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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ  

«ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ–ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ,   

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 
ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 
Άξζξν 1 

Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ 
 

1. Ο ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ δεπηέξνπ 
εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 33, ινγίδεηαη ζπληάμηκνο θαη πξνζκεηξάηαη ζηε 
ινηπή ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ν ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα αζθαιίδεηαη  γηα θχξηα ζχληαμε, 
επηθνπξηθή αζθάιηζε, πξφλνηα θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηνπο νηθείνπο 
θνξείο πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξφλν πνπ ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα. Οη 
αλαινγνχζεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη,  
βαξχλνπλ ην Γεκφζην, ππνινγίδνληαη επί ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 2 θαη απνδίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο.  
Οη αλσηέξσ ζπληάμηκεο απνδνρέο ιακβάλνληαη ππφςε θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο ζχληαμεο ηνπ ππαιιήινπ. 

 
2. α. Ζ ζχληαμε ησλ πξνζψπσλ πνπ εληάζζνληαη ζην κηζζνιφγην ηνπ Γεπηέξνπ 

Κεθαιαίνπ εμαθνινπζεί λα  ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο 
ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί  θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 
38 ηνπ λ.3986/2011 (Α’ 152).   
β. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζα 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα έρνπλ εμέιζεη ηεο ππεξεζίαο απφ 
1.07.2011 έσο 31.10.2011.       
γ. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αλαινγνχζεο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα θχξηα ζχληαμε, επηθνπξηθή αζθάιηζε, πξφλνηα θαη 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζψπσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηπηψζεσλ,  
ππνινγίδνληαη επί ησλ αλσηέξσ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ. 
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα έρνπλ εμέιζεη ηεο Τπεξεζίαο κέρξη ηελ 30ε 
Ηνπλίνπ 2011, κε εθαξκνδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3986/2011. 
ε. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 
 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 
19 ηνπ λ. 2084/1992 (Α’ 165) αληηθαζίζηαληαη απφ 1.1.2011 σο εμήο:  
«7. Τπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ζηξαηησηηθνί πνπ έρνπλ 
αζθαιηζζεί, γηα θχξηα ζχληαμε, ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ πξηλ 
ηελ 1.1.1993, δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην Γεκφζην θαηά παξέθθιηζε ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ. 169/2007, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ 
15εηή πιήξε πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη απνρσξνχλ κε αίηεζή ηνπο. 
Ζ ζχληαμε φκσο απηή αξρίδεη λα θαηαβάιιεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ 
έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.» 
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4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4002/2011 (Α’ 180) έρνπλ 

εθαξκνγή θαη γηα φζα απφ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο πξφζσπα 
ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ π.δ. 167/2007 (Α’ 208) θαη 
168/2007 (Α’ 209). 

 
5.  α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ. 169/2007, πνπ 

πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4002/2011(Α’ 180)  
αληηθαζίζηαληαη , σο εμήο: 
«12. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε αλάθιεζε πξάμεο κε ηελ νπνία 
έρεη αλαγλσξηζζεί ζπληάμηκνο ρξφλνο κε θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο 
εμαγνξάο ή εηζθνξάο εμαγνξάο νχηε ε έθδνζε λέαο πξάμεο κε ηελ νπνία 
πεξηνξίδεηαη ρξφλνο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε θαηαβνιή 
ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εμαγνξάο ή εηζθνξάο εμαγνξάο, κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 2β. 
Καη’ εμαίξεζε, αλαγλσξηζηηθή πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1405/1983 κπνξεί λα αλαθιεζεί ζην ζχλνιφ ηεο, κεηά απφ 
αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ν ρξφλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί 
κε απηήλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ 
δηθαηψκαηνο ζην Γεκφζην ή ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. 
 
Δπίζεο θαη’ εμαίξεζε, θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, είλαη επηηξεπηή ε 
έθδνζε ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο, κε ηελ νπνία πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο πνπ έρεη 
ήδε αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λ.1405/1983 εθφζνλ ην αξκφδην ζπληαμηνδνηηθφ φξγαλν  δηαπηζηψζεη φηη ζ’ 
απηφλ έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη ρξφλνο πνπ απεηέιεζε απαξαίηεην πξνζφλ θαηά 
ηελ πξφζιεςε ηνπ ππαιιήινπ ζηελ δεκφζηα ππεξεζία θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ 
σο ζπληάμηκνπ δελ απαηηνχζε ηελ θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο 
εμαγνξάο. 
 
Αλαγλσξηζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 17 παξάγξαθνο 2 θαη 20 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.2084/1992 ρσξίο λα 
ππάξρεη ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα θαηαβνιή εηζθνξάο 
εμαγνξάο γηα ηνλ αλαγλσξηδφκελν ρξφλν, αλαθαινχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 
νπνηεδήπνηε, είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, είηε νίθνζελ απφ ην 
αξκφδην ζπληαμηνδνηηθφ φξγαλν, φηαλ απηφ δηαπηζηψζεη ην κε ζχλλνκν ηεο 
έθδνζήο ηνπο.   
Πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππάιιειν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 
ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ επηζηξέθνληαη κεηά 
ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθαινχληαη ή 
ηξνπνπνηνχληαη.»  
β. Ζ ηζρχο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ αξρίδεη απφ 1.1.2011.  
γ. Αηηήζεηο γηα αλάθιεζε αλαγλσξηζηηθψλ πξάμεσλ ή γηα πεξηνξηζκφ ρξφλνπ 
πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί, νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί κεηά ηελ σο άλσ 
εκεξνρξνλνινγία θαη εθθξεκνχλ  γηα εμέηαζε ζηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ, 
θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ ήδε  εθδνζεί κεηά ηελ 1.1.2011 θαη 
εθθξεκνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ζηηο Γηεπζχλζεηο πληάμεσλ, ηίζεληαη ζην 
αξρείν, κε εμαίξεζε φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ π.δ. 169/2007.   
 

6. Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 
169/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
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«β) ζην πξνζσπηθφ εζσηεξηθήο θχιαμεο θαη εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ησλ 
γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ησλ ηδξπκάησλ 
αγσγήο αλειίθσλ,» 

7. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3865/2010 (Α’ 
120) αληηθαζίζηαηαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ σο εμήο: 
«Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε (εξγνδφηε θαη 
αζθαιηζκέλνπ) πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΔΣΔΑΜ γηα ην 
παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα απνδίδνληαη ζην Γεκφζην θαη ηα Μεηνρηθά Σακεία 
θαηά πεξίπησζε, εληφο εμακήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηά ηεο ζρεηηθήο 
πξάμεο αλαγλψξηζεο.» 
 

8. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3865/2010 αληηθαζίζηαληαη 
σο εμήο: 
«1. Πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ιήγνπλ ηα θαζήθνληα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη ζηνλ ειιεληθφ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ είρε 
ππαρζεί πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή πνπ ππήρζε 
κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην αζθαιηζηηθφ ζηαηηζηηθφ ηζνδχλακν ησλ 
δηθαησκάησλ ζχληαμεο πνπ είρε απνθηήζεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ηπρφλ είρε κεηαθέξεη ζην 
ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα απηήο. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη 
αζθαιηζηηθφ ρξφλν ζε ειιεληθφ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην αλσηέξσ 
αζθαιηζηηθφ ζηαηηζηηθφ ηζνδχλακν κεηαθέξεηαη ζην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ 
ΗΚΑ.» 

9. Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο i. ηεο πεξίπησζεο γ. ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3865/2010, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
«i. γηα πνζά αλαινγηζηηθνχ ηζνδχλακνπ πνπ έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζην 
ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, λνείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
ζρεηηθήο ηξαπεδηθήο εληνιήο, βάζεη ηεο νπνίαο πηζηψζεθε ν αληίζηνηρνο 
ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.»  

 
10. α. Απφ 01.11.2011 ζηνπο ζπληαμηνχρνπο  ηνπ Γεκνζίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο, κεηψλεηαη θαηά 40% ην πνζφ ηεο 
κεληαίαο θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000 επξψ. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ 
κείσζε δηαθφπηεηαη απφ ηελ πξψηε  ηνπεπφκελνπ κήλα απφ εθείλν θαηά ηνλ 
νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο.  Όζνη δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
αλσηέξσ κείσζε, κεηψλεηαη θαηά 20% ην πνζφ ηεο κεληαίαο θχξηαο ζχληαμήο 
ηνπο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.200 επξψ . 
β. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ηεο πξνεγνχκελεο 
πεξίπησζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο κεληαίαο βαζηθήο ζχληαμεο, 
θαζψο θαη ηα ζπγθαηαβαιιφκελα κε απηή πνζά ηνπ επηδφκαηνο εμνκάιπλζεο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3670/2008 (Α’ 117) θαη ηεο ηπρφλ πξνζσπηθήο θαη 
ακεηαβίβαζηεο δηαθνξάο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο 
πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3865/2010, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ παξ. 13 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4002/2011 θαη ηεο επηπιένλ εηζθνξάο ηεο  πεξ. α  ηνπ  
ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ.  
γ. Δμαηξνχληαη ηεο κείσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξ. α  φζνη ιακβάλνπλ κε 
ηε ζχληαμή ηνπο επίδνκα αληθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ π.δ. 169/2007 ή ησλ 
άξζξσλ 100 έσο θαη 104 ηνπ π.δ. 168/2007 (ΦΔΚ Α’ 209) ή ζπληαμηνδνηνχληαη 
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1897/1990 (Α’ 120) θαη 1977/1991 (Α’ 185). 
Δηδηθά απφ ηε κείσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α, εμαηξνχληαη θαη νη 
ζηξαηησηηθνί ζπληαμηνχρνη πνπ απνζηξαηεχηεθαλ απηεπάγγειηα απφ ηελ 
Τπεξεζία. 
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δ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο ζην ίδην πξφζσπν δχν ζπληάμεσλ απφ ην 
Γεκφζην,  ε θαηά πεξίπησζε κείσζε ηεο παξ. α δηελεξγείηαη επί  ηεο θάζε 
ζχληαμεο ρσξηζηά. 
ε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε ζχληαμε ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 
δηθαηνχρνη, ε κείσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 
ζα δηελεξγεζεί επί ηνπ θαηαβαιινκέλνπ πνζνχ ζχληαμεο ζε θάζε δηθαηνχρν 
ρσξηζηά.  
ζη. Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε ησλ 
ζπληάμεσλ απνηεινχλ έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ. 
δ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο 
ρνξεγίεο πνπ θαηαβάιεη ην Γεκφζην.  
 

 
11.  Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηέπνληαη απφ ην ίδην 
κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, είηε νη ζπληάμεηο ηνπο 
βαξχλνπλ ην Γεκφζην είηε ηνπο νηθείνπο θνξείο, θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ 
ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ 
αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδεξνδξνκηθψλ Γηθηχσλ, πνπ 
δηέπνληαη απφ ην θαζεζηψο ηνπ λ.δ. 3395/1955 (Α` 276). 
 
 
 

Άξζξν 2 
Ρύζκηζε ζεκάηωλ αζθαιηζηηθώλ θνξέωλ 

 
1. Απφ 01.11.2011 ζηνπο ζπληαμηνχρνπο  ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ θνξέσλ θχξηαο 

αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  νη 
νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο κεηψλεηαη θαηά 40% ην 
πνζφ ηεο κεληαίαο θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000 επξψ .  

 H αλσηέξσ κείσζε, θαηαιακβάλεη θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ επηθνπξηθήο θαη θχξηαο 
 ζχληαμεο πνπ ρνξεγείηαη ζε ππνθαηάζηαζε ηεο θχξηαο απφ ην ΔΣΑΣ θαη ην 
 ΔΣΔΑΜ. 
 Γηα ηελ παξαπάλσ κείσζε ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο θχξηαο ζχληαμεο 
 πνπ ελαπνκέλεη κεηά ηελ παξαθξάηεζε απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κεληαίαο 
 ζχληαμεο ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ θαη ηεο επηπιένλ εηζθνξάο 
 ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011(Α΄152). 
 Ζ θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε δηαθφπηεηαη ηνλ επφκελν κήλα απφ εθείλν θαηά ηνλ 
 νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο . 

Δμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ κείσζεο νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο 
πνπ ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ή ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο 
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1140/1981(Α΄68) θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2084/1992 
(Α΄165) ή πξφθεηηαη γηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ή βηαίσλ ζπκβάλησλ 
θαζψο θαη νη νξθαληθέο νηθνγέλεηεο απηψλ ή είλαη ζπληαμηνχρνη ηνπ λ.3185/2003 
(Α΄229)  ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004 (Α΄48) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε ησλ ζπληάμεσλ 
 απνηεινχλ έζνδα ηνπ νηθείνπ  θνξέα  ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ζπληαμηνχρνο . 
 

2. Απφ 01.11.2011 ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ θνξέσλ θχξηαο 
αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο νη 
νπνίνη δελ εκπίπηνπλ ζηελ κείσζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ , κεηψλεηαη 
θαηά 20% ην πνζφ ηεο κεληαίαο θχξηαο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.200 
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επξψ. Ζ αλσηέξσ κείσζε θαηαιακβάλεη θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ επηθνπξηθήο θαη 
θχξηαο ζχληαμεο πνπ ρνξεγείηαη ζε ππνθαηάζηαζε ηεο θχξηαο , απφ ην ΔΣΑΣ 
θαη ην ΔΣΔΑΜ. 

 Γηα ηελ παξαπάλσ κείσζε ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο θχξηαο ζχληαμεο 
 πνπ ελαπνκέλεη κεηά ηελ παξαθξάηεζε απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κεληαίαο 
 ζχληαμεο ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ θαη ηεο επηπιένλ εηζθνξάο 
 ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011. 

Δμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ κείσζεο  νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο 
πνπ ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ή ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο 
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1140/1981 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2084/1992 ή πξφθεηηαη 
γηα ζχκαηα  ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ή βίαησλ ζπκβάλησλ, θαζψο θαη νη 
νξθαληθέο  νηθνγέλεηεο απηψλ. 

 Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε ησλ ζπληάμεσλ 
 απνηεινχλ έζνδα ηνπ νηθείνπ  θνξέα  ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ζπληαμηνχρνο. 
 

3. Απφ 1.11.2011 θαη εθεμήο, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ 
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ), ην ηκήκα ηεο κεληαίαο επηθνπξηθήο 
ζχληαμεο, ην νπνίν, κεηά ηελ ηπρφλ παξαθξάηεζε ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο 
πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 
λ. 3986/2011 (Α΄ 152), ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 150 €, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 
30%. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηά ηελ αλσηέξσ κείσζε, δελ δχλαηαη λα 
ππνιείπεηαη ησλ 150 €.  

 
4. Απφ 1.11.2011 θαη εθεμήο, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Κιάδνπ Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, ησλ Σνκέσλ «ΣΔΑΠ-ΟΣΔ», «ΣΔΑΠ-ΔΛΣΑ», 
«ΣΔΑΠ-ΔΣΒΑ» ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, θαζψο θαη 
ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΔΣΑΣ πνπ ιακβάλνπλ κφλν επηθνπξηθή ζχληαμε, ην 
πνζφ ηεο κεληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 15% θαη γηα 
ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΜΣΠΤ θαηά πνζνζηφ 20%. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο 
ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011, πξνεγείηαη ε παξαθξάηεζε 
ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. Δηδηθά γηα ην 
ΜΣΠΤ, ην ηκήκα ηνπ κεξίζκαηνο πνπ, κεηά ηηο αλσηέξσ παξαθξαηήζεηο 
ππεξβαίλεη ηα 500 επξψ κεληαίσο, κεηψλεηαη θαηά 50%. 

 
5. Σα εηζπξαηηφκελα πνζά απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πξνεγνχκελεο δχν 

παξαγξάθνπο κεηψζεηο απνηεινχλ πφξν ησλ αλσηέξσ θνξέσλ – ηνκέσλ.   
 

