρόγραµµα.
2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
α) Πενήντα (50) µονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,
β) πενήντα (50) µονάδες για κάθε µέλος προκειµένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα
τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω µονάδες δύναται να λάβει µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο
ηµερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.
3. Αριθµός ανήλικων τέκνων
Τριάντα (30) µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και πενήντα (50) µονάδες για το
τρίτο τέκνο.
4. Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, µόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε:
Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό είκοσι (20) και εκείνες του βαθµού του τίτλου της κατηγορίας
∆Ε µε τον αριθµό δέκα (10).
Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούµενος από την ανακοίνωση.
5. Ηλικία
Για υποψηφίους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών τρεις (3) µονάδες ανά έτος µε αφετηρία
υπολογισµού το κατά περίπτωση κατώτερο όριο ηλικίας, όπως αυτό καθορίζεται µε την οικεία
ανακοίνωση.
Για υποψηφίους άνω των τριάντα (30) ετών δύο (2) µονάδες ανά έτος.
Ο υπολογισµός της ηλικίας γίνεται µε βάση το έτος γέννησης.
6. Εµπειρία
Τριάντα (30) µονάδες για έξι (6) µήνες εµπειρίας και πέντε (5) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας άνω
του εξαµήνου, µε ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη.
Οι µονάδες της εµπειρίας προσµετρώνται µόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή ορίζεται ως
προσόν από την οικεία ανακοίνωση απασχόλησης.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό
αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική
διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά
τη λήψη της άδειας.
Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να
κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειοµένης της
αθροιστικής βαθµολόγησης.
Β. Αν δεν καλυφθεί ο αριθµός των προσλαµβανοµένων από υποψηφίους της περίπτωσης Α΄,
προσλαµβάνονται υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι άλλων νοµών. Η µεταξύ τους σειρά
καθορίζεται µε τα κριτήρια της περίπτωσης Α΄».
«Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστηµα
της οικείας υπηρεσίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να
ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που
αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησής τους».
- Τα άνω µέσα σε «» εδάφια της παρ. 11 προστέθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν.3146/2003, ΦΕΚ Α΄125/ 23.5.2003.
«Γ. Ειδικά για τα Λιγνιτωρυχεία και τους Σταθµούς Παραγωγής (ΑΗΣ και ΥΗΣ) και τους
αυτόνοµους και τοπικούς Σταθµούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ και ΤΣΠ) της ∆ηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε.), προτάσσονται οι υποψήφιοι, µε βάση το κριτήριο της
εντοπιότητας, ως εξής:
α. ∆ηµότες των τοπικών διαµερισµάτων από τα οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν
εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης των Λιγνιτωρυχείων, των ΑΗΣ, των
ΥΗΣ, των ΑΣΠ και ΤΣΠ. Μεταξύ αυτών προτάσσονται οι δηµότες των τοπικών διαµερισµάτων
που βρίσκονται υπό µετεγκατάσταση στην περιοχή των οποίων διανοίγεται - κατασκευάζεται νέο
Ορυχείο ή Σταθµός Παραγωγής.
β. ∆ηµότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις των Λιγνιτωρυχείων και Σταθµών Παραγωγής,
δήµων.
γ. ∆ηµότες των υπόλοιπων δήµων του νοµού.
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δ. Οι δηµότες των δήµων όλων των νοµών της χώρας».
- Το µέσα σε «» εδάφιο Γ΄ προστέθηκε στην παρ.11 µε το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.3229/2004
(ΦΕΚ Α΄38).
- Η παράγραφος 11 ( πλην των τελευταίων µέσα σε «» εδαφίων της) αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3051/2002.
- Με την παρ.21 εδάφιο τρίτο του άρθρου 1 του ν.2247/1994 ορίστηκε ότι: «21…Τυχόν
προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 21
του ν. 2190/1994), που έγιναν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και είναι σύµφωνες µε τις
κατανοµές και τις ποσοστώσεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου είναι νόµιµες.
12. «Αν για την πρόσληψη προσωπικού συγκεκριµένης ειδικότητας ορίζεται ως προσόν είτε
τίτλος σπουδών είτε ορισµένη εµπειρία αντικειµενικώς απαιτούµενη, η οικεία αρχή ή υπηρεσία ή
νοµικό πρόσωπο καθορίζει στη σχετική ανακοίνωση τη σειρά προτεραιότητας µεταξύ των δύο
αυτών κατηγοριών ή το ποσοστό για το οποίο απαιτείται το προσόν της εµπειρίας. Για τη σειρά
κατάταξης µεταξύ των εχόντων εµπειρία εφαρµόζονται τα κριτήρια της παρ. 11, παραλειποµένου
του κριτηρίου του τίτλου σπουδών».
- Η παρ.12 (που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 παρ. 18 του ν. 2247/1994) αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3051/2002 .
13. Αν προσληφθέντες αποχωρήσουν πριν τη λήξη της συµβάσεώς τους, αντικαθίστανται µε
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
14. «Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού, η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων κάθε ειδικότητας
καθορίζεται κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων της παρ. 2 (Α-Γ) του άρθρου 18 του παρόντος».
- Η παρ.14 (που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 παρ. 6 του ν.2527/1997) αντικαταστάθηκε
ως άνω µε το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3051/2002
15. Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 κοινοποιούν υποχρεωτικώς
στο ΑΣΕΠ κάθε ανακοίνωση κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και ακολούθως
γνωστοποιούν το συνολικό αριθµό των αιτήσεων και αποστέλλουν τους πίνακες της παρ.11 του
παρόντος άρθρου που περιλαµβάνουν τους προσλαµβανόµενους, µε ένδειξη και της χρονικής
διάρκειας της απασχόλησής τους. Το ΑΣΕΠ δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα
νοµικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος
άρθρου και να ενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους
προϊσταµένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές του ΑΣΕΠ Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
«Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις
παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και καταλογισµός του συνόλου των αποδοχών που
καταβλήθηκαν στο παρανόµως απασχολούµενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Αρµόδιο για τον
καταλογισµό όργανο, βάσει της έκθεσης του Επιθεωρητή του ΑΣΕΠ, είναι ο διατάκτης του φορέα
στον οποίο έγινε η παράνοµη πρόσληψη. Ο καταλογισµός γίνεται εις ολόκληρον εις βάρος των,
κατά την έκθεση του επιθεωρητή του ΑΣΕΠ, υπευθύνων για τις παράνοµες προσλήψεις και εις
βάρος των λαβόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αµέλεια συνέπραξαν στη µη
νόµιµη πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισµών παρακρατούνται από τις µηνιαίες αποδοχές
των βαρυνοµένων µε αυτούς, σε ποσοστό όχι µείζον του µισού των αποδοχών αυτών, µέχρις
ότου συµπληρωθεί το ποσό του καταλογισµού. Η πράξη καταλογισµού κοινοποιείται
υποχρεωτικώς στο ΑΣΕΠ από το αρµόδιο για την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω
καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται µε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
-Τα άνω µέσα σε «» εδάφια της παρ.15 προστέθηκαν µε το άρθρο 5 παρ. 7 του ν. 2527/1997.
«Όταν το καταλογιστέο όργανο είναι νοµάρχης ή δήµαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή άλλο
αιρετό µέλος του νοµαρχιακού ή δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ή πρόεδρος ή µέλος
διοικητικού συµβουλίου, συνδέσµου Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθµού ή πρόεδρος ή µέλος
διοικητικού συµβουλίου δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή επιχείρησης νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή πρόεδρος ή µέλος διοικητικού συµβουλίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
ή ιδρύµατος Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθµού, τον καταλογισµό ενεργεί ο Γενικός Γραµµατέας
της οικείας Περιφέρειας».
- Το άνω µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 15 προστέθηκε µε την παρ. 4 άρθρου 9 του ν.
3051/2002.
- Με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.2244/1994 ορίστηκε ότι:
«6. Για την άµεση επισκευή, συντήρηση ή κατασκευή γραµµών, υποσταθµών µεταφοράς ή
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνικών δικτύων και εγκαταστάσεων από εξειδικευµένα
συνεργεία της ∆.Ε.Η. ή του Ο.Τ.Ε., αντίστοιχα, µε αυτεπιστασία, καθώς και για τα έργα έρευνας
, ανάπτυξης και παραγωγής των ορυχείων της ∆.Ε.Η. επιτρέπεται η πρόσληψη, στον τόπο των
εκτελουµένων έργων, αποκλειστικά ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) προς υποστήριξη των
συνεργείων κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης στο άρθρο 21 παράγραφοι 7 - 13 και 15 του
ν. 2190/1994 διαδικασίας, για απασχόληση που δε θα υπερβαίνει, κατ' άτοµο, τα εξήντα (60)
ηµεροµίσθια σε δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα, αποκλειοµένης αυστηρά οποιασδήποτε
παράτασης ή επαναπρόσληψης πριν παρέλθουν δώδεκα (12) µήνες από τη λήξη της
προηγούµενης απασχόλησης. Οι υπεύθυνοι παραβίασης των παραπάνω περιορισµών διώκονται
και αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα,
παραπέµπονται δε υποχρεωτικώς στην αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία».
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16. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, καταρτιζόµενες συµβάσεις έργου, που υποκρύπτουν
συµβάσεις εργασίας, είναι άκυρες και επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 15 του ν. 1735/1987
κυρώσεις. Το ΑΣΕΠ ελέγχει την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και παραπέµπει στα
αρµόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόµενη την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.
- Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 1735/1987, καταργήθηκε µε το άρθρο παρ. 7 του ν.
2527/1997.
«Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, µεταφορείς, εργάτες αποθήκης και αεροδροµίου
προσλαµβάνονται από τα Ταµεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής για την καταπολέµηση του δάκου,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
παραγράφων 6 - 15 του παρόντος άρθρου, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους
δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ηµεροµίσθια κατά ηµερολογιακό έτος, αποκλειοµένης της
παράτασης ή ανανέωσης».
- Το άνω µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 16 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.19 του ν.2247/1994.
17. (Η παρ.17 καταργήθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3051/2002 ΦΕΚ Α΄
220/20.9.2002)
«18. Ο Ο.Τ.Ε. για τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγων συνδροµητών των πόλεων Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Πάτρας µπορεί, για απασχόληση ως τρεις (3) ώρες την ηµέρα, που δε θα
υπερβαίνει συνολικά για κάθε απασχολούµενο τους έξι (6) µήνες κατ' έτος», να προσλαµβάνει
µε το παρόν άρθρο µόνο φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης».
- Οι µέσα σε «» λέξεις « τους έξι (6) µήνες κατ’ έτος» αντικατέστησαν τις λέξεις «τους τρείς (3)
µήνες κατ’ έτος» µε το άρθρο 20 παρ. 13α του ν. 2738/1999.
-Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 18, που είχαν προστεθεί µε το άρθρο 5 παρ. 8
του ν. 2527/1997, καταργήθηκαν µε το άρθρο 20 παρ. 13γ του ν. 2738/1999.
19. Το ευκαιριακά απασχολούµενο µε σύµβαση µιας ηµέρας προσωπικό του Ο.Π.Α.Π. και του
Ο.∆.Ι.Ε. προσλαµβάνονται εφεξής από κατάλογο υποψηφίων που καταρτίζεται σύµφωνα µε τα
κριτήρια της παρ. 11 του παρόντος άρθρου, εφαρµοζοµένων και των παραγράφων 7 - 10
αυτού. Ο κατάλογος ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση για
υποβολή αιτήσεων καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός του προσωπικού που θα απασχοληθεί και η
απασχόληση γίνεται µε τη σειρά των υποψηφίων στον κατάλογο ανά κατηγορία υποψηφίων,
σύµφωνα µε τις διακρίσεις της παρ. 11 του παρόντος άρθρου. Αν κατά την ηµέρα απασχόλησης
δεν προσέλθουν όλοι οι δικαιούµενοι να απασχοληθούν βάσει του καταλόγου, ο Ο.Π.Α.Π. και ο
Ο.∆.Ι.Ε., αντίστοιχα, καλεί προς συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού τους επόµενους χωρίς
δέσµευση από τη σειρά που έχουν στον κατάλογο, η οποία πάντως τηρείται εφόσον είναι
δυνατόν υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες του επείγοντος χαρακτήρα της αναπλήρωσης.
Υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον κατάλογο, εφόσον αποδεδειγµένα δεν προσέλθουν για
απασχόληση επί πέντε συνεχείς φορές, διαγράφονται. Αν εξαντληθεί ο κατάλογος ή οι
εγγεγραµµένοι δεν προσέλθουν για απασχόληση, ο Ο.Π.Α.Π. και ο Ο.∆.Ι.Ε. προσλαµβάνουν
ελεύθερα το απαιτούµενο προσωπικό µε σύµβαση µιας ηµέρας κάθε φορά. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για προσωπικό από το ανωτέρω που απασχολείται έως τρεις
ηµέρες την εβδοµάδα.
Οι πρώτοι κατάλογοι κατ' εφαρµογή της παρούσας διάταξης για τον Ο.Π.Α.Π. και τον Ο.∆.Ι.Ε. θα
ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 1998.
Οι φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προσλαµβάνονται ως ευκαιριακά απασχολούµενο
προσωπικό κατά προτίµηση έναντι των λοιπών υποψηφίων.
20. Οι οικείοι φορείς προσλαµβάνουν το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων χωρίς να αναµένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Τυχόν
αναµόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι µη δικαιούµενοι
να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζηµίωση από την αιτία αυτή».
- Οι παράγραφοι 18, 19 και 20 προστέθηκαν µε το άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 2527/1997.
«21. Οι κατά το παρόν άρθρο καταρτιζόµενοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πλην του
προσωπικού της παρ. 3 µπορεί να ισχύουν επί µία διετία ή και τριετία από την κατάρτισή τους,
εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη
του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται από τους
παραπάνω πίνακες µε τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαµβάνονται σε αυτούς. Η ιδιότητα του
ανέργου και η µη υπέρβαση του ορίου απασχόλησης των οκτώ (8) µηνών ανά δωδεκάµηνο,
καθώς και τα προσόντα πρόσληψης ελέγχονται κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάρτιση
του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την
κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την πρόσληψη. Προσωπικό το οποίο έχει αποδεδειγµένα
αξιολογηθεί από προηγούµενη απασχόλησή του ως ακατάλληλο, δεν προσλαµβάνεται εκ νέου
και διαγράφεται από τον οικείο πίνακα. ∆ιαγράφεται, επίσης, από τον οικείο πίνακα ο υποψήφιος
που δεν αποδέχεται ρητώς ή σιωπηρώς την πρόσληψή του».
- Η παρ. 21 προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 13β του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄180/9.9.1999).
«21.α.Η πρόσληψη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας,
Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για την αναπλήρωση µητέρας υπαλλήλου, στην οποία χορηγούνται άδειες σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1- 4 του άρθρου
52, της παρ. 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19
Α), καθώς και αναρρωτική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 54-56 του ίδιου νόµου,
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µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών, γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του
παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται. Ανώτατο
όριο απασχόλησης κάθε προσλαµβανοµένου ορίζονται οκτώ (8) µήνες, ανά δωδεκάµηνο.
Παράταση της σύµβασης πέραν του προηγούµενου ορίου ή µετατροπή της σε σύµβαση αορίστου
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που εκδίδεται κατ’ έτος ορίζεται κατά φορέα
ο ανώτατος αριθµός προσωπικού, που επιτρέπεται να προσλαµβάνει και να απασχολεί σε
εφαρµογή της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, εφόσον είναι εξασφαλισµένες οι
απαιτούµενες πιστώσεις. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τριµελούς επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α΄/12.11.1998), όπως ισχύει».
- Η –προφανώς εκ παραδροµής– δεύτερη παράγραφος µε αριθµ. 21 (που προστέθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 21 ν.2737/1999 ΦΕΚ Α΄ 174/27.8.1999) αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 10 του ν.3204/2003 (ΦΕΚ Α΄ 296).
- Με τα άρθρα 6 ( Συµβάσεις µίσθωσης έργου) και 20 του ν.2527/1997 ορίστηκε ότι:
Άρθρο 6
«1. Για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου
τοµέα µε φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα
ή µε άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το
συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολική ή
τµηµατική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αµοιβής του αναδόχου, ο τόπος
εκτέλεσης του έργου καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων
των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν µπορεί να εκτελεστεί
από υπαλλήλους του. Με τη σύµβαση µίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και
κάθε λεπτοµέρεια σχετικώς µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύµβαση
µίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ'
ολοκληρίαν άκυρη.
2. Για την έκδοση της κατά την προηγούµενη παράγραφο απόφασης καθώς και για την
προηγούµενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου, απαιτείται βεβαίωση της νοµικής υπηρεσίας ή νοµικού συµβούλου
της οικείας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου του δηµοσίου τοµέα, ότι πρόκειται για γνήσια
σύµβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία.
3. Ανανέωση ή παράταση της σύµβασης µίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως
άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της
αµοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες µε εκείνες που
περιγράφονται στη σύµβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισµό ολικώς ή µερικώς
της αµοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής
της εργολαβικής αµοιβής τµηµατικώς κατά µήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση µε την
πρόοδο του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
4. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση
των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων παραπέµπονται υποχρεωτικώς στην αρµόδια
πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυτεπαγγέλτως ή κατ' έγκληση
οποιουδήποτε πολίτη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι συµβάσεις έργου για διερµηνεία σε συνέδρια,
ηµερίδες, επιτροπές, συζητήσεις µε εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισµών ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που αντικειµενικώς απαιτείται διερµηνεία
καθώς και συµβάσεις έργου του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιµόρφωσης υπουργείων ή Ν.Π.∆.∆.
6. Για συµβάσεις µίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού και τα νοµικά
πρόσωπα, την απόφαση της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας ή το
υπ' αυτού εξουσιοδοτηµένο όργανο.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195Α΄/11.11.87), όπως συµπληρώθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76Α΄), καταργούνται. Η ισχύς της παρούσας
διάταξης αρχίζει δύο (2) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21
του ν. 2190/1994».
Άρθρο 20
«Όπου στα άρθρα 14-21 του ν.2190/1994 και τους τροποποιητικούς αυτού νόµους αναφέρεται
ο όρος "νοµαρχία" νοείται για την εφαρµογή των περί προσλήψεων διατάξεων η εδαφική
περιοχή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νοµαρχιακού διαµερίσµατος της ενιαίας
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης».
- Με την παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.3200/2003 (Α΄ 281), ορίστηκε ότι:
«Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9 του ν.3051/2002 µε τις οποίες
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 17,18 και 21 του ν.2190/1994,
αντιστοίχως, ως χρόνος εµπειρίας, θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.∆.».
«22.Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόµων για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς του
Ο.Ε.Ε. προς αναπλήρωση µητέρας - υπαλλήλου στην οποία χορηγείται η κατά το άρθρο 52 παρ.
1 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) άδεια µητρότητας ή και η κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του ίδιου
νόµου άδεια για ανατροφή παιδιού γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του
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παρόντος άρθρου και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται, που δεν
µπορεί να υπερβαίνει όµως τους δώδεκα µήνες. Παράταση της σύµβασης πέραν των δώδεκα
µηνών ή µετατροπή της σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες
κατάταξης υποψηφίων µπορεί να ισχύουν επί µια διετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό
αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε
αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες µε τη
σειρά που οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί σε αυτούς».
- Η παρ. 22 προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.3227/2004 (ΦΕΚ Α 31).
- Βλ. και άρθρο 13 ν.3051/2003, σχετικά µε ίδρυση, αρµοδιότητα κλπ αποκεντρωµένων
τµηµάτων.
- Με το άρθρο 1 (Σύσταση θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
του ν.3320/23.02.2005,ΦΕΚ Α 48 ορίστηκε ότι:
Άρθρο 1
«1.Το προσωπικό µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβαση
έργου ή άλλη σχέση του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού,
του οποίοι οι συµβάσεις συνιστούν συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 11 του π.δ. 164/2004, κατατάσσεται σε υφιστάµενες κενές οργανικές
θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή
παρεµφερούς προς την ειδικότητα της σύµβασής του.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται οργανικές θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειµένου να καλυφθούν, όπου απαιτείται, οι
διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 164/2004.
3. Η κατάταξη του προσωπικού γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για την πρόσληψη οργάνου, η
οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι κατατασσόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ηµεροµηνία έκδοσης της
πράξης κατάταξής τους. Ο χρόνος των συµβάσεων µίσθωσης έργου των κατατασσοµένων,
λογίζεται για όλες τις συνέπειες ότι έχει διανυθεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
5.Για τους κατατασσόµενους ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.
2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις» για τη µετάταξη σε ανώτερη βαθµίδα, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄).Ως ηµεροµηνία πρόσληψης,
νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης».
Άρθρο 22
Προσωπικό γραφείων διοικητών κ.λπ.
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του οικείου υπουργού µπορεί να
συνιστώνται έως τρεις θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα γραφεία διοικητών,
υποδιοικητών ή απευθείας διοριζοµένων γενικών διευθυντών «ή διευθυνόντων συµβούλων»
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.
- Οι µέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν µε το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄
180/9.9.1999).
2. Η πρόσληψη στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου γίνεται από τα ανωτέρω όργανα
χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως
ταυτόχρονα µε την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς
άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις του παρόντος άρθρου δε γεννά οιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόµιο ή προτίµηση.
- Με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2801/2000 ορίστηκε ότι:
«2. Η ρύθµιση του άρθρου 22 του ν.2190/1994, όπως ισχύει έκτοτε, εφαρµόζεται και για το
γραφείο του Προέδρου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου».
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι την ηµεροµηνία, που ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 13, αν εγκριθούν νοµίµως διορισµοί ή προσλήψεις προσωπικού για το οποίο
προβλέπεται διαγωνισµός κατά τις διατάξεις του παρόντος, εφαρµόζονται τα ισχύοντα κατά την
31.12.1993 (ν. 1735/1987). Η συγκρότηση των απαιτούµενων επιτροπών γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, για διορισµούς ή προσλήψεις προσωπικού, που εµπίπτουν
στο άρθρο 18, εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά την 31.12.1993 διατάξεις (ν. 1735/1987). Από
την έναρξη ισχύος του παρόντος η επιλογή των διοριστέων ή προσληπτέων γίνεται µε τα
κριτήρια και τη σειρά προτεραιότητας, που ορίζονται στο ίδιο άρθρο (18).
3. Ειδικώς, για προσωπικό προς κάλυψη αναγκών του άρθρου 21, από τη δηµοσίευση του
παρόντος και µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13, εφαρµόζονται οι
διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
εφαρµόζονται τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας του ίδιου άρθρου (21). Προσλήψεις
ωροµίσθιου προσωπικού που έχουν γίνει από τους Ο.Τ.Α. εντός του έτους 1993 καθ' υπέρβαση
του κατ' άτοµο ορίου των 880 ωρών απασχόλησης είναι νόµιµες καθώς και η παράταση αυτών
µέχρι 880 ώρες για το έτος 1994. «Περαιτέρω παράταση µέχρι 880 ώρες ακόµη επιτρέπεται
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µόνο για ωροµίσθιο προσωπικό που καλύπτει πάγιες ανάγκες των Ο.Τ.Α. εφόσον θα έχει
συµπληρώσει δεκαοκτώ (18) µήνες συνεχούς απασχόλησης µέχρι 30 Ιουνίου 1994».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 10 περ. ιβ του ν. 2225/1994
.Έναρξη ισχύος από την ισχύ του ν. 2190/1994).
- Με την παρ. 22 του άρθρου 1 του ν.2247/1994 (ΦΕΚ Α΄182) ορίστηκε ότι:
«Η αληθής έννοια των παραγράφων 1-3 του άρθρου 23 του ν.2190/1994 είναι ότι από την
έναρξη ισχύος του (3.4.1994) σε κάθε περίπτωση διορισµού ή πρόσληψης προσωπικού, κατά το
οριζόµενο σε αυτές µεταβατικό διάστηµα, εφαρµόζονται τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας
των άρθρων 18 και 21 αυτού, µε εξαίρεση το ωροµίσθιο προσωπικό που προσλήφθηκε νόµιµα
µέχρι 31.5.1994. Εφεξής, κατά το αυτό µεταβατικό διάστηµα, παύει η εφαρµογή των
προγενέστερων του ν.2190/1994 διατάξεων για διορισµούς ή προσλήψεις οποιουδήποτε
προσωπικού που εµπίπτουν στις διατάξεις του και οι σχετικές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων,
καθώς και η συγκρότηση των απαιτούµενων επιτροπών, γίνονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του οικείου Υπουργού».
4. Συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν συµβάσεις εργασίας µπορούν να καταγγέλλονται
µονοµερώς µετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών χωρίς να θεµελιώνεται οποιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται. Υφιστάµενες
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου και συµβάσεις έργου
που υποκρύπτουν εξαρτηµένη εργασία και δεν έχουν καταγγελθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο,
µπορεί να παρατείνονται κατά τη λήξη τους µία φορά και µόνο και για διάρκεια µέχρι έξι (6)
µηνών, εφόσον το αρµόδιο όργανο διαπιστώνει ότι η παράταση επιβάλλεται από τις ανάγκες για
τις οποίες έχουν συναφθεί και υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται δικαίωµα
µονοµερούς καταγγελίας µετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών. Οποιαδήποτε νέα
παράταση είναι άκυρη, τυχόν καταβολή αµοιβών είναι παράνοµη και στους παραβάτες
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1735/87. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
δεν παρατείνονται συµβάσεις ωροµίσθιου προσωπικού του άρθρου 29 του ν. 1943/91, όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το ν. 2026/92. Το προσωπικό αυτό αποχωρεί µε τη λήξη της σύµβασής
του. Αν δεν έχει συµπληρώσει το όριο των 880 ωρών, µπορεί οι σχετικές συµβάσεις να
παρατείνονται µέχρι του ορίου αυτού. Επίσης, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου οι αµειβόµενοι αποκλειστικώς µε ποσοστά επί εισπράξεων.
Άρθρο 24
Καταργούµενες διατάξεις
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Οι διατάξεις:
α.α. Των άρθρων 28 - 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/77).
β.β. Των άρθρων 14 - 24, 25 παρ. 1 και 3, 26 - 28, 29 παρ. 1 - 6, του ν. 1943/1991, όπως
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2026/1992 και του άρθρου 30 του ν. 1943/1991,
µε επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος και των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος. ∆ε θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991
και της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 2026/1992, «καθώς και των άρθρων 82 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122Α΄) και 69 (παράγραφος
∆3) του ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113Α΄), κατά το µέρος που αφορούν καλλιτεχνικό, καθώς και
τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την
προετοιµασία και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
καλλιτεχνικού προγράµµατος».
- Οι µέσα σε «» λέξεις, προστέθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 24 του ν. 2247/1994.
β. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει θέµατα
που ρυθµίζονται από αυτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Επανέλεγχος µεταβολών προσωπικού και ρύθµιση ειδικών θεµάτων
Άρθρο 25
Επαναπρόσληψη απολυθέντων
1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται:
α. Στις δηµόσιες υπηρεσίες.
β. Στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
γ. Στις δηµόσιες επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς και στα λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στο κράτος εξ ολοκλήρου ή κατά το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους
κεφαλαίου.
δ. Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄ και γ΄ νοµικά
πρόσωπα.
ε. Ειδικά ως προς τη ∆.Ε.Η. δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, αλλά του
άρθρου 28Α΄.
2.Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων, επαναπροσλαµβάνονται
συµβασιούχοι των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που
απολύθηκαν κατά τις διατάξεις του ν.1882/1990, άρθρο 44 παρ. 1, 7 και 8, εφόσον δεν
επαναπροσλήφθηκαν σε υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου όπου και
να υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν υπηρετούν µε σχέση ωροµισθίου ή ηµεροµισθίου.
- Με το άρθρο 14 παρ. 6 εδ. δεύτερο του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
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«Οι υπαγόµενοι στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (απολυθέντες µε τον
1882/1990)εντάσσονται στον οικείο πίνακα, εφόσον η προϋπηρεσία τους δεν είναι µικρότερη
της προϋπηρεσίας του τελευταίου εγγεγραµµένου στον πίνακα και "συνιστώνται επιπλέον τυχόν
απαιτούµενες προσωποπαγείς θέσεις για όσους εγγράφονται στον οικείο πίνακα σε σειρά που
προηγούνται άλλου επαναπροσληπτέου βάσει του αρχικού πίνακα‘’ (άρθρο 3 παρ. 3 του
ν.2349/1995)».
3. Ο ενδιαφερόµενος για την επαναπρόσληψη υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του
υπουργείου ή νοµικού προσώπου από το οποίο έγινε η απόλυση, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υπηρεσία ή το
νοµικό πρόσωπο αυτό έχει συγχωνευθεί µε άλλη υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο, η αίτηση
υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νοµικό πρόσωπο µε το οποίο έγινε η συγχώνευση. Οι
επαναπροσλαµβανόµενοι καταλαµβάνουν υφιστάµενες κενές ή συνιστώµενες θέσεις τακτικού
προσωπικού ή αορίστου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγµατος ή, προκειµένου για
ν.π.ι.δ., αντίστοιχες, για την κάλυψη διαρκών και πάγιων αναγκών της υπηρεσίας. Ο αριθµός
των επαναπροσλαµβανοµένων καθορίζεται από τις ανάγκες που είχαν προσδιορισθεί µε τις
σχετικές προτάσεις των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων, κατ' εφαρµογή της διάταξης του
άρθρου 44 παρ. 3 του ν. 1882/1990 και όπως οι ανάγκες θα επανεκτιµηθούν µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού ο οποίος και εισηγείται. Όταν η κοινή υπουργική απόφαση αφορά νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συµπράττει για την έκδοσή της και ο Υπουργός Εργασίας. Οι
προτάσεις του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού συνοδεύονται από εισήγηση τριµελούς
επιτροπής, η οποία συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Υπουργείο µε απόφαση του οικείου
Υπουργού, σε κάθε ν.π.δ.δ. µε απόφαση του µονοµελούς οργάνου διοίκησης και σε κάθε ν.π.ι.δ.
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
Στις επιτροπές υπουργείων, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. µετέχει υπάλληλος οριζόµενος από το οικείο
δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο και αν δεν υπάρχει δευτεροβάθµιο από το οικείο
πρωτοβάθµιο, εφόσον γνωστοποιηθούν µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την αποστολή της
σχετικής πρόσκλησης.
Οι επιτροπές συγκροτούνται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος και
περατώνουν το έργο της επανεκτίµησης µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη συγκρότησή τους.
- Με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.2225/1994 ορίστηκε ότι:
«Για τη συγκρότηση των επιτροπών των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 4 του ν. 2190/1994 σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εδρεύουν στον ίδιο νοµό και εποπτεύονται από το ίδιο
Υπουργείο, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ κάθε
νοµικού προσώπου, συγκροτείται µια ενιαία επιτροπή κατά νοµό ή για κάθε νοµαρχία του νοµού
Αττικής µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη για όλα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα από υπαλλήλους
Ν.Π.∆.∆. ή δηµοσίους υπαλλήλους».
4. Αν ο αριθµός των υφισταµένων κενών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας είναι
µικρότερος του αριθµού των επαναπροσλαµβανοµένων που θα καθορισθεί µε τις ανωτέρω
κοινές υπουργικές αποφάσεις, ιδρύονται µε απόφαση του οικείου υπουργού οι επιπλέον
απαιτούµενες θέσεις ως προσωποπαγείς και καταργούνται, όταν για οποιονδήποτε λόγο
κενωθούν.
Αν οι αιτούντες υπερβαίνουν τον αριθµό των θέσεων, που προκύπτουν από την εκτίµηση των
αναγκών, καταρτίζονται πίνακες κατά κλάδους ή ειδικότητες, όπως προβλέπονται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ή κανονισµούς, µε βάση τη σειρά αρχαιότητας στην υπηρεσία κατά το χρόνο
απόλυσης και προσλαµβάνονται µόνο εκείνοι που αντιστοιχούν κατά σειρά προτεραιότητας στον
αριθµό των κενών θέσεων. Αν µεταξύ των µη προσλαµβανοµένων, λόγω υπέρβασης του
αριθµού των θέσεων, υπάρχουν απολυθέντες των οποίων η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή γι'
αυτούς απόφαση πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, η δικαστική απόφαση εκτελείται και ιδρύονται, µε
απόφαση του οικείου υπουργού, οι απαιτούµενες επιπλέον θέσεις. Για το υπολογισµό της
αρχαιότητας, ο χρόνος των συµβάσεων υπολογίζεται αθροιστικά για όποιον είχε υπογράψει
περισσότερες συνεχόµενες συµβάσεις ή και διακοπτόµενες µε την ίδια ή και διαφορετικές
υπηρεσίες, εφόσον µεταξύ αυτών δε µεσολάβησε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα µήνα.
5. Σε κάθε περίπτωση οι υπαγόµενοι στην παρ. 2 , των οποίων η αίτηση συνοδεύεται από
ευνοϊκή για τον αιτούντα απόφαση πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου δικαστηρίου εκδοθείσα
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, επαναπροσλαµβάνονται χωρίς έρευνα άλλης σχετικής
προϋπόθεσης. Τελεσίδικες ευνοϊκές αποφάσεις εκδιδόµενες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
εκτελούνται µε κατάταξη και επαναπρόσληψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 4 και 10 του
παρόντος άρθρου.
- Με το άρθρο 14 παρ. 25 του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«Συµβασιούχοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 25
του ν. 2190/1994 και εφόσον δεν προσλαµβάνονται επειδή υπερβαίνουν τον αριθµό των θέσεων
που προέκυψαν από την εκτίµηση των αναγκών της αντίστοιχης υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου
µπορούν να προσλαµβάνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού σε υφιστάµενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού ή προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας αορίστου χρόνου των ασφαλιστικών ταµείων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σειρά πρόσληψης καθορίζεται σύµφωνα µε τα εδάφια
2 και επόµενα της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 οι διατάξεις του οποίου ισχύουν
κατά τα λοιπά».
- Με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.2349/1995 ορίστηκε ότι:
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«Η σειρά προτεραιότητας των προσλαµβανοµένων βάσει των διατάξεων της παρ. 25 του άρθρου
14 του ν. 2266/1994 σε ασφαλιστικά ταµεία καθορίζονται µε δηµόσια κλήρωση, εφόσον έχουν
τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας.
Η δηµόσια κλήρωση γίνέται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού και έναν προτεινόµενο
από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
- Με το άρθρο 17 παρ. 9 του ν.2527/1997 ορίστηκε ότι:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των επαναπροσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 2190/1994, καθώς και των προσλαµβανοµένων σε ασφαλιστικά ταµεία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 25 του ν. 2266/1994, που έχουν διανύσει στους φορείς από τους
οποίους είχαν απολυθεί και ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των προσλαµβανοµένων σε ασφαλιστικά
ταµεία, βάσει της ανωτέρω διάταξης, αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια
από της επαναπρόσληψης ή πρόσληψής τους».
- Με το άρθρο 21 παρ. 3 του ν.2738/1999 ορίστηκε ότι:
«3. Οι διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 για πρόσληψη σε ασφαλιστικά
ταµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφαρµόζονται από
τότε που ίσχυσαν σε κάθε περίπτωση απολυθέντων µε το άρθρο 44 του ν. 1882/1990, υπό την
προϋπόθεση ότι µετά την απόλυσή τους δεν είχαν καταλάβει άλλη θέση τακτικού προσωπικού ή
µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι ανωτέρω προσλαµβανόµενοι καταλαµβάνουν θέσεις
κλάδων ή ειδικοτήτων κατ' εκτίµηση των αναγκών της υπηρεσίας, σε συνδυασµό µε τα τυπικά
τους προσόντα και την ειδικότητα που είχαν στον προηγούµενο φορέα απασχόλησής τους. Η
νοµιµότητα πρόσληψης στο Ι.Κ.Α., κατά τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν.
2266/1994, δεν επηρεάζεται από την έλλειψη κατανοµής των οργανικών θέσεων στις επί µέρους
υπηρεσίες του Ι.Κ.Α., εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν στους οικείους κλάδους».
6. Ο χρόνος τον οποίο οι απολυθέντες και επαναπροσληφθέντες κατά τη διαδικασία του
παρόντος άρθρου διήνυσαν εκτός υπηρεσίας, λαµβάνεται υπόψη µόνο για τον υπολογισµό, κατά
τις κείµενες διατάξεις ή κανονισµούς, της προϋπηρεσίας τους. Όλοι οι επαναπροσλαµβανόµενοι
κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου και του επόµενου άρθρου 26 δεν λαµβάνουν οποιεσδήποτε
αποδοχές ή αποζηµίωση για το χρόνο από την απόλυσή τους έως την επαναπρόσληψη.
Απαιτήσεις των οπωσδήποτε επαναπροσλαµβανοµένων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου και του επόµενου άρθρου 26, κηρύσσονται παραγεγραµµένες.
7. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των επαναπροσλαµβανοµένων αναγνωρίζεται µε εξαγορά, µετά
από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός εξαµήνου από την επαναπρόσληψή τους, ως συντάξιµος
από τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόλυσή τους, εφόσον
δεν συµπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Υπόχρεοι για την
καταβολή των εισφορών είναι οι οριζόµενοι από τις διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση
κάθε ασφαλιστικού οργανισµού και κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καθοριστεί κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραπάνω εδαφίων.
- Με την παρ. 22 άρθρο 14 ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 25 του ν.2190/1994 εφαρµόζονται και
στους επαναπροσληφθέντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παρ.
3 του άρθρου 26 του ίδιου νόµου, υπό την προυπόθεση ότι θα παραµείνουν στην υπηρεσία επί
µια διετία τουλάχιστον, εκτός αν αποχωρούν υποχρεωτικώς νωρίτερα».
- Επίσης βλ. και την υπ’ αριθµ. 45/οικ.982/8-17.5.1995 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄ 428), περί αναγνώρισης και εξαγοράς του εκτός
υπηρεσίας χρόνου των επαναπροσλαµβανοµένων µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν.2190/1994.
8. Στη διαδικασία των παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού υπάγονται και εκείνοι των οποίων αίτηση
ή προσφυγή ενώπιον δικαστικής αρχής απορρίφθηκε σε πρώτο ή και δεύτερο βαθµό.
9. Στις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων υπάγονται και εκείνοι τους οποίους η διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α΄) υπήγαγε στις ρυθµίσεις του άρθρου
44 του ν. 1882/1990. Η Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να προσλάβει εντός
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ισχύ του παρόντος τα 2/3 τουλάχιστον των τριακοσίων
είκοσι τριών (323) απολυθέντων υπαλλήλων της. Οι τυχόν υπόλοιποι, οι οποίοι δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τους εκατό, θα προσληφθούν από τις άλλες τράπεζες του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί πριν από την ισχύ του ν. 1892/1990, εντός προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την ισχύ του παρόντος νόµου.
10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού ορίζεται η σταδιακή κατά εξάµηνο επαναπρόσληψη των υπαγοµένων στις διατάξεις
του παρόντος στα υπουργεία και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περατούµενη το
αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 1996.
Με όµοιες υπουργικές αποφάσεις και µετά από εισήγηση των διοικήσεων, σταδιακή
αποκατάσταση εφαρµόζεται και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπαγόµενα στον παρόντα
νόµο µε ηµεροµηνία περατώσεως την 31η ∆εκεµβρίου 1995. Για τη σειρά επαναπρόσληψης
εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος. Οι προσάγοντες
δικαστική απόφαση κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 επαναπροσλαµβάνονται οπωσδήποτε µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 1994.
"Με ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται ειδικά για τα νοσηλευτικά προνοιακά ιδρύµατα και τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
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Ασφαλίσεων και η άµεση επαναπρόσληψη, εφόσον πρόκειται για εξαιρετικές υπηρεσιακές
ανάγκες.
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και προβλέπουν την
άµεση επαναπρόσληψη των υπαγοµένων στις διατάξεις του ν. 2190/94 θεωρούνται νόµιµα
εκδοθείσες.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ηµεροµηνία ισχύος του
2190/94.".
- Τα µέσα σε «» εδάφια της παρ. 10 προστέθηκαν µε το άρθρο 14 παρ. 24 του ν. 2266/1994.
- Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.2335/1995 ορίστηκε ότι:
«1. Οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφοι 2 - 10 του ν. 2190/1994 εφαρµόζονται σε κάθε
περίπτωση απόλυσης µε το ν.1882/1990, χωρίς τη συνδροµή οποιασδήποτε άλλης
προϋπόθεσης.
2. Στις διατάξεις των παραγράφων 2 –10 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 υπάγονται και όσοι
υπηρετούσαν κατά την ισχύ του ν. 1882/1990 και απολύθηκαν σε ηµεροµηνίες διαφορετικές
από τις οριζόµενες στο ν.1882/1990, µε αιτιολογία ότι δεν ήταν σύννοµη η αρχική σύµβαση
πρόσληψης ή η µετέπειτα παράταση ή ανανέωσή της».
11. Σε όσες περιπτώσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
προσλήφθηκε προσωπικό για ανάγκες ή θέσεις που κάλυπταν οι απολυθέντες µε τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν. 1882/1990, το προσωπικό αυτό, εφόσον υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, µετά την επαναπρόσληψη κατά το παρόν άρθρο των απολυθέντων, θεωρείται
πλεονάζον σε αριθµό αντίστοιχο του αριθµού των επαναπροσλαµβανοµένων και µεταφέρεται σε
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή των ν.π.δ.δ. ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 πλην τραπεζών
και θυγατρικών τους εταιρειών για κάλυψη αναγκών τους σε θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται αυτοδικαίως µε την πράξη της µεταφοράς. Ο
καθορισµός των πλεοναζόντων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό ή διοικητικό συµβούλιο µε τα
κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2085/1992. Η µεταφορά γίνεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου για µεταφορά, ισχύουν για τους υπηρετούντες που προσλήφθηκαν µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση εργασίάς ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου η οποία ανανεώθηκε ή παρατάθηκε µε νόµο ή µε σύµβαση δύο τουλάχιστον
φορές.
12. Υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι απολύθηκαν κατά το από 1 Ιανουαρίου 1990 έως και 31
Οκτωβρίου 1993 χρονικό διάστηµα και δεν υπάγονται στην περίπτωση των παραγράφων 2 - 5
του παρόντος άρθρου (άρθρο 44 του ν. 1882/1990), επαναπροσλαµβάνονται µε αίτησή τους
στη θέση από την οποία είχαν απολυθεί, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή για τον
αιτούντα απόφαση πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, εκδοθείσα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, χωρίς έρευνα άλλης σχετικής προϋπόθεσης, µε την επιφύλαξη του πρότελευταίου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η αίτηση υποβάλλεται σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, στην υπηρεσία από την οποία ο αιτών απολύθηκε. Η
επαναπρόσληψη γίνεται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου. Αν δεν υπάρχει
κενή θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, συνιστάται αυτοδικαίως µε την απόφαση
επαναπρόσληψης προσωποπαγής θέση που καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν για
οποιονδήποτε λόγο κενωθεί. Ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός ή και ο νοµάρχης µε
εκχωρηµένες αντίστοιχες αρµοδιότητες, δύνανται να επαναπροσλαµβάνουν υπαγόµενους στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου µε τοποθέτησή τους σε κενή θέση άλλης υπηρεσίας ή νοµικού
προσώπου (π.χ. ασφαλιστικού ταµείου) της αρµοδιότητας ή εποπτείας, του ιδίου υπουργείου,
µετά από εκτίµηση των κατά το χρόνο της επαναπρόσληψης αναγκών και των οικονοµικών
δυνατοτήτων.
Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου υπάγονται στην εφαρµογή της παρούσας παραγράφου
εφόσον η συνολική συνεχόµενη απασχόληση, ή µε διακοπή το πολύ ένα µήνα, ήταν
τουλάχιστον 18 µηνών. Οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε όλες τις
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
«Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και οι δικηγόροι οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στα Ν.Π.∆.∆. και
Ν.Π.Ι.∆. µε σχέση έµµισθης εντολής».
- Το µέσα σε « » εδάφιο της παρ. 12 προστέθηκε από το άρθρο 48 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α΄
112).
13. Απολυθέντες κατά το διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 1990 έως και 31 Οκτωβρίου 1993, µη
υπαγόµενοι στις παραγράφους 2, 9 και 12 του παρόντος άρθρου, επαναπροσλαµβάνονται µε
αίτησή τους, εάν η απόλυσή τους κριθεί προδήλως αδικαιολόγητη ή καταχρηστική. ∆υσµενής
διακριτική µεταχείριση λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, θεµελιώνει πάντοτε δικαίωµα
επαναπρόσληψης. Ο αριθµός των θέσεων, υφισταµένων ή συσταθησοµένων, που θα καλυφθούν
µε επαναπρόσληψη απολυθέντων της παρούσας παραγράφου, καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού, ο οποίος και εισηγείται ευθύς µετά την υποβολή των αποφάσεων του άρθρου 26 παρ.
7 περ. α΄. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των προβλεποµένων στις παραγράφους 3, 4 και 12 του
παρόντος άρθρου. Η κατά την παρούσα παράγραφο επαναπρόσληψη γίνεται σταδιακά ανά
εξάµηνο µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων, συντασσοµένων πινάκων µε τη σειρά που
ορίζεται στην παρ. 4. Ο αριθµός των ανά εξάµηνο επαναπροσλαµβανοµένων καθορίζεται εν όψει
των υφισταµένων οικονοµικών δυνατοτήτων και πάντως δεν µπορεί να είναι κατώτερος του 1%
του συνόλου του απασχολούµενου κατά το αντίστοιχο εξάµηνο τακτικού προσωπικού. Με
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απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Μεταφορών και
Επικοινωνιών στους πίνακες επαναπροσληπτέων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
και όλων των νοµικών προσώπων των υπαγοµένων στην αρµοδιότητα ή και εποπτεία του ίδιου
Υπουργείου, εγγράφονται µετά από αίτησή τους οι απολυθέντες εντός του 1990 και 1991 από
την OLYMPIC CATERING κατανεµόµενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των ανωτέρω
νοµικών προσώπων αναλόγως των αναγκών και των οικονοµικών δυνατοτήτων. Η
επαναπρόσληψη των απολυθέντων από την OLYMPIC CATERING ολοκληρώνεται έως την 30ή
Ιουνίου 1996 και µε απόφαση των ιδίων υπουργών συνιστώνται µε τυχόν απαιτούµενες θέσεις.
Απολυθέντες από την OLYMPIC CATERING κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον
απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου, προσλαµβάνονται και εντάσσονται στις 150 από τις
υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού έπειτα
από αίτησή τους. Για το σκοπό αυτό συνιστάται τριµελής επιτροπή µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας στην οποία µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας, ένας ανώτερος
υπάλληλος του Ο.Α.Ε.∆. και ένας εκπρόσωπος της Α.∆.Ε.∆.Υ..
Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων (Κ.Υ.∆.Ε.Π.), οι οποίοι
απολύθηκαν µε τη θέση της Κ.Υ.∆.Ε.Π. υπό εκκαθάριση, εγγράφονται µετά από αίτησή τους
στους πίνακες επαναπροσληπτέων του Υπουργείου Γεωργίας και των υπαγοµένων σε αυτό
νοµικών προσώπων, περιλαµβανοµένης της Αγροτικής Τράπεζας και των θυγατρικών της
επιχειρήσεων, κατανεµόµενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου και στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα,
αναλόγως των αναγκών και των οικονοµικών δυνατοτήτων και η επαναπρόσληψή τους
περατούται έως την 31ή ∆εκεµβρίου 1995. Οι διατάξεις που αφορούν στους υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων (Κ.Υ.∆.Ε.Π.) εφαρµόζονται και στο
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είχε προσληφθεί από την
Κ.Υ.∆.Ε.Π. κατόπιν εντολών του Υπουργείου Γεωργίας και αµειβόταν από τους λογαριασµούς
Ειδικής ∆ιαχείρισης Σπόρων της Κρατικής Σποροπαραγωγής και είχε διατεθεί στις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας και στα εποπτευόµενα από αυτό ν.π.δ.δ.
Για τους επαναπροσλαµβανοµένους εφαρµόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του
παρόντος άρθρου. Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου υπάγονται στην εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου, εφόσον ανανεώθηκαν µε νόµο ή µε σύµβαση τουλάχιστον µία φορά και
η συνολική διάρκεια συνεχόµενης απασχόλησης ή µε διακοπή ενός µηνός το πολύ, ήταν είκοσι
τεσσάρων (24) τουλάχιστον µηνών (2 ετών) καθώς και συµβάσεις που δεν παρατάθηκαν ή δεν
ανανεώθηκαν, εφόσον η συνολική διάρκεια συνεχόµενης απασχόλησης ήταν είκοσι τεσσάρων
(24) τουλάχιστον µηνών (2 ετών). Συµβάσεις για ανάγκες προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή από το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων, υπαγόµενες στο άρθρο 59 του ν. 1759/1988 και µε συνολική διάρκεια τουλάχιστον
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, οι οποίες δεν παρατάθηκαν, ή δεν ανανεώθηκαν, υπάγονται στις
ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί εσφαλµένη εφαρµογή της
προαναφερόµενης διάταξης η µη παράταση ή µη ανανέωση που συνιστά προδήλως δυσµενή
διακριτική µεταχείριση. Απολυθέντες, οι οποίοι κατά το χρόνο της απόλυσης είχαν θεµελιώσει
δικαίωµα πλήρους συντάξεως, ή επαναπροσλήφθηκαν σε υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο της παρ.
1 του παρόντος άρθρου όπου και να υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν υπηρετούν µε σχέση ωροµισθίου ή ηµεροµισθίου, δε
δικαιούνται επαναπρόσληψη. Επίσης δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι
απολυθέντες για πειθαρχικούς λόγους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των δύο πρώτων
εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Ως υπάλληλοι νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
νοούνται για την εφαρµογή του παρόντος και όσοι διέπονταν από σχέση έµµισθης εντολής,
καθώς και οι δικηγόροι µέλη νοµικών συµβουλίων νοµικών προσώπων της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
«Επαναπροσλαµβανόµενοι οι τελευταίοι, αν η θέση τους είναι κατειληµµένη, εντάσσονται σε
κενή ή προσωποπαγή θέση της ∆ικαστικής Υπηρεσίας του νοµικού προσώπου µε σχέση έµµισθης
εντολής, εφόσον κατά το χρόνο της απόλυσής τους είχαν συµπληρώσει τουλάχιστον πενταετή
θητεία ως µέλη Νοµικών Συµβουλίων στον ίδιο φορέα, εφαρµοζοµένων και γι' αυτούς των
διατάξεων των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, χωρίς δικαίωµα καταβολής αναδροµικών
αποδοχών ή αποζηµίωσης µέχρι την ένταξή τους».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 13 προστέθηκε µε το άρθρο 17 παρ.11 του ν.
2527/1997.
- Με το άρθρο 20 του ν.2433/1996 ορίστηκε ότι:
«Στις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 υπάγεται και το προσωπικό του
Ο.Π.Α.Π., µε αρχική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός (1)
έτους, του οποίου η σύµβαση παρέχει τη δυνατότητα παροχής εργασίας µέχρι και πέντε (5)
ηµέρες κάθε εβδοµάδα και η διάρκεια της σύµβασης καλύπτει τις χρονικές προϋποθέσεις της
ανωτέρω παραγράφου, αδιαφόρως του συνολικού αριθµού ηµερών εργασίας και εφόσον
εξακολουθούν να παρέχουν την εργασία τους στον Ο.Π.Α.Π. κατά την ψήφιση του παρόντος
(12.8.1996)».
14. Για τις αιτήσεις της προηγούµενης παραγράφου, τις επιτροπές, καθώς και τις προθεσµίες,
εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο (26) του παρόντος νόµου.
15. Απολυθέντες κατά το διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος, οι οποίοι
κατά το χρόνο της απολύσεως είχαν την ιδιότητα µέλους διοικητικού συµβουλίου
αναγνωρισµένου πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου του ∆ηµοσίου ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ανεξαίρετα, επαναδιορίζονται ή
επαναπροσλαµβάνονται µε αίτησή τους που υποβάλλεται στην επιτροπή του άρθρου 26, η οποία
και διαπιστώνει τη συνδροµή των κατά την παρούσα διάταξη προϋποθέσεων. Για την εφαρµογή
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της παρούσας παραγράφου απόλυση θεωρείται και η µη ανανέωση σύµβασης ορισµένου χρόνου
που έληξε κατά το αυτό χρονικό διάστηµα. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται και σε περίπτωση
οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εις βάρος του απολυθέντος, εάν δε η δικαστική
απόφαση είναι αµετάκλητη, η επαναπρόσληψη έχει την έννοια νέας σύµβασης εργασίας υπό
τους αυτούς όρους.
16. Στις διατάξεις των παρ. 13 και 14 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι απολυθέντες λόγω
µη εµφανίσεώς τους στη θέση στην οποία µετατέθηκαν, τοποθετήθηκαν, µετατάγηκαν ή
µεταφέρθηκαν, εφόσον κριθεί ότι για τις υπηρεσιακές µεταβολές που οδήγησαν στην απόλυσή
τους, συνέτρεχαν λόγοι προβλεπόµενοι στην παράγραφο 13.
17. Τακτικοί υπάλληλοι και µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου, πλην
των ωροµισθίων, υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του παρόντος
στην περιοχή Θράκης οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής αυτής και απολύθηκαν κατά το από 1
Ιανουαρίου 1990 έως 31 Οκτωβρίου 1993 χρονικό διάστηµα, υπαγόµενοι σε περιπτώσεις
προβλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επαναπροσλαµβάνονται όλοι εντός του
1994. Για όλα τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 26.
18. Προσωπικό που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έµµισθης εντολής στον
Οργανισµό Υποψηφιότητας Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα '96, είχε επιλεγεί µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 1862/1989 (ΦΕΚ 203 Α΄) και το οποίο δεν επαναπροσλήφθηκε και δεν
µετατάγηκε αλλά απολύθηκε, λόγω της διάλυσης του Οργανισµού αυτού, προσλαµβάνεται στη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1
του άρθρου 14 του παρόντος, που αυτή εποπτεύει. Οι ενδιαφερόµενοι για επαναπρόσληψη
υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σε προθεσµία ενός µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η επαναπρόσληψη γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού σε κενή θέση της οικείας ειδικότητας, που υφίσταται κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος ή θα ανακύψει έως την 31η ∆εκεµβρίου 1996. Οι διατάξεις των δύο
τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους
επαναπροσλαµβανόµενους µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
19. Υπάλληλοι µεταταγέντες στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1735/1987, των οποίων οι µετατάξεις ανακλήθηκαν µε κοινές
υπουργικές αποφάσεις στις οποίες γίνεται επίκληση µη αναδροµικής ισχύος της κύρωσης µε το
άρθρο 78 στοιχ. β΄του ν. 1943/1991 της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
∆Ι∆Α∆/12/3/10279/25.4.1989 (ΦΕΚ 298Β΄/25.4.1989) ή µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν ως
πλεονάζον προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος νόµου δεν είναι συνταξιούχοι ή δεν διετέλεσαν µέτοχοι
Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) ή κάτοχοι σχετικής άδειας, µπορούν να επανέλθουν στο
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης µε τη σχέση εργασίας που είχαν κατά την ηµεροµηνία
ανάκλησης της µετάταξής τους. Για την επαναφορά τους απαιτείται η υποβολή στο Υπουργείο
Προεδρίας της Κυβέρνησης, µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, αίτησης των
ενδιαφεροµένων και έκδοση της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο εκτός
υπηρεσίας χρόνος των ανωτέρω υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο Υπουργείο
Προεδρίας της Κυβέρνησης, χωρίς καταβολή αναδροµικών αποδοχών. Όσοι εκ των υπαγοµένων
στην παρούσα παράγραφο υπηρετούν ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε
υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, επανέρχονται µε
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού. Οι επαναφερόµενοι καταλαµβάνουν κενές θέσεις µε την ίδια σχέση εργασίας και αν
δεν υπάρχουν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις µε την πράξη της επαναφοράς.
20. Για την επαναπρόσληψη σε άλλα υπουργεία, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. των νοµικών συνεργατών
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, που απολύθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8 (περίπτ. α΄)
του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), ορίζεται προθεσµία εφαρµογής των διατάξεων
της περίπτωσης β΄της αυτής ως άνω παραγράφου τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, τις
οποίες καταλαµβάνουν µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ισάριθµοι δικηγόροι του
προηγούµενου εδαφίου. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας εκδίδεται εντός µηνός
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν λάβει την προβλεπόµενη από
την αυτήν ως άνω διάταξη αποζηµίωση οφείλουν να την επιστρέψουν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις
ή µε παρακράτηση εκ των αποδοχών τους. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων ή το ποσό της
παρακράτησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
- Με το άρθρο 3 παρ. 13 του ν.2320/1995 (ΦΕΚ Α΄ 133) ορίστηκε ότι:
«Οι υπάλληλοι που επανέρχονται στην υπηρεσία µε τις διατάξεις του άρθρου 25 και του τρίτου
εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 και κατά την έξοδό τους
από την υπηρεσία έλαβαν εφάπαξ βοήθηµα, κατά τη νέα αποχώρησή τους από την υπηρεσία θα
δικαιωθούν εφάπαξ βοηθήµατος µόνο για το νέο χρόνο ασφάλισης στον οικείο φορέα πρόνοιας,
συνυπολογιζοµένου και του εκτός υπηρεσίας χρόνου, εφόσον αναγνωρισθεί ως χρόνος
ασφάλισης.
Ο χρόνος υπηρεσίας - ασφάλισης, για τον οποίο δικαιώθηκαν εφάπαξ βοηθήµατος, λαµβάνεται
υπόψη µόνο για τη θεµελίωση δικαιώµατος για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιώθηκαν επιστροφής των εισφορών
τους µπορούν να αναγνωρίσουν τον πριν την έξοδό τους χρόνο υπηρεσίας, µε την καταβολή της
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προβλεπόµενης τακτικής εισφοράς, που υπολογίζεται στις αποδοχές του µήνα υποβολής της
σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου φορέα πρόνοιας».
- Με το άρθρο 23 του ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α΄ 135) ορίστηκε ότι:
«1. Επαναπροσληφθέντες στο Ι.Κ.Α. βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2190/1994,
εφόσον έχουν προσόντα διοικητικού προσωπικού, κατατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχες των
προσόντων τους κατηγορίας και κλάδου αναδροµικά από της επαναπρόσληψής τους.
2.Για τη βαθµολογική εξέλιξη των επαναπροσλαµβανοµένων λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος από
της κτήσεως των τυπικών προσόντων του κλάδου στον οποίο επαναπροσλαµβάνονται».
- Με την παρ. 9 άρθρο 17 ν.2527/1997 ορίστηκε ότι:
«9.Ο χρόνος υπηρεσίας των επαναπροσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
25 του ν. 2190/1994, καθώς και των προσλαµβανοµένων σε ασφαλιστικά ταµεία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 25 του ν.2266/1994, που έχουν διανύσει στους φορείς από
τους οποίους είχαν απολυθεί και ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των προσλαµβανοµένων σε
ασφαλιστικά ταµεία, βάσει της ανωτέρω διάταξης, αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας για
κάθε συνέπεια από της επαναπρόσληψής ή πρόσληψής τους».
Άρθρο 26
Προσφυγή κατά αδικαιολόγητων µεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης
1. Υπάλληλος του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος, µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ο οποίος από 1 Ιανουαρίου 1990 µέχρι 31 Οκτωβρίου 1993
υπέστη µετάθεση ή µεταθέσεις τις οποίες θεωρεί αδικαιολόγητες δύναται, µε αίτησή του που
υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, να
ζητήσει την επαναφορά του στη θέση που κατείχε, όταν έγινε η κατά τη γνώµη του
αδικαιολόγητη µετάθεση. Επανειληµµένες ακούσιες µεταθέσεις θεωρούνται σε κάθε περίπτωση
ως δυσµενής µεταχείριση.
Η προθεσµία των παραγράφων 3 και 12 του άρθρου 25 και της παρ. 1 του άρθρου 26 (σε
συνδυασµό µε την παρ. 14 του άρθρου 25) του ν. 2190/1994 για την υποβολή αιτήσεων
επαναπρόσληψης απολυθέντων, καθώς και η προθεσµία της παρ. 7 του άρθρου 27 του ιδίου
νόµου για την υποβολή αιτήσεων µονιµοποίησης παρατείνεται επί ένα (1) µήνα από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η επανάκριση των µεταθέσεων γίνεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο µε εφαρµογή των
κριτηρίων του άρθρου 8 του ν. 2085/1992 για τους υπαγόµενους σε αυτόν υπαλλήλους και των
οικείων διατάξεων για τους λοιπούς. Τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι επαρκώς
αιτιολογηµένη. Η απόφαση που δικαιώνει τον προσφεύγοντα προσδιορίζει επίσης και τη θέση
στην οποία κατά την κρίση της επιτροπής πρέπει ο προσφεύγων να επανέλθει. Εάν η θέση αυτή
είναι κατειληµµένη, ο υπάλληλος τοποθετείται στην υπηρεσία σε προσωποπαγή θέση που
δηµιουργείται αυτοδικαίως και που καταργείται αυτοδικαίως όταν κενωθεί για οποιονδήποτε
λόγο.
3. Υπάλληλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ο οποίος ισχυρίζεται ότι κατά το ως άνω χρονικό
διάστηµα υπέστη µετάταξη ή µεταφορά αδικαιολόγητη ή καταχρηστική, δύναται µε αίτησή του
που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος να
ζητήσει από την επιτροπή της παρ. 4 την επαναφορά του στη θέση που κατείχε όταν έγινε η
κατά τη γνώµη του αδικαιολόγητη ή καταχρηστική µετάταξη ή µεταφορά. ∆υσµενής διακριτική
µεταχείριση λόγω πολιτικών πεποιθήσεων θεµελιώνει δικαίωµα επαναφοράς του προσφεύγοντος
στην προηγούµενη θέση του. Στην ίδια επιτροπή δύναται να προσφύγει και όποιος ισχυρίζεται
ότι εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση που αποδεικνύεται από προδήλως δυσµενή µετάταξη ή
µεταφορά ή µετάθεση ή αδικαιολόγητη υπηρεσιακή µεταχείριση, εφόσον και µόνον προκύπτει
από απόφαση πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου δικαστηρίου ή επέφερε ιδιαιτέρως επαχθείς
προσωπικές συνέπειες αφορώσες σοβαρό πρόβληµα υγείας του ιδίου ή την οικογενειακή του
κατάσταση λόγω εργαζόµενου ή εργαζόµενης συζύγου σε άλλη περιοχή και εφόσον κατά το
χρόνο της παραίτησης δεν είχε θεµελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωµα, εφαρµοζοµένων
κατά τα λοιπά των παραπάνω διατάξεων. Η µη θεµελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
δεν συνιστά προϋπόθεση, εάν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει την κατά τα ανωτέρω δικαστική
απόφαση.
«Η θεµελίωση ή όχι συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου
νοείται βάσει πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας».
- Το µέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 17 παρ. 1β του ν. 2527/1997.
- Με το άρθρο 14 παρ. 22 του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 εφαρµόζονται και
στους επαναπροσληφθέντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ.
3 του άρθρου 26 του ίδιου νόµου υπό την προϋπόθεση ότι θα παραµείνουν στην υπηρεσία επί
µία διετία τουλάχιστον, εκτός αν αποχωρούν υποχρεωτικώς νωρίτερα».
- Σχετικά µε την λήψη νέου εφάπαξ βοηθήµατος των επαναπροσληφθέντων βλ. άρθρο 3 παρ.
13 του ν.2320/1995 (Α 133).
- Με το άρθρο 3 παρ. 13 του ν.2320/1995 (ΦΕΚ Α΄ 133) ορίστηκε ότι:
«Οι υπάλληλοι που επανέρχονται στην υπηρεσία µε τις διατάξεις του άρθρου 25 και του τρίτου
εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 και κατά την έξοδό τους
από την υπηρεσία έλαβαν εφάπαξ βοήθηµα, κατά τη νέα αποχώρησή τους από την υπηρεσία θα
δικαιωθούν εφάπαξ βοηθήµατος µόνο για το νέο χρόνο ασφάλισης στον οικείο φορέα πρόνοιας,
συνυπολογιζοµένου και του εκτός υπηρεσίας χρόνου, εφόσον αναγνωρισθεί ως χρόνος
ασφάλισης.
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Ο χρόνος υπηρεσίας - ασφάλισης, για τον οποίο δικαιώθηκαν εφάπαξ βοηθήµατος, λαµβάνεται
υπόψη µόνο για τη θεµελίωση δικαιώµατος για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιώθηκαν επιστροφής των εισφορών
τους µπορούν να αναγνωρίσουν τον πριν την έξοδό τους χρόνο υπηρεσίας, µε την καταβολή της
προβλεπόµενης τακτικής εισφοράς, που υπολογίζεται στις αποδοχές του µήνα υποβολής της
σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου φορέα πρόνοιας».
4. Σε κάθε υπουργείο και ν.π.δ.δ. συγκροτείται επιτροπή η οποία επέχει θέση ειδικού
υπηρεσιακού συµβουλίου και της οποίας η αποστολή λήγει µε το πέρας του έργου της. Οι
επιτροπές είναι τριµελείς και αποτελούνται από µονίµους υπαλλήλους από τους οποίους ο ένας
υποδεικνύεται από την Α.∆.Ε.∆.Υ. Συγκροτούνται µε αποφάσεις του κατά περίπτωση αρµοδίου
υπουργού µε τις οποίες καθορίζεται και ο πρόεδρος της καθεµιας. Προκειµένου περί ν.π.δ.δ., οι
επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του µονοµελούς οργάνου διοίκησης του νοµικού
προσώπου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και οι γραµµατείς των επιτροπών από µονίµους
υπαλλήλους. Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι τριµελείς επιτροπές των νοµικών
προσώπων αυτών συνιστώνται και συγκροτούνται µε αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων
και µε συµµετοχή εκπροσώπου του αντίστοιχου δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου ή του
πρωτοβάθµιου, αν δεν υπάρχει δευτεροβάθµιο. Αν σε νεοσυσταθέν υπουργείο δεν υπάρχουν ή
δεν επαρκούν οι υπάλληλοί του για τη συγκρότηση της επιτροπής, ορίζονται ως µέλη αυτής
υπάλλήλοι του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που προτείνονται από τον προϊστάµενό
τους υπουργό.
«Σε περίπτωση κατά την οποία η Α.∆.Ε.∆.Υ. ή το δευτεροβάθµιο ή πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό
όργανο δεν υποδείξει µέλος για τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 3
του άρθρου 25 µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) ηµερών από την αποστολή της σχετικής
πρόσκλησης, το αντίστοιχο µέλος ορίζεται από τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό ή µε
απόφαση του µονοµελούς οργάνου διοίκησης στα ν.π.δ.δ. και του διοικητικού συµβουλίου στα
ν.π.ι.δ.».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 2206/1994.
- Με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.2225/1994 (ΦΕΚ Α΄121) ορίστηκε ότι:
«6.Για τη συγκρότηση των επιτροπών των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 4 του ν.2190/1994 σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που εδρεύουν στον ίδιο νοµό και εποπτεύονται από το ίδιο
υπουργείο, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κάθε
νοµικού προσώπου, συγκροτείται µία ενιαία επιτροπή κατά νοµό ή για κάθε νοµαρχία του νοµού
Αττικής, µε απόφαση του οικείου νοµάρχη για όλα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, από
υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. ή δηµόσιους υπαλλήλους».
5. Οι επιτροπές λαµβάνουν υπόψη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ο προσφεύγων επικαλείται
για την απόδειξη των ισχυρισµών του, µε την αίτησή του και τυχόν υπόµνηµα. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2.
6. Η υποβολή των αιτήσεων του παρόντος άρθρου µπορεί, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου,
ενώπιον του οποίου τυχόν εκκρεµεί δίκη για το κύρος της προσβαλλόµενης πράξης, να
δικαιολογήσει τη διακοπή της δίκης ή την αναβολή της εκδίκασης µέχρι την έκδοση της
απόφασης της επιτροπής. Απόφαση της επιτροπής που δικαιώνει τον αιτούντα καταργεί τη δίκη,
εκτός εαν ο προσφεύγων αποδεικνύει ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον στην έκδοση της δικαστικής
απόφασης. Εαν η επιτροπή απορρίψει την αίτηση η δίκη ενώπιον του ∆ικαστηρίου συνεχίζεται
από το σηµείο στο οποίο είχε τυχόν διακοπεί.
7. Αν οι αιτούντες σε κάθε υπουργείο, αυτοτελή υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο υπερβαίνουν τον
αριθµό των 150, συγκροτείται µε απόφαση του οικείου υπουργού ή του µονοµελούς οργάνου
διοίκησης του νοµικού προσώπου και δεύτερη ή και τρίτη επιτροπή. Η κατά υπουργείο και
νοµικό πρόσωπο επιτροπή συγκροτείται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Αν διαπιστωθεί η ανάγκη δεύτερης ή και τρίτης επιτροπής, κατά τα ανωτέρω
οριζόµενα, αυτές συγκροτούνται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της µηνιαίας
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, µε ταυτόχρονη κατανοµή των υποθέσεων κατ' αριθµό ή
κατά κατηγορία, κατά την κρίση του οργάνου που τις συγκροτεί. Η σειρά προτεραιότητας των
εξεταζοµένων αιτήσεων ορίζεται ως εξής: α) απολύσεις, β) µετατάξεις - µεταφορές, γ)
παραιτήσεις, δ) λοιπά θέµατα. Η συµµετοχή στις επιτροπές αποτελεί την κύρια απασχόληση των
υπαλλήλων που µετέχουν σε αυτές. Το συνολικό έργο των επιτροπών περατούται εντός 75
ηµερών από τη συγκρότησή τους αλλά οι αποφάσεις για καθεµια από τις παραπάνω β΄, γ ΄και
δ΄ περιπτώσεις υποβάλλονται για εκτέλεση ευθύς ως περατωθούν, όλες δε εκτελούνται
υποχρεωτικώς µέσα σε 20 ηµέρες από την υποβολή τους στην αρµόδια υπηρεσία ή αρχή.
8. Οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος νόµου,
οι οποίοι κατά την παραπάνω περίοδο µετατέθηκαν, µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν,
επανατοποθετούνται µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στην οικεία υπηρεσία εντός µηνός από
της δηµοσιεύσεως του παρόντος, στη θέση από την οποία είχαν µετατεθεί ή από την οποία είχαν
µεταταγεί ή µεταφερθεί, εφόσον έχει εκδοθεί ευνοϊκή γι' αυτούς πρωτοβάθµια δικαστική
απόφαση. Ως οικεία υπηρεσία για τους µεταταχθέντες ή µεταφερθέντες νοείται η υπηρεσία από
την οποία µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν. Εαν η θέση στην οποία επανέρχεται ο υπάλληλος
είναι κατειληµµένη, τοποθετείται στην υπηρεσία σε προσωποπαγή θέση που δηµιουργείται
αυτοδικαίως και που καταργείται αυτοδικαίως, όταν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις
της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται, χωρίς την προϋπόθεση έκδοσης υπέρ αυτών δικαστικής
απόφασης και για όσους υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1648/1986, οι οποίοι κατά την
παραπάνω περίοδο υπέστησαν αναγκαστική µετάταξη ή µεταφορά.
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9. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) ισχύουν και για
υπαλλήλους δηµοσίων επιχειρήσεων (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) σε περίπτωση παραίτησης τους από
το βουλευτικό αξίωµα ή µη επανεκλογής τους. Στην αληθή έννοια του "δηµοσίου πολιτικού
υπαλλήλου" κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 περιλαµβάνονται και οι
δηµόσιοι λειτουργοί (µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. κ.λπ.).
10. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 εφαρµόζονται και για τους
δηµοσίους πολιτικούς υπαλλήλους που παραιτήθηκαν για να θέσουν υποψηφιότητα για το
αξίωµα δηµάρχου ή ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού συµβούλου. Η αίτηση για επαναφορά στην
υπηρεσία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, µε την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν έχει καταληφθεί από το όριο ηλικίας. Η
επαναφορά λογίζεται γενοµένη από την έναρξη της ισχύος (27.4.1989) του ν. 1847/1989 (ΦΕΚ
105 Α΄), αφ' ης ήρθη η υποχρέωση των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων να παραιτούνται
προκειµένου να είναι υποψήφιοι σε δηµοτικές ή κοινοτικές εκλογές. Ο µετά ταύτα χρόνος της
εκτός υπηρεσίας παραµονής των επαναφεροµένων λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
χωρίς δικαίωµα λήψεως αναδροµικών αποδοχών. Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη εφαρµόζεται
η παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου.