6. Ζ παξάγξαθνο 5.α ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λφκνπ 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο:  
«ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ 
θαη ηνπ Κιάδνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, πνπ εμήιζαλ ηεο 
Τπεξεζίαο, απφ 1.1.2010 κέρξη θαη ηελ 31-12-2010, ην πνζφ ηνπ εθάπαμ 
βνεζήκαηνο πνπ ρνξεγνχλ ηα Σακεία απηά, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο 
δηαηάμεηο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 15% θαη 25% αληίζηνηρα ζε φζνπο δελ έρεη 
εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο. 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ 
θαη ηνπ Κιάδνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, πνπ εμήιζαλ ή 
ζα εμέιζνπλ ηεο Τπεξεζίαο, απφ 1.1.2011 θαη κεηά, ην πνζφ ηνπ εθάπαμ 
βνεζήκαηνο πνπ ρνξεγνχλ ηα Σακεία απηά, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο 
δηαηάμεηο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 20% θαη 30% αληίζηνηρα ζε φζνπο δελ έρεη 
εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο. 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 
ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ πνπ εμήιζαλ ή ζα εμέιζνπλ ηεο Τπεξεζίαο απφ 1-8-2011 θαη 
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κεηά ην πνζφ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο πνπ ρνξεγεί ην Σακείν απηφ, ζχκθσλα 
κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 30% ζε φζνπο δελ 
έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο.» 

 
7. Ζ παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο σο εμήο:  
«Απφ 1.8.2011, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 εθαξκφδνληαη θαη ζην 
ζπλνιηθφ πνζφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ ΔΣΑΣ 
θαη ηνπ ΔΣΔΑΜ, πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ζε ππνθαηάζηαζε θχξηαο. Καηά ηα 
ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄115)».  

 
8. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: 
«Ζ πξνβιεπφκελε εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΣΑΑ απνδίδεηαη ζηνλ 
ΟΑΔΓ έσο 31/12/2011 αλεμαξηήησο εάλ απηά ηα πνζά έρνπλ εηζπξαρζεί κέρξη 
ηελ εκεξνκελία απηή απφ ην Φνξέα.».  

 
9. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο, σο εμήο: 

«8. Απφ ην Λνγαξηαζκφ ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ πνπ ηεξείηαη 
ζην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) δχλαληαη λα 
κεηαθέξνληαη πνζά κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ηξηάληα πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ 
εηεζίσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην 
πίηη». Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 
Δζσηεξηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ην 
χςνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο, ην πξφγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί, νη 
απνδέθηεο, θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ 
πνζνχ». 

 
Άξζξν 3 

Θέκαηα Μ.Σ.Π.Τ. 
 

1. Οη παξάγξαθνη 3 θαη  4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ 422/1981 (Α΄114) αληηθαζίζηαηαη 
 σο εμήο : 

«3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα θαλνλίδεηαη ε 
πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ θαηά κήλα θαη λα θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο, ν ηξφπνο, 
ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πιεξσκήο ησλ κεξηζκάησλ». 

 
2. Σν άξζξν 49 ηνπ π.δ.422/1981 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 1 

 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Ν. 3336/2005 «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
 πξνο ηελ Οδεγία 2003/96/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2003 πεξί 
 επηβνιήο Δηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 96), φπσο 
 εξκελεχζεθε απζεληηθά κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3517/2006 (Α΄ 271), αληηθαζίζηαηαη 
 σο εμήο: 
 

«Άξζξν 49  
Νένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ κεξίζκαηνο ηνπ  
Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ 

 
1. Σν κεληαίν κέξηζκα (Μ) ησλ κεηφρσλ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα:  
α) ηνπ 20% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κε ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο επί ηα έηε 
ζπκκεηνρήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ, δηα 35, επί ηνλ ζπληειεζηή 
πξνζαξκνγήο () 0,8075 (α΄ ππνκέξηζκα) θαη  
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β) ηνπ 20% ησλ «Σπρφλ άιισλ απνδνρψλ» επί ηα έηε ζπκκεηνρήο εθάζησλ 
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ, δηα 35, επί ηνλ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο () 
0,8075 (β΄ ππνκέξηζκα). 

 
2. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ θαλνληζκφ 
ηνπ κεξίζκαηνο, ν βαζηθφο κηζζφο, ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη νη ηπρφλ 
άιιεο απνδνρέο, είλαη λα έρνπλ ππνβιεζεί νη απνδνρέο απηέο ζηε 
πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 
422/81, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θξάηεζε ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. Οπδεκία 
κηζζνινγηθή απνιαβή ή ηκήκα ηεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην θαλνληζκφ, εάλ 
δελ έρεη ππνβιεζεί ζηε θξάηεζε πνπ πξναλαθέξεηαη. 

 
3. Ωο βαζηθφο κηζζφο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ λνείηαη ν βαζηθφο 
κηζζφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή βαζκνχ πνπ έθεξε ν ππάιιεινο θαηά ηελ 
έμνδν ηνπ απφ ηελ ππεξεζία καδί κε ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο, ηα νπνία 
ππνινγηδφκελα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 δίλνπλ πνζφ α΄ ππνκεξίζκαηνο.  

 
4. Ωο «ηπρφλ άιιεο απνδνρέο» λννχληαη ηα επηδφκαηα θαη νη απνδεκηψζεηο 
φπσο  νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ π.δ. 69/2007 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη 
ηξαηησηηθψλ πληάμεσλ (Α΄ 210), αλαιφγσο ησλ εηψλ θαηά ηα νπνία 
δηελεξγήζεθε επ’  απηψλ, ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 26 παξ. 1 πεξ. α’  ηνπ 
π.δ. 422/1981, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θξάηεζε ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θαη νη νπνίεο 
ππνινγηδφκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 δίλνπλ πνζφ β΄ ππνκεξίζκαηνο.  
 
5. Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ ππνκεξηζκάησλ ηεο παξ. 1, φπσο αλαιχνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4  ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απνηειεί ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ηνπ δηθαηνχκελνπ κεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο καζεκαηηθνχο 
ηχπνπο, νη νπνίνη βέβαηα κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο αλάινγα κε 
ηα θαηά πεξίπησζε επηδφκαηα-απνδεκηψζεηο: 

 
 α) α΄ ππνκέξηζκα =   
 20% * (ΒΜ + επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο) * [ Έηε/35] *  
 β) β΄ ππνκέξηζκα =   
 20% * («ηπρφλ άιιεο απνδνρέο») * [Έηε/35] *  
 
 Μεληαίν κέξηζκα (Μ) = (α΄ ππνκέξηζκα+β΄ ππνκέξηζκα) 
 

6. Δάλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπκκεηνρήο επήιζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
πξνζσπηθή κηζζνινγηθή πξνο ηα άλσ κεηαβνιή, ππνρξενχηαη ν κέηνρνο λα 
ζπκπιεξψζεη ηηο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεηο γηα νιφθιεξε ηε δηεηία απηή, βάζεη 
ησλ απνδνρψλ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 
7. Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο παξ. 1, θαζψο θαη ην θαηψηαην φξην 
κεληαίνπ κεξίζκαηνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κεηά απφ 
γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.». 

 
3. Αηηήζεηο κεηφρσλ ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο 
εμεηάδνληαη κε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 

ΤΣΗΜΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 
ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΔΩΝ  
ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΙ ΤΝΑΦΔΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
 

Άξζξν 4 
Πεδίν Δθαξκνγήο 

 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη πνιηηηθνί 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ): 
 α) ηνπ Γεκνζίνπ,  
 β) ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α΄ θαη β΄ βαζκνχ,  
 γ) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α), 
δ) νη εθπαηδεπηηθνί, 
ε) ηεο Γξακκαηείαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηψλ, ησλ Έκκηζζσλ 
Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ ηεο ρψξαο, 
ζη) νη θιεξηθνί, 
δ) νη ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη κφληκνη αγξνηηθνί ηαηξνί, 
ε) ηεο Βνπιήο , ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο,  
ζ) νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, 
η) ησλ Σνπηθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.), ηεο Κεληξηθήο 
Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο 
(ΔΝ.Π.Δ), 
ηα) ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, 
ηβ) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ 
Υξηζηνχ, ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηά θαηά ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 
63,  ηνπ λ.3801/2009 (Α΄ 163) ησλ ινηπψλ εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην 
άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ, πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ.  
 

2. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ή 
ιεηηνπξγψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ λ.3205/2003 (Α΄ 
297).  

 
 

Άξζξν 5 
Θέκαηα Κηλεηηθόηεηαο ηωλ Τπαιιήιωλ ηνπ Κξάηνπο 

 
1. Οη ππάιιεινη, κφληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο ή απνθεληξσκέλεο 
δηνίθεζεο, δηνηθνχληαη, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ ππεξεζηψλ 
δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ ή απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ νηθείν, 
θαηά πεξίπησζε, Τπνπξγφ. 

 
2. Οη ππάιιεινη απηνί κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ 

θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ 
θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο ησλ 
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ππαιιήισλ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ηεο 
θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ πνπ κεηαθηλνχληαη. 

 
3. Ζ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ, 
θάζε δχν έηε, απφ ηξηκειέο πκβνχιην, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ησλ 
ππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 
Οηθνλνκηθψλ, απφ Αληηπξφεδξν ή Πξφεδξν Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο 
πξνεδξεχεη θαη δχν ππαιιήινπο, νη νπνίνη αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλσλ 
Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ ππνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ ππνπξγψλ ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ, ζηε δηαδηθαζία ηεο 
κεηαθίλεζεο ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ππαιιήινπ, 
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
    

Άξζξν 6 
ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο 

 
1. Οη ζέζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο – Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΠΔ), Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη 
Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) - θαηαηάζζνληαη ζε έμη (6) ζπλνιηθά βαζκνχο, 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά, σο εμήο : 

 
Βαζκφο Α   
Βαζκφο Β  
Βαζκφο Γ  
Βαζκφο Γ  
Βαζκφο Δ  
Βαζκφο Σ  

 
2. Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ ζέζεσλ (ΔΘ) θαηαηάζζνληαη 

ζηνπο βαζκνχο 1ν  θαη 2ν θαη ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

 
3. Δηζαγσγηθφο βαζκφο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ είλαη ν 

Βαζκφο Σ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 
θαηαιεθηηθφο, ν Βαζκφο Α γηα ηελ ΠΔ θαη ΣΔ θαηεγνξία, ν Βαζκφο Β γηα ηε ΓΔ 
θαηεγνξία θαη ν Βαζκφο Γ γηα ηελ ΤΔ θαηεγνξία.  

 
4. Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία 

είλαη δπλαηφλ, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα 
απαζρνιεζνχλ, θαηαηάζζνληαη, σο δφθηκνη ζην Βαζκφ Γ.  
Οη θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, εηήζηαο 
ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη δπλαηφλ, 
θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνχλ, 
θαηαηάζζνληαη, σο δφθηκνη ζην Βαζκφ Δ. 
Οη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, θαηαηάζζνληαη, σο κφληκνη, ζην Βαζκφ Γ. Ο ρξφλνο θνίηεζεο 
ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ), κε ηελ 
απνθνίηεζή ηνπο, ζεσξείηαη σο ρξφλνο επηηπρνχο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο. 
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Οη ππάιιεινη πνπ έρνπλ πξηλ ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο απνδεδεηγκέλε   
πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ε νπνία έρεη δηαλπζεί κε ηα ίδηα ή αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα ηεο θαηεγνξίαο 
ζηελ νπνία πνπ αλήθνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο έληαμεο, κπνξνχλ λα ηελ 
αλαγλσξίζνπλ γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπο έληαμε, κεηά ηε 
κνληκνπνίεζή ηνπο ή ηε ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, κέρξη επηά (7) έηε 
θαη’ αλψηαην φξην, χζηεξα απφ νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  
Ωο πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα λνείηαη θάζε ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί 
ζηηο ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
ππεξεζία πνπ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο, αλαγλσξίδεηαη σο πξαγκαηηθή 
δεκφζηα ππεξεζία γηα βαζκνινγηθή εμέιημε. 
Πξνθεηκέλνπ γηα πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, απηή αλαγλσξίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή 
έληαμε κέρξη επηά (7) έηε, θαη’ αλψηαην φξην, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζην εδάθην ηέηαξην ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
Δπίζεο, κέρξη επηά (7) έηε, αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζε ζέζεηο 
αηξεηέο ή κεηαθιεηέο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ησλ νπνίσλ αλεζηάιε ε 
ππεξεζηαθή εμέιημε ιφγσ αζπκβηβάζηνπ.    
σξεπηηθά ε αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, 
θαζψο θαη απφ ζέζεηο αηξεηψλ ή κεηαθιεηψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δελ 
δχλαηαη λα μεπεξλά ηα επηά (7) έηε. 
Οη ξπζκίζεηο απηέο ηζρχνπλ κφλν γηα φζνπο δηνξίδνληαη ή πξνζιακβάλνληαη 
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν πεξηζζφηεξεο απφ κία 
απφ ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο, εθαξκφδεηαη ε επλντθφηεξε ξχζκηζε θαζψο θαη ε 
κηζή ρξνληθή ξχζκηζε ηεο επφκελεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο. 

 
5. Οη ππάιιεινη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηαλχνπλ δνθηκαζηηθή πεξίνδν δχν εηψλ, 

ζην βαζκφ πνπ εηζάγνληαη .  
Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο απηήο πεξηφδνπ, ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη ή 
ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθφζνλ: 
α) ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζήο ηνπ εμαζθαιίδεη, κε βάζε ηε βαζκνιφγεζε ηεο 
απφδνζήο ηνπ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο, θαζψο θαη ηε βαζκνιφγεζε 
ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηεο βάζεο θαη 
β) θξηζεί απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην επηηπρήο ε δνθηκαζηηθή ηνπ 
ππεξεζία. 
Δθφζνλ ν δφθηκνο ππάιιεινο κνληκνπνηεζεί, πξνάγεηαη ζην Βαζκφ Δ, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θξίλεη ηνλ ππάιιειν κε ηθαλφ λα 
κνληκνπνηεζεί ή λα ζπλερίζεη ηελ απαζρφιεζή ηνπ, ν ππάιιεινο απνιχεηαη. Σν 
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα απνθαζίζεη, άπαμ, ηελ 
παξάηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ απφ έμη (6) κέρξη 
δψδεθα (12) κήλεο, εθφζνλ, κε βάζε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ, δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 
θξηλφκελνπ πξνθεηκέλνπ λα κνληκνπνηεζεί ή λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο, 
ν ππάιιεινο επαλαμηνινγείηαη. Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, θαηά ηελ 
επαλάθξηζε, θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνλ ππάιιειν. Γηα ηελ πεξίνδν απηή ν 
ππάιιεινο δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά. 
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Άξζξν 7 
ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο 

 
1. Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ην νηθείν 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κία θνξά ην ρξφλν, ιακβάλεηαη ππφςε: 
α) ε αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα:  

αα) ε απφδνζή ηνπ πνπ κεηξάηαη κε βάζε ην βαζκφ επηηπρνχο ή κε 
πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο θαη  
ββ) νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ζηελ ππεξεζία,   

β) ην αλψηαην πνζνζηφ, επί ηνηο εθαηφ, πξναγσγήο ζηνλ επφκελν βαζκφ, ησλ 
θξηλφκελσλ ππαιιήισλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαη 
γ) ν πξνβιεπφκελνο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην Βαζκφ, φπσο νξίδεηαη 
εηδηθφηεξα ζηε παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 12, δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνλ βαζκφ. 
 

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

 
3. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε ηθαλφηεηα, ε 
απφδνζε ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο, ηφζν ζε αηνκηθφ 
επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν κνλάδαο θαη ε ζπκπεξηθνξά  ηνπ ππαιιήινπ ζηελ 
ππεξεζία, απνηεινχλ αληηθείκελν πεξηνδηθήο εθζέζεσο αμηνιφγεζεο, πνπ 
ζπληάζζεηαη θάζε ρξφλν.  

 
4. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 
α) θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη αμηνιφγεζε, ν ρξφλνο 
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηα φξγαλα, ε δηαδηθαζία θαη ν ηχπνο 
αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ε βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ γηα ηελ 
πξναγσγηθή εμέιημε, γηα ηελ επηινγή ηνπ ππαιιήινπ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ 
νξγαληθψλ κνλάδσλ νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηείαο 
ησλ πξντζηακέλσλ ζηηο ζέζεηο επζχλεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Δζληθνχ 
Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, 
β) πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ πκβνπιίσλ Αμηνιφγεζεο θαηά θνξέα, πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη έρνπλ 
δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο ηεο αμηνιφγεζεο ή αλαπνκπήο ηεο ζηα φξγαλα 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ,   
γ) κπνξεί λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη λα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 
άζθεζεο πξνζθπγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ 
Αμηνιφγεζεο  θαη 
δ) κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ηα φξγαλα θαη νη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νξζήο θαη 
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νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζηνπο νπνίνπο 
απηφ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 

5. Τθηζηάκελα εηδηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ζπζηήκαηα επηινγήο 
πξντζηακέλσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 
δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη 
ησλ κφληκσλ αγξνηηθψλ ηαηξψλ, κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κε 
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ νηθείνπ 
θαηά πεξίπησζε ππνπξγνχ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο 
θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.  
 

6. Οη πξναγσγέο απφ βαζκφ ζε βαζκφ, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, 
γίλνληαη κε βάζε πνζφζησζε επί ησλ θάζε θνξά θξηλνκέλσλ, σο εμήο: 
-Απφ ηνλ Δηζαγσγηθφ Βαζκφ Σ  ζην Βαζκφ Δ : κέρξη θαη 100% ησλ θξηλφκελσλ 
ππαιιήισλ, 
- Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ : κέρξη θαη 90% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ, 
- Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ : κέρξη θαη 80% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ, 
- Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β : κέρξη θαη 60% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ.  
- Απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α : κέρξη θαη 20% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ.  
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ 
εθηίκεζε ηφζν ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ φζν θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
δπλαηνηήησλ ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία, ηα πξναλαθεξφκελα πνζνζηά κπνξνχλ 
λα θαζνξίδνληαη ρακειφηεξα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππάιιεινο ηχρεη 
αξλεηηθήο θξίζεο γηα πξναγσγή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 5 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θξίζε γηα πξναγσγή 
γηα ηα επφκελα δχν έηε. Δπίζεο ράλεη ην δηθαίσκα πξναγσγήο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά, ζχκθσλα κε ην εδάθην δεχηεξν 
ηνπ ζηνηρείνπ γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

7. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, 
είλαη: 
α) Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ: 

Απφ ην Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ, δχν (2) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ , ηέζζεξα (4) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ, ηέζζεξα (4) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β , ηέζζεξα (4) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α (θαηαιεθηηθφο βαζκφο): 
αα) γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ, ηέζζεξα (4) έηε θαη  
ββ) γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ έμη (6) έηε, 

β) Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ: 
Απφ ην Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ , δχν (2) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ , έμη (6) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ, έμη (6) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β (θαηαιεθηηθφο βαζκφο), έμη (6) έηε, 

γ) Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ: 
Απφ ην Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ , δχν (2) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ , δέθα (10) έηε, 
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ (θαηαιεθηηθφο βαζκφο), δέθα (10) έηε. 
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Άξζξν 8 

Γηαδηθαζία πξναγωγήο-πίλαθεο πξναθηέωλ 
 

1. Οη πξναγσγέο γίλνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 
Γηα ηελ πξναγσγή ππαιιήισλ ζηνλ ακέζσο επφκελν βαζκφ, είλαη απαξαίηεηε 
ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 
2. Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνλ Μάην θάζε έηνπο θαηαξηίδεη, πίλαθα πξναθηέσλ 

θαηά βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαζψο θαη πίλαθεο κε πξναθηέσλ. Γηα ηελ 
εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο απηνχο θξίλνληαη νη ππάιιεινη πνπ πιεξνχλ σο ηηο 31 
Μαΐνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Ζ εγγξαθή γίλεηαη 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην κέζν φξν ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ 
εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζπληάρζεθαλ ζην βαζκφ πνπ 
θαηέρεη ν ππάιιεινο. Ζ ηζρχο ησλ πηλάθσλ αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 
θαηάξηηζήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζήο ηνπο.  

 
3. Ζ πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ 

γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Σπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν 
ηνπιάρηζηνλ κε κηζφ ηεο κνλάδαο. Ζ πξναγσγή ζσξείηαη φηη ζπληειείηαη απφ 
ηελ εκέξα πνπ ζπκπιεξψλεη ν ππάιιεινο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο  γηα 
λα πξναρζεί ζηνλ επφκελν βαζκφ, πνηέ φκσο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
νηθείνπ πίλαθα πξναθηέσλ. Οη ππάιιεινη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
πίλαθεο πξναθηέσλ, αιιά δελ πξνάγνληαη κεηά ηελ θξίζε ηνπ ππεξεζηαθνχ 
ζπκβνπιίνπ, θξίλνληαη εθ λένπ γηα πξναγσγή ην επφκελν έηνο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 7.  

 
4. ηνπο πίλαθεο κε πξναθηέσλ πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ θξίλνληαη σο 

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

 

 
Άξζξν 9 

Έιεγρνο λνκηκόηεηαο πηλάθωλ πξναθηέωλ 
 

1. Οη πίλαθεο πξναθηέσλ, πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, 
ππνβάιινληαη γηα θχξσζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ζηνλ νηθείν Τπνπξγφ ή ζην 
αξκφδην φξγαλν ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ή ζην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ 
Ν.Π.Γ.Γ. Σν αξκφδην φξγαλν εμεηάδεη κφλν ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
θαηάξηηζεο ησλ πηλάθσλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ 
δηαηάμεσλ, αλαπέκπεη ηνπο πίλαθεο ζην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν 
ππνρξενχηαη λα απνθαζίζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

 
2. Οη πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη νξηζηηθνί θαη 

αλαθνηλψλνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 
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Άξζξν 10 
Πξνϋπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζεηο επζύλεο 

 
1. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Α έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο 

γηα ζέζεηο επζχλεο: 
α) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, εθφζνλ ζσξεπηηθά: 
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή, 
ββ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 
Γηεχζπλζεο,  
γγ) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ΠΔ 
β) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο, εθφζνλ ζσξεπηηθά: 
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή,  
ββ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 
Σκήκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο 
επηπέδνπ Γηεχζπλζεο  θαη 
γγ) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ. 

 
2. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Β έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα 

ζέζεηο επζχλεο: 
α) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο εθφζνλ, 
ζσξεπηηθά: 
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή, 
ββ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 
Σκήκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο 
επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο 
πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, 
γγ) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ΠΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ 
σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλεζεο θαη 
θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα επιεγνχλ σο 
πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο 
 
β) νξγαληθήο κνλάδαο Δπηπέδνπ Σκήκαηνο, εθφζνλ, ζσξεπηηθά: 
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή θαη 
ββ) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ. 

 
3. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Γ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα 

ζέζεηο επζχλεο νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο ή Γηεχζπλζεο εθφζνλ, 
ζσξεπηηθά: 
α) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή, 
β) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ  
 εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ 
Σκήκαηνο θαη ΠΔ ή ΣΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη 
νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη 
γ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη λα 
επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο.  
 

4. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Γ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα 
ζέζεηο επζχλεο νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο εθφζνλ ζσξεπηηθά: 
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α) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή, 
β) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ 

 
5. Τπάιιεινη, νη νπνίνη επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο 

επηπέδνπ Σκήκαηνο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Βαζκνχ Γ, κε ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Γ. Τπαιιεινη, νη νπνίνη επηιέγνληαη 
σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη αλήθνπλ ζε 
βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Βαζκνχ Β, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην 
Βαζκφ Β. Τπάιιεινη, νη νπνίνη επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Α, 
κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Α. α) ε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 β), 
δηθαίσκα επηινγήο γηα ζέζεηο πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ έρνπλ θαη ππάιιεινη 
κε Βαζκφ Β. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 α), δηθαίσκα επηινγήο γηα ζέζεηο 
πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ έρνπλ θαη ππάιιεινη κε Βαζκφ Γ, πνπ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ειάρηζην ρξφλν ππεξεζία ζην Βαζκφ απηφ δχν (2) έηε.  
β) ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 β), δηθαίσκα επηινγήο γηα ζέζεηο πξντζηακέλσλ 
Σκήκαηνο έρνπλ θαη ππάιιεινη κε Βαζκφ Γ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 
ππνςήθηνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 δηθαίσκα 
επηινγήο γηα ζέζεηο πξντζηακέλσλ Σκήκαηνο έρνπλ θαη ππάιιεινη κε Βαζκφ Γ, 
πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειάρηζην ρξφλν ππεξεζία ζην Βαζκφ απηφ δχν (2) 
έηε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηεληο παξάαγξαθνάθνπο 1-4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε κπνξνχλ 
λα είλαη ππνςήθηνη ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαηά πεξίπησζε 
θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νχηε νη αλσηέξσ, ηφηε ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο κεηά 
απφ απηφλ θαηψηεξν βαζκφ. 
 

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

 
7. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ 

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

8. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Ζ εκεξνκελία απηή ιακβάλεηαη ππφςε θαη 
γηα ηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ, φπνπ απαηηείηαη. Σν θψιπκα επηινγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 

9. Με ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΣΔ θαη 
ΓΔ, ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ 
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πξντζηακέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηελ 
εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ζέζεσλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θιάδνη θαζνξίδνληαη, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ, κε ηνπο νξγαληζκνχο ησλ νηθείσλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ 
απνθάζεσλ νη θιάδνη θαζνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε. Οξγαληθέο κνλάδεο είλαη 
ε Γεληθή Γηεχζπλζε, ε Γηεχζπλζε θαη ην Σκήκα. 

 
 

Άξζξν 11 
Πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή πξνϊζηακέλωλ 

 
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Τ. Κ. πνπ αθνξνχλ  ζηελ έθδνζε θνηλήο 

απφθαζεο πξνθήξπμεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ θαη πξνθεηκέλνπ γηα 
ΝΠΓΓ ηνπ ππνπξγνχ πνπ ην επνπηεχεη, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη θελέο 
ζέζεηο πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα 
επηιεγνχλ νη πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ επηινγή 
πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη Σκήκαηνο 
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο.  

 
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ, νη δηαηάμεηο ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη 
θαη γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ ηκήκαηνο 
πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 
 
 
 

Άξζξν 12 
ύζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο 

 

1. Οη ππάιιεινη ηνπ άξζξνπ 4 ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
βαζκφ ηνπο.  
Πεξαηηέξσ, ζε θάζε βαζκφ ζεζπίδνληαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ζηα νπνία 
ν ππάιιεινο εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.  
 

2. Σα Μ.Κ. ρνξεγνχληαη αλά δηεηία, κε εμαίξεζε ηα Μ.Κ. ησλ Βαζκψλ Β θαη Α, ηα 
νπνία ρνξεγνχληαη αλά ηξηεηία. Ζ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηα Μ.Κ. γίλεηαη 
απηνδίθαηα κε ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ ρξφλνπ. Καη’ εμαίξεζε, 
ζε πεξίπησζε πνπ, απφ ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπ, πξνθχπηεη φηη ν 
ππάιιεινο δελ έρεη επηηχρεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο 
ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), γηα δχν ζπλερή ρξφληα, δελ 
εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά κέρξηο φηνπ επηηχρεη ην σο άλσ ειάρηζην πνζνζηφ. 

 
3.  Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θάζε βαζκνχ, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηφλ, είλαη ηα εμήο :   
α) Βαζκφο Δ : δχν (2) Μ.Κ. γηα ηεο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, ηξία (3) Μ.Κ. γηα ηελ 
θαηεγνξία ΓΔ θαη πέληε (5) Μ.Κ. γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ.  
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β) Βαζκφο Γ : ηξία (3) Μ.Κ. γηα ηεο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, ηέζζεξα (4) Μ.Κ. γηα 
ηελ θαηεγνξία ΓΔ θαη έμη (6) Μ.Κ. γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ.  
γ) Βαζκφο Γ : ηέζζεξα (4) Μ.Κ. γηα ηεο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ θαη πέληε (5) Μ.Κ. 
γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ.  
δ) Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ βαζκνχ Γ ηεο Τ.Δ. θαηεγνξίαο θαη ησλ βαζκψλ 
Β θαη Α ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ηνπ 
ππαιιήινπ, κέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ 
ππεξεζία.  
 

4. Με ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ν ππάιιεινο ιακβάλεη ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ λένπ 
βαζκνχ ή ηνπ κηθξφηεξνπ Μ.Κ ηνπ βαζκνχ απηνχ, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο 
απφ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ θαηείρε πξηλ ηελ πξναγσγή ηνπ.    

 
 

Άξζξν 13 
Βαζηθόο Μηζζόο 

 
1. Ο εηζαγσγηθφο κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Βαζκνχ Σ ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ζε επηαθφζηα νγδφληα (780) επξψ.  
 

2. Οη εηζαγσγηθνί κεληαίνη βαζηθνί κηζζνί ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ 
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην κηζζφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 
πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηεο παξαθάησ ζπληειεζηέο, ζηξνγγπινπνηνχκελνη ζηελ 
πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ: 

 
                                         

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΓΔ Σ 1,10 
ΣΔ Σ 1,33 
ΠΔ Σ 1,40 

 

 
3. Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ ινηπψλ βαζκψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηακνξθψλνληαη 

σο εμήο : 
Α. Σνπ βαζκνχ Δ κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Σ ζε 
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ(10%). 
Β. Σνπ βαζκνχ Γ κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Δ ζε 
πνζνζηφ δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%). 
Γ. Σνπ βαζκνχ Γ κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Γ ζε 
πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 
Γ. Σνπ βαζκνχ Β κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Γ ζε 
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 
Δ. Σνπ βαζκνχ Α κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Β ζε 
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%).   
 

4. Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ Μ.Κ. ησλ Βαζκψλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  
α) Σνπ πξψηνπ Μ.Κ. θάζε βαζκνχ θαη θαηεγνξίαο κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ 
κηζζνχ ηνπ βαζκνχ απηνχ θαηά δχν ηνηο εθαηφ (2%). 
β) Σνπ θάζε επφκελνπ Μ.Κ. κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ζε πνζνζηφ ίδην κε απηφ πνπ νξίδεηαη 
ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 
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Οη βαζηθνί κηζζνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα 
επξψ.   

 
 

Άξζξν 14 
Οξηζκόο Απνδνρώλ 

 
Οη κεληαίεο απνδνρέο θάζε ππαιιήινπ απνηεινχληαη απφ ην βαζηθφ κηζζφ θαη ηα 
επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 15, 17, 18, 19 θαη 29 παξ.2 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο. 
 