- Με το άρθρο 3 παρ. 12 του ν.2320/1995 προστέθηκε στο άρθρο 73 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων παράγραφος 10 µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
"10. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των δηµοσίων υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι ακολουθούν
δηµοσιοϋπαλληλικό συνταξιοδοτικό καθεστώς και επανέρχονται στην υπηρεσία κατ' εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 ως εξαναγκασθέντες σε παραίτηση κατά το από
1ης Ιανουαρίου 1990 µέχρι 31 Οκτωβρίου 1993 χρονικό διάστηµα, λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και συντάξιµος χωρίς δικαίωµα λήψεως αναδροµικών
αποδοχών ή συντάξεων, εφόσον παραµείνουν τουλάχιστον επί διετία στην υπηρεσία,
καταβάλλουν δε και τις προβλεπόµενες, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
1902/1990 και της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 κρατήσεις υπέρ συντάξεως. Ο
περιορισµός της διετίας δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου, καθώς και για όσους αποχωρούν
λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας ή απόλυσης λόγω ανικανότητας. Αν ο
αναγνωριζόµενος χρόνος συµπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό κύριας
ασφάλισης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που έχουν καταβληθεί αποδίδονται στο
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1 του ν.
1405/1983.
Ο χρόνος που κατά τα ανωτέρω αναγνωρίζεται ως συντάξιµος αναγνωρίζεται µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας µε καταβολή των σχετικών εισφορών από τους ενδιαφεροµένους και τον εργοδότη,
όπου αυτές προβλέπονται, και κατά τα αντίστοιχα ποσοστά που ορίζονται από τη νοµοθεσία των
οργανισµών αυτών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και στους υπαλλήλους των λοιπών
νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 25 του 2190/1994, µε καταβολή των εισφορών
2190/1994, για όλο το χρονικό διάστηµα του εκτός υπηρεσίας χρόνου που επιθυµούν να
αναγνωρίσουν, σύµφωνα µε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου του νόµου.
Επίσης, εφαρµόζονται ανάλογα και για υπαλλήλους που επανέρχονται στην υπηρεσία σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994, της επαναφοράς λογιζοµένης από
την έναρξη ισχύος του ν. 1847/1989 (ΦΕΚ 105 Α΄).
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούµενης εφαρµόζονται και για όσους
δεν επανήλθαν στην υπηρεσία µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2190/1994, επειδή
καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας ή συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή δηµόσια υπηρεσία και
συντάξιµη, καθώς και για όσους από αυτούς απεβίωσαν µέχρι την ίδια ηµεροµηνία, ο δε εκτός
υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως συντάξιµος µέχρι τη συµπλήρωση των ορίων αυτών ή το θάνατό
τους".
- Με το άρθρο 3 παρ. 13 του ν.2320/1995 (ΦΕΚ Α΄ 133) ορίστηκε ότι:
«Οι υπάλληλοι που επανέρχονται στην υπηρεσία µε τις διατάξεις του άρθρου 25 και του
τρίτουεδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 και κατά την έξοδό
τους από την υπηρεσία έλαβαν εφάπαξ βοήθηµα, κατά τη νέα αποχώρησή τους από την
υπηρεσία θα δικαιωθούν εφάπαξ βοηθήµατος µόνο για το νέο χρόνο ασφάλισης στον οικείο
φορέα πρόνοιας, συνυπολογιζοµένου και του εκτός υπηρεσίας χρόνου, εφόσον αναγνωρισθεί ως
χρόνος ασφάλισης.
- Με την παρ. 1 άρθρο 20 του ν.2386/1996 (Α 43) ορίστηκε ότι:
«Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των
άλλων Ν.Π.∆.∆. που επανήλθαν στην υπηρεσία µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α΄), ο οποίος αναγνωρίστηκε ως συντάξιµος µε τις διατάξεις της παραγράφου 12 του
άρθρου 3 του ν.2320/1995, αναγνωρίζεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ως
χρόνος ασφάλισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας µε καταβολή των
σχετικών εισφορών από το ∆ηµόσιο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο θέµα
παύει να ισχύει».
Άρθρο 27
Μονιµοποίηση συµβασιούχων - µετατροπή συµβάσεων
1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου οι διατάξεις των παρ. 1 - 5 και 7 του άρθρου 1 της πράξης
του Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 61 της 19ης Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α 125/19.5.89). «∆ιορισµός
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σε µόνιµες θέσεις του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.». και οι διατάξεις του άρθρου 1 της όµοιας
πράξης αριθ. 76 της 15 Ιουνίου 1989 (ΦΕΚΑ174/16.6.1989,)"∆ιορισµός σε µόνιµες θέσεις", που
έχουν ως εξής:
- Με το άρθρο 21 ν.2738/1999 ορίστηκε ότι:
«Στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1759/1988 και της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.2190/1994
υπάγεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές και το προσωπικό που είχε
προσληφθεί από το Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.1057/1980,
ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της αρχικής σύµβασης πρόσληψης ή της µετέπειτα παράτασης
ή ανανέωσής της».
------------------------------------------------------------------------------ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΞΗ 61 της 19ης Μαΐου 1989
«∆ιορισµός σε µόνιµες θέσεις του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.»
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1558/1985.
2. Το γεγονός ότι η πρόωρη διακοπή των εργασιών της Βουλής δεν επέτρεψε τη συζήτηση και
ψήφιση του κυρωτικού νόµου του Υπαλληλικού Κώδικα στον οποίο περιλαµβανόταν και άρθρο
για τη µονιµοποίηση των µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. και συναφείς προς το θέµα διατάξεις καθώς και την
επακολουθήσασα µαταίωση της επιψήφισης κατά τη συζήτηση των ιδίων διατάξεων ως
προσθήκης - τροπολογίας στο νοµοσχέδιο "Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Κώδικα
πολεµικών συντάξεων".
3. Το ότι εύλογα οι υπαγόµενοι στην προαναφερόµενη ρύθµιση υπάλληλοι κατέχονται από
αίσθηµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας η οποία µπορεί να επηρεάσει την υπηρεσιακή τους
απόδοση, καθώς και την αφοσίωσή τους στα καθήκοντά τους, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση της πράξης αυτής στο ∆ηµόσιο, στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, του οποίου η σχέση ή
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου µετατράπηκε σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
µε τις διατάξεις του ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136/84), µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1735/1987
(ΦΕΚ 195/1987), µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50/1988), µε εξαίρεση
τους επιµελητές εισπράξεων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/1988), ή
της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών
αριθ. ∆ΙΠΙ∆/Φ.42/63/11056/87 (ΦΕΚ 781/31.12.87 τ. Β΄), καθώς και το προσωπικό που
υπηρετούσε µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ∆ηµόσιο και τα ν.π.δ.δ. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 1987
ή στους ο.τ.α. και στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1069/80, κατά τη δηµοσίευση του ν. 1735/87, µπορεί
να διορισθεί σε οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης - Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) διορίζονται σε οργανικές θέσεις του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. και
αποσπώνται στη ∆.Ε.Υ.Α..
2. Ο διορισµός γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις, µε εξαίρεση τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί
για πλήρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1735/1987. Αν οι κενές οργανικές
θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται οργανικές θέσεις, µε την απόφαση διορισµού, σε
υφιστάµενους ή συνιστώµενους µε την ίδια απόφαση κλάδους, µε αυτοδίκαιη µετατροπή των
θέσεων ιδιωτικού δικαίου που κατέχει το διοριζόµενο προσωπικό σε θέσεις µονίµων. Στους
κλάδους που θα συσταθούν οργανικές θέσεις κατά µετατροπή θέσεων ιδιωτικού δικαίου, κάθε
οργανική θέση που κενούται εφεξής καταργείται αυτοδικαίως έως τον αριθµό των θέσεων που
συστάθηκαν επιπρόσθετα κατά µετατροπή.
3. Ο διορισµός γίνεται ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της πράξης αυτής.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 1476/84:
α) Το άρθρο 1 παρ. 2, όπως συµπληρώθηκε µε το ν. 1583/1985 (ΦΕΚ 222 Α΄) άρθρα 7 και 11
παρ. 1 και το ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), άρθρο 27. Η εξαίρεση της περ. γ΄της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 1476/1984 ισχύει µόνο για το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και όλων των εποπτευόµενων από αυτό
σχολών.
β) Το άρθρο 2 παρ. 1 περ. β΄και γ΄.
γ) Το άρθρο 3 παρ. 1, παρ. 2 εδάφ. πρώτο, δεύτερο και τρίτο παρ. 6, 7 και 8.
5. Το προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα
υποθηκοφυλακεία που έγιναν έµµισθα µε το ν. 1805/1988 (άρθρο 29) και υπηρετούσαν µε την
ίδια σχέση εργασίας στα ίδια υποθηκοφυλακεία την 31.12.1987, διορίζεται σε µόνιµες θέσεις
των υποθηκοφυλακείων αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων. Ο
χρόνος υπηρεσίας του πιο πάνω προσωπικού, που έχει διανυθεί στα άµισθα υποθηκοφυλακεία µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αποτελεί πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για κάθε συνέπεια.
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7. Οι διατάξεις των παρ. 1 - 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για το προσωπικό µε
οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας, εφόσον υπηρετούσε την
31.12.1987. Για το ανωτέρω προσωπικό εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
1476/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 47 του ν. 1563/85.
"ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 76 της 15 Ιουνίου 1989
∆ιορισµός σε µόνιµες θέσεις
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ
137 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της αριθ. 61 της 19.5.89 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου "∆ιορισµός σε
µόνιµες θέσεις του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 125 τ. Α΄).
3. Την πρόταση - εισήγηση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της 61/19.5.89 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου εφαρµόζονται
και για τους επιµελητές εισπράξεων ασφαλιστικών εισφορών των Ασφαλιστικών Οργανισµών
αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους µε σύµβαση αορίστου χρόνου και έχουν υπαχθεί σ' αυτή την κατηγορία κατ' εφαρµογή του
άρθρου 37 του ν. 1759/1988.
2. Όλες οι κυρούµενες µε την προηγούµενη παράγραφο διατάξεις δεν έχουν αναδροµική ισχύ
και ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται στο προσωπικό,
που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, µε εξαίρεση το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε θέσεις µονίµων
υπαλλήλων και το προσωπικό των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.).
Το προσωπικό εκείνο που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε άλλη υπηρεσία, λόγω µεταφοράς του από την υπηρεσία
στην οποία υπηρετούσε τη 19η Μαΐου 1989, διορίζεται σε οργανική θέση µονίµου υπαλλήλου
της νέας του υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν όλες οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρ. 7 της
κυρούµενης ΠΥΣ αριθ. 61/19.5.1989 ισχύει και εφαρµόζεται και για τους υπηρετούντες την
31.12.1993.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, η κατά την περίπτωση α΄της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 τ. Α΄) προθεσµία αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, όπου στο ν. 1476/1984 αναφέρονται οι κατηγορίες
και κλαδοι ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, και ο απαιτούµενος για προαγωγή χρόνος εφαρµόζονται
αναλόγως οι σχετικές ρυθµίσεις του κεφαλαίου Η΄ του παρόντος.
5. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου οι διατάξεις των άρθρων 1 - 3 και 5 της κοινής απόφασης
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε αριθ. 93956/29.5.1989 (ΦΕΚ 409/Β/29.5.1989) "Μονιµοποίηση
εκπαιδευτικού προσωπικού ΟΑΕ∆ και Σ∆ΣΤΕ", που έχουν ως εξής:
"Μονιµοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού ΟΑΕ∆ και Σ∆ΣΤΕ"
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1585/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα".
2. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 13.5.1989 κατά την οµιλία του στην Καβάλα.
3. Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του παρεχοµένου υπό του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) και της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων (Σ∆ΣΤΕ) εκπαιδευτικού έργου, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
4. Τη δυσκολία έκδοσης νόµου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1. Εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσης έχουν προσληφθεί και υπηρετούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή µε ωριαία αντιµισθία στις σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(Ο.Α.Ε.∆.), µπορούν να µονιµοποιηθούν σε οργανικές θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών των
παραπάνω σχολών.
2. Όσοι επιθυµούν να µονιµοποιηθούν πρέπει:
α) Να υποβάλουν στην αρµόδια υπηρεσία σχετική αίτηση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία έξι
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
β) Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά το χρόνο µονιµοποίησης, τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις γενικά προσόντα διορισµού εκτός από το ανώτατο όριο
ηλικίας.
γ) Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις
ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας στην οποία επιθυµούν
να µονιµοποιηθούν εκτός από το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., όπου αυτό
απαιτείται.
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δ) Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για µονιµοποίηση, συµπληρώσει υπηρεσία
τουλάχιστον δύο πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και µε δεκάωρη τουλάχιστον κατά µέσο
όρο διδασκαλία την εβδοµάδα για τα δύο αυτά έτη.
Όσοι από αυτούς επιθυµούν να µονιµοποιηθούν σε κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στην οποία
κατά τις κείµενες διατάξεις δεν απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισµού το πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών, να έχουν αρχικά προσληφθεί στις Σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) πριν από την εφαρµογή του ν. 1566/1985, άρθρο 58, παρ. 11 (ΦΕΚ 167).
Μονιµοποιούνται επίσης οι ήδη υπηρετούντες εµπειροτεχνίτες, εφόσον έχουν συµπληρώσει
υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και µε δεκάωρη
τουλάχιστον κατά µέσο όρο διδασκαλία την εβδοµάδα για τα τέσσερα αυτά έτη.
3. Η µονιµοποίηση γίνεται στον εισαγωγικό βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο κατηγορίας, κλάδου
και ειδικότητας αντίστοιχης µε αυτήν στην οποία υπηρετούν και σε υπάρχουσες αντίστοιχες
κενές οργανικές θέσεις. Αν οι θέσεις αυτές δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωρινές οργανικές
θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως οποτεδήποτε κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Οι
κατέχοντες προσωρινές θέσεις καταλαµβάνουν τις πρώτες οργανικές θέσεις που κενώνονται
στον οικείο κλάδο.
4. Η µονιµοποίηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 2
1. Εκπαιδευτικοί, που µονιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, τοποθετούνται
οργανικά στις σχολές του Ο.Α.Ε.∆. µετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
2. Οι εκπαιδευτικοί που µονιµοποιούνται εξελίσσονται βαθµολογικά και µισθολογικά σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς αντίστοιχων κατηγοριών,
κλάδων και ειδικοτήτων των σχολών του Ο.Α.Ε.∆..
3. Για τα θέµατα πειθαρχικού δικαίου και γενικότερης υπηρεσιακής κατάστασης των
εκπαιδευτικών που µονιµοποιούνται εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους
µόνιµους εκπαιδευτικούς των σχολών του Ο.Α.Ε.∆..
Άρθρο 3
1. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δεν επιθυµούν ή δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου για µονιµοποίηση προσλαµβάνονται ως
εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε ωριαία αντιµισθία στις
σχολές του Ο.Α.Ε.∆. κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων.
2. Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου που υπηρετούν στις
σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) µε ωριαία αντιµισθία και
µε δεκάωρη τουλάχιστον διδασκαλία την εβδοµάδα µετατρέπεται, µε απόφαση της αρµόδιας
υπηρεσίας και µετά από αίτησή των, σε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Για τα θέµατα
διάρκειας της σχέσης αυτής εργασίας και αποδοχών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).
Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσης εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της Σιβιτανιδείου Σχολής
Τεχνών και Επαγγελµάτων, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή µε ωριαία αντιµισθία, εφόσον έχουν αρχικά προσληφθεί πριν από την ισχύ του Ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167Α).
Αθήνα, 29 Μαΐου 1989
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Οι διατάξεις της κυρούµενης µε την προηγούµενη παράγραφο απόφασης δεν έχουν
αναδροµική ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται στο
προσωπικό που υπάγεται στην κυρούµενη απόφαση, εφόσον εξακολουθεί να υπηρετεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος ή έχει αποµακρυνθεί από τα διδακτικά του καθήκοντα µέχρι
31.8.1993.
7. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου, η κατά την
περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της κυρούµενης απόφασης προθεσµία αρχίζει από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
8.Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ή έργου που υποκρύπτουν
εξαρτηµένη εργασία, προσωπικού που προσλήφθηκε για προγράµµατα ή έργα των Υπουργείων
Εθνικής Άµυνας και Γεωργίας και του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού
(Ο.Α.Ε.∆.), που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς, το οποίο υπηρετεί
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή υπηρετούσε και η σύµβασή του έληξε από 31 ∆εκεµβρίου
1993 «ή λήγει µετά», εφόσον η συνολική διάρκεια της απασχόλησης µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος ή τη λήξη των συµβάσεων είναι «τουλάχιστον» τριών ετών µετατρέπονται σε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Οι
υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εντάσσονται σε οργανικές θέσεις που
συνιστώνται µε την απόφαση της µετατροπής της σύµβασής τους. Η ένταξη των υπηρετούντων
δεν επηρεάζει την απασχόλησή τους στο οικείο πρόγραµµα.
- Οι µέσα σε «» λέξεις της παρ. 8 «ή λήγει µετά» αντικατέστησαν τις λέξεις «και µετά» και η
λέξη
«τουλάχιστον» αντικατέστησε τις λέξεις «µεγαλύτερη των» µε την παρ.3 του
άρθρου 14 του ν.2266/1994 ( ΦΕΚ Α 218).
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9. Οι επί θητεία µε σχέση δηµόσιου δικαίου τεχνικοί υπάλληλοι, που κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, υπηρετούν στον Ε.Ο.Τ., σε οργανικές θέσεις του άρθρου 47 του Κανονισµού
∆ιαρθρώσεως των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. (Π∆ 884/1976) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις
µονίµων υπαλλήλων εφόσον υποβάλλουν αίτηση σε ανατρεπτική προθεσµία ενός µηνός από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού και έχουν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία προσόντα
διορισµού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας.
Η ένταξη γίνεται µε αυτοδίκαιη µετατροπή των επί θητεία οργανικών θέσεων που κατέχουν, σε
οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄).
Ως υπηρετούντες κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.
2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄) λογίζονται και οι επί θητεία υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. που υπηρέτησαν και
µετά την έναρξη της ισχύος του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136Α΄) σε οργανικές θέσεις του
οργανισµού του Ε.Ο.Τ. (π.δ.884/1976) και αποµακρύνθηκαν από την υπηρεσία από 1.1.1990
µέχρι 31.10.1993 δια της µη ανανεώσεως της θητείας τους εφόσον υποβάλλουν αίτηση στον
Ε.Ο.Τ. µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος η οποία κρίνεται από την οικεία
επιτροπή του άρθρου 26.
- Με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2736/1999 ορίστηκε ότι:
«4.Ο χρόνος προϋπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών του
Ο.Α.Ε.∆., κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) και του
άρθρου 18 του ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για
βαθµολογική εξέλιξη.
- Με το άρθρο 11 ( µεταβατικές διατάξεις) του Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄ και 135 Α΄)
«Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα»
προβλέπονται οι προυποθέσεις µε τις οποίες διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου
µετατρέπονται σε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης κατά την περίοδο εκλογών
Άρθρο 28
Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους
1. Κατά το διάστηµα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωµοσία της
Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγµατος, απαγορεύεται η έκδοση
πράξεων που αφορούν το διορισµό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην
υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων
του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας,
διαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς
δικαστική απόφαση.
2. ∆ιαδικασίες σχετικές µε τις κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγορευόµενες µεταβολές, οι
οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
3. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούµενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δηµιουργούνται από σεισµούς,
πληµµύρες και πυρκαγιές µεγάλης έκτασης.
4. Επίσης, επιτρέπονται υπηρεσιακές µεταβολές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειµένου
να αντιµετωπισθούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε
µεταβολή της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη τριµελούς
επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύµβουλο της Επικρατείας και τους δύο
αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε πράξη του
Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας την εποµένη της προκήρυξης των εκλογών. Ο
Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας µπορεί, αν παρίσταται ανάγκη, να συγκροτεί και
δεύτερη όµοια επιτροπή από τους αµέσως επόµενους στη σειρά αρχαιότητας σύµβουλο της
Επικρατείας και παρέδρους. Με την πράξη συγκρότησης δεύτερης επιτροπής καθορίζεται και η
µεταξύ των επιτροπών κατανοµή του έργου τους.
«Στην έννοια των κατά το πρώτο εδάφιο υπηρεσιακών µεταβολών περιλαµβάνεται και η
πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 για την αντιµετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών και
σοβαρών αναγκών της υπηρεσίας κατά το εδάφιο πρώτο της παρούσας παραγράφου».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ.4 προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ.17 του ν. 2738/1999.
5. Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρµογή κατά το χρονικό διάστηµα των τριάντα ηµερών πριν
από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισµών
αυτών έως την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.
6. Στις ρυθµίσεις των παρ. 1 και 2 δεν υπάγονται οι µετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των
υπηρεσιών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και το προσωπικό του άρθρου 22 του παρόντος
νόµου.
7. Πράξεις διορισµού σε θέση τακτικού προσωπικού του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου, οι οποίες εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από
9.9.1993 έως 31.10.1993, ανακαλούνται υποχρεωτικώς από τα όργανα που τις εξέδωσαν,
εφόσον είναι για οποιονδήποτε λόγο παράνοµες.
8. Μεταθέσεις τακτικού προσωπικού του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, οι οποίες έγιναν κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς
από τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια, ύστερα από ερώτηµα του αρµόδιου υπουργού ή της
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διοίκησης του ν.π.δ.δ. που αποστέλλεται µέσα σε σαράντα πέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση του
παρόντος.
9. Λοιπές πράξεις που αφορούν οποιεσδήποτε υπηρεσιακές µεταβολές του κατά τις παρ. 7 και 8
προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των µη τελικών πράξεων υπηρεσιακής µεταβολής, εφόσον
εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα καταργούνται αυτοδικαίως, καθώς και κάθε
προηγούµενη συναφής µε αυτές πράξη, ατοµική ή κανονιστική, πλην των πράξεων
διαθεσιµότητας, αργίας, των πειθαρχικών αποφάσεων και των εν γένει πράξεων πειθαρχικής
διαδικασίας.
10. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις οποιουδήποτε οργάνου που εκδόθηκαν κατά το
παραπάνω χρονικό διάστηµα και αφορούν ίδρυση ή µετατροπή θέσεως, πρόσληψη και κάθε
είδους υπηρεσιακή µεταβολή, όπως προαγωγή, µετάταξη, απόσπαση, τοποθέτηση προσωπικού
µε σχέση ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς
και του κάθε κατηγορίας προσωπικού των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 25
παρ. 1 του παρόντος νόµου. Επίσης, καταργούνται αυτοδικαίως και όλες οι τυχόν επελθούσες
παρεπόµενες συνέπειες από την ίδρυση ή µετατροπή θέσεων. Από την παράγραφο αυτήν
εξαιρούνται οι πράξεις διαθεσιµότητας, αργίας, οι πειθαρχικές αποφάσεις και οι εν γένει πράξεις
πειθαρχικής διαδικασίας.
- Με το άρθρο 14 παρ. 12 του ν.2266/1994 (Α΄ 218) ορίστηκε ότι:
«Η αληθής έννοια της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 είναι ότι ως υπηρεσιακές
µεταβολές νοούνται για µεν τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. εκείνες που
αναφέρονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 2683/1999) ή τις ειδικές διατάξεις που διέπουν
συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού, για δε τους υπαλλήλους Ν.Π.Ι.∆. αυτές που
αναφέρονται στους κανονισµούς προσωπικού των αντίστοιχων ν.π.ι.δ.. Εάν τυχόν στους
κανονισµούς προσωπικού δεν αναφέρονται ποιες είναι οι υπηρεσιακές µεταβολές τότε ως
υπηρεσιακές µεταβολές νοούνται οι αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται στον Κώδικα
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, ∆ιαπιστωτικές ή άλλες πράξεις, που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή της
διατάξεως αυτής (άρθρο 28 παρ. 10 του ν. 2190/1994) και δεν συνιστούν υπηρεσιακές
µεταβολές καταργούνται από της ισχύος τους».