 

Άξζξν 15 
Δπηδόκαηα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 

θαη απνκαθξπζκέλωλ θαη παξακεζόξηωλ πεξηνρώλ 
 

1. Δθηφο απφ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ ππαιιήινπ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί επίδνκα 
επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ πελήληα 
(150) επξψ κεληαίσο. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο, θαζψο θαη νη φξνη 
θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία εθδίδεηαη ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 
2. ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε δψλε είθνζη ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ρεξζαία 

ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη ζε λεζηά ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 287/1976 ρνξεγείηαη 
επίδνκα Απνκαθξπζκέλσλ – Παξακεζφξησλ Πεξηνρψλ, νξηδφκελν ζε εθαηφ (100) 
επξψ κεληαίσο. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
φηη νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζία κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή 
απαζρφιεζε ζηελ Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαβνιή ηνπ. 
Δπίζεο θαηαβάιιεηαη θαη γηα φζν δηάζηεκα νη ππάιιεινη ηεινχλ ζε 
ζεζκνζεηεκέλεο άδεηεο (θαλνληθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, εηδηθέο, εθπαηδεπηηθέο κηθξήο 
δηάξθεηαο έσο δχν (2) κελψλ, δηεπθφιπλζεο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο 
ππνρξεψζεηο, κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο παηδηνχ), ζε βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή 
άδεηα έσο έμη (6) εκέξεο θαη’ έηνο, θαζψο θαη απηήο πνπ ρνξεγείηαη απφ δεκφζηα 
λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο ηνπ Γεκνζίνπ, παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, 
λνζειεπηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηδησηηθέο θιηληθέο, εθφζνλ έρεη 
πξνεγεζεί λνζειεία ζε απηέο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 
ζηνηρείν (εηζαγσγή, εμηηήξην θ.ιπ.). 
 Γηα ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ εθδίδεηαη θάζε κήλα 
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηε κηζζνδνηηθή 
θαηάζηαζε. 
 ε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο ησλ ππαιιήισλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (φπσο 
ελδεηθηηθά, κεηαθίλεζε, απφζπαζε, κεηάζεζε, κεηάηαμε, δηάζεζε) απφ ηελ 
πεξηνρή, ε νπνία δηθαηνινγεί ηε ρνξήγεζή ηνπ, δηαθφπηεηαη ηζνρξφλσο ε 
θαηαβνιή ηνπ κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Πξντζηακέλνπ.  

 
Άξζξν 16 

Δπηδόκαηα Δνξηώλ θαη Αδείαο 
 

1. Σν Δπίδνκα Δνξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ νξίδεηαη ζε πεληαθφζηα επξψ (€500) θαη 
ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην 
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ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 Απξηιίνπ κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη 
θαηαβάιιεηαη ηελ 16ε  Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

 
2. Σν Δπίδνκα Δνξηψλ Πάζρα νξίδεηαη ζε δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) θαη 

ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 15 Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο θαη θαηαβάιιεηαη δέθα εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα. 

 
3. Σν Δπίδνκα Αδείαο νξίδεηαη ζε δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) θαη ρνξεγείηαη 

ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ 1εο Ηνπιίνπ κέρξη θαη 30 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη 
θαηαβάιιεηαη ηελ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο. 

 
4. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, θαηαβάιιεηαη ηκήκα επηδφκαηνο αλάινγν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ. 

 
5. Σα επηδφκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 θαηαβάιινληαη εθφζνλ νη πάζεο 

θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ απηψλ 
δελ ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα, ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ηα ηξεηο 
ρηιηάδεο (3.000) επξψ. Αλ κε ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο 
ππεξβαίλνπλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, ην χςνο απηφ, ηα 
επηδφκαηα απηά θαηαβάιινληαη κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) 
επξψ, κε αλάινγε κείσζή ηνπο. 

 

 
Άξζξν 17 

Οηθνγελεηαθή παξνρή 
 

1. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππαιιήισλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο  
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κεληαία νηθνγελεηαθή παξνρή, 
αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ, σο εμήο: 
Γηα ππάιιειν κε ηέθλα αλήιηθα ή αλίθαλα ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά γηα άζθεζε 
βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, ε 
παξνρή νξίδεηαη ζε πελήληα επξψ (50€) γηα ην πξψην ελ δσή ηέθλν θαη 
πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη επξψ (20€) γηα ην δεχηεξν ελ δσή ηέθλν, θαηά 
πελήληα επξψ (50€) γηα θάζε έλα απφ ην ηξίην θαη ηέηαξην ελ δσή ηέθλν θαη θαηά 
εβδνκήληα επξψ (70€) γηα θάζε έλα απφ ην πέκπην ελ δσή ηέθλν θαη άλσ. 
  Ζ θαηά ηα αλσηέξσ παξνρή ρνξεγείηαη γηα ηέθλα πξνεξρφκελα απφ γάκν, 
θπζηθά, ζεηά ή αλαγλσξηζζέληα, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην 
18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ή ην 19ν έηνο, εθφζνλ θνηηνχλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. 
 

2. Δηδηθά, γηα ηέθλα πνπ θνηηνχλ ζηελ αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη 
ζε Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), ε παξνρή δίδεηαη κφλν θαηά 
ην ρξφλν θνίηεζήο ηνπο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θάζε ρνιήο, ζε 
θακηά πεξίπησζε πέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο. 

 
3. Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο, ιφγσ ζπκπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ, θαηά 

πεξίπησζε, νξίσλ, σο εκέξα γέλλεζεο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ε 31ε 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζήο ηεο θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί θνηηεηψλ ή 
ζπνπδαζηψλ, ε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ ή ζπνπδαζηηθνχ έηνπο. 
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4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελφο ησλ ζπδχγσλ ν επηδψλ ζχδπγνο, εθφζνλ είλαη 
ππάιιεινο θαη έρεη ηέθλα γηα ην νπνία δηθαηνινγείηαη ε θαηαβνιή ηεο 
νηθνγελεηαθήο παξνρήο, εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ζην αθέξαην ηελ παξνρή ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηαθνπή. Σν ίδην ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ζπδχγσλ 
πνπ ηεινχλ ζε δηάδεπμε ή δηάζηαζε, θαζψο θαη γηα άγακνπο γνλείο. 

 
 

Άξζξν 18 
Δπίδνκα Θέζεο Δπζύλεο 

 
1. ηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νπνηνπδήπνηε 

επηπέδνπ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηεο, κεληαίν 
επίδνκα ζέζεο επζχλεο νξηδφκελν, θαηά βαζκίδα ζέζεο, σο εμήο: 
α) Πξντζηάκελνη Γηνίθεζεο: 

αα) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο, επηαθφζηα επξψ (€700) 
ββ) Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο, ηεηξαθφζηα επξψ (€400) 
γγ)  Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Γηνίθεζεο δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) 
δδ) Πξντζηάκελνη Παηδηθψλ ηαζκψλ, εθαηφ επξψ (€100). 
 Οη πξντζηάκελνη δηνίθεζεο ησλ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ δηθαηνχληαη ηα αλσηέξσ πνζά 
ζε πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%). 

β) Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο: 
αα) Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο επηαθφζηα επξψ (700 €)  
ββ) ρνιηθνί χκβνπινη πξνζρνιηθήο αγσγήο, δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο 
αγσγήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεηξαθφζηα επξψ (€400) 
γγ) Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
Φπζηθήο Αγσγήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηξηαθφζηα εβδνκήληα επξψ 
(€370) 
δδ) Γηεπζπληέο Δληαίσλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, ΚΔ.Γ.Γ.Τ θαη 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., ηξηαθφζηα πελήληα επξψ (€350) 
εε) Γηεπζπληέο Γπκλαζίσλ, Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ, Σεηξαζέζησλ θαη άλσ 
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη ρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, δηαθφζηα πελήληα 
επξψ (€250) 
ο’) Τπνδηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Τπεχζπλνη Σνκέσλ ρνιηθψλ 
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Δπηζηεκνληθήο θαη 
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
Θεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
εθαηφλ πελήληα επξψ (€150) 
δδ) Πξντζηάκελνη Μνλνζέζησλ, Γηζέζησλ θαη Σξηζέζησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη 
Νεπηαγσγείσλ εβδνκήληα επξψ (€70). 
 

2. Σν επίδνκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 
πξνζσξηλήο απνπζίαο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία, αιιά φρη πέξαλ ησλ δχν (2) κελψλ ζπλνιηθά θαη’ έηνο. 

 
3. ε πεξίπησζε λφκηκεο αλαπιήξσζεο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην επίδνκα ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο θαηαβάιιεηαη κεηά 
ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ ζηνπο αλαπιεξσηέο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, 
ζηελ πεξίπησζε θέλσζεο ή ζχζηαζεο ζέζεο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο 
θαηαβάιιεηαη ην σο άλσ επίδνκα ζην λφκηκν αλαπιεξσηή, απφ ηελ έλαξμε ηεο 
αλαπιήξσζεο. 
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4. Δπί ζπξξνήο αμηψζεσλ γηα ιήςε ηνπ επηδφκαηνο απφ δχν βαζκίδεο 
θαηαβάιιεηαη κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλψηεξε βαζκίδα.   

 
 

Άξζξν 19 
Κίλεηξν Δπίηεπμεο ηόρωλ θαη Κίλεηξν Δπίηεπμεο Γεκνζηνλνκηθώλ ηόρωλ 

 
1. ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ πεηχρεη πάλσ απφ 80%, ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 
ηεζεί κε βάζε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη δπλαηή ε 
θαηαβνιή Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο ηφρσλ (Κ.Δ..). 
Σν Κ.Δ.. ππνινγίδεηαη αλά ππνπξγείν ή θνξέα θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
3% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 
Σν Κ.Δ.. κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κία θνξά θαη’ έηνο, κεηά απφ πηζηνπνηεκέλε, 
κέζσ ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαηά ην πξνεγνχκελν 
έηνο. 
Σν Κ.Δ.. πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο ππαιιήινπο κπνξεί λα ηζνχηαη κε 
πξνζαχμεζε κέρξη 10% ηνπ εηήζηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, εθφζνλ επέηπραλ ηνπο 
ζηφρνπο ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 90% θαη 25% ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, εθφζνλ 
επέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ζε πνζνζηφ απφ 90% θαη πάλσ. 
Δάλ ε θαηά ηα ην δεχηεξν εδάθην ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηηκψκελε δαπάλε 
ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 3%, ην Κ.Δ.. θαηαβάιιεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ πξνεγνχληαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο κε βάζε ην 
πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, αθαηξψληαο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα 
ρακειφηεξα πνζνζηά. 
Με ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ξπζκίδνληαη ηα 
εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα 
ηελ θαηαβνιή ηνπ Κ.Δ.., θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο επίηεπμεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
2. ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ σο θχξηα αξκνδηφηεηά ηνπο ηελ επίηεπμε 
δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, ηελ είζπξαμε εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ 
ΟΚΑ θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν αληηζηνίρσλ δαπαλψλ 
θαηαβάιιεηαη, αληί ηνπ Κ.Δ.., Κίλεηξν Δπίηεπμεο Γεκνζηνλνκηθψλ ηφρσλ. Σν 
θίλεηξν έρεη ηε κνξθή πνζνζηηαίαο πξνζαχμεζεο ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ 
θαηά ην έηνο πνπ αθνινπζεί εθείλν εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεθε ε επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ κε βάζε ην θαηά ηα αλσηέξσ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 
ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ επέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ζε πνζνζηφ άλσ 
ηνπ 90% θαηαβάιιεηαη πξνζαχμεζε 15% ηνπ κεληαίνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ  
Σν Κ.Δ.Γ.. ππνινγίδεηαη αλά ππνπξγείν ή θνξέα θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 
Δάλ ε εθηηκψκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 10%, ην Κ.Δ.Γ.. θαηαβάιιεηαη 
ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ πξνεγνχληαη ζηε ζεηξά 
αμηνιφγεζεο κε βάζε ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, αθαηξψληαο ηηο 
ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. 

 
Οη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά 
πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
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Άξζξν 20 
Τπεξωξηαθή εξγαζία 

 
1. Ζ θαζηέξσζε κε ακνηβή εξγαζίαο πέξα απφ ηηο ψξεο ηεο ππνρξεσηηθήο 

απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. 
επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ 
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 
 Ζ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ θαζ' 
χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αλσηέξσ εξγαζία πέξα απφ ην Καλνληθφ 
σξάξην. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο κέζα ζηα φξηα 
ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο 
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Οη θαηά ηα σο άλσ ψξεο 
απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη 
(20) αλά ππάιιειν κεληαίσο. 
 Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε 
ππεξσξηαθήο εξγαζίαο κε ακνηβή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή 
θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο 
εξγαζίαο είηε θαζ' ππέξβαζε απηήο, ζε ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή 
εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Δηδηθά, ζηελ θαζ' ππέξβαζε εξγαζία νη ψξεο λπθηεξηλήο, 
Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβνχλ ηηο δεθαέμη (16) 
ψξεο θαηά πεξίπησζε ην κήλα. 
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο ακνηβήο ζηνπο πξντζηακέλνπο 
Γηεχζπλζεο θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 
Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107Α΄) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 
2738/1999 (ΦΔΚ 180 Α΄) πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη 
δεχηεξνπ βαζκνχ, αληίζηνηρα. 
 Γαπάλεο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο θαη Κπξηαθψλ ή εμαηξέζηκσλ εκεξψλ 
εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο, δχλαληαη λα 
επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε πιεξσκή 
ηνπο. 
 Αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ αξρηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 
ππεξσξηαθή εξγαζία θαη εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ψξεο είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 
κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ δηαηάθηε, κε εμαίξεζε ηνπο Ο.Σ.Α. 
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. 
 

2. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελε απφθαζε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ 
πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο θαη ε πξνθχπηνπζα ζρεηηθή δαπάλε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη 
θαηά κήλα ην έλα δσδέθαην (1/12) ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ.  

 
3. Ζ σξηαία ακνηβή ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο: 
 α) Γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απνγεπκαηηλψλ σξψλ θαη κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε 
κε ην σξνκίζζην. 



 23 

 β) Γηα λπθηεξηλή εξγαζία εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 22ε ψξα 
κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, πέξα απφ ηελ ππνρξεσηηθή, ίζε κε ην σξνκίζζην 
απμεκέλν θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 
 γ) Γηα εξγαζία εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο 
εκέξεο πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο: 
 αα) Απφ ηελ 6ε πξσηλή κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά 
είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). 
 ββ) Απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). 
 δ) Γηα εξγαζία λπθηεξηλή εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ίζε κε ην ζαξάληα 
πέληε ηνηο εθαηφ (45%) ηνπ σξνκηζζίνπ. 
 ε) Γηα εξγαζία λπθηεξηλή ή εκεξήζηα Κπξηαθψλ θαη ινηπψλ εμαηξέζηκσλ 
εκεξψλ, πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο 
εξγαζίαο, ίζε κε ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ σξνκηζζίνπ. 
 ζη) Γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, ζε 
δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε ή φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, ε σξηαία 
ακνηβή ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ β', γ', δ' θαη ε' πξνζαπμάλεηαη θαηά 
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 
 

4. Σν σξνκίζζην νξίδεηαη ζην έλα δηαθνζηνζηφ νγδνεθνζηφ (1/280) ηνπ βαζηθνχ 
κηζζνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. Σν ίδην 
σξνκίζζην ηζρχεη θαη γηα ππαιιήινπο απνζπαζκέλνπο ζε ππεξεζίεο ηνπ 
Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κε βάζε ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα έηε ππεξεζίαο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα ηππηθά ηνπο 
πξνζφληα. 

 
5. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, 
πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζφ 
ησλ δέθα (10) επξψ.  
 

6. Οη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, δελ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α'). 

 
7. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 

3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄), θαζψο θαη απηψλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄).   

 
 

Άξζξν 21 
Ακνηβέο ζπιινγηθώλ νξγάλωλ 

 
1. Σα θάζε είδνπο κφληκα ή πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ζπιινγηθά φξγαλα 

(ζπκβνχιηα, επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 
Ν.Π.Η.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ή ζπληζηψληαη θαη ζπγθξνηνχληαη κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ιεηηνπξγνχλ 
εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ νηθείσλ Τπεξεζηψλ ή ζε ρξφλν πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη δελ θαηαβάιιεηαη θακία 
πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε ζηα κέιε ηνπο. Καη` εμαίξεζε ζηνπο ηδηψηεο - 
κέιε ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε κε απφθαζε 
ηνπ θαζ` χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 
πελήληα (50) επξψ αλά ζπλεδξίαζε θαη κέρξη πελήληα (50) ζπλεδξηάζεηο 
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εηεζίσο. Οη αλσηέξσ ππνπξγηθέο απνθάζεηο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄). 

 
2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη πξνθεηκέλνπ 
πεξί Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κε βάζε ην κέγεζνο, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο εθηφο ηνπ 
θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη εθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε θαηά κήλα ή 
θαηά ζπλεδξίαζε κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαζ` 
χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 
 Ζ απνδεκίσζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη θαηά κήλα, κεγαιχηεξε απφ 
ηεηξαθφζηα (400) επξψ γηα ηνλ πξφεδξν θαη ηξηαθφζηα (300) επξψ γηα ηα κέιε 
θαη ηνπο γξακκαηείο. ηνπο εηζεγεηέο πνπ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπο, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε, ε νπνία δελ 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη (20) επξψ θαη γηα κέρξη 
πελήληα (50) ζπλεδξηάζεηο ην έηνο.   
Ζ αλσηέξσ κεληαία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο 
ζε ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο ην κήλα. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 
ζε ιηγφηεξεο ζπλεδξηάζεηο ε απνδεκίσζε πεξηθφπηεηαη αλάινγα. 
 

3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
θαη ηνπ θαζ` χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, λα θαζνξηζζεί απνδεκίσζε αλά ψξα, 
έιεγρν ή αμηνινγνχκελν πξφγξακκα θ.ιπ., αλάινγα κε ηηο θαηά πεξίπησζε 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. Σν ζπλνιηθφ κεληαίν πνζφ ηεο αλσηέξσ απνδεκίσζεο 
απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην φξην ηεο θαηά κήλα απνδεκίσζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 γηα ηα κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.   

 
4. Σν ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ κεληαίσλ ακνηβψλ ή απνιαβψλ ησλ ιεηηνπξγψλ, 

ππαιιήισλ θαη κηζζσηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ζπκκεηνρή ζε κφληκα ή 
πξνζσξηλά ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο 
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαινγίαο ησλ 
επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο. Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ππνινγίδνληαη θαηά 
ην κήλα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. 

 
5. Δηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απνδεδεηγκέλα 

ζπκκεηέρνπλ θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη 
ππνζηήξημε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμεηάζεσλ ή άιιεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο 
ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο, 
θαζψο θαη ζηηο εμεηάζεηο ηδησηηθψλ, Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ 
(Δ.ΠΑ.Λ.) θαη Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (Δ.ΠΑΚ.) θαη ζηηο αλαβαζκνινγήζεηο 
γξαπηψλ δνθηκίσλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη 
απνδεκίσζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα 
Βίνπ Μάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ, κε ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 4.  

 
6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εκπίπηνπλ θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 
2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α). 
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Άξζξν 22 
Δπέθηαζε δηαηάμεωλ 

 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθαηνζχλεο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 
επεθηείλνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη θαη ζε δηθεγφξνπο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.  
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη αλάινγα νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. 
Οη απνθάζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία 
απηή.  

Άξζξν 23 
Πεξηθνπή απνδνρώλ 

 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνρήο ησλ ππαιιήισλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, πιελ ηεο 
απεξγίαο, ν κήλαο ινγίδεηαη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο. 
ε πεξίπησζε απεξγίαο ν κήλαο ινγίδεηαη γηα είθνζη πέληε (25) εκέξεο. 
Σα πνζά απφ νπνηαδήπνηε πεξηθνπή απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ, ιεηηνπξγψλ θαη 
ελζηφισλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 
απνδίδνληαη ζηνπο νηθείνπο πξνυπνινγηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο εθηακηεχηεθαλ. 
 

Άξζξν 24 
Σξίκελεο απνδνρέο - Απνδνρέο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηκήλσλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 
Ο.Σ.Α. θαη ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ. ιακβάλνληαη ππφςε ν βαζηθφο κηζζφο θαη ε νηθνγελεηαθή 
παξνρή.  
  

Άξζξν 25 
Απνδνρέο ππαιιήιωλ πνπ απνζπώληαη ή κεηαθηλνύληαη 

 
Οη ππάιιεινη πνπ απνζπψληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο ζε άιιε 
Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ιακβάλνπλ ηηο κεληαίεο 
απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ρνξήγεζήο ηνπο, απφ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί. 
 

Άξζξν 26 
πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλωλ ηεο δηνίθεζεο 

 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 
δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, 
παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε 
ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά 
απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην 
λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ 
αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 
ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο. 
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Άξζξν 27 
 

1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄ 40), κεηά ηε ιέμε 
απνιαβέο πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή ζχληαμε».  

 
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011 (Α΄ 152), 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
λφκνπ γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ξεηά ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ.  

 
3.  Σν ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄ 40), 

φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3871/2010 
(Α΄ 141), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο : 
«Δηδηθά γηα έθηαθηεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη, εθφζνλ ην πθηζηάκελν 
πξνζσπηθφ, πνπ αζθεί ηα ζπγθεθξηκέλα ππεξεζηαθά θαζήθνληα, δελ επαξθεί, 
επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην 
εδάθην, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ ππνπξγνχ. ηελ απφθαζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα ππεξεζηαθά θαζήθνληα ζηα νπνία αθνξά ε ππέξβαζε θαζψο θαη 
ν αξηζκφο εκεξψλ απηήο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα (40) 
εκέξεο.».   

 
Άξζξν 28 

Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Γεύηεξνπ Κεθαιαίνπ.   
Καηάηαμε θαη πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ππεξεηνύληνο 

πξνζωπηθνύ 
 

1. Οη ππάιιεινη, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 
θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ, κε 
βάζε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε δπλακέλεο ηεο 
θαηάηαμεο λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ θαηά πεξίπησζε εηζαγσγηθνχ βαζκνχ, σο 
εμήο:  
α) νη ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ:  
αα) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ηξία (3) έηε, ζην 
Βαζκφ Σ , 
ββ)  κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ελλέα (9) έηε, 
ζην Βαζκφ Δ, 
γγ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη δεθαπέληε (15), 
ζην Βαζκφ Γ, 
δδ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη εηθνζηηξία (23) 
έηε γηα ηελ ΠΔ θαηεγνξία θαη είθνζη πέληε (25) έηε γηα ηελ ΣΔ θαηεγνξία, ζην 
Βαζκφ Γ, 
εε) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ 
εηθνζηηξία (23) έηε γηα ηελ ΠΔ θαηεγνξία θαη είθνζη πέληε (25) έηε γηα ηελ ΣΔ 
θαηεγνξία, ζην Βαζκφ Β. 
β) νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ:  
αα) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ηξία (3) έηε, ζην 
Βαζκφ Σ , 
ββ)  κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη έληεθα (11) έηε, 
ζην Βαζκφ Δ, 
γγ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη δέθα ελλέα (19), 
ζην Βαζκφ Γ, 
δδ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη είθνζη ελλέα 
(29) έηε, ζην Βαζκφ Γ, 
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εε) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ 
είθνζη ελλέα (29) έηε, ζην Βαζκφ Β. 
γ) νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ:  
αα) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ηξία (3) έηε, ζην 
Βαζκφ Σ , 
ββ)  κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη δέθα πέληε (15) 
έηε, ζην Βαζκφ Δ, 
γγ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη είθνζη επηά (27), 
ζην Βαζκφ Γ, 
δδ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ 
είθνζη επηά (27) έηε, ζην Βαζκφ Γ, 
Οη ππάιιεινη πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ αζθνχλ 
θαζήθνληα πξντζηακέλνπ επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαηφπηλ επηινγήο απφ 
ην αξκφδην φξγαλν θαη έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο 
ππεξεζίαο ζχκθσλα  κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο, 
θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Α.  
 

2. Γηα ηελ σο άλσ θαηάηαμε, δελ ππνινγίδεηαη: 
- ν ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο, 
- ν ρξφλνο ηεο αξγίαο πνπ επήιζε είηε εμαηηίαο πνηληθήο δίσμεο πνπ θαηέιεμε 
ζε νπνηαδήπνηε θαηαδίθε είηε εμαηηίαο πεηζαξρηθήο  δίσμεο πνπ θαηέιεμε ζε 
πεηζαξρηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηξηψλ (3) κελψλ,  
- ν ρξφλνο ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηα θαζήθνληα,  
- ν ρξφλνο ηεο πξνζσξηλήο παχζεο, 
- ν ρξφλνο ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ δελ απνηειεί ρξφλν πξαγκαηηθήο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο,  
- ν ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ, 
- ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζηεξήζεθε ν ππάιιεινο ην δηθαίσκα γηα 
πξναγσγή, 
-  ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην κηζφ ηνπ απαηηνχκελνπ πξνο πξναγσγή 
ρξφλνπ, ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηνπ ππνβηβαζκνχ. 
 

3. Γηα ηελ θαηάηαμε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην 
ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο δελ ππνινγίδεηαη ην κηζφ ηνπ 
πέξαλ ηεο δεθαεηίαο ρξφλνπ, πνπ δηαλχζεθε κε ηππηθφ πξνζφλ θαηψηεξεο 
θαηεγνξίαο. 

 
4. Τπάιιεινη, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε θαηεγνξία αλψηεξε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

πνπ θαηέρνπλ, θαηαηάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ, θαηά 
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε πξνζζήθε 
πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμή ηνπο, ηξία (3) έηε.  

 
5. Οη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη 
κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κέρξη 
ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 
6. Μέρξη ηελ ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7 ηνπ 

παξφληνο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, νη θξίζεηο γηα πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ, 
θαζψο θαη γηα κνληκνπνίεζε ησλ δφθηκσλ ππαιιήισλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
λφκνπ απηνχ. Γηα ηηο σο άλσ πξναγσγέο ή κνληκνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη νη 
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πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ 
πνζνζηψζεηο.  

 
7. Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο επηινγήο 
πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ κε εμαίξεζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 
Οη ππάιιεινη πνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ 
Ν.3528/2007, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα 
ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
θαηαηάζζνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ θαηαηάζζνληαη σο εμήο: α) ζην 
βαζκφ Γ’ εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο, β) ζην βαζκφ Β, εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ 
πιήξσζε ζέζεο πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη γ) ζην βαζκφ Α, εθφζνλ 
επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 

 

 
Άξζξν 29 

Καηάηαμε ζε Μηζζνινγηθά Κιηκάθηα ηνπ Τπεξεηνύληνο Πξνζωπηθνύ 
 

1. Οη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο λένπο βαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ βαζκνχ απηνχ, 
ελψ φζνη εμ απηψλ έρνπλ πιενλάδνληα ρξφλν ζηνλ ίδην βαζκφ εμειίζζνληαη ζηα 
κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ βαζκνχ απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ παξφληνο. Μεηά ηελ αλσηέξσ κηζζνινγηθή 
έληαμε, ε κηζζνινγηθή εμέιημε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, 
ρσξίο λα πξνζκεηξάηαη ηπρφλ πιενλάδσλ ρξφλνο.       

 
2. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ 

πξνθχπηνπλ ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ 
έπαηξλαλ νη δηθαηνχρνη ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ε πξνθαινχκελε αχμεζε θαηαβάιιεηαη σο εμήο:   
α) Δθφζνλ ε κεληαία αχμεζε είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα (50) επξψ, 
απηή θαηαβάιιεηαη άκεζα κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ.  
β) Δθφζνλ ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ πελήληα (50) επξψ θαη κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ εθαηφ (100) επξψ, ε αχμεζε θαηαβάιιεηαη ηζφπνζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν εηψλ.    
γ) Δθφζνλ ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ εθαηφ (100) επξψ, θαηαβάιιεηαη 
ηζφπνζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. 
Δθφζνλ πξνθχπηεη κείσζε ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ ηνπ 30% 
ησλ απνδνρψλ πνπ ειάκβαλαλ νη δηθαηνχρνη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε ζπλνιηθή κείσζε θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
α) 30% κείσζε επί ησλ απνδνρψλ πνπ ειάκβαλαλ νη δηθαηνχρνη θαηά ηνλ 
ηειεπηαίν κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
β) ε ππεξβάιινπζα κείσζε ηζφπνζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ην 
ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο εθαξκνγήο. 
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3. Ζ θαηαβνιή απνδνρψλ ζε ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., 
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κε βάζε δηαηάμεηο άιισλ 
θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηηο νπνίεο δελ αλήθνπλ νξγαληθά, δελ 
επηηξέπεηαη.  

 
4. Σα ζέκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 
 

Άξζξν 30 
Λνηπέο Παξνρέο, Δπηδόκαηα, Ακνηβέο θαη Απνδεκηώζεηο 

 
Πέξαλ ησλ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, φια ηα ινηπά 
επηδφκαηα, ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ, 
κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία θαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εμφδσλ θίλεζεο, πνπ θαηαβάιιεηαη σο επίδνκα ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ 
βαζκνχ, θαηαξγνχληαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. ηα σο άλσ θαηαξγνχκελα επηδφκαηα, ακνηβέο θαη 
απνδεκηψζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2606/1998 (Α΄89) θαη ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2266/1994 (Α΄218).  
 

Άξζξν 31 
 

1. ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε 
Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α., θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ 
ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο, 
ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ πφξνπο ησλ 
σο άλσ θνξέσλ θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη αλσλχκσλ 
εηαηξεηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ 
ηνπ λ.3429/2005 (Α’ 314) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3899/2010 (Α΄ 212), εθαξκφδεηαη αλψηαην 
φξην κέζνπ θαηά θεθαιή θφζηνπο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. Σν αλψηαην φξην κέζνπ θαηά θεθαιή 
θφζηνπο ακνηβήο πξνζσπηθνχ  εθαξκφδεηαη θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 
νξγαληζκνχο θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Β ηνπ 
λ.3429/2005, εθφζνλ ην δεκφζην ή ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 
θαη 3 ηνπ λ. 3429/2005, δηνξίδνπλ σο κέηνρνη, κφλα ή απφ θνηλνχ, ηελ πιεηνςεθία 
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δελ 
αζθείηαη απφ ηνλ κέηνρν ηεο κεηνςεθίαο. 
 

2. Γηα ην αλψηαην φξην απνδνρψλ θαη πξνζζέησλ παξνρψλ ηνπ δηνηθεηή ή 
δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ησλ θνξέσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, έρνπλ 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
3833/2010 (Α’ 40).  

 
3. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ζρέζε εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην αλψηαην φξην ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ 
απνδνρψλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ ηζνχηαη κε ην 
αληίζηνηρν αλψηαην φξην πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο κε αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο 
(ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ζην δεκφζην. 
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Γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ σο άλσ θνξέσλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο 
επζχλεο, αληίζηνηρεο ησλ ζέζεσλ Σκεκαηάξρε, Γηεπζπληή θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή 
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ην αλψηαην φξην κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ  ηζνχηαη 
κε ην αληίζηνηρν αλψηαην φξην πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο θαηέρνληεο ζέζε Σκεκαηάξρε, Γηεπζπληή ή Γεληθνχ 
Γηεπζπληή ζην δεκφζην. 
 

4. Καη’ εμαίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εηδηθά γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ 
θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη 
εηαηξεηψλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο 
αλψηαην φξην ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη 
ακνηβψλ γεληθά, νξίδεηαη ην θαζνξηδφκελν απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ λ.3833/2010 (Α’ 40). Ωο δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο 
παξαγξάθνπ λννχληαη νη αζθνχληεο θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ή Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 
 

5. Σν κέζν θαηά θεθαιή θφζηνο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, επηδνκάησλ, 
απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ γεληθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ,  
ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαγνξεχεηαη λα 
ππεξβαίλεη ηα ρίιηα ελληαθφζηα (1.900)  επξψ ην κήλα. 