Προσοχή: Με την 4584/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών οι διατάξεις των παρ.10,14και15
του άρθρου 28 κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές.
11. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις της αυτής ως άνω περιόδου (9.9.1993 - 31.10.1993)
µετατροπής συµβάσεων ωροµισθίων ή ηµεροµισθίων µε σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου
χρόνου και συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Οι αντίστοιχες συµβάσεις
ηµεροµισθίων και ωροµισθίων λήγουν σε κάθε περίπτωση µε τη συµπλήρωση µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφαρµοζοµένων περαιτέρω των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 23. Τα υπουργεία και οι διοικήσεις όλων των νοµικών προσώπων του άρθρου 25 παρ. 1
εφαρµόζουν για τους υπαγόµενους στις περιπτώσεις καταργούµενων µετατροπών συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου σε αορίστου, τις διατάξεις στις οποίες αυτοί θα υπάγονταν εαν δεν
είχε επέλθει η ακυρούµενη µετατροπή.
12. Εκκρεµείς διαδικασίες, οι οποίες κινήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην
παρ. 7 και αφορούν τις κατά τις παρ. 7 έως 11 υπηρεσιακές µεταβολές, διακόπτονται.
13. Από τις ρυθµίσεις των παρ. 9 έως 12 εξαιρούνται οι εκούσιες µετατάξεις ή µεταφορές ή
µεταθέσεις που έγιναν µε βάση πάγιες διατάξεις της νοµοθεσίας, εφόσον η σχετική αίτηση είχε
αποδεδειγµένα υποβληθεί πριν από τις 9.9.1993, καθώς και οι προσλήψεις απολυθέντων
δικηγόρων βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄).
14. Για την κατά τις παρ. 9, 10 και 11 αυτοδίκαιη κατάργηση πράξεων πρόσληψης, άλλων
υπηρεσιακών µεταβολών και ίδρυσης ή µετατροπής θέσεων και την κατά την παρ. 12 διακοπή
των σχετικών διαδικασιών εκδίδεται από τον αρµόδιο υπουργό, προκειµένου για προσωπικό του
∆ηµοσίου, ή από το ανώτερο µονοµελές όργανο διοίκησης του οικείου νοµικού προσώπου,
προκειµένου για προσωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετική
διαπιστωτική πράξη µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την δηµοσίευση του παρόντος.
- Με την παρ. 1 του δέκατου ένατου άρθρου του ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α΄ 41) ορίστηκε ότι:
«Οι προθεσµίες των τριάντα (30) και είκοσι (20) ηµερών των παραγράφων 14 και 15
αντιστοίχως του άρθρου 28 του ν.2190/1994 υπολογίζονται από την έναρξη ισχύος του
ανωτέρω νόµου».
Προσοχή: Με την 4584/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών οι διατάξεις των παρ.10,14 και 15
του άρθρου 28 κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές
15. Οι συνέπειες της κατά το παρόν άρθρο αυτοδίκαιης κατάργησης επέρχονται είκοσι (20)
ηµέρες µετά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αδιαφόρως προς την ηµεροµηνία έκδοσης
της κατά την προηγούµενη παράγραφο διαπιστωτικής πράξης. Παράλειψη του οικείου οργάνου
να εκδώσει την πράξη αυτή δεν εµποδίζει την επέλευση των συνεπειών αυτών. Κάθε είδους
αποδοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί µε βάση τις κατά τις προηγούµενες παραγράφους
ανακαλούµενες ή καταργούµενες πράξεις δεν αναζητούνται.
- Με την παρ. 1 του δέκατου ένατου άρθρου του ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α΄ 41) ορίστηκε ότι:
«Οι προθεσµίες των τριάντα (30) και είκοσι (20) ηµερών των παραγράφων 14 και 15
αντιστοίχως του άρθρου 28 του ν.2190/1994 υπολογίζονται από την έναρξη ισχύος του
ανωτέρω νόµου».
Προσοχή:-Με την 4584/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών οι διατάξεις των παρ. 10,14,15
του άρθρου 28 κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές.
16. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 δεν εµποδίζει την επανάληψη της
σχετικής διαδικασίας ή και την έκδοση νέας πράξης όµοιου περιεχοµένου προς την αυτοδικαίως
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καταργούµενη, για το ίδιο ή άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις
για τις οποίες διαφορετικά ορίζεται σε διατάξεις του παρόντος νόµου.
17. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 7 έως 12 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογή για το
προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, της Ακαδηµίας Αθηνών, των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην των
διορισµών που έγιναν χωρίς πρόταση ή συναίνεση των αντίστοιχων αιρετών δηµοτικών ή
κοινοτικών αρχών. Επίσης δεν έχουν εφαρµογή για πράξεις που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση
προς δικαστική απόφαση.
18. Επίσης, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παρ. 7-12 οι νόµιµες πράξεις διορισµού ή
πρόσληψης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, «καθώς και διορισµού ή πρόσληψης ενός µέλους
οικογένειας µέχρι δευτέρου βαθµού συγγένειας ατόµων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας των ενόπλων δυνάµεων».
- Οι µέσα σε «» λέξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 18 προστέθηκαν µε το άρθρο 14 παρ.13
εδάφιο πρώτο του ν.2266/1994.
∆ιορισµοί ή προσλήψεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες βάσει του ν. 1648/1986 από 1.1.1990 έως
31.10.1993, για τις οποίες υπάρχει εύλογη αµφιβολία ως προς τη συνδροµή των ουσιαστικών
προϋποθέσεων, επανεξετάζονται είτε µε πρωτοβουλία του προϊσταµένου της οικείας υπηρεσίας ή
αρχής είτε κατόπιν αιτήµατος αντίστοιχου δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου και, αν δεν
υπάρχει, αντίστοιχου πρωτοβάθµιου. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που κατέλαβαν οργανικές θέσεις
κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 1943/1991 και της παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 2026/1992, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από εξειδικευµένες κατά κατηγορία
αναπηρίας επιτροπές πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος
λειτουργίας των επιτροπών αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Αν από τον επανέλεγχο
διαπιστωθεί ότι άτοµα των ανωτέρω περιπτώσεων δεν είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
ανακαλούνται οι σχετικές πράξεις για τον εφεξής χρόνο.
«Από τις επιτροπές και υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου επανεξετάζονται
υποχρεωτικώς και οι προσληφθέντες, κατά το χρονικό διάστηµα από 2.10.1986 µέχρι και την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης στη ∆.Ε.Η. ως άτοµα µε εδικές ανάγκες βάσει των
ανωτέρω διατάξεων, ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή µη στο τακτικό προσωπικό της ∆.Ε.Η.,
την κατάληψη ή όχι από αυτούς οργανικών θέσεων ή την αυτοδίκαιη µετατροπή των συµβάσεων
εργασίας τους ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 66 του ν.1943/1991 και της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2026/1992. Αν από τον
επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, απολύονται από τη ∆.Ε.Η.
Αδικαιολόγητη άρνησή τους να εµφανισθούν στις ανωτέρω επιτροπές, εφόσον ασκηθούν οι κατά
το προηγούµενο εδάφιο πρωτοβουλία ή αίτηµα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει
την ποινή της απόλυσης από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα της ∆.Ε.Η., στα οποία η παραποµπή
είναι υποχρεωτική.
Η προηγούµενη περίοδος του παρόντος εδαφίου εφαρµόζεται αναλογικώς σε όλες τις
περιπτώσεις αρνήσεως των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, υπαγοµένων στις ρυθµίσεις της
παρούσας παραγράφου, να εξετασθούν από τις προβλεπόµενες ανωτέρω επιτροπές».
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 18 προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν.2364/1995 (ΦΕΚ Α΄
252).
19. Αποφάσεις ή άλλες πράξεις εισαγωγής µαθητευοµένων σε σχολές εκπαίδευσης δηµοσίων
οργανισµών και επιχειρήσεων που εµπίπτουν στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 25
του παρόντος νόµου, πέρα του προβλεπόµενου αριθµού από την αρχική σχετική απόφαση, που
εκδόθηκαν ή και δηµοσιεύτηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της παρ. 7 του παρόντος είναι
άκυρες και εισάγονται οι αντιστοιχούντες στο συνολικό αριθµό της αρχικής απόφασης ή άλλης
σχετικής πράξης, σύµφωνα µε τον πίνακα επιτυχόντων, οι δε λοιποί θεωρούνται ως µηδέποτε
εισαχθέντες και τυχόν επακολουθήσασα πρόσληψη είναι άκυρη. Για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη των αρµόδιων οργάνων, η οποία κοινοποιείται
στους ενδιαφεροµένους. Αποδοχές ή αποζηµιώσεις που τυχόν καταβλήθηκαν στους
υπεραρίθµως εισαχθέντες ή και προσληφθέντες δεν αναζητούνται. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής έχουν εφαρµογή µόνο σε σχολές για τις οποίες προβλέπεται ως υποχρεωτική η πρόσληψη
των αποφοιτώντων.
20. Οι διατάξεις των παρ. 7-11 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για πράξεις για τις
οποίες διαπιστώνεται προχρονολόγηση ή ότι επιχειρείται µε αυτές η βεβαίωση γεγονότων ή
προϋποθέσεων ανυπάρκτων. Ο έλεγχος των ανωτέρω πράξεων κινείται µε πρωτοβουλία του
προϊσταµένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής ή µε πρόταση πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου
συνδικαλιστικού οργάνου, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει και τα στοιχεία στα οποία αυτή
στηρίζεται. Η πρόταση του οικείου προϊσταµένου ή συνδικαλιστικού οργάνου εισάγεται σε ειδική
τριµελή επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του
παρόντος νόµου. Η ειδική τριµελής επιτροπή ελέγχει τις σχετικές πράξεις και αν διαπιστώσει
περίπτωση από τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, επέρχονται οι
συνέπειες που προβλέπονται στις παρ. 7-11 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28 Α΄
(Καθεστώς συµβάσεων προσλήψεων προσωπικού της ∆ΕΗ από 9.9.1993 έως
15.11.1993 )
1. Ειδικά για τη ∆.Ε.Η. όλες οι πράξεις της περιόδου 9.9.1993 έως 15.11.1993 που αφορούν
αρχική πρόσληψη και µετατροπή συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεων έργου
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έστω και αν πρόκειται περί αλλεπάλληλων συµβάσεων µε ή χωρίς διακοπή, σε συµβάσεις
αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, ακυρώνονται σε όλες τις περιπτώσεις.
Οι συµβάσεις προσλήψεων που συνήφθησαν για πρώτη φορά κατά την υπόψη περίοδο λύνονται
αυτοδικαίως σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 28.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακυρούται η µετατροπή συµβάσεων η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Η.
εφαρµόζει εφεξής εκείνες τις διατάξεις οι οποίες θα ίσχυαν εάν δεν είχε επέλθει µετατροπή.
Οι αναβιούµενες σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο αντίστοιχες συµβάσεις, λύνονται
αυτοδικαίως σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 28 του
παρόντος νόµου ή κατά τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου χωρίς άλλη διατύπωση και
χωρίς καµία αποζηµίωση.
2.Μέχρι 31.12.1995 οι προσλήψεις προσωπικού της ∆.Ε.Η. για τις εγκαταστάσεις παραγωγής
της, οι οποίες ευρίσκονται στους νοµούς Κοζάνης, Εύβοιας, Αρκαδίας και στην περιοχή του
δήµου Λαυρίου πραγµατοποιούνται ως ακολούθως:
α. Κατά ποσοστό 40% µε τις διαδικασίες που προβλέπονται µε τον παρόντα νόµο
και στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν οι απολυόµενοι κατ' εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος των οποίων οι συµβάσεις είχαν µετατραπεί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του ΚΚΠ/∆.Ε.Η. πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό
τους κατά το χρόνο της ακυρούµενης µε το παρόν µετατροπής της συµβάσεώς τους.
β. Κατά ποσοστό 40% από τους οµαδικώς απολυθέντες, όπως προσδιορίζεται η απόλυση αυτή
από την κείµενη νοµοθεσία, κατά την περίοδο από 1.1.1990 έως 31.12.1993, από βιοµηχανικές
και µεταλλευτικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στις άνω περιοχές µε την προϋπόθεση ότι οι
προσλαµβανόµενοι δεν υπερέβαιναν την 31.12.1993 το 45ο έτος της ηλικίας τους.
γ. Κατά ποσοστό 10% από τους απολυόµενους κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος,
των οποίων οι συµβάσεις είχαν µετατραπεί και οι οποίοι υπηρετούν στις άνω περιοχές, έχουν
προϋπηρεσία στη ∆.Ε.Η. τουλάχιστον 18 µηνών µέχρι του χρόνου µετατροπής της συµβάσεως
και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ΚΚΠ/∆.Ε.Η. πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο
πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό τους κατά το χρόνο της ακυρούµενης µε το παρόν
µετατροπής της συµβάσεώς τους.
δ. Κατά ποσοστό 10% από τους απολυθέντες κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 1882/1990,
οι οποίοι υπηρέτησαν στις άνω περιοχές, είχαν µέχρι την 31.5.1990 προϋπηρεσία στη ∆.Ε.Η.
τουλάχιστον 18 µηνών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ΚΚΠ/∆.Ε.Η., πλην του
ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό τους την 31.5.1990. Με την παρούσα
ρύθµιση εξαντλείται, όσον αφορά τη ∆.Ε.Η., η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 25 του
παρόντος.
«3. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Νοµό Κοζάνης, οι προσλήψεις προσωπικού της ∆.Ε.Η. µέχρι
31.12.1995 για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της που ευρίσκονται στο Νοµό αυτό,
πραγµατοποιούνται κατά προτεραιότητα από τους υπαγόµενους στην περίπτωση του εδαφίου β΄
της άνω παραγράφου 2, οµαδικώς απολυθέντες από βιοµηχανικές και µεταλλευτικές επιχειρήσεις
του νοµού Κοζάνης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον πίνακα κατάταξης που προέκυψε από την
κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου τελευταία προκήρυξη της ∆.Ε.Η.
Οι ειδικότητες µε τις οποίες θα προσληφθεί το υπόψη προσωπικό θα προσδιορισθούν µε βάση τις
υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης σε συνδυασµό µε τα προσόντα των υποψηφίων, κατά την
πρόσληψή τους.
Μετά την εξάντληση των υπαγοµένων στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2, οι προσλήψεις
προσωπικού στο νοµό Κοζάνης θα γίνονται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 µεταξύ των
λοιπών περιπτώσεων των εδαφίων α, γ και δ της παραγράφου αυτής, στις οποίες επιµερίζεται
αναλογικά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου».
- Η παράγραφος 3 προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189
Α΄/12.9.1995).
4.«Οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος εφαρµογής των προηγούµενων παραγράφων 2 και 3
ρυθµίζονται µε κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».
- Η παλιά παρ.3 αναριθµήθηκε σε παρ. 4 και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου
13 του ν.2336/1995 (Α΄ 189).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Υπηρεσιακά συµβούλια
Άρθρο 29
Λήξη θητείας µελών-ανασυγκρότηση
«1.Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών των
υπηρεσιακών συµβουλίων των δηµόσιων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
και των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, περιλαµβανοµένων και των µελών του ειδικού
υπηρεσιακού συµβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα και του δευτεροβάθµιου
πειθαρχικού συµβουλίου του άρθρου 163α του Υπαλληλικού Κώδικα. Εξαιρούνται τα αιρετά µέλη
των υπηρεσιακών συµβουλίων και τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών του ν.3051/2002 που είναι
µέλη υπηρεσιακών συµβουλίων των αρχών αυτών, καθώς και τα υπηρεσιακά συµβούλια του
Υπουργείου Εξωτερικών, των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. και του εκπαιδευτικού προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται και για τα µε οποιαδήποτε ονοµασία
συµβούλια ή επιτροπές κρίσεως θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης πολιτικών υπαλλήλων των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισµών, επιχειρήσεων και εταιρειών που ανήκουν
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στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει τον
διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συµβούλιο πλην αυτών που έχουν εισαχθεί στο
Χρηµατιστήριο και των θυγατρικών τους εταιρειών».
- Η µέσα σε «» παρ.1 επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 10 παρ. 1 του
ν.3260/2004, ΦΕΚ Α 151/6.8.2004.
- Με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3260/2004 ΦΕΚ Α΄ 151 ορίστηκε ότι:
«2.Από τη δηµοσίευση του παρόντος λήγει, επίσης αυτοδικαίως, η θητεία είτε αυτή καθορίζεται
από συγκεκριµένη διάταξη είτε προκύπτει από σύµβαση, των µελών των διοικητικών
συµβουλίων ή άλλης ονοµασίας συλλογικών οργάνων διοίκησης, καθώς και των µονοµελών
οργάνων διοίκησης (διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, εντεταλµένων ή
διευθυνόντων συµβούλων, γενικών ή ειδικών γραµµατέων, γενικών επιθεωρητών ή επικεφαλής
σωµάτων επιθεώρησης, προϊσταµένων των αρχών που προβλέπονται στον ν.2860/2000(ΦΕΚ
251Α΄), γενικών ή αναπληρωτών γενικών διευθυντών, διευθυντών ή προϊσταµένων υπηρεσιών,
ή άλλης ονοµασίας µονοµελών οργάνων διοίκησης) υπηρεσιών του δηµοσίου και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
οργανισµών, επιχειρήσεων και εταιρειών του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης
παραγράφου πλην των εξαιρουµένων. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται και γα
το λοιπά συλλογικά όργανα (νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, επιστηµονικά ή γνωµοδοτικά
συµβούλια ή επιτροπές κλπ) των αυτών ως άνω φορέων, για τα οποία προβλέπεται ορισµένη
θητεία. Εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου τα αιρετά µέλη ή µονοµελή
όργανα, αυτά που υποδεικνύονται κατά το νόµο, οργανισµό ή κανονισµό ή συλλογική σύµβαση,
από επαγγελµατικές οργανώσεις. Οι πρόεδροι και τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών του
ν.3051/2002 και αυτά που διορίστηκαν µετά την 15.3.2004 καθώς και τα συλλογικά όργανα
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, και τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Ε., οι ανώνυµες εταιρείες «Οργανωτική
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.», «Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.», «Ολυµπιακά
Ακίνητα Α.Ε.» και Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ν.Π.∆.∆.)».
2. Στις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων υπάγονται και όλα τα µέλη του
Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της παρ. 7 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101 Α΄).
- Τα της συστάσεως και λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, αρµοδίου για την εν
γένει υπηρεσιακή κατάσταση ανώτατων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. (πλην της
Ακαδηµίας Αθηνών και των Α.Ε.Ι.), στα οποία αναφέρονταν οι παρ. 3, 4 και 5 του ν. 2190/1994
και το άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 2214/1994 ρυθµίζονται µε τα άρθρα 158 επ. του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 2683/1999).
- Για τα υπηρεσιακά συµβούλια των δηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. βλέπε άρθρα 158-164 και τις µεταβατικές διατάξεις άρθρου δευτέρου, παρ. 9 και 11
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999).
3.«Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για την επιλογή ως Προϊσταµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.2683/1999), µε
εξαίρεση την Ακαδηµία Αθηνών και τα Α.Ε.Ι συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο που αποτελείται από:
α. Έναν επίτιµο Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή επίτιµο Σύµβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη ή Σύµβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε από τις
ανωτέρω ιδιότητες.
β. Έναν καθηγητή δηµοσίου δικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έναν καθηγητή του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ορίζονται µε όµοιους αναπληρωτές τους από το οικείο Πρύτανη,
ύστερα από γνώµη της οικείας Σχολής.
γ Ένα δικηγόρο παρ’ Αρείων Πάγω, ειδικευµένο σε θέµατα δηµοσίου δικαίου, που ορίζεται µε
όµοιο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
δ. ∆ύο Γενικούς ∆ιευθυντές από τους οποίους ο ένας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε
αναπληρωτές τους Γενικούς ∆ιευθυντές των ίδιων Υπουργείων.
ε. Τον Πρόεδρο της Α.∆.Ε.∆.Υ., µε αναπληρωτή του µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, το
οποίο ορίζει η ίδια.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 161 παρ. 1, 162 και 163 του Υπαλληλικού
Κώδικα».
- Η παρ. 3 επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 9 παρ. 1 του
ν.3260/2004, ΦΕΚ Α΄ 151/6.8.2004. (Βλ. και παρ. 2 και επ. του άρθρου 11 του ιδίου νόµου οι
οποίες περιέχουν µεταβατικές διατάξεις).
4.Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου οι υπάλληλοι της Ακαδηµίας
Αθηνών και των Α.Ε.Ι.
5.Η µετακίνηση των γενικών διευθυντών σε άλλη γενική διεύθυνση γίνεται µε απόφαση του
οικείου υπουργού ή διοικητικού συµβουλίου του ν.π.δ.δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
143 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα. Η λύση της υπαλληλικής σχέσεως του γενικού διευθυντή
γίνεται µε απόφαση του οικείου υπουργού, αντί του προβλεπόµενου στο άρθρο 267 (παρ. 1,2)
του Υ.Κ. προεδρικού διατάγµατος. (Σηµ: Βλ. ήδη άρθρο 157 του ν. 2683/1999).
- Με την παρ. 1 του άρθρου 64 ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75) ορίστηκε ότι:
«Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίσεως γενικών διευθυντών το άρθρου 29 του ν.2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α΄), στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γενικός διευθυντής στο οικείο υπουργείο ή
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νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή αυτός κωλύεται, τον εισηγητή µπορεί να επικουρεί ο
αρµόδιος διευθυντής προσωπικού του υπουργείου ή του ν.π.δ.δ. αντίστοιχα και αν κωλύεται και
αυτός, ο αρµόδιος τµηµατάρχης προσωπικού».
- Με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2839/2000 ορίστηκε ότι:
«2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του ν.2683/1999 καταργείται. Για
την προαγωγή στο βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή κρίνονται και οι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης µετά από επιλογή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 78 και 79 του ν.1892/1990 είτε των άρθρων 29 και 36 του
ν.2190/1994.Ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου εξετάζονται σύµφωνα µε την καταργούµενη, µε τις διατάξεις
της παραγράφου αυτής, παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του ν.2683/1999».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ρύθµιση λοιπών θεµάτων διοίκησης
Άρθρο 30
Οργανωτικές - λειτουργικές ρυθµίσεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43Α΄), το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και το
τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου καταργούνται. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του ίδιου
άρθρου προθεσµία παρατείνεται για ένα έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Η ως άνω προθεσµία παρατάθηκε µέχρι 31.12.1996 µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του
ν.2266/1994 και 3 παρ.7 περ. β του ν.2349/1995. Σχετική διάταξη του άρθρου 20 του ν.
2503/1997.
- Με την παρ. 11 άρθρου 9 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ Α 218)ορίστηκε ότι:
«Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.2190/1994 προθεσµία έκδοσης
νέων οργανισµών των υπουργείων παρατείνεται έως 3.4.1995.
Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, θέσεις τακτικού προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπουργείων, των οποίων ο οργανισµός δεν θα έχει εγκριθεί
έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία (3.4.1995), παραµένουν σε κάθε περίπτωση κενές,
αποκλειόµενης της µε οποιονδήποτε τρόπο πλήρωσής τους και για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι
(6) µήνες µετά την καθ’ υπέρβαση της ανωτέρω προθεσµίας έγκρισης τους.
Για τα Ν.Π.∆.∆., που έχουν συνολικώς διακόσιες πενήντα (250) και άνω οργανικές θέσεις
προσωπικού, ως προθεσµία έκδοσης των νέων οργανισµών ορίζεται η 31.12.1995 και οι
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως, µε εξαίρεση τα Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού µε σύνολο οργανικών θέσεων κατώτερο των διακοσίων πενήντα (250, τα
Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και νοσηλευτικά ιδρύµατα».