 
6. Οη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνρξενχληαη κε ην πέξαο 

εθάζηνπ ηξηκήλνπ θαη εληφο είθνζη εκεξψλ λα ππνβάιινπλ ζηελ Δηδηθή 
Γξακκαηεία ΓΔΚΟ αλαιπηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ 
αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη ππέξβαζε ησλ 
πεξηνξηζκψλ απηψλ νη θνξείο ππνρξενχληαη ζε πεξηθνπέο ην επφκελν ηξίκελν 
ψζηε αθελφο λα ζπκκνξθσζνχλ ζηα επηβαιιφκελα φξηα θαη αθεηέξνπ λα 
απνθαηαζηήζνπλ ηελ ππέξβαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. ε πεξίπησζε 
επηρνξήγεζεο ηνπ θνξέα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη εάλ δηαπηζησζεί 
κε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηα αλψηεξα, δηαθφπηεηαη 
απηνδηθαίσο ε επηρνξήγεζε ηνπ. 

 
7. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε ή ξήηξα ή φξνο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή 
αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο, πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο θαη 
πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα θαηά πεξίπησζε 
φξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

 
 

Άξζξν 32 
Καηάξγεζε δηαηάμεωλ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ 

 
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε θαηά ην κέξνο πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Κεθαιαίνπ.  
Όπνπ ζε δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, γίλεηαη 
παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην 
λνείηαη σο παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ην 
αληίζηνηρν ζέκα.  

 
2. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε 
αξκνδίσλ ππνπξγψλ, επηηξέπεηαη ε πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ 
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βαζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Ζ ηζρχο ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 
κπνξεί λα αλαηξέρεη ζηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 
ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΚΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ, 

ΠΡΟΤΝΣΑΓΙΟΓΟΣΙΚΗ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ  
 

Άξζξν 33    
Καηάξγεζε θελώλ νξγαληθώλ ζέζεωλ θαη πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκόηεηα 

 
1. α. Οη θελέο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νξγαληθέο ζέζεηο 

πνιηηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
βαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαηαξγνχληαη κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ επνκέλσλ εδαθίσλ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. Δμαηξνχληαη νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο:  
α) γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ 
έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Α’ 
280)  
β) γηα ηελ πιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξάμεο πξνθήξπμεο  κέρξη ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
γ) ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 
δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ,   
δ) ηνπ θιάδνπ ησλ ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ.,    
ε) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο αλψηαηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο 
 

Αλ νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ππεξβαίλνπλ αλά Τπνπξγείν, Ο.Σ.Α. ή λ.π.δ.δ. ην 
60% ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ν αξηζκφο ησλ 
ζέζεσλ πνπ θαηαξγείηαη θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν, νξίδεηαη ηελ θνηλή απφθαζε 
ηνπ επνκέλνπ εδαθίνπ. 
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη’ αξηζκφ, θιάδν θαη θαηεγνξία νη 
νξγαληθέο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ.    
 
Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 
Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (Τ.Κ.), 
πνπ θπξψζεθε κε ην λ.3528/2007 (Α΄26), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε 
ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄115), ην δεχηεξν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 
Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ  (Κ.Κ.Γ.Κ.Τ)πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3584/2007 (Α΄ 143), 
φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11ηνπ λ. 4018/2011, 
θαηαξγνχληαη. 
Τπάιιεινη πνπ παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
θαηαξγνχληαη κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαη ππεξεηνχλ,  απνρσξνχλ 
απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην  ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Τ.Κ.. θαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. κε ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηαπηφρξνλα θαηαξγνχληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο 
πνπ θαηέρνπλ.   
 
β.Πνιηηηθνί δεκφζηνη  ππάιιεινη, ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
βαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, απνιχνληαη 
απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ηνπο κε ηε ζπκπιήξσζε ηξηαθνληαπεληαεηνχο 
πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηνπ πεληεθνζηνχ πέκπηνπ 
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(55νπ) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκπιήξσζε ηεο σο άλσ ππεξεζίαο θαη 
ηνπ σο άλσ νξίνπ ειηθίαο ρσξήζνπλ κέρξη ηελ 31.12.2013.  

 
2. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ πνιηηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ππαιιήισλ ησλ 

Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη απνιχνληαη απηνδηθαίσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο κε ηελ παξέιεπζε 
ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη ππάιιεινη πνπ 
ππεξεηνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν 
εδάθην ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζεο 
(πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα) απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο θαη κέρξη ηελ 
ζπκπιήξσζε ηεο ηξηαθνληαπεληαεηνχο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο 
ππεξεζίαο θαη ηνπ πεληεθνζηνχ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο   φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  
     

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ επηθείκελεο 
ζπληαμηνδφηεζεο  παχεη ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ, θπξίσλ ή 
παξεπνκέλσλ.  
 

4. ηνλ ππάιιειν πνπ ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε πξνζπληαμηνδνηηθήο  δηαζεζηκφηεηαο, 
θαηαβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ην 60% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ ειάκβαλε θαηά ην 
ρξφλν εηζφδνπ ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
νπνησλδήπνηε άιισλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ. 

5. Ο ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο  ινγίδεηαη ζπληάμηκνο θαη πξνζκεηξάηαη ζηε ινηπή 
ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα 
κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε.  

6. Ωο πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε δεκφζηα ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξείηαη ε  ππεξεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 
πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Τ.Κ. θαζψο θαη θάζε άιιε 
ππεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα κηζζνινγηθή εμέιημε.  
 

7. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο θαη 6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ:  
α) νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.  
β) ην λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ δεκνζίσλ λνζειεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ  θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δ..Τ.  
γ) νη δηπισκαηηθνί ππάιιεινη,    
δ) νη θιεξηθνί ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, 
ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηά θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 
λ.3801/2009 (Α΄ 163), θαζψο θαη  ησλ ινηπψλ εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην 
άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ  
ε) θχιαθεο θπιαθψλ θαη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη 
ζη) ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θιάδνπ Γηνηθεηηθνχ 
δ) ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο 
ε) φζνη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηέρνπλ ζέζε 
πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο.  
ζ) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο έρεη εληαρζεί ζε 
πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ή ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ηεο παξαγξάθνπ 7 
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011 (Α’ 152), φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
επνκέλνπ άξζξνπ   
η) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ 
θαη ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994, Α’ 
151) έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. 
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θ) ππάιιεινο πνπ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ή πνιχηεθλνο 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.1910/1944 
(Α’ 229), εθφζνλ ηα ηέθλα, πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.1910/1944, ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.  
    

8. Γηα ηελ απηνδίθαηε απφιπζε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 
2 θαη γηα ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ επηθείκελεο  
ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4, εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή 
πξάμε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, ε 
ηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα πεξίιεςε ηεο νπνίαο 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
9. Με ηελ απηνδίθαηε απφιπζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ή κε ηελ 

απηνδίθαηε ζέζε ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4, θαηαξγείηαη ε ζέζε  ηνπ θιάδνπ θαη ηεο 
θαηεγνξίαο ζηνλ νπνίν αλήθε ν ππάιιεινο πνπ απνιχζεθε ή ηέζεθε ζε 
δηαζεζηκφηεηα θαη απνκεηψλεηαη αληίζηνηρα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο νξγαληθψλ 
ζέζεσλ ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο. Γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ ζέζεσλ 
εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε αλά θνξέα, απφ ηνλ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ 
θνξέα  ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
10. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ξπζκίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 
δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εθδίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ,  ν ηξφπνο δηαπίζησζεο ησλ εμαηξέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 
θαη  θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.  

 
11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνπιεξσκή ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δαλείσλ απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Σ.Π.Γ.) πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ππαιιήινπο πνπ 
εληάζζνληαη ζηελ πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα νξγαλψλνληαη 
πξνγξάκκαηα ηνπ Σ.Π.Γ. γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε απφ απηφ θαη  άιισλ 
ζπλαθψλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηελ 
πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα απφ άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 
 

12. Μέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ Πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Σκήκαηνο, 
Τπνδηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο πνπ θελψλνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84, 85 θαη 86 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
Κψδηθα (λ. 3528/2007, Α` 26) θαη ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3839/2010 (Α`51), 
ε ηνπνζέηεζε ησλ Πξντζηακέλσλ δηελεξγείηαη κε κφλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
Τπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη ππάιιεινη 
πνπ ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ζε απηέο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζέζε πνπ 
θαηαιακβάλνπλ. 
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Άξζξν 34 
Καηάξγεζε θελώλ ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ θαη εξγαζηαθή εθεδξεία 

 
1. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011 (Α’ 152) αληηθαζίζηαληαη σο 

εμήο:  
 

«7. α) Σν πξνζσπηθφ πνπ ηίζεηαη ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο εληάζζεηαη 
ζε πίλαθεο θαηάηαμεο απφ ην ΑΔΠ, κε βάζε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά 
θξηηήξηα (φπσο ηππηθά πξνζφληα, εκπεηξία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ειηθία, 
πξνυπεξεζία, εηδηθέο γλψζεηο θ.ι.π.). Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, θαζνξίδνληαη  ηα αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πίλαθα θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 
Απφ ηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο θαηάηαμεο, ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ: 
αα) κπνξεί λα κεηαθέξεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο 
ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3812/2009 (Α’ 234), εθφζνλ 
ππάξρνπλ αηηήκαηα ησλ θνξέσλ απηψλ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ζε πνζνζηφ 10% ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ, κε βάζε ηα 
απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3833/2010, 
ββ) επηιέγεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πνζνζηφ 30% 
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα απαζρφιεζε 
πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 
γγ) πξνεγείηαη έλαληη φισλ ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ επηινγή 
ππνςεθίσλ γηα κεξηθή απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ην λ.3250/2004, εθφζνλ 
ππνβάιεη αίηεζε, 

 
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηπρφλ επηινγή  γηα απαζρφιεζε επηθέξεη δηαθνπή 
ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. 
 
β) ε θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο δελ εληάζζεηαη εξγαδφκελνο: 

αα) ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο έρεη εληαρζεί ήδε ζε πξνζπληαμηνδνηηθή 
δηαζεζηκφηεηα ή ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ  
ββ) ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ 
βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994, Α’ 151) 
έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. 
γγ) πνπ είλαη αλάπεξνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ή πνιχηεθλνο θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.1910/1944 (Α’ 
229), εθφζνλ ηα ηέθλα, πνπ νξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.1910/1944, ηνλ βαξχλνπλ θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

 
γ) Σν πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζπλερίδεη 
λα ιακβάλεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο κέρξη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, απφ ηελ έληαμή ηνπ 
ζην θαζεζηψο απηφ, απνδνρέο ίζεο κε ην 60% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ ειάκβαλε 
θαηά ην ρξφλν εηζφδνπ ηνπ ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο.   
 
δ) Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο 
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξέα πξνέιεπζεο νη εηζθνξέο εξγνδφηε θαη 
αζθαιηζκέλνπ πνπ αλαινγνχλ γηα θχξηα ζχληαμε, επηθνπξηθή αζθάιηζε, πξφλνηα 
θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ππνινγηδφκελεο επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ πνπ 
ειάκβαλε ν εξγαδφκελεο θαηά ην ρξφλν έληαμήο ηνπ ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο 
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εθεδξείαο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. Αλ ν θνξέαο πξνέιεπζεο έρεη θαηαξγεζεί, νη σο 
άλσ εηζθνξέο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Με θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί θαη’ εμαίξεζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ λα θαζνξίδεηαη  δηαθνξεηηθφο θνξέαο θαηαβνιήο ησλ 
απνδνρψλ ή θαη ησλ εηζθνξψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη λα ξπζκίδεηαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.    
 
ε) Ζ έληαμε ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ινγίδεηαη σο πξναλαγγειία 
απφιπζεο γηα θάζε έλλνκε ζπλέπεηα θαη νη απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζην 
πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν γ), 
ζπκςεθίδνληαη κε ηελ απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο πνπ ηπρφλ νθείιεηαη θαηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο.» 
 

2. Καηαξγνχληαη νη θελέο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζέζεηο 
εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην 
Γεκφζην, ηα λ.π.δ.δ. ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπο, ζηα λ.π.η.δ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε λ.π.δ.δ. ή ζε Ο.Σ.Α. 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο), θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ζθνπνχ ή 
επνπηείαο ή δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηνίθεζήο ηνπο ή 
επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ πφξνπο ησλ σο 
άλσ θνξέσλ θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπο, θαζψο 
θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη αλψλπκεο  εηαηξείεο πνπ 
ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ 
λ.3429/2005 (Α΄ 314),  φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο φκνηεο ηεο παξ. 1 α ηνπ 
λ.3899/2010 (Α΄ 212).   
 Δμαηξνχληαη νη θελέο ζέζεηο: 
α) γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ 
έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Α’ 
280), θαη  
β) γηα ηελ πιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί πξάμε πξνθήξπμεο κέρξη ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

3. Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ  
ζηνπο θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ιχεηαη απηνδηθαίσο εθ ηνπ λφκνπ 
κε ηελ θηήζε δηθαηψκαηνο εμφδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα πέληε (35) ρξφληα 
αζθάιηζεο, εθφζνλ ην δηθαίσκα απηφ  απνθηάηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο κέρξη θαη ηελ 31.12.2013  

  
4. Οη εξγαδφκελνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηίζεληαη απηνδηθαίσο, κε ηελ 

παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε 
εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ιχζε ηεο 
ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο .     
 

5. α) Οη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 
θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 
4002/2011(Α΄ 180) , εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ 
ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 
λ.3986/2011.  

         β) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4002/2011 θαηαξγείηαη. 
 

6. Σν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ή ιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
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άξζξσλ  57 έσο θαη 64 θαη 66 ηνπ λ. 4002/2011 εληάζζνληαη απφ 1.1.2012 ζηελ 
εξγαζηαθή εθεδξεία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011, φπσο 
ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ 
κέρξη 30.11.2011 δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο.    

 
7. Με απφθαζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ ππνδνρήο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 
31.12.2011, πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
ησλ θαηεγνξηψλ Τ.Δ. θαη Γ.Δ., ζε αξηζκφ ίζν κε ην πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ 
απηψλ πνπ κεηαθέξζεθε θαη εληάρζεθε ζηνλ θνξέα ππνδνρήο, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 έσο θαη 64, θαη 66 ηνπ λ.4002/2011, εληάζζεηαη ζην 
θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011, 
φπσο ε παξάγξαθνο ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπΑλ κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 
ζρεηηθή δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζην θαζεζηψο απηφ, ην 
ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 
ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ (ΤΔ θαη ΓΔ) ηνπ θνξέα ππνδνρήο, ζεσξείηαη πιενλάδνλ 
θαη εληάζζεηαη απηνδηθαίσο απφ 1.1.2012 ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο 
πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ β) ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3986/2011, φπσο 
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Κξηηήξην έληαμεο ζηελ 
εξγαζηαθή εθεδξεία ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ απνηειεί ε πξνυπεξεζία ηνπ 
εξγαδνκέλνπ ζηνλ θνξέα πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο, εληαζζνκέλσλ ζηελ 
εξγαζηαθή εθεδξεία φζσλ έρνπλ ηελ νιηγφηεξε πξνυπεξεζία. 

 
8. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο 

είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδφκελνπο ηεο  παξαγξάθνπ 4,  
θαη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο,  πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδφκελνπο ησλ παξαγξάθσλ 5  
6 θαη 7.  

 
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηηζρχνπλ θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο ή 

ξήηξαο ή φξνπ ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή αηνκηθήο 
ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο.  