- Με το άρθρο 20 (Οργάνωση δηµόσιων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου)
του ν.2503/1997 ορίστηκε ότι:
Άρθρο 20
«1.Η οργάνωση των υπουργείων,των αυτοτελών δηµοσίων πολιτικών υπηρεσιών και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου καθορίζεται µε τους Οργανισµούς που καταρτίζονται µε
προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Με
όµοια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να καταρτίζεται ενιαίος οργανισµός για οµάδα οµοειδών
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Με τους οργανισµούς καθορίζονται: α) η αποστολή του υπουργείου, αυτοτελούς δηµόσιας
υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις,
β) η διάρθρωση των υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις,
τµήµατα αυτοτελή ή µη και αυτοτελή γραφεία), γ) ο τίτλος, η έδρα και η κατανοµή υφιστάµενων
αρµοδιοτήτων σε καθεµιά των παραπάνω οργανικών µονάδων, δ) οι κλάδοι προσωπικού κατά
κατηγορίες, ο αριθµός και η κατανοµή των θέσεων του κάθε φύσεως προσωπικού σε κλάδους
και ειδικότητες µέσα στο πλαίσιο του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων, τα τυπικά
προσόντα διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. Η διάκριση των κλάδων σε
ειδικότητες γίνεται σε σχέση µε την επιδιωκόµενη εξειδίκευση των υπαλλήλων, ανάλογα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας, ε) η περιγραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε θέσης ευθύνης,
στ) οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων
προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου
και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
Επίσης, µε τους Οργανισµούς επιτρέπεται: α) να µεταφέρονται οργανικές θέσεις από
υφιστάµενους κλάδους σε άλλους υφισταµένους ή νέους κλάδους της ίδιας ή άλλης κατηγορίας
(ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ), β) να καταργούνται πλεονάζουσες κενές οργανικές θέσεις, γ) να ρυθµίζονται
θέµατα κατάταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε συγχωνευόµενους ή συνιστώµενους νέους
κλάδους της οικείας κατηγορίας. Με τους οργανισµούς δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων
οργανικών θέσεων.
H αναδιαµόρφωση των κλάδων και θέσεων δεν µπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον
υποβιβασµό υπαλλήλων. Όσοι υπάλληλοι, λόγω της αναδιαµόρφωσης κλάδων και θέσεων,
παραµένουν τυχόν ως πλεονάζοντες, καταλαµβάνουν προσωρινές οργανικές θέσεις, που
συνιστώνται στον οικείο κλάδο µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα. Οι θέσεις αυτές καταργούνται
αυτοδικαίως µε την έξοδο από την υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων που τις
κατέχουν. Σε περίπτωση που καταργηθεί η υπηρεσία ή υπηρεσιακή µονάδα, οι αρµοδιότητές της
µεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες ή υπηρεσιακές µονάδες µε τα πιο πάνω προβλεπόµενα
προεδρικά διατάγµατα.
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2. Με τους Οργανισµούς επιτρέπεται ακόµη να συνιστώνται οργανικές µονάδες, δίχως εσωτερική
διάρθρωση που ασκούν τις αρµοδιότητές τους µε Οµάδες ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.), οι οποίες
συγκροτούνται κάθε φορά, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ανάλογα µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας και για συγκεκριµένο έργο. Σε κάθε οµάδα διοίκησης έργου ορίζεται µε την πιο πάνω
απόφαση υπεύθυνος διοίκησης έργου (Υ.∆.Ε.), µε γνώση και πείρα στο αντικείµενο του έργου.
Ο Υ.∆.Ε. έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον
προγραµµατισµό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα και
γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου.
Στους υπεύθυνους διοίκησης έργου καταβάλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί το αντίστοιχο έργο, το
προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις επίδοµα θέσης για τους προϊσταµένους υπηρεσιακών
µονάδων επιπέδου τµήµατος.
Η στελέχωση των οµάδων διοίκησης έργου (Ο.∆.Ε.) γίνεται µε µόνιµους υπαλλήλους ή και µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της οικείας διεύθυνσης ή και άλλων
υπηρεσιακών µονάδων του υπουργείου. Η συµµετοχή στις οµάδες και µέχρι περάτωσης του
έργου είναι µε πλήρη και αποκλειστική ή µερική και παράλληλη απασχόληση. Στις οµάδες
ανάλογα µε το αντικείµενό τους µπορεί να µετέχουν και υπάλληλοι από φορείς του δηµοσίου
τοµέα που αποσπώνται στο υπουργείο, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου έργου. Οι συµµετέχοντες στις οµάδες αναφέρονται στον υπεύθυνο διοίκησης
έργου (Υ.∆.Ε.).
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1735/1987 µπορεί να εφαρµόζονται και στα λοιπά
υπουργεία, µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού.
3. Οι Οργανισµοί συνοδεύονται από "Παράρτηµα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων" (Π.Σ.Υ.Μ.),
στο οποίο γίνεται κατανοµή των οργανικών θέσεων προσωπικού στις επί µέρους οργανικές
µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας, σε επίπεδο τουλάχιστο τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου. Με
αποφάσεις του οικείου υπουργού ή του εξουσιοδοτούµενου από αυτόν οργάνου, η σύνθεση
προσωπικού υπηρεσιακής µονάδας µπορεί να τροποποιείται για την αντιµετώπιση αναγκών, που
προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων ή την εκτέλεση
ειδικών εργασιών της υπηρεσιακής µονάδας.
4. Για τα υπουργεία Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης ισχύουν παράλληλα και οι
ειδικές γι' αυτά διατάξεις. Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις για τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τεχνολογικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του τοµέα υγείας του
υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
5. Στο άρθρο 9 του Π.∆/τος 22/1990 µετά τη φράση "ΤΕ 21 ιατρικών εργαστηρίων" προστίθεται
η φράση "ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
2. Στο άρθρο 7 του ν. 1558/1985 προστίθενται οι παράγραφοι 6, 7 και 8, που έχουν ως
ακολούθως:
"6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανατίθενται καθήκοντα αρµοδιότητας Γραµµατείας
Υπουργικού Συµβουλίου σε πανεπιστηµιακούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, παράλληλα ή µη µε την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με
ίδια απόφαση ανατίθενται παρόµοια καθήκοντα σε δικαστικούς λειτουργούς παράλληλα µε την
άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιµίσθιο που
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40% των αποδοχών τους.
7. Με όµοια απόφαση το προσωπικό της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου οποιασδήποτε
κατηγορίας, βαθµού ή σχέσης δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποσπάται και κατανέµεται κατά
παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή δηµοσίων νοµικών
προσώπων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν από την ισχύ του άρθρου 51 παρ.
1 του ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101 τ. Α΄/31-7-1990). Η µισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η
απόσπαση.
8. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 ισχύει και για τη Γραµµατεία του Υπουργικού
Συµβουλίου".
3. Στο άρθρο 47 του ν. 1943/1991, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2085/1992, προστίθενται
παράγραφοι 6, 7 και 8, που έχουν ως εξής:
"6.Το Ε.Κ.∆.∆. µπορεί να αναλαµβάνει µε απόφαση του ∆.Σ. την εκτέλεση προγραµµάτων και
συνεδρίων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος για λογαριασµό κυβερνητικών,
εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης των βαλκανικών
κρατών, της Κύπρου, των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µε τα οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει εξωτερικές σχέσεις. Η δυνατότητα αυτή διεθνούς συνεργασίας
µπορεί να επεκταθεί και σε φορείς ή οργανισµούς άλλων χωρών µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εξωτερικών.
7. Στα πλαίσια της προηγούµενης παραγράφου, το ∆.Σ. του Ε.Κ.∆.∆. εξουσιοδοτεί σε ετήσια
βάση τους διευθυντές των µονάδων του να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς για την ανάληψη
εκτέλεσης προγραµµάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος και συνεδρίων.
8. Οι όροι εκτέλεσης από το Ε.Κ.∆.∆. των προγραµµάτων και συνεδρίων της παρ. 6 ορίζονται µε
σύµβαση µεταξύ του Ε.Κ.∆.∆. και του ενδιαφερόµενου φορέα της οικείας χώρας".
- 4. (Η παρ. 4 καταργήθηκε µε το άρθρο 24 του ν.2527/1997).
5. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ 208
Α΄), από τότε που ίσχυσε, είναι ότι αυτή εφαρµόζεται και για τους διευθυντές µε θητεία της
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Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, της Κρατικής Σχολής
Ορχηστρικής Τέχνης και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται όλα τα θέµατα σχετικά µε την κατάργηση,
συγχώνευση, διατήρηση συµβουλίων και επιτροπών που υπάγονται ή εποπτεύονται από το
Υπουργείο Πολιτισµού, καθώς και τη µεταβολή των αρµοδιοτήτων του αριθµού και των
ιδιοτήτων των µελών αυτών. Με την ίδια διαδικασία θα µπορούν να συνιστώνται και νέα
συµβούλια ή επιτροπές. Στα µέλη των παραπάνω συµβουλίων ή επιτροπών καταβάλλεται
αποζηµίωση που καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισµού και Οικονοµικών.
Άρθρο 31
Σύσταση επιτροπών
1. Σε καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων µπορεί να συσταθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού
των Οικονοµικών τριµελής επιτροπή, έργο της οποίας είναι η άσκηση νοµοπαρασκευαστικών και
νοµοτεχνικών καθηκόντων επί θεµάτων που συνδέονται µε την οργάνωση της δηµόσιας
διοίκησης, την αποκέντρωση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την οργάνωση και λειτουργία των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και της δηµόσιας εκπαίδευσης εν γένει.
Ως µέλη των παραπάνω επιτροπών δύναται να ορίζονται µε την απόφαση της συστάσεώς τους
και δικαστικοί λειτουργοί. Η αποζηµίωση των µελών καθορίζεται, µε την ίδια υπουργική
απόφαση, σε ποσοστό επί των µηνιαίων αποδοχών αυτών. Για τον ορισµό δικαστικών
λειτουργών απαιτείται να τηρηθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 1756/1988
(ΦΕΚ 35 Α΄) διαδικασία. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος που ορίζεται µε την
κατά το πρώτο εδάφιο υπουργική πράξη συγκρότησης της επιτροπής.
2. Συνιστάται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης ειδική τριµελής επιτροπή για την
κωδικοποίηση των διατάξεων αρµοδιότητας του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που
ρυθµίζουν:
α) την οργανωτική δοµή, τη λειτουργία και τις διαδικασίες που διέπουν γενικά το δηµόσιο τοµέα,
β) την ανάπτυξη του αποκεντρωτικού συστήµατος,
γ) τις σχέσεις κράτους - πολίτη και τον κοινωνικό έλεγχο,
δ) την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης.
Η κωδικοποίηση θα περιλαµβάνει όλες τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις νόµων. Το
σχέδιο του Κώδικα θα περιλαµβάνει την κείµενη νοµοθεσία όπως τροποποιείται ή
συµπληρώνεται, µε σκοπό την αποκάθαρσή της από ασάφειες και ατέλειες και θα υποβληθεί στη
Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγµατος. Η επιτροπή
θα συντάξει και κώδικα κανονιστικών διαταγµάτων, που θα εκδοθεί µε προεδρικό διάταγµα
εκδιδόµενο µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Η επιτροπή αποτελείται από:
α) ένα σύµβουλο Επικρατείας ή πάρεδρο του αυτού δικαστηρίου,
β) ένα γενικό διευθυντή ή διευθυντή του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης,
γ) έναν ειδικό επιστήµονα στο δηµόσιο δίκαιο.
4. Η επιτροπή της παρ. 2 συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, τρεις ειδικοί εισηγητές και δύο
υπάλληλοι του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης µε βαθµό τουλάχιστον Εισηγητή Α΄
Κατηγορίας ΠΕ, ως µέλη της γραµµατείας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται
εφάπαξ αποζηµίωση των µελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των µελών της
γραµµατείας, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
6. Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:
α. το γενικό γραµµατέα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως πρόεδρο,
β. δύο συµβούλους του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει
τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
γ. δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές δηµοσίου δικαίου,
δ. το γενικό διευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου
Προεδρίας της Κυβέρνησης,
ε. το διευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού του αυτού Υπουργείου και
στ. δύο εκπροσώπους της Α.∆.Ε.∆.Υ.
Ως µέλη της γραµµατείας της επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 2-4
του άρθρου 11 του ν. 1943/1991.
Άρθρο 32
Ειδικά θέµατα
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2080/1992 (ΦΕΚ 153 Α΄) καταργούνται.
Υπάλληλοι δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και λοιπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου υπαγοµένων στην καταργούµενη διάταξη, οι οποίοι υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών ή
Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 10.10.1993 θεωρούνται νοµίµως
διατεθέντες.
2. Επιτρέπεται εφεξής η διάθεση υπαλλήλων των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων της παρ. 1
του άρθρου 14 του παρόντος νόµου στα γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33
Α΄) και των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο 39 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α΄). Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 6 του ν. 1878/1990
και στο άρθρο 2 του ν. 1895/1990 αριθµός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραµµατειακή
υποστήριξη του έργου των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ορίζεται σε τρεις από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος.
«Ο αριθµός των υπαλλήλων αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4), εφόσον ο Βουλευτής δεν κάνει
χρήση της υπ' αριθ. 4775/1982 αποφάσεως της Ολοµέλειας της Βουλής».
- Η µέσα σε «» φράση της παρ.2 προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρο 14 ν.2266/1994,ΦΕΚ Α΄
218.
3. Ο αριθµός των υπαλλήλων που µπορεί να αποσπώνται κατά την προηγούµενη παράγραφο
από ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και Ολυµπιακή Αεροπορία στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για
διάθεσή τους στα γραφεία των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) υπάλληλο για κάθε βουλευτή από καθεµία
εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων και οργανισµού, «επιφυλασσοµένου του ορίου 4% της διάταξης
της παρ. 2 της Π.Υ.Σ. 19/8-2-90», που κυρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33
Α΄/20.3.90).
- Η µέσα σε «» φράση της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 8β του άρθρου 35
ν.3274/2004 ΦΕΚ Α 195/19.10.2004.
4. Εφεξής η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για διάθεσή τους
σε βουλευτές και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται µε απόφαση µόνο
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, µετά εξακρίβωση της συνδροµής των νόµιµων
προϋποθέσεων.
- Με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«2.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 για τη διάθεση
υπαλλήλων στα γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εφαρµόζονται και για την απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων στο γραφείο στην Ελλάδα του
εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
- Με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν.2386/1996 ορίστηκε ότι:
«6.Επιτρέπεται εφεξής η απόσπαση στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, για διάθεση σε βουλευτές και Έλληνες
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπαλλήλων και δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία από
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν από την ισχύ του άρθρου
51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). Ο αριθµός των υπαλλήλων που µπορεί να
αποσπώνται από τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρείες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον έναν
υπάλληλο για κάθε βουλευτή από καθεµία από αυτές. Αποσπάσεις υπαλλήλων που έχουν γίνει
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από τους προαναφερόµενους φορείς
εξακολουθούν να ισχύουν».
- Με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.2469/1997 ορίστηκε ότι:
«Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού
σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα, εκτός αυτών που γίνονται σε
εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2190/1994 ή του Κανονισµού της Βουλής. Με ευθύνη
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών µειώνονται υποχρεωτικά στο 10% το αργότερο µέχρι και
τις 30 Αυγούστου 1997. Επίσης απαγορεύονται στο σύνολό τους οι αποσπάσεις σε καθήκοντα
διάφορα της ειδικότητάς τους του νοσηλευτικού προσωπικού, του στρατιωτικού προσωπικού,
καθώς και του προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένου και αυτού του
Λιµενικού Σώµατος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συµπεριλαµβάνεται το παραϊατρικό και το
τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού αυτού ανακαλούνται µε ευθύνη των καθ' ύλην αρµόδιων
κατά περίπτωση υπουργών το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 1997».
- Με το άρθρο 18 παρ. 17 του ν.2503/1997 ορίστηκε ότι:
«17.Ο αριθµός των υπαλλήλων που διατίθενται σύµφωνα µε την Π.Υ.Σ. 19/8.2.1990, που
κυρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1878/90, όπως ισχύει κάθε φορά, αυξάνονται κατά δύο (2) σε
περίπτωση που ο βουλευτής είναι τυφλός».
- Με το άρθρο 24 του ν. 2521/1997 ορίστηκε ότι:
«∆ικαστικοί υπάλληλοι και επιµελητές, µέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου
των υπηρετούντων, δύνανται να διατίθενται για τη γραµµατειακή υποστήριξη του έργου των
Βουλευτών και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε απόφαση του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από απόφαση του οικείου δικαστικού (υπηρεσιακού)
συµβουλίου».
- Με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.2646/1998 ορίστηκε ότι:
«4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 7 και 19 του παρόντος νόµου, απόσπαση ή µετάταξη ιατρικού, νοσηλευτικού
προσωπικού, καθώς και προσωπικού των κλάδων Ψυχολόγων, Κοινωνικής Εργασίας,
Εργοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που υπηρετεί σε ιδρύµατα Πρόνοιας, τα οποία
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία
διορισµού τους.
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Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή επί αποσπάσεων που γίνονται µε το
άρθρο 32 του ν. 2190/1994 ή του Κανονισµού της Βουλής».
5. Το άρθρο 91 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) καταργείται. Το δικαίωµα συνεργατών
βουλευτών για διορισµό εξακολουθεί να ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις του καταργούµενου
άρθρου 91, για συνεργάτες βουλευτών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί, σύµφωνα µε την απόφαση
της Ολοµέλειας της Βουλής 4775/19.11.1982, έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η κατά
το καταργούµενο άρθρο 91 διετία µπορεί να συµπληρώνεται αθροιστικά µε υπηρεσία σε δύο
βουλευτές.
6. Πίνακες προακτέων έτους 1993 αναπέµπονται στο οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, κατά το
άρθρο 173 του Υπαλληλικού Κώδικα, προς επανεξέταση, εφόσον περιλαµβάνονται σε αυτούς
υπάλληλοι, οι οποίοι κρίθηκαν δυσµενώς, ως προκύπτει από τη σχετική αιτιολογία, εξαιτίας της
διάθεσής τους σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
στα γραφεία των κοµµάτων στη Βουλή ή της απόσπασής τους σε πολιτικά γραφεία µελών της
Κυβέρνησης, υφυπουργών ή γενικών γραµµατέων. Αν µετά την επανεξέταση αναµορφωθούν οι
πίνακες προακτέων και ανακύπτει δικαίωµα προαγωγής των υπαγόµενων στην παρούσα
παράγραφο υπαλλήλων και έχουν ήδη προαχθεί επόµενοι στη σειρά του αναµορφωµένου πίνακα
προακτέων, προάγονται και οι ανωτέρω αναδροµικώς από την ηµεροµηνία που έπρεπε να
προαχθούν και αν δεν υπάρχει κενή θέση του βαθµού τους συνιστάται προσωποπαγής θέση µε
την απόφαση προαγωγής τους. Οι προαγόµενοι σε προσωποπαγή θέση καταλαµβάνουν την
πρώτη θέση του βαθµού τους που θα κενωθεί και καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής
θέση.
7. Εκθέσεις αξιολόγησης έτους 1992 των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των
ν.π.δ.δ., που συντάχθηκαν σύµφωνα µε το π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α΄), οι οποίες
διαλαµβάνουν βαθµολογία 9 ή 10, χωρίς ειδική αιτιολογία, βάσει πραγµατικών στοιχείων, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 8 (παρ. 8 και 9) του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος,
επανεξετάζονται από τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης του άρθρου 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991.
Αν από την επανεξέταση αυτή προκύψει διαφοροποίηση της βαθµολογίας, κατ' εφαρµογή των
παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγµατος, οι οικείοι πίνακες
προακτέων, όπου έχουν καταρτισθεί, αναπέµπονται στο υπηρεσιακό συµβούλιο για αναµόρφωση
και ανακαλούνται τυχόν προαγωγές υπαλλήλων, οι οποίοι, µετά την αναµόρφωση των πινάκων
προακτέων, δε δικαιούνται προαγωγή.
8. Η απαγόρευση της τοποθέτησης νεοδιοριζόµενων υπαλλήλων στα µεγάλα αστικά κέντρα,
κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2085/1992, ισχύει µόνο για αριθµό θέσεων του οικείου
κλάδου ίσο µε τον αριθµό των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου, των οποίων η αίτηση µετάθεσης σε
αυτά συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις αποδοχής της.
9. Για τις προαγωγές των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στον
Υπαλληλικό Κώδικα, λαµβάνονται εφεξής υπόψη οι εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της
τελευταίας οκταετίας.
10. Ειδικώς για το έτος 1993, οι κανονικές άδειες των υπαλλήλων, που υπάγονται στον
Υπαλληλικό Κώδικα, επιτρέπεται να χορηγηθούν µέχρι και το τέλος Μαρτίου 1994. Μέχρι την
ίδια ηµεροµηνία επιτρέπεται και η χορήγηση υπολοίπων κανονικών αδειών έτους 1991, εφόσον
οι υπάλληλοι δεν επιθυµούν τη λήψη της αποζηµίωσης που δικαιούνται. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους των ο.τ.α. που υπάγονται στο πρώτο
µέρος και στο κεφάλαιο Α΄του δεύτερου µέρους του Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 1188/1981, ΦΕΚ 204 Α΄).
- Με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.2367/1995 ορίστηκε ότι:
«1.Τα υπόλοιπα των κανονικών αδειών του προηγούµενου έτους των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου
και Ν.Π.∆.∆., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, χορηγούνται υποχρεωτικά και πρέπει να
έχουν εξαντληθεί το αργότερο µέχρι 31 Μαρτίου του επόµενου έτους (Σηµ. Βλέπε ήδη πάγια
ρύθµιση για τα υπόλοιπα κανονικών αδειών, άρθρο 49 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.2683/1999).
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, καθώς και Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού και υπάγονται στο Α΄ Μέρος
και στο Κεφάλαιο Α΄του ∆εύτερου Μέρους του Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 1188/1981, ΦΕΚ 204 Α΄)».
11. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α΄) για µετάταξη
υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, όταν το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας το οποίο
κατέχουν δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας τους, εφαρµόζονται
και για τους υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµους υπαλλήλους του
∆ηµοσίου και των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίµηνη από τη δηµοσίευση του παρόντος.
- Με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.2218/1994 (Α 90) ορίστηκε ότι:
«1.Οι διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 32 του ν.2190/1994 ισχύουν και για το προσωπικό των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τρίµηνη προθεσµία για την υποβολή της σχετικής αίτησης
αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος».
- Με το άρθρο 9 παρ. 27 του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«27.Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 εφαρµόζονται και για
υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος τυφλούς υπαλλήλους Κλάδων τηλεφωνητών
του δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ χωρίς µεταβολή των καθηκόντων που ασκούν».
- Με το άρθρο 17 παρ. 5 και 6 του ν.2527/1997 ( βλ. και άρθρο 72 του Υπαλληλικού Κώδικα
ν.2683/1999 ) ορίστηκε ότι:
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«5. Οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και
Ν.Π.∆.∆., που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και οι µόνιµοι
υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τυπικά προσόντα ανώτερης κατηγορίας που δεν
προβλέπονται ή δεν αντιστοιχούν σε κανέναν κλάδο της υπηρεσίας τους, µπορούν, µε αίτησή
τους, να µεταταγούν σε κενές θέσεις συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου της ανώτερης
κατηγορίας, εφόσον κατά την κρίση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου µπορούν να
εκτελέσουν τα καθήκοντα του κλάδου αυτού. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, οι µετατάξεις
γίνονται σε συνιστώµενες, µε τις αποφάσεις µετάταξης, προσωρινές θέσεις, που καταργούνται
αυτοδίκαια µε την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις καταλαµβάνουν, µε
ταυτόχρονη δέσµευση µη πλήρωσης των θέσεων των κλάδων από τους οποίους µετατάσσονται.
Οι υπάλληλοι αυτοί καταλαµβάνουν τις θέσεις που κενώνονται στον κλάδο στον οποίο
µετατάσσονται, µε ταυτόχρονη κατάργηση των προσωρινών θέσεων και αποδέσµευση των
θέσεων από τις οποίες µετατάχθηκαν. Η προθεσµία υποβολής των ως άνω αιτήσεων ορίζεται
τρίµηνη από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται
σε υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν υποχρέωση παραµονής επί ορισµένο χρόνο στην κατηγορία
στην οποία διορίστηκαν.
6.Τυφλοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆.
και Ο.Τ.Α. και οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί στον προγραµµατισµό ή χειρισµό Η/Υ µπορεί, µε
αίτησή τους, να µετατάσσονται σε κενές θέσεις µηχανογραφικών κλάδων της οικείας υπηρεσίας,
εφόσον το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει ότι η εκπαίδευσή τους είναι επαρκής για την άσκηση
των καθηκόντων του οικείου κλάδου».
12. Η δηµοσίευση του οριστικού πίνακα εισαγοµένων στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε
τον Η΄ εισαγωγικό διαγωνισµό, η οποία έγινε την 21η Μαΐου 1993 (ΦΕΚ 13/21.5.1993 τ.
Παράρτηµα), ισχύει από 3 Μαΐου 1993, ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων.
13. Το άρθρο 27 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α΄), για παραµονή υπαλλήλων στην υπηρεσία
πέρα της 35ετίας, καταργείται. Υπάλληλοι, που παραµένουν βάσει της καταργούµενης
διατάξεως, αποχωρούν από την υπηρεσία αυτοδικαίως την εποµένη της δηµοσιεύσεως του
παρόντος. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται εντός µηνός από την ανωτέρω
ηµεροµηνία. Κατ' εξαίρεση οι υπάλληλοι της Βουλής αποχωρούν την επόµενη της ανάκλησης,
υπό του Προέδρου της, της απόφασης παραµονής τους.
14. (Καταργήθηκε από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2247/1994 ΦΕΚ Α 182).
15. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2085/1992 καταργούνται. Μέχρι την έναρξη της ισχύος
των προεδρικών διαταγµάτων της παραγράφoυ 14 επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ.611/1977) και του άρθρου 10 του ν.1586/1986, που καταργήθηκαν
µε την παρ. Θ3 του άρθρου 8 του ν. 2085/1992.
Οι επανερχόµενες σε ισχύ διατάξεις παύουν να ισχύουν από 1.8.1994. (Βλ. άρθρο 2 του ν.
2247/1994)
16. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178
Α΄) καταργούνται.
17. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2085/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως
εξής:
"Υπέρβαση του ποσοστού πέντε τοις χιλίοις µπορεί να γίνεται µε σύµφωνη γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου του οικείου φορέα".
18. Επιτρέπεται ο διορισµός υπαλλήλων και λειτουργών του κατά το άρθρο 1 του
ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) δηµοσίου τοµέα σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων,
αντιπροέδρων, διευθυνόντων συµβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών
γενικών διευθυντών, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 1256/1982 «καθώς και σε αυτοτελείς
δηµόσιες υπηρεσίες».
- Η µέσα σε «» φράση του πρώτου εδαφίου της παρ.18 προστέθηκε µε την παρ. 2Α΄ του
άρθρου 27 του ν.2668/1998 (Α΄ 282).
Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση
που κατείχαν πριν από το διορισµό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί,
θεωρούνται ότι κατέχουν οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου τους που συνιστάται
αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Η
υπηρεσία στις θέσεις της παρούσας παραγράφου λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις
συνέπειες. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί που διορίζονται στις θέσεις αυτές από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής. Οι αποδοχές της θέσης που
κατείχαν πριν από το διορισµό τους διακόπτονται αυτοδικαίως, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στα
ταµεία που ασφαλίζονταν πριν το διορισµό τους στη νέα θέση και καταβάλλουν τα ποσά που
κατέθεσαν τον τελευταίο µήνα πριν το διορισµό τους προσαυξανόµενα κάθε φορά µε τις νόµιµα
καθοριζόµενες ποσοστιαίες αυξήσεις αυτών των ασφαλίστρων. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται αναδροµικά και για όσους διορίσθηκαν στις θέσεις αυτές µετά την 1η
Σεπτεµβρίου 1993. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για διορισµό σε
θέσεις γενικών διευθυντών ν.π.δ.δ., εφόσον δεν προβλέπεται η εκ της ιεραρχίας κάλυψή τους.
- Με το άρθρο 4 (επιλογή αποδοχών) του ν.2198/1994 ορίστηκε ότι:
Άρθρο 4
«Οι διορισµένοι σε θέσεις γενικών γραµµατέων υπουργείων, γενικών γραµµατέων προϊσταµένων
γενικών γραµµατειών, ειδικών γραµµατέων, γενικών γραµµατέων περιφερειών, νοµαρχών και
επάρχων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 54 Α΄), καθώς
και οι διοριζόµενοι σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων

Proslipsis.gr
O∆ΗΓΟΣ: Προσλήψεις στο ∆ηµόσιο
_____________________________________________________________________________________________

συµβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών γενικών διευθυντών και βοηθών γενικών
διευθυντών σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα κατά το
άρθρο 1 του ν. 1256/1982, µπορούν να επιλέγουν ή τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ή
τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται».
- Με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2747/1999 ΦΕΚ Α 226/27.10.1999 ορίστηκε ότι:
«2.Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3α του άρθρου 6 του ν.2703/1999 έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για τα πρόσωπα που διορίζονται µε τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 32 του
ν.2190/1994. Στους διοριζόµενους στις θέσεις που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, ως
εργοδότης θεωρείται ο φορέας στον οποίο υπηρετούσαν πριν το διορισµό τους σε αυτές».
- Με την παρ. 11 του άρθρου 4 του ν.3075/2002 (Α΄297) ορίστηκε ότι:
«11.Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους
µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου που διορίζονται σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα του άρθρου
1 του ν.1256/1982, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του
ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος
του ν.2190/1994».
19. Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής µπορεί να γίνεται και µε απόσπαση από θέσεις
του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα ή
και µε απασχολούµενους µε πάγια αντιµισθία δικηγόρους τραπεζών του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείτο στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄)».
20. Επιτρέπεται η διάθεση υπαλλήλων και δικηγόρων, που απασχολούνται µε πάγια αντιµισθία,
του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του
άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄/1990), στα ερευνητικά πανεπιστηµιακά
ινστιτούτα. Η διάθεση του προσωπικού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού, που εκδίδεται µετά από πρόταση του διοικητικού
συµβουλίου του ερευνητικού πανεπιστηµιακού ινστιτούτου, υπό την προϋπόθεση ότι η
απόσπαση δε γεννά ανάγκη πλήρωσης της θέσης του αποσπώµενου µε διορισµό ή πρόσληψη. Ο
χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων ή δικηγόρων στην υπηρεσία στην οποία αποσπώνται ή
διατίθενται λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.
21. Προσωπικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.),που απολύθηκε από
1.12.1989 έως 31.10.1993, µπορεί να επαναπροσληφθεί µε αίτησή του σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 13 εδάφια α΄έως δ΄ του νόµου αυτού. Οι
σχετικές αιτήσεις κρίνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 4 επ.
Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία µπορούν να προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου όσοι προσέφεραν δηµοσιογραφικές ή άλλες συναφείς µε την παραγωγή
ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος υπηρεσίες στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατά το παραπάνω χρονικό
διάστηµα µε σύµβαση µίσθωσης έργου, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές
ανάγκες της εταιρίας. Για τους υπαγόµενους στην παρούσα παράγραφο ισχύει η διάταξη της
παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου.
22. Η Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, η
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων µπορούν για την κάλυψη ειδικών αναγκών τους να συνάπτουν συµβάσεις
για την εκτέλεση έργου δηµοσιογραφικού, µεταφραστικού ή άλλου συναφούς. Συµβάσεις της
παρούσας παραγράφου, εφόσον υποκρύπτουν σύµβαση εργασίας, είναι άκυρες και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 16 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 33
Προσωπικό σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής
1. Οι κατά το άρθρο 80 του ν. 1892/1990 µονάδες στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης
πολιτικής και οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου καταργούνται αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος. Οι υπηρετούντες στις καταργούµενες θέσεις εντάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του υπουργείου µε την ίδια σχέση εργασίας, που συνιστώνται
αυτοδικαίως δια του παρόντος. Οι εξ αυτών πτυχιούχοι νοµικής, οι οποίοι είχαν το δικαίωµα
παράλληλης άσκησης δικηγορίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.
1943/1991, το διατηρούν και µετά την ένταξή τους σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού.
«Επίσης, ως προς τους υπαγόµενους στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου που
καταλαµβάνουν θέσεις µελών ∆.Ε.Π. επί θητεία των Α.Ε.Ι., αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων
στην κύρια θέση τους στην οποία επιστρέφουν µε αίτησή τους είτε κατά τη λήξη της θητείας
τους είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις ανωτέρω θέσεις
λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία στην οργανική τους θέση.
Κατά τη διάρκεια της θητείας λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..»
Το µέσα σε «» τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε µε την παρ.6 άρθρου 20 ν. 3051/2002
(ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002).
2. Στα γραφεία υπουργών ή υφυπουργών, στους οποίους υπάγονται οι καταργούµενες µονάδες
στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής, συνιστώνται θέσεις προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
α) πέντε (5) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άµυνας,
Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού,
∆ηµόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου,
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β) επτά (7) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Γεωργίας,
Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τουρισµού, Εµπορικής Ναυτιλίας,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εµπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
γ) πέντε (5) επιπλέον θέσεις ανά γενική γραµµατεία των Υπουργείων των προηγούµενων
περιπτώσεων α ΄και β΄,
δ) τριάντα (30) θέσεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που
κατανέµονται µεταξύ Υπουργείου και γενικών γραµµατειών του µε απόφαση του Υπουργού.
- Με την παρ. 11 του άρθρου 18 του ν.2224/1994 (Α 112) ορίστηκε ότι:
«11.Οι προσλαµβανόµενοι στις θέσεις του άρθρου 33 παρ. 2 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), στο
Υπουργείο Εργασίας αρκεί να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ιδίως οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι,
νοµικοί και κάτοχοι πτυχίου ξένων γλωσσών ή έχοντες προϋπηρεσία µεταφραστή ή
πιστοποιητικό ινστιτούτου ξένων γλωσσών».
3. Το προσλαµβανόµενο στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει
πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωµα
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής ή β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο ισότιµο της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία δύο τουλάχιστον ετών µετά την απόκτηση του
µεταπτυχιακού τίτλου.
4. Η πρόσληψη στις θέσεις της παραγράφου 2 γίνεται µε απόφαση του οικείου υπουργού χωρίς
οποιαδήποτε διαδικασία. Οι προσλαµβανόµενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την
αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του υπουργού που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία.
Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παραγράφου 3 δε γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα
αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση.
5. Ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, περιλαµβανοµένου του προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, επιτρέπεται να τοποθετείται στις συνιστώµενες κατά την παρ. 2 θέσεις.
"Το τοποθετούµενο στις θέσεις της παρ. 2 προσωπικό λαµβάνει τις τακτικές αποδοχές του
προσωπικού της παρ. 3".
- Το µέσα σε «» εδάφιο της παρ. 5 προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ.13 εδάφ. δεύτερο του ν.
2266/94 (ΦΕΚ Α΄ 218).
6. Στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών (Γ.Γ.Τ.Π.) συνιστώνται είκοσι (20) ενιαίες
θέσεις ειδικών επιστηµόνων ή δηµοσιογράφων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι τριών (3) ετών που µπορεί να παρατείνεται. Οι ειδικοί
επιστήµονες ή δηµοσιογράφοι, που προσλαµβάνονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,
διατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης για την κάλυψη των αναγκών
των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού ή των ∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού και ∆ηµοσίων
Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. Στους παραπάνω µπορεί να
ανατίθενται και καθήκοντα προϊσταµένου στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού ή στις αναφερόµενες
στο προηγούµενο εδάφιο διευθύνσεις της Γ.Γ.Τ.Π. ή τµηµάτων τους. Με απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι
προσλαµβανόµενοι προκειµένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των θέσεών τους.
- Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159),ορίστηκε ότι:
«4. Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του ν.2190/1994 συµβάσεις ειδικών
επιστηµόνων και δηµοσιογράφων µπορούν να είναι ή να καθίστανται και αορίστου χρόνου, οι δε
προβλεπόµενες ενιαίες θέσεις αυξάνονται κατά πέντε (5)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου
Άρθρο 34
Βαθµολογική κλίµακα και διάρθρωση θέσεων-Προαγωγές
Για τη βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων και τις προαγωγές των πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων του Κράτους και των υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. βλέπε άρθρο 79 και κεφάλαιο ∆΄ (αρ.
80-98) του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99).
«1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ), ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του προσωπικού
που υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999, ΦΕΚ 19 Α) κατατάσσονται
σε πέντε συνολικά βαθµούς ως ακολούθως:
Βαθµός Α΄
Βαθµός Β΄
Βαθµός Γ΄
Βαθµός ∆΄
Βαθµός Ε΄
2. Οι θέσεις της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθµούς 1ο και 2ο. Οι
θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατατάσσονται ∆΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους
κατώτερος είναι ο ∆΄ και ανώτερος ο Α΄.
Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθµούς Ε΄, ∆΄,Γ΄ και Β΄, από τους οποίους
κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.
3.Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε είναι ο βαθµός ∆΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο
βαθµός Ε΄. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εισαγωγικός βαθµός
είναι ο Β΄.
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4.Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ.∆Ε και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία
οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου βαθµού δεν υπάρχει αρχαιότητα.
5.Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται:
α)Για την κατηγορία ΥΕ:
Από το βαθµό Ε΄ στο βαθµό ∆΄ 2ετής υπηρεσία στο βαθµό Ε΄, από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄
10ετής υπηρεσία στο βαθµό ∆΄ και από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ 10ετής υπηρεσία στο βαθµό
Γ΄.
Β)Για την κατηγορία ∆Ε:
Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ 2ετής υπηρεσία στο βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄
9ετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ 8ετής υπηρεσία το βαθµό Β΄.
Γ) Για την κατηγορία ΤΕ:
Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ 2ετής υπηρεσία στο βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄
8ετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ 7ετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.
∆)Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ 2ετής υπηρεσία στο βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄
5ετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ 6ετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.
6.Ο χρόνος παραµονής στον εισαγωγικό βαθµό όλων των κατηγοριών χαρακτηρίζεται ως
δοκιµαστική υπηρεσία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
7.Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους µεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώµατος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη κατά την παρ. 5 του άρθρου
αυτού µειώνεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 81 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.2683/1999).
8.Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου. Οι υπάλληλοι
προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο
στο βαθµό που κατέχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου αυτού
και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις
αξιολόγησής τους.Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθµό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτό
καθορίζονται από την κλίµακα του συστήµατος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των
υπαλλήλων.
9.Το υπηρεσιακό συµβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, µε βάση την κατάσταση των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999), πίνακα
προακτέων µε αλφαβητική σειρά κατά βαθµό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακα µη
προακτέων.
Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν έως τις 30
Απριλίου του επόµενου έτους τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των
πινάκων αρχίζει την 1η Μαίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
οριστικοποίησής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν.2683/1999).
10.Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά µέσα
σε ένα µήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα που συµπληρώνουν τον
απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από
την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί
στον επόµενο βαθµό, ποτέ όµως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
11.Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Οι παρ. 1-11 (οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν µετά την ρύθµιση των θεµάτων τους από τον νέο
Υπαλληλικό Κώδικα, ν.2683/1999) επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το
άρθρο 7 του ν.3260/2004, ΦΕΚ Α΄ 151/6.8.2004.
12. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία αλφαβητική κατά βαθµό,
κλάδο και ειδικότητα κατάσταση, στην οποία περιλαµβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, µαζί µε
στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας κατά βαθµό, του
µισθολογικού κλιµακίου και των τίτλων σπουδών κάθε υπαλλήλου.
13. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους µέσα στο πρώτο
δεκαήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. ∆ιόρθωση των στοιχείων υπαλλήλου που
αναγράφονται στην κατάσταση γίνεται από την υπηρεσία ύστερα από αίτηση του ιδίου, η οποία
υποβάλλεται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει
την αίτηση ή δεν απαντήσει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται
ένσταση στο υπηρεσιακό συµβούλιο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο της παραπάνω
δεκαήµερης προθεσµίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν
αυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρεσιακό συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
της ένστασης.
14.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου Ή εφαρµόζονται αναλόγως και για το αντίστοιχο
προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 37
απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών µετά γνώµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.). Οι διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 149 του ν. 1188/1981 επαναφέρονται σε ισχύ και
τροποποιούνται ως εξής:
«στην παράγραφο 1 αντί του 6ου βαθµού τίθεται ο βαθµός Β΄ και αντί του 7ου βαθµού τίθεται ο
βαθµός ∆΄».
Άρθρο 35
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Κατάταξη θέσεων σε κλάδους
Για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. βλέπε άρθρα 79-98
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999).
1. Η κατάταξη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους και ειδικότητες και ο καθορισµός των
τυπικών προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα γίνονται µε τις οργανικές διατάξεις κάθε
υπηρεσίας.
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 1994, είναι δυνατόν να
καθορίζονται οι κατά ειδικότητα κλάδου οργανικές θέσεις κάθε υπηρεσίας, καθώς και τα
καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο, ειδικότητα και βαθµό.
Άρθρο 36
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
Επίδοµα θέσης ευθύνης
- Για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. βλέπε άρθρα 7998 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999).
1 «Προϊστάµενοι όλων των οργανικών µονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ των
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. Ως
οργανικές µονάδες της παραγράφου αυτής νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση, τα
τµήµα, το γραφείο, το αυτοτελές τµήµα, το αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα
επίπεδα διοίκησης, όπως αυτό προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.
2.Η επιλογή Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων γίνεται ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας, η
οποία υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που τάσσεται από τον οικείο Υπουργό ή το
µονοµελές όργανο διοίκησης του Ν.Π.∆.∆. και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα
(10) ηµερών, από το ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο, που συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 29 του νόµου αυτού. Η επιλογή γίνεται µε βάση τα στοιχεία του προσωπικού
µητρώου κάθε υπαλλήλου από τα οποία ιδιαίτερα εκτιµώνται η άρτια επαγγελµατική κατάρτιση
και οι επιστηµονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραµµατισµού και συντονισµού, καθώς και η
ικανότητα υποκίνησης των υφισταµένων για την επίτευξη στόχων. Εφαρµόζονται επίσης και οι
διατάξεις της δεύτερης περιόδου του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 82 του
Υπαλληλικού Κώδικα (βιογραφικό σηµείωµα), καθώς και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
αυτής παραγράφου. Ως Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων επιλέγονται µόνιµοι υπάλληλοι της
κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ και µε την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει ή είναι Προϊστάµενοι
∆ιευθύνσεων κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που
Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης δεν επιλέγεται για δεύτερη φορά, καταλαµβάνει κενή θέση
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και αν δεν υπάρχει, καταλαµβάνει την πρώτη θέση Προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης που θα κενωθεί. Ως τότε θεωρείται Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης και τα καθήκοντά του
προσδιορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του µονοµελούς οργάνου διοίκησης του
Ν.Π.∆.∆, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης, οι Γενικοί ∆ιευθυντές, οι οποίοι δεν
επιλέγονται πάλι µετά τη λήξη της θητείας τους, µπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία
διατηρούντες τις αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση παραίτησης
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ανακοίνωση της µη επανεπιλογής τους.
3.Η επιλογή Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου
επιπέδου οργανικών µονάδων γίνεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο. Η επιλογή γίνεται µε βάση
τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιµώνται η
άρτια επαγγελµατική κατάρτιση και οι επιστηµονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραµµατισµού και
συντονισµού, καθώς και η ικανότητα υποκίνησης των υφισταµένων για την επίτευξη στόχων.
4.Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου, ότι δεν επιθυµεί να κριθεί κατά την επιλογή προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, εκτιµάται από το υπηρεσιακό συµβούλιο µε βάση τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
5.Η επιλογή προϊσταµένου γίνεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της θητείας. Οι
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού προϋποθέσεις πρέπει να
συντρέχουν το αργότερο ως και την επόµενη ηµέρα από τη λήξη της θητείας των προϊσταµένων.
6. Ως Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέγονται
υπάλληλοι µε βαθµό Α΄, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν. Αν
δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε την προϋπόθεση αυτή, επιλέγονται υπάλληλοι µε τον περισσότερο
χρόνο στον Α΄ βαθµό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι βαθµού Α΄, Προϊστάµενοι
∆ιευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι βαθµού Β΄ µε τα περισσότερα χρόνια στο βαθµό. ΟΙ
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που από τις κείµενες
οργανικές διατάξεις προβλέπονται ενδιάµεσου επιπέδου οργανικές µονάδες µεταξύ διεύθυνσης
και τµήµατος.
7.Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών
µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι µε τον Α΄ βαθµό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν,
επιλέγονται υπάλληλοι Β΄ βαθµού, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει κατά κατηγορία ελάχιστο
χρόνο υπηρεσίας στο Β΄ βαθµό πέντε (5) έτη προκειµένου για την κατηγορία ΠΕ, έξι (6) έτη για
την κατηγορία ΤΕ και οκτώ (8) έτη για την κατηγορία ∆Ε. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε τις
ανωτέρω προϋποθέσεις επιλέγονται υπάλληλοι Β΄ βαθµού µε λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.
8.Για την εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, ο αριθµός των κρινόµενων
υπαλλήλων για κάθε επίπεδο προϊσταµένων οργανικών µονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον
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διπλάσιος του αριθµού των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η κρίση. Εφόσον δεν
συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός από υπαλλήλους που έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις,ο
πίνακας των υπαλλήλων που κρίνονται συµπληρώνεται µε υπαλλήλους µε λιγότερα χρόνια στο
βαθµό Α΄ ή µε κατώτερο βαθµό. Αν και πάλι δεν συµπληρώνεται διπλάσιος αριθµός, η κρίση
γίνεται χωρίς την προϋπόθεση αυτή. Αν στον κλάδο από τον οποίο κατά τις κείµενες διατάξεις
λαµβάνεται ο προϊστάµενος υπηρετεί ένας µόνο υπάλληλος, αυτός κρίνεται από το υπηρεσιακό
συµβούλιο αυτοτελώς.
9. Όσοι επιλέγονται από το ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο του άρθρου 29 και τα υπηρεσιακά
συµβούλια τοποθετούνται, µε απόφαση του οικείου οργάνου, ως προϊστάµενοι σε αντίστοιχου
επιπέδου οργανικές µονάδες για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούµενοι ως προϊστάµενοι εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους ως την τυχόν επανεπιλογή
τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.
10.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11, υπάλληλος που µετά την ισχύ του
παρόντος επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή του άρθρου 37 για τρίτη
φορά ως Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας, θεωρείται ότι
καταλαµβάνει αυτοδικαίως θέση προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου. Επίσης, υπάλληλος που
επιλέγεται για τρίτη φορά ως Προϊστάµενος Τµήµατος, αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου
επιπέδου οργανικής µονάδας, καθώς και ενδιάµεσων οργανικών µονάδων µεταξύ διεύθυνσης και
τµήµατος ή τµήµατος και γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών µονάδων, όπως αυτές
προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θεωρείται ότι καταλαµβάνει αυτοδικαίως
οργανική θέση προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου.
Όσοι καταλαµβάνουν κατά την παράγραφο αυτή οργανικές θέσεις προϊσταµένων κρίνονται
εφεξής µόνο για επιλογή σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων ανώτερου επιπέδου. Σε
περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος, που επιλέγεται µε τις διατάξεις του παρόντος ως
Προιστάµενος ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας, δεν επανεπιλέγεται µετά
τη λήξη της θητείας του, καταλαµβάνει, χωρίς κρίση υπηρεσιακού συµβουλίου, θέση
Προϊσταµένου Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας, εκτός αν το υπηρεσιακό
συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει διαφορετικά.
11.Με απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, ο προϊστάµενος µπορεί να απαλλαγεί από τα
καθήκοντά του, και πριν από τη λήξη της τριετίας, για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή
άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή
µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, αποδεδειγµένα µη προσήκουσα
συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία για την εφαρµογή µεθόδων
οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση
των υποθέσεων, κακή συνεργασία µε λοιπούς προϊστάµενους, µειωµένη ποσοτική απόδοση. Ο
προϊστάµενος µπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτησή του, ύστερα από
απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, που συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στην
περίπτωση αυτή, και ανεξάρτητα από τους λόγους της παραίτησης, στερείται του δικαιώµατος
επιλογής του ως προϊσταµένου οργανικής µονάδας για µια τριετία.
12.Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου πριν από τη λήξη της τριετίας το υπηρεσιακό
συµβούλιο επιλέγει νέο προϊστάµενο για το υπόλοιπο της θητείας.
Η επιλογή προϊσταµένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο µέσα
σε ένα µήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Για την επιλογή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής, απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόµενο
υπάλληλο στην οικεία υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού, το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ηµέρα που έλαβε γνώση, µε φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού. Το
υπηρεσιακό συµβούλιο δεν κωλύεται να επιλέξει ως προϊστάµενο και υπάλληλο που δεν υπέβαλε
αίτηση, ιδίως αν υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου.
13.Αν οι υπάλληλοι που κρίνονται για να επιλεγούν ως προϊστάµενοι στις ίδιες θέσεις υπάγονται
στην αρµοδιότητα διαφορετικών υπηρεσιακών συµβουλίων, µε απόφαση του οργάνου, που
συγκροτεί τα υπηρεσιακά συµβούλια, ορίζεται το υπηρεσιακό συµβούλιο που διενεργεί την
επιλογή.
14.Τον προϊστάµενο µη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου µη αυτοτελούς οργανικής
µονάδας ορίζει ο προϊστάµενος της αµέσως υπερκείµενης οργανικής µονάδας από τους
υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου
αυτού, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συµβούλιο.
15.Με τους οργανισµούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, των
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση
οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των
συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
16.Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού προϊστάµενοι είναι πειθαρχικώς προϊστάµενοι κατά
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 117 του Υπαλληλικού Κώδικα, ανεξαρτήτως του βαθµού
που αυτοί φέρουν. Οι προϊστάµενοι αυτοί έχουν τις αντίστοιχες πειθαρχικές αρµοδιότητες του
άρθρου 118 του Υπαλληλικού Κώδικα».
- Οι παρ.1-16 επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 8 του ν.3260/2004
(ΦΕΚ Α΄ 151/ 6.8.2004).
17. Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταµένου
κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισµα δεν ισχύει το προβάδισµα των κατηγοριών.
18. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται για όσο
χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης. Το ύψος του επιδόµατος
αυτού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
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Οικονοµικών, το οποίο αναπροσαρµόζεται κατ' έτος µε όµοια απόφαση. Το επίδοµα θέσης
ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα
καθήκοντά του, αλλά όχι πέρα των δύο (2) µηνών κάθε φορά.
19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1586/1986 αντικαθίσταται ως
εξής:
"Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος προϊσταµένου το αρµόδιο για το διορισµό όργανο µπορεί
µε απόφασή του να ορίσει αναπληρωτή προϊσταµένου έναν από τους προϊσταµένους των
αµέσως υποκείµενων οργανικών µονάδων. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί αναπληρωτής
προϊσταµένου, τον προϊστάµενο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο
ανώτερος κατά βαθµό προϊστάµενος των υποκείµενων οργανικών µονάδων και επί οµοιοβάθµων
ο προϊστάµενος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθµό µε την προϋπόθεση ότι
ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι
µπορεί να προΐστανται".
- Επίσης βλ. σχετικά:άρθρο 97 του Ν. 2683/1999, άρθρο 8 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45)
και άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2738/1999
«20. Μετακίνηση, απόσπαση ή µετάθεση προϊσταµένου οργανικής µονάδας κατά τη διάρκεια της
θητείας επιτρέπεται µόνο σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Οι
µεταβολές αυτές γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις».
- Η παράγραφος 20 προστέθηκε µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του
ν.2503/1997(ΦΕΚ Α 107). Με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου ορίστηκε ότι:
«Στους υπαλλήλους που κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή
προϊσταµένου οργανικής µονάδας διεύθυνσης ή τµήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13 του ν.1586/1986,όπως ισχύει, καταβάλλεται το επίδοµα θέσης για χρονικό διάστηµα µέχρι
31.12.1997».
- Με το άρθρο 14 παρ.1 του ν.2266/1994 ορίστηκε ότι:
«1.Αν, συνεπεία αναδιοργάνωσης υπουργείου, αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆.,
καταργηθεί οργανική µονάδα οποιουδήποτε επιπέδου, οι προϊστάµενοι που έχουν επιλεγεί κατά
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 και δε θα ασκούν εφεξής καθήκοντα
προϊσταµένου, διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, το αντίστοιχο µηνιαίο
επίδοµα θέσης ευθύνης και τυχόν άλλες προσαυξήσεις και επιδόµατα της θέσης, µέχρι τη λήξη
της θητείας για την οποία είχαν επιλεγεί και θεωρούνται ως προϊστάµενοι µόνο για την
εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου έως και έκτου εδαφίου της παρ. 2 καθώς και της παρ. 10
του άρθρου 36 του ν. 2190/1994. Τα καθήκοντά τους καθορίζονται από το Γενικό Γραµµατέα ή
προκειµένου για Ν.Π.∆.∆. από το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτού. Αν κενωθούν ή συσταθούν
αντίστοιχες θέσεις προϊσταµένων πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν επιλεγεί, οι
ανωτέρω τοποθετούνται στις θέσεις και µε τη σειρά που καθορίζει το αρµόδιο υπηρεσιακό
συµβούλιο».
- Με την παρ. 3 του άρθρου 2 ν.2320/1995 ορίστηκε ότι:
«3.Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων,
που προστέθηκαν µε το άρθρο 7 του ν.1902/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄), εφαρµόζονται ανάλογα και για
τους προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων του άρθρου 36 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28)».
- Με την παρ. 6 του άρθρου 5 ν.2303/1995 (ΦΕΚ Α΄ 80) ορίστηκε ότι:
«6.Στις περιπτώσεις συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων
µε αναδροµική αποκατάσταση υπαλλήλων, βάσει των διατάξεων του ν.1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α΄)
και του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28), καταβάλλεται αναδροµικά και η διαφορά του επιδόµατος
θέσης. Πληρωµές, που έχουν γίνει από την αιτία αυτή, θεωρούνται νόµιµες».
- Με το άρθρο 11 παρ. 5 και 6 (Οργανισµός ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος) του Π.∆.
218/1996 ορίστηκε ότι:
«5. Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και µετάθεσης των Προϊσταµένων και των
αναπληρωτών Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του Σ.∆.Ο.Ε., γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 2190/1994, της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2343/1995 και του
παρόντος ∆ιατάγµατος.
6.Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και µετάθεσης των λοιπών υπαλλήλων, γίνεται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τους αντίστοιχους κλάδους και το παρόν διάταγµα».
Άρθρο 37
Υπηρεσιακά συµβούλια
Για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. βλέπε άρθρα 158164 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).
1.«Τα υπηρεσιακά συµβούλια του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., που
υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό Α΄, από αυτούς που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο νοµό Αττικής για τα υπηρεσιακά
συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό αυτόν.
β) ∆ύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό Α΄.
2. Τα υπό στοιχείο α΄ µέλη της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται από τον οικείο υπουργό ή
το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, από υπαλλήλους που έχουν
τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του νόµου αυτού. Τα µέλη αυτά
τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως προϊστάµενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις
οικείες οργανικές διατάξεις, για µία τριετία.
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Τα υπό στοιχείο β΄ µέλη της παραγράφου 1 εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική
ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της Α.∆.Ε.∆.Υ.
Η γνώµη της Α.∆.Ε.∆.Υ. παρέχεται µέσα σε εύλογη προθεσµία που τάσσεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
δεκαπέντε (15) ηµέρες. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής η απόφαση εκδίδεται και χωρίς
τη γνώµη της Α.∆.Ε.∆.Υ.
- Βλ. παρ. 2 επ. του άρθρου 11 του ν.3260/2004, ΦΕΚ Α΄ 151/6-8-2004.Με την παρ. 5 του
ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι:
«5.Κατά την πρώτη συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων, για την εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.2190/1994, τα υπό στοιχείο α΄ µέλη της παρ. 1 του
αυτού άρθρου ορίζονται από υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ο ορισµός των αναπληρωτών τους γίνεται αµέσως µετά την
επιλογή προϊσταµένων διευθύνσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά
µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων, που υφίστανται κατά την δηµοσίευση του παρόντος,
αποτελούν τα υπό στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2190/1994 µέλη των
υπηρεσιακών συµβουλίων κατά την πρώτη συγκρότησή τους».
3. Τα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα µε ισάριθµους
αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού µέλους του συµβουλίου, τακτικό µέλος
ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας.
4. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο
αναπληρωτής του µεταξύ των τακτικών µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου».
- Οι παρ. 1-4 (οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν µετά την ρύθµιση των θεµάτων τους από τον νέο
Υπαλληλικό Κώδικα, ν.2683/1999) επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3260/2004, ΦΕΚ Α΄ 151/6.8.2004.
5. Όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από
δικαστικό λειτουργό ή σύµβουλο ή πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις
διατάξεις της παραγράφου Β1 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄).
6.«Αν ο αριθµός των θέσεων Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης της οικείας υπηρεσίας, οι οποίες
υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρµοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, είναι
τέσσερις έως και έξι, ορίζονται από τον οικείο Υπουργό δύο Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και αποτελούν αυτοδίκαια τα
δύο υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Ως τρίτο µέλος ορίζεται είτε υπάλληλος άλλου κλάδου που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα του
ίδιου υπηρεσιακού συµβουλίου είτε υπάλληλος άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου. Αν ο αριθµός των θέσεων Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης της οικείας υπηρεσίας,
οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρµοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συµβουλίου
είναι µικρότερος των τεσσάρων, επιλέγεται ένας Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης, ο οποίος αποτελεί
αυτοδίκαια το ένα υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού µέλος του υπηρεσιακού
συµβουλίου. Τα άλλα δύο µέλη ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου».
7. Στα υπηρεσιακά συµβούλια των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αν δεν υπάρχουν
υπάλληλοι του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε βαθµό Α΄, ορίζονται µόνιµοι δηµόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε βαθµό Α΄. Αν και τα τρία
µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, δεν έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 6. Αν το ένα µόνο ή τα δύο µέλη είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, οι διατάξεις της
παραγράφου 6 εφαρµόζονται για την επιλογή δύο ή ενός κατά περίπτωση Προϊσταµένων
∆ιεύθυνσης που θα αποτελέσουν µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου. Επίσης οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται στα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου».
8.Αν τα αιρετά µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου περιλαµβάνονται µεταξύ αυτών που κρίνονται
για προϊστάµενοι οργανικής µονάδας, κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν και τα αναπληρωµατικά µέλη έχουν
το ίδιο κώλυµα, το υπηρεσιακό συµβούλιο συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα µέλη».
Οι παρ. 6-8, επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν.3260/2004 ΦΕΚ Α 151/6.8.2004.
9. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η θητεία των µελών των υπηρεσιακών
συµβουλίων λήγει στις 31.12.1994.
10«Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων του άρθρου αυτού εξακολουθούν να
λειτουργούν τα υπάρχοντα».
- Η παρ.10 επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν.3260/2004 ΦΕΚ Α 151/ 6.8.2004.
11. Τα αιρετά µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων που η θητεία τους λήγει στις 31.12.1994
εξακολουθούν να συµµετέχουν στα κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπηρεσιακά
συµβούλια, ανεξάρτητα αν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
12.«Στα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζονται ως πρόεδρος και µέλη εκπαιδευτικοί λειτουργοί
µε βαθµό Α΄ από τους υπηρετούντες στην πόλη της έδρας του υπηρεσιακού συµβουλίου,
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εφόσον δεν υπάρχουν µόνιµοι υπάλληλοι από τους αναφερόµενους στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
13. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 έως και 11 τα υπηρεσιακά
συµβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της
Ακαδηµίας Αθηνών, των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., της ΣΕΛΕΤΕ και της Σιβιτανιδείου Σχολής, για τα οποία
επιτρέπεται προσαρµογή τους προς τις ρυθµίσεις του παρόντος µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού ή
βάσει ισχυουσών ιδίων διατάξεων».
- Οι παρ.12 και 13 επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου
9 του ν.3260/2004 ΦΕΚ Α 151/6.8.2004. Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι:«Οι
ειδικές διατάξεις για την συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων των ανεξαρτήτων αρχών
του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 102) ή άλλων ανεξαρτήτων αρχών δεν θίγονται».
14. Τα εκ δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων των Ο.Τ.Α.
που ορίζονται από το νοµάρχη, εφεξής υποδεικνύονται από την τοπική ένωση δήµων και
κοινοτήτων.
15. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως λήγει αυτοδικαίως η
θητεία των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Έως τον ορισµό νέων µελών, τα µέλη των οποίων η θητεία λήγει, σύµφωνα µε την παράγραφο
1, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαµβάνουν την αποζηµίωση που τυχόν
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Τα της συγκροτήσεως των υπηρεσιακών συµβουλίων του Υπουργείου Εξωτερικών
εξακολουθούν να διέπονται από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 40 Β΄ παρ. 6 του
ν. 1884/1990.
- Με το άρθρο 10 παρ. 7 του ν.2331/1995 ορίστηκε ότι:
«7.Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/1999), ως εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται
και στους υπαλλήλους των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων του
Κράτους πλην των προϊσταµένων των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και των ∆ιευθυντών των
Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου.
Συνιστάται υπηρεσιακό συµβούλιο αρµόδιο για την κρίση θεµάτων υπηρεσιακής και πειθαρχικής
κατάστασης των ως άνω υπαλλήλων. Το Συµβούλιο είναι πενταµελές και αποτελείται από τους
τρεις (3) µονίµους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων Αθηνών και Πειραιώς µε Α΄ βαθµό και
εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία εκ των οποίων οι δύο (2) κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού και δύο (2)
αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε Γ΄ τουλάχιστον βαθµό. Το Συµβούλιο συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή: α) ορίζονται, µε ισάριθµους
αναπληρωτές, οι µόνιµοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν θα ισχύει το τελευταίο εδάφιο της
πρώτης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) ως προς την
κατάληψη θέσεων ∆ιευθυντών, β) ο Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του, µεταξύ των τακτικών
µελών, καθώς και ο Γραµµατέας του Συµβουλίου. Στην ίδια απόφαση περιλαµβάνονται και οι
αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζοµένων µε τους αναπληρωτές τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή
του παρόντος νόµου, στο Συµβούλιο µετέχουν, ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, οι Πρόεδροι
των συλλόγων υπαλλήλων των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων Αθηνών και Πειραιώς και
προκειµένου περί κρίσεως θεµάτων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο Πρόεδρος
και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου τους, των οποίων η θητεία λήγει ευθύς ως ολοκληρωθεί η
διαδικασία αναδείξεως των αιρετών εκπροσώπων κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37
του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Όταν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις, ο
Πρόεδρος αντικαθίσταται από δικαστικό λειτουργό ή σύµβουλο ή πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου Β1 του
άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α' )».
Άρθρο 38
Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
- Βλ. και άρθρο δεύτερο του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).
1.«Οι θέσεις των υπαλλήλων κάθε κλάδου διαβαθµίζονται αυτοδικαίως ενιαία σε όλους τους
βαθµούς της οικείας κατηγορίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 34 του νόµου
αυτού.
2. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόµου, κατατάσσονται
αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση το συνολικό χρόνο
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1-7 του
άρθρου 34 του νόµου αυτού. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθµό
κατάταξης.Για την κατάταξη και τον καθορισµό του χρόνου, που σύµφωνα µε την παράγραφο
αυτή και τις παραγράφους 3 και 4 θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθµό στον οποίο
κατατάσσεται ο υπάλληλος, δεν υπολογίζονται:
α. τα χρονικά διαστήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 88 του Υπαλληλικού Κώδικα
(διαθεσιµότητας, αργίας, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, προσωρινής παύσης και
αναστολής άσκησης καθηκόντων),
β. το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωµα για προαγωγή,
γ. ένα έτος για κάθε φορά που ο υπάλληλος κρίθηκε ως µη προακτέος και
δ. χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση
επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασµού.
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3. Για την κατάταξη, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, στο συνολικό χρόνο
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που
διανύθηκε µε τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που
κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν και ως χρόνος εξέλιξής
τους λογίζεται ο χρόνος που απαιτείται στην κατηγορία της οποίας έχουν το τυπικό προσόν. Για
τους υπαλλήλους της ∆Ε κατηγορίας µε κατώτερο τυπικό προσόν, ως χρόνος εξέλιξής τους
λογίζεται αυτός της ∆Ε κατηγορίας.
5. Για τις κατατάξεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2, 3
και 4 του άρθρου αυτού εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Ως την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
καθήκοντα προϊσταµένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
προϊστάµενοι ή αναπληρωτές αυτών, εκτός αν ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο όργανο
διοίκησης του οικείου Ν.Π.∆.∆., µε απόφασή τους ορίσουν προσωρινά άλλους προϊσταµένους, µε
την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου τουλάχιστον
τµήµατος, εφόσον αυτό επιβάλλεται για αντιµετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι
προσωρινά οριζόµενοι προϊστάµενοι από τον Υπουργό ή το ανώτατο όργανο διοίκησης του
Ν.Π.∆.∆. παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
γενικοί διευθυντές διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώµατα
ως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών σύµφωνα µε
παρόν άρθρο και αποχωρούν µε το βαθµό και τις αποδοχές του γενικού διευθυντή, εφόσον
επιλέξουν την αποχώρησή τους, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36.
7.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών,
επιτρέπεται η προσαρµογή διατάξεων προς τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού, εφόσον αυτό
επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του βαθµολογικού συστήµατος και τα σχετικά θέµατα δεν
ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν. Η ισχύς των προεδρικών αυτών διαταγµάτων µπορεί να
ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού».
- Οι παρ. 1-7 επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 11
του ν.3260/2004, ΦΕΚ Α 151/6.8.2004.
8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
µετά από γνώµη της Α.∆.Ε.∆.Υ. ορίζεται σύστηµα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του
προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ώστε η
αξιολόγηση να αποδίδει τις πραγµατικές ικανότητες των υπαλλήλων σε συνάρτηση µε το
αντικείµενο εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τη συµµετοχή τους στην
αποδοτικότητα - παραγωγικότητα της υπηρεσίας τους. Εφόσον η Α.∆.Ε.∆.Υ . δεν διατυπώνει
έγγραφα τη γνώµη της µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από τον Υπουργό Προεδρίας της
Κυβέρνησης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες, το
προεδρικό διάταγµα εκδίδεται και χωρίς τη γνώµη της Α.∆.Ε.∆.Υ.
- Βλ.σχετικά παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 2683/1999 και άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 3230/ 2004
(ΦΕΚ Α 44).
9. Μέχρι την έκδοση της κατά την παρ. 18 του άρθρου 36 κοινής υπουργικής απόφασης,
εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.
10 Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 παρ. 1 και του άρθρου 29 του ν.2085/1992
καταργούνται και οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου Η΄ ισχύουν από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1858/1989 και των άρθρων 39 και
40 του ν. 1959/1991 δεν θίγονται.
Άρθρο 39
(Tροποποιήσεις νόµων – λοιπές διατάξεις)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Γραµµατέας του Ειδικού ∆ικαστηρίου είναι ο γραµµατέας του ανώτατου δικαστηρίου, του
οποίου ο πρόεδρος προεδρεύει σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 100 του Συντάγµατος στο
Ειδικό ∆ικαστήριο. Το βοηθητικό προσωπικό της γραµµατείας του Ειδικού ∆ικαστηρίου,
αποτελούµενο από δέκα (10) κατ' ανώτατο όριο δικαστικούς υπαλλήλους των διοικητικών ή των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, τοποθετείται µε απόσπαση ύστερα από απόφαση του
πενταµελούς δικαστικού (υπηρεσιακού) συµβουλίου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, µετά
από ερώτηµα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης».
2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετούν στη
γραµµατεία του Ειδικού ∆ικαστηρίου ως βοηθητικό προσωπικό, εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους έως ότου ανακληθεί η απόσπασή τους κατά τη διαδικασία της προηγουµένης
παραγράφου.
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 33, του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄)
προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Στην περίπτωση που κανείς από τους δικαστικούς υπαλλήλους του οικείου κλάδου δεν έχει όλα
τα απαιτούµενα κατά το πρώτο εδάφιο τυπικά προσόντα, κρίνονται για προαγωγή στο βαθµό του
Γενικού ∆ιευθυντή Γραµµατείας ∆ικαστηρίων, δικαστικοί υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας και µη
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πτυχιούχοι εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταετή πραγµατική δικαστική υπηρεσία από την
οποία τριετή σε θέση Προϊσταµένου ∆ιευθύνσεως Γραµµατείας ∆ικαστηρίων".
4.Όσοι έχουν υποβάλει εµπροθέσµως αίτηση προσλήψεως σε κενή θέση Ιατροδικαστών ∆΄
τάξεως των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών-Πειραιώς, ύστερα από την 66928/15.7.1993
απόφαση-προκήρυξη των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ικαιοσύνης µπορεί να
προσληφθούν, εφόσον έχουν τα νόµιµα προσόντα, ανεξαρτήτως αν έχουν υπερβεί το
προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών.
Άρθρο 40
( Μεταβατικές διατάξεις)
1. Όσοι από τους επιτυχόντες στους διαγωνισµούς για την κατάταξή τους στην Ελληνική
Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα, που προκηρύχθηκαν µε την 6000/2/10στ/11.1.89
προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και την 5896 Φ 300.2/22.2.1989 Απόφαση
του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, αντίστοιχα, κλήθηκαν προς κατάταξη, αλλά δεν κατετάγησαν
στα ανωτέρω Σώµατα, δικαιούνται να ζητήσουν, εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, να καταταγούν στα Σώµατα αυτά, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους, εφόσον
εξακολουθούν να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
2. Από τους ανωτέρω δικαιούµενους να καταταγούν, οι 300 για την Ελληνική Αστυνοµία και οι
200 για το Πυροσβεστικό Σώµα κατατάσσονται την 1.7.1994, ισάριθµοι, αντίστοιχα, το έτος
1995 και οι υπόλοιποι το έτος 1996, σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους. Ο χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω κατατασσοµένων αρχίζει από την ηµεροµηνία
κατάταξής τους.
3. Η αίτηση προς κατάταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως
παραίτηση από την αξίωση για αναδροµική κατάταξη και κάθε άλλη αξίωση σε βάρος του
∆ηµοσίου.
- Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3075/2002 (ΦΕΚ Α΄ 297) ορίστηκε ότι:
«2.Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της
παραγράφου 23 του άρθρου 8 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄) µπορούν µε αίτησή τους να
αναγνωρίσουν ως συντάξιµο από το ∆ηµόσιο το χρόνο που µεσολάβησε από την κλήση τους
προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας µέχρι την κατάταξη ή το διορισµό τους,
αντίστοιχα, µε καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους».
Άρθρο 41
( Μεταβατικές διατάξεις)
Εξειδικευµένοι τεχνικοί υπάλληλοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, οι οποίοι απολύθηκαν το 1992 λόγω µη ανανέωσης
της σύµβασής τους και οι οποίοι είχαν αρχικώς προσληφθεί για την κατασκευή του νοσοκοµείου
από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ «εφόσον κατά την απόλυσή τους είχαν συµπληρώσει συνολική υπηρεσία στη
∆ΕΠΑΝΟΜ και στο ανωτέρω νοσοκοµείο δεκαοκτώ (18) µηνών» επαναπροσλαµβάνονται ύστερα
από αίτησή τους µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε ένα µήνα από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
- Η µέσα σε «» φράση του άρθρου 41 αντικατέστησε την αρχική φράση «και στη συνέχεια
απασχολήθηκαν σε αυτό επί 24 µήνες» µε το άρθρο 8 παρ. 10 εδ. ιγ΄ του ν.2225/1994
(Α΄121).
Άρθρο 42
( Μεταβατικές διατάξεις)
Το προσωπικό, που υπηρετεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε προσωρινές θέσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του
είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών και εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Για την κατάταξη του παραπάνω προσωπικού συνιστώνται προσωρινές θέσεις µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 43
(Οργανικές θέσεις εργαζοµένων στον ΕΟΜΜΕΧ)
Οι εργαζόµενοι στον ΕΟΜΜΕΧ µε έναρξη απασχόλησης προ της 31.12.1992 που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες κατά την κρίση του αρµόδιου διοικητικού συµβουλίου εντάσσονται
σε οργανικές θέσεις υφιστάµενες ή που θα συσταθούν.
Άρθρο 44
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις αυτού.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόµου του Κράτους.