 
10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνπιεξσκή ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δαλείσλ απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Σ.Π.Γ.)  πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ εξγαδφκελνπο πνπ 
εληάζζνληαη ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία,  κπνξεί λα δηεπξχλεηαη ν θχθινο 
δηθανχρσλ γηα ηε ιήςε δαλείσλ απφ ην Σ.Π.Γ. κε ηελ έληαμε εξγαδνκέλσλ πνπ 
εληάζζνληαη ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία θαη λα νξγαλψλνληαη  πξνγξάκκαηα ηνπ 
Σ.Π.Γ. γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε απφ απηφ θαη  άιισλ ζπλαθψλ δαλείσλ πνπ 
έρνπλ ιάβεη εξγαδφκελνη πνπ εληάζζνληαη ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία απφ άιια 
πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 
 

Άξζξν 35  
Αλαδηνξγάλωζε Γεκνζίωλ Τπεξεζηώλ -   

Αλαθαηαλνκή νξγαληθώλ ζέζεωλ  
 

1. ε θάζε Τπνπξγείν ζπζηήλεηαη δηα ηνπ παξφληνο Δπηηξνπή Αλαδηνξγάλσζεο 
Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνπο 
Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 
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ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο 
δηάξζξσζεο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ] ν εληνπηζκφο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ 
πξνδήισο πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν αξκνδηνηήησλ ή ζηηο νπνίεο ππεξεηεί  
πξνζσπηθφ πνπ  πιενλάδεη ή ειιείπεη ζε ζρέζε κε ηηο αζθνχκελεο απφ ηελ 
ππεξεζηαθή κνλάδα αξκνδηφηεηεο θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 
ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ηνπ λ.π.δ.δ. αλάινγα κε ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  

 
2. Ζ αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ 
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο  
Δπηηξνπήο Αλαδηνξγάλσζεο κέρξη ηελ 31.12.2011, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ απφθαζε αλαθαηαλνκήο πξνζδηνξίδνληαη 
θαηά θιάδν θαη  θαηά θαηεγνξία νη ηπρφλ πιενλάδνπζεο νξγαληθέο ζέζεηο 
πξνζσπηθνχ.  

 
3. Οη ζέζεηο πνπ πιενλάδνπλ κεηαθέξνληαη  κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ 
θαη ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ, ζηα Τπνπξγεία ή θαη λ.π.δ.δ. ζηα 
νπνία ειιείπνπλ αλαγθαίεο νξγαληθέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αλαδηνξγάλσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαη εάλ δελ ειιείπνπλ, θαηαξγνχληαη.  

 
4. Απφ 1.1.2012 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο εηδηθφηεξα νη θνξείο απηνί πξνζδηνξίδνληαη κε θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη έσο 31.12.2011. Ζ δηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο δηελεξγείηαη κε αμηνθξαηηθά-επηζηεκνληθά θξηηήξηα απφ εμσηεξηθνχο 
ζπκβνχινπο θαη νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 31.12.2012. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν έρεη σο αξκνδηφηεηα 
ηδίσο λα παξαθνινπζεί θαη λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο ππνδείμεηο, κε ζθνπφ ηελ 
αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. 
Βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη 31-12-2013, 
νινθιεξψλεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζπληάζζνληαη λέα 
νξγαλνγξάκκαηα, θαηαξγνχληαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο πεξηνξηζκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ ή αξκνδηνηήησλ, κεηαθηλείηαη ή κεηαηίζεηαη ην πξνζσπηθφ απηψλ θαη 
θαηαξγνχληαη νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πιενλάδνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  
 

ΡΤΘΜΙΔΙ ΘΔΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
 

Άξζξν 36  

 

1. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ 
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007–2013 (ΔΠΑ) πνπ 
πξνθεξχζζεηαη θαη ειέγρεηαη απφ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Γεκνζίνπ, ην 
Α..Δ.Π. αζθεί ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο 
ζπκκεηερφλησλ/σθεινπκέλσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο ησλ αλσηέξσ 
πξνγξακκάησλ, ηδίσο σο πξνο ηελ έγθξηζε ηεο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο, ηνλ 
έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο πνπ θαηαξηίδνπλ νη δηθαηνχρνη 
θνξείο θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη 
ζπκκεηέρνληεο θαηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ.  

  
2. Γηα ηελ άζθεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αξκνδηφηεηαο δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο, ζην πιαίζην ηεο νηθείαο Πξφζθιεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πξνο 
ηνπο Γηθαηνχρνπο, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ Πξφζθιεζε - Δλεκέξσζε πξνο 
ηνπο δπλεηηθά σθεινχκελνπο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 (Α’ 
28) φπσο ηζρχεη. 

 
Άξζξν 37 

 
Ρπζκίζεηο πιινγηθώλ Γηαπξαγκαηεύζεωλ 

 
1. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1876/1990 (Α΄27) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

  
« 5.  Οη  επηρεηξεζηαθέο   ζπιινγηθέο   ζπκβάζεηο   ζπλάπηνληαη, θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο, απφ ζπλδηθαιηζηηθέο   νξγαλψζεηο   ηεο   επηρείξεζεο  πνπ  
θαιχπηνπλ  ηνπο εξγαδφκελνπο  ή απφ έλσζε πξνζψπσλ, ρσξίο ε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πεξίπησζε γγ) ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1264/1982 (Α 79), ε νπνία θαηά ηα ινηπά 
εθαξκφδεηαη θαη πάλησο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία, ηε ζέζε ή  ηελ  
εηδηθφηεηά  ηνπο  θαη,  εθ`  φζνλ  απηέο ειιείπνπλ, απφ ηηο ηζρχνπζεο 
πξσηνβάζκηεο θιαδηθέο νξγαλψζεηο θαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 
2. Ζ παξάγξαθνο 5 Α, πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3 ηνπ Ν.1876/1990, κε ηε 
 δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3899/2010 (Α΄212) θαηαξγείηαη.  

 
3. Ζ  παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

  
«1. Ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο έρνπλ: 
 α.   Οη  ζπλδηθαιηζηηθέο  νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ φισλ ησλ 
βαζκίδσλ ζην πεδίν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη νη ελψζεηο 
πξνζψπσλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία πέκπηα 
(3/5) ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.  
Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ  3  ηνπ  λφκνπ  απηνχ,  απφ  ηελ πιεπξά  
ησλ  εξγαδνκέλσλ,  ηθαλφηεηα  γηα  ζχλαςε  ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 
έρεη  ε  πιένλ  αληηπξνζσπεπηηθή  ηξηηνβάζκηα  ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε.   Γηα 
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ηηο ππφινηπεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 3 απηνχ ηνπ λφκνπ, 
απφ  ηελ  πιεπξά  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  ηθαλφηεηα  γηα ζχλαςε  ζπιινγηθήο  
ζχκβαζεο  εξγαζίαο  έρεη  ε πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή  
νξγάλσζε  ησλ  εξγαδνκέλσλ  ζην   πεδίν   ηζρχνο   ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο. 
β.  Κάζε εξγνδφηεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί ζηελ επηρείξεζή 
ηνπ. 
γ. Γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε δηθεγνξηθά, ζε ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη άιια 
γξαθεία ε ζρεηηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε ζα ππνγξάθεηαη ή ε δηαηηεηηθή 
δηαδηθαζία ζα δηεμάγεηαη κεηαμχ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζην νπνίν ππάγνληαη νη εξγνδφηεο.». 

 
4. Ζ  παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«3 α. Γηα   ηε   λνκηκνπνίεζε  ησλ  εθπξνζψπσλ  ησλ  ζπλδηθαιηζηηθψλ 
νξγαλψζεσλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο.  β. Γηα 
ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ηνπ εδαθίνπ α ΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ , εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο 
ηδξπηηθήο πξάμεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο 
πεξίπησζεο  γγ) ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
1264/1982». 

 
5. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1876/1990  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

« Ζ επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε 
πξξνήο κε νκνηνεπαγγεικαηηθή ή θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη 
πάλησο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη φξνπο εξγαζίαο δπζκελέζηεξνπο γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο απφ ηνπο φξνπο εξγαζίαο ησλ Δζληθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ».  

 
 

6. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
 λ.1876/1990  αλαζηέιιεηαη έσο ηελ 31.12.2013. 

 
 

7. Ζ παξάγξαθνο  3  ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.1876/1990  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 
 «  3.  Σελ  επέθηαζε  κπνξεί  λα  δεηήζεη  θαη  αξκφδηα ζπλδηθαιηζηηθή 
νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ εξγνδνηψλ κε αίηεζή ηεο, πνπ  ππνβάιιεη 
ζηνλ  Τπνπξγφ  Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.   Ζ  επέθηαζε  ηζρχεη  
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο». 

 
8. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 787 ηνπ ΚΠνιΓ πξνζηίζεηαη εδάθην β΄ σο εμήο : 

   « Ζ ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ην δε 
 δηθαζηήξην απνθαίλεηαη νξηζηηθά ακέζσο θαη δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. 
 Ζ απφθαζε ηνπ δεκνζηεχεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε κεηά ην πέξαο ηεο 
 αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ή ην αξγφηεξν εληφο 48 σξψλ».  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ  
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 
 
 

Άξζξν 38  
Τπνινγηζκόο θαη θαηαβνιή θόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ θπξψζεθε 
κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄),  θαηαξγνχληαη. 

2. Σν άξζξν 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«Άξζξν 9 
Τπνινγηζκφο θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

1. Σν δεισζέλ εηζφδεκα πξαγκαηηθφ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο 
αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ  ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ 
αθφινπζε θιίκαθα: 
 

Κιηκάθην 
Δηζνδήκαηνο 

(επξψ) 

Φνξνινγηθφο 
πληειεζηήο 

% 

Φφξνο 
Κιηκαθίνπ 

(επξψ) 

χλνιν 
Δηζνδήκαηνο 

(επξψ) 

χλνιν 
Φφξνπ 
(επξψ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άλσ ησλ 
100.000 

45    

 

Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ 
εμήληα πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ ή ζπληαμηνχρνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο κε 
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη ζηηο ελληά ρηιηάδεο 
(9.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηνπο παξαπάλσ ζπληαμηνχρνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη απφ ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ 
θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα 
πεξηνξίδεηαη ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ ελληά ρηιηάδσλ (9.000) 
επξψ. 
 Σν θαηά πεξίπησζε αθνξνιφγεην πνζφ ηζρχεη, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο 
πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο 
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ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε ζχδπγνο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ 
ηνπο βαξχλνπλ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή θαη ηα 
ινηπά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΦΔ, 
φζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο, ζε ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, θπιαθηζκέλνη θαη 
νη θάηνηθνη θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα 
ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 
ηνπο, δηθαηνχληαη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε 
απνδείμεσλ. ηηο πην πάλσ δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17, νη δαπάλεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23, νη δαπάλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξηζκνχ 
θαη ηειεπηθνηλσληψλ γεληθά, θαζψο θαη νη δαπάλεο εηζηηεξίσλ θάζε είδνπο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
Σν πνζφ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ, νξίδεηαη 
ζε πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ 
θνξνινγνπκέλνπ ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο 
δηαηάμεηο θαη γηα πνζφ εηζνδήκαηνο κέρξη εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. Αλ ην 
πνζφ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 
ππνιείπεηαη ηνπ πην πάλσ πνζνχ, ηφηε επί ηεο δηαθνξάο επηβάιιεηαη θφξνο κε 
ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο κφλνλ εθφζνλ έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ 
αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 
αηνκηθφ εηζφδεκα ηεο εκπξφζεζκεο δήισζήο ηνπο. 
Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ πνπ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξεί 
λα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο πνπ είλαη αλψλπκε θαη 
πξναηξεηηθή γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. Σα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη: α) ν Α.Φ. Μ. ηνπ εθδφηε ηεο απφδεημεο 
θαη β) ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Αξκφδηα αξρή γηα ηε ζπιινγή 
θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη: α) ε δηαδηθαζία θαη ην 
ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή 
καγλεηηθήο θάξηαο, β) νη θνξείο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, πνπ ππνρξενχληαη λα 
παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ σο 
άλσ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, γ) νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνχκελσλ εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ, δ) ηα ελ γέλεη νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ε) ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο θαηαγξαθήο ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
2. Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απμάλεηαη θαηά δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε 
ηέθλν απφ ηα δχν πξψηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά ηξείο 
ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλνπλ.  
Σν πνζφ κε ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ 
θιηκαθίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κεηψλεη ην 
πνζφ ηνπ δεχηεξνπ θιηκαθίνπ θαη εάλ απηφ δελ επαξθεί, ην πνζφ ηνπ ηξίηνπ 
θιηκαθίνπ θαη φπνηνπ επφκελνπ απαηηείηαη. 
Δάλ ν έλαο ζχδπγνο δελ έρεη εηζφδεκα ή απηφ πνπ έρεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην 
αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο, ην αθνξνιφγεην πνζφ 
πνπ αθνξά ηα ηέθλα ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαη κέρξη ην αθνξνιφγεην 
πνζφ πνπ αθνξά ηα ηέθλα πξνζηίζεηαη ζην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ άιινπ 
ζπδχγνπ. 
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3.  Δπίζεο, ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο απμάλεηαη κε ην πνζφ ησλ δπν 
ρηιηάδσλ (2.000) επξψ σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ ίδην 
θνξνινγνχκελν θαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ ή ηνλ 
βαξχλνπλ, εθφζνλ: 

α) παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα εθηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ 
λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, κε βάζε ηε 
γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη 
ζε θάζε λνκφ. Γε ιακβάλεηαη ππφςε επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή αλαπεξία,  
β) είλαη ηπθινί πνπ είλαη γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη 
ζηελ νηθεία λνκαξρία,  
γ) είλαη λεθξνπαζείο πνπ ηεινχλ ππφ αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε ή 
δελ έρνπλ  θάλεη κεηακφζρεπζε λεθξνχ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ 
απφ κεζνγεηαθή, δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη 
θάλνπλ κεηαγγίζεηο αίκαηνο.  
   δ) είλαη αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, νη νπνίνη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
αλαπήξνπ παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν ή αμησκαηηθνί νη νπνίνη 
έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηαο ή αμησκαηηθνί πνπ 
εμαηηίαο πνιεκηθνχ ηξαχκαηνο ή λνζήκαηνο πνπ επήιζε  ιφγσ θαθνπρηψλ ζε 
πνιεκηθή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξεζίαο γξαθείνπ ή πξφζσπα 
πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1579/1950 (ΦΔΚ 286 Α΄) θαη ηνπ λ.δ. 
330/1947 (ΦΔΚ 84 Α΄). 
ε) είλαη ζχκαηα πνιέκνπ. Θχκαηα πνιέκνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο είλαη 
ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ πνιεκηθή αηηία. Με ηα ζχκαηα 
πνιέκνπ εμνκνηψλνληαη θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία σο κέιε νηθνγελεηψλ 
αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ, νη νπνίνη απεβίσζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ζε εηξεληθή πεξίνδν, δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην 
δεκφζην ηακείν,   
ζη) παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζχκαηα εζληθήο 
αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 
1543/1985 (ΦΔΚ 73 Α΄) θαη 1863/1985 (ΦΔΚ 204 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 
κε ην λ.1976/1991 (ΦΔΚ 184 Α΄). 
 

4. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 
θάζε θαηαβαιιφκελεο απφ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 
 
α) Σσλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 
θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ 
κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. Ωο έμνδα ηαηξηθήο θαη 
λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη: 

αα) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα 
ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη 
ζε νδνληηάηξνπο, γηα νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή θαη 
γλαζνρεηξνπξγηθή. 
ββ) ηα έμνδα λνζειείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή 
ηδησηηθέο θιηληθέο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα γηα θαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε κέζα ζε απηά, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα 
δηαξθή θάιπςε ηαηξηθψλ αλαγθψλ, 
γγ) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζνθφκν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζε αζζελή θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή ή ζην ζπίηη, 
δδ) ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζψκαηνο κε ηερλεηά κέιε, 
θαζψο θαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο 
νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, 
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εε) ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ πνπ είλαη άγακα ή 
δηαδεπγκέλα ή ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο, εθφζνλ ην εηήζην 
θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ 
ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ θαη πάζρνπλ απφ αλίαην λφζεκα, θαζψο 
επίζεο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ε δαπάλε γηα ηελ πεξίζαιςε κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ ηπθιψλ, θσθαιάισλ ή δηαλνεηηθά 
θαζπζηεξεκέλσλ ηέθλσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, φπσο θαη ε δαπάλε ηνπο γηα 
δίδαθηξα ή ηξνθεία πνπ θαηαβάιινληαη γη` απηά ηα ηέθλα ζε εηδηθέο γηα ηελ 
πάζεζε ηνπο ζρνιέο ή ζεξαπεπηήξηα, 
ζηζη) πνζφ ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο δαπάλεο πνπ 
θαηαβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ, νη νπνίεο 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη  
λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, ηα 
νπνία ζπλνηθνχλ κε  ηνλ θνξνινγνχκελν θαη παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα 
επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία 
ή ςπρηθή πάζεζε κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πξσηνβάζκηαο 
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη ζε θάζε λνκφ ή είλαη ηπθινί πνπ είλαη 
γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία λνκαξρία θαη 
έρνπλ απνθηήζεη εηήζην εηζφδεκα πάλσ απφ έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ. ηελ 
πεξίπησζε απηή, εθπίπηεη ην πνζφ ησλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 
πεξίζαιςεο πνπ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ πξαγκαηηθφ, 
θνξνινγνχκελν κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ή κε εηδηθφ ηξφπν ή απαιιαζζφκελν ή 
ηεθκαξηφ εηζφδεκα ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  
Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα έμνδα  ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 
πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
θαηαβάιινληαη απφ γνλέα πνπ δελ ζπλνηθεί καδί ηνπο, ιφγσ δηάδεπμεο κε ηνλ 
άιιν γνλέα. 
 

β) Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ 
θνξνινγνπκέλνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γελ δηθαηνχληαη ηελ έθπησζε απηή 
φζνη παίξλνπλ ζηεγαζηηθφ επίδνκα. Οκνίσο, δελ δηθαηνχληαη ηε κείσζε απηή νη 
θνξνινγνχκελνη, φηαλ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο ή ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ 
έρνπλ πιήξε θπξηφηεηα ή θαηνρή, εμ νινθιήξνπ, ζε νηθία κε επηθάλεηα 
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε ηεο κηζζσκέλεο θχξηαο θαηνηθίαο, ε νπνία βξίζθεηαη 
ζηνλ ίδην λνκφ κε ηε κηζζσκέλε. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη φηαλ 
ε πην πάλσ νηθία αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ είηε ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζηε ζχδπγφ 
ηνπ είηε ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζηα ηέθλα ηνπο πνπ ηνπο βαξχλνπλ είηε ζηε 
ζχδπγφ ηνπ θαη ζηα ηέθλα ηνπο πνπ ηνπο βαξχλνπλ. 
Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεη εηεζίσο γηα ηα ηέθλα ηνπ ν 
θνξνινγνχκελνο πνπ κηζζψλεη θαηνηθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ 
αλαγθψλ ηνπο, ηα νπνία θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλα ζρνιεία ή ζρνιέο ηνπ 
εζσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά ηνλ βαξχλνπλ θαη εθφζνλ νη θαηνηθίεο πνπ 
κηζζψλνληαη βξίζθνληαη ζηελ πφιε πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε ζρνιή ή ην ζρνιείν 
πνπ θνηηνχλ ηα ηέθλα ηνπ θαη απηφο ή ηα ηέθλα ηνπ δελ έρνπλ άιιε θαηνηθία ζ` 
απηή ηελ πφιε. Ζ πεξηνρή ησλ δήκσλ ηνπ θεληξηθνχ, ηνπ λφηηνπ, ηνπ βφξεηνπ, 
ηνπ δπηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ Πεηξαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζεσξείηαη σο κηα 
πφιε. 
Ζ έθπησζε αλαγλσξίδεηαη, κφλν φηαλ ν θνξνινγνχκελνο αλαγξάςεη ζηηο νηθείεο 
ελδείμεηο ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ εθκηζζσηή. Αλ πξφθεηηαη γηα εθκηζζσηέο πνπ δελ θαηνηθνχλ νχηε 
δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ πιεξεμνχζηνπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Γηα ηνπο αλήιηθνπο 
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εθκηζζσηέο πνπ δελ έρνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αλαγξάθεηαη ην 
αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ. 
 
γ) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα παξάδνζε θαη’ νίθνλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ή 
γηα θξνληηζηήξηα νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ή 
μέλσλ γισζζψλ, ην νπνίν θαηαβάιιεη εηεζίσο ν θνξνινγνχκελνο γηα θάζε 
ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη ή γηα ηνλ ίδην. ηε δαπάλε ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο 
απφ γνλείο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε, γηα θάζε ηέθλν απφ απηά πνπ νξίδνληαη 
ζην άξζξν 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ. 
Σν πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β) θαη γ) επί ηεο νπνίαο 
ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) 
επξψ. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ κείσζεο ηνπ θφξνπ νη δαπάλεο ησλ 
πεξηπηψζεσλ β) θαη γ) ιακβάλνληαη δηαθεθξηκέλσο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη 
γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη. 
Σν πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β) θαη γ), ε νπνία ππνινγίδεηαη 
αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο, κεηψλεη ην θφξν, κφλν εθφζνλ έρεη 
πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη κεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε 
ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, 
φπσο απηφ δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε ή ζπκπιεξσκαηηθή κέρξη ηε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο. 
 
δ) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην 
θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο πνπ 
ρνξεγνχληαη ζηνλ  θνξνινγνχκελν κε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε απφ ηξάπεδεο, 
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα θαη 
ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, εθφζνλ νθείινληαη απφ απηφλ θαη ε 
ππνζήθε ή πξνζεκείσζε έρεη εγγξαθεί ζε αθίλεηφ ηνπ ή ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ή 
ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ. 
ε πεξίπησζε ζχλαςεο λένπ δαλείνπ απφ έλα απφ ηα αλσηέξσ λνκηθά 
πξφζσπα, αλεμάξηεηα αλ είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ ρνξήγεζε ην αξρηθφ δάλεην 
ή φρη, κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε απφ ηνλ ππφρξεν ηνπ παιαηνχ δαλείνπ, νη 
δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ηνπ λένπ δαλείνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα απηνχ πνπ 
δηαηέζεθε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ παιαηνχ 
ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην πξνεγνχκελν εδάθην, αλαγλσξίδνληαη γηα κείσζε ηνπ θφξνπ γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ λένπ δαλείνπ κέρξη ηε ιήμε 
ηνπ παιαηνχ δαλείνπ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο πξέπεη ζην δαλεηζηηθφ 
ζπκβφιαην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ρνξήγεζε ην λέν δάλεην λα 
αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο ν ζθνπφο ηνπ δαλείνπ, ην αλεμφθιεην πνζφ ηνπ 
παιαηνχ δαλείνπ, ν ρξφλνο ιήμεο ηνπ παιαηνχ δαλείνπ θαη φηη έρεη εγγξαθεί 
ππνζήθε ή πξνζεκείσζε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ θαη γηα ην 
παιαηφ δάλεην. 
 
ε) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην 
θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο πνπ 
ρνξεγνχληαη απφ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, εθφζνλ 
νθείινληαη απφ απηνχο θαη ε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε έρεη εγγξαθεί ζε αθίλεηφ 
ηνπο ή ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ή ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ. 
 
ζη) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην 
θνξνινγνχκελν γηα πξνθαηαβνιέο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα Σακεία 
Αιιεινβνεζείαο ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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άξζξνπ 18 ηνπ Ν.Γ. 398/1974 (ΦΔΚ 116 Α΄), γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο 
απφ ηνπο βνεζεκαηνχρνπο απηψλ. 
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηπηψζεσλ δ), ε) θαη ζη) δελ ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη 
πξψηε θαηνηθία, αλ ν ππφρξενο, ν άιινο ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο 
βαξχλνπλ, έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή ηζφβηαο επηθαξπίαο ή 
νίθεζεο, εμ νινθιήξνπ ή επί ηδαληθνχ κεξηδίνπ, ζε άιιε νηθία ή νηθίεο, εθφζνλ 
ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ππεξβαίλεη ηα 
εβδνκήληα (70) η.κ.. Ζ επηθάλεηα απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη (20) η.κ. γηα 
θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά είθνζη πέληε (25) η.κ. γηα ην ηξίην θαη 
θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα πνπ βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ή ηνλ άιιν ζχδπγν.  
Αλ ε επηθάλεηα ηεο πξψηεο θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ., ην 
πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ κεηψλεη ην θφξν πεξηνξίδεηαη ζην κέξνο πνπ αλαινγεί 
επηκεξηζηηθά ζηε κέρξη ησλ εθαηφλ είθνζη (120) η.κ. επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο. 
 
δ) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην 
θνξνινγνχκελν γηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν απφ 
ηξάπεδεο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα 
θαη ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, εθφζνλ νθείινληαη απφ απηφλ, γηα 
αλαζηήισζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή εμσξατζκφ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ, 
θαζψο θαη θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηδφκελεο σο 
παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ ή σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. 
Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο ησλ πεξηπηψζεσλ δ), ε), ζη) θαη δ)  ππνινγίδεηαη 
ζηνπο ηφθνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα ηνπ δαλείνπ σο δηαθφζηεο ρηιηάδεο 
(200.000) επξψ. 
Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ δ), ε), ζη) θαη δ)  δελ πξέπεη λα έρεη 
εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο. 
Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ), ε), ζη) θαη δ)  εθαξκφδνληαη γηα 
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 01.01.2011 θαη κεηά, 
αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ 
ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. 
 
ε) Σνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο γηα 
αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη 
αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ ηέθλσλ πνπ 
ηνπο βαξχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηε δαπάλε απηή 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη εηεζίσο γηα ηελ 
αζθάιηζε ηέθλσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 7, απφ γνλείο πνπ 
βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε θαη δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο 
αζθαιίζηξσλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 
ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ γηα άγακν θαη ηα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (2.400) 
επξψ γηα νηθνγέλεηα. Σν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν 
ζπδχγνπο, κεηψλεη ην θφξν κφλνλ εθφζνλ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε 
θαη επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 
θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο απηφ 
δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε. 
 
ζ) Σνπ πνζνχ ηεο δηαηξνθήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν 
θαη επηδηθάζηεθε ή ζπκθσλήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σν πνζφ ηεο 
κείσζεο ηνπ θφξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 
 
η) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεάο ζην 
Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην Δζληθφ Σακείν 
Κνηλσληθήο πλνρήο, ηνπο ηεξνχο λανχο, ηηο ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην 
Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο 
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θαη Ηεξνζνιχκσλ, ηελ Ηεξά Μνλή ηλά, ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα 
εκεδαπά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά 
ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη 
επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ην Σακείν 
Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ. 
 
 ηα) Σεο αμίαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ, 
πνπ κεηαβηβάδνληαη ιφγσ δσξεάο ζηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά 
ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 
 
 ηβ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ 
δσξεάο πξνο ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, ηα 
εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία 
επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο 
πνπ δηέπνληαη απφ ην λ.1514/ 1985 (ΦΔΚ 13 Α΄) θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ 
απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα. 
 
 ηγ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ 
ρνξεγίαο πξνο ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ 
ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. Πνιηηηζηηθνί ζθνπνί είλαη, ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, 
πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, 
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ησλ ηερλψλ 
γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 
ηδησηηθψλ κνπζείσλ, φπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθψλ θαη 
ιανγξαθηθψλ. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαζνξίδνληαη, 
κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ, κεηά απφ 
έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα 
πνπ επηδηψθνπλ πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο. 
 Όηαλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ η), ηα), ηβ) θαη 
ηγ) κε εμαίξεζε ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δσξενδφρνπο νη νπνίνη 
αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην, ππεξβαίλνπλ ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ εηεζίσο, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ πξέπεη λα αλνηρζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ηξάπεδα πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 
 Σν γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ θαη δσξενδφρνπ, ην πνζφ ηεο δσξεάο ή 
ρνξεγίαο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ θαη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ, θαηά πεξίπησζε. 
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηνπ 
νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
γεληθέο δηαηάμεηο. 
 Ζ κείσζε δηελεξγείηαη εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξβαίλνπλ 
ζπλνιηθά ηα εθαηφ (100) επξψ. 
 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ η), 
ηα), ηβ) θαη ηγ), ζην νπνίν ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί 
πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαη` εθαξκνγή 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19. 
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 Σα ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ 
εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο. 
Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ η), ηα), ηβ) θαη ηγ) εθαξκφδνληαη θαη γηα δσξεέο 
ππέξ αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, εγθαηεζηεκέλσλ 
ζε άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε ρψξεο ΔΟΥ/ΔΕΔ. Σν 
πνζφ ησλ δσξεψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα 
θαηαηίζεηαη θαη ζε ηξάπεδα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ν 
δσξενδφρνο. 
 
ηδ) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ 
πνπ εληάζζνληαη ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 
(ΔΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3614/2007 ή θαη γηα επεκβάζεηο 
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ ελεξγεηαθή 
επηζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο 
πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη` εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαη αθνξνχλ: 
 

αα) Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ηειεζέξκαλζεο ή γηα λέα εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο ή ζπζηήκαηνο πνπ 
θάλεη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα παξεκβάζεηο ζην 
πθηζηάκελν ζχζηεκα πνπ αθνξνχλ ζε ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζηνλ θαπζηήξα 
/ ιέβεηα ζε ζπλδπαζκφ κε απηνλνκία ζέξκαλζεο θαη κφλσζε ζσιελψζεσλ. 
ββ) Σελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ 
πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ή γηα λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ. 
γγ) Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο. 
δδ) Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
(θσηνβνιηαΐθά, κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη 
ςχμεο - ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ή αλαλεψζηκσλ πεγψλ. 
εε) Σε ζεξκνκφλσζε ζε πθηζηάκελα θηήξηα κε ηνπνζέηεζε δηπιψλ 
ζεξκνκνλσηηθψλ παινπηλάθσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ πιαηζίσλ / θνπθσκάησλ 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη εμσηεξηθά θαιχκκαηα, παληδνχξηα θαη ξνιά) θαη 
ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ή/θαη ζηελ νξνθή (δψκα ή ζηέγε). 
 ζηζη) Σε δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απφ αξκφδην 
επηζεσξεηή. 

Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε 
κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. 
ηε) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ 
θνξνινγνχκελν ζε ηακεία αζθάιηζεο ηνπ, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη 
ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ 
ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ηνπ ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε 
λφκν. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα (1.000) επξψ. 
 
5. Γηα ην θνξνινγνχκελν πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, 
εθφζνλ απηφο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ή θαηνηθεί γηα ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 
κέζα ζην έηνο πνπ απέθηεζε ην εηζφδεκα απηφ ζηνπο Ννκνχο Ξάλζεο, 
Ρνδφπεο, Έβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, θαζψο θαη ζε 
πεξηνρή ησλ λνκψλ Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Πέιιεο, 
Κηιθίο, εξξψλ θαη Γξάκαο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε δψλε βάζνπο είθνζη (20) 
ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κεζνξηαθή γξακκή, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε 
βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλεηαη θαηά εμήληα (60) επξψ γηα θάζε 
ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη. ηελ πεξίπησζε ζπδχγσλ αξθεί ν έλαο απφ απηνχο λα 
έρεη ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 
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6. Γηα ηε ζχδπγν ε νπνία έρεη εηζφδεκα απφ ην νπνίν πξνθχπηεη θφξνο, νη 
κεηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ησλ πεξηπηψζεσλ α), δ), ε), ζη), δ), η) ηα), ηβ), ηγ), 
ηδ) θαη ηε) ηεο παξαγξάθνπ 4 πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα, ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 πνπ αθνξνχλ ηα ηέθλα ηεο απφ 
πξνεγνχκελν γάκν, ηα ρσξίο γάκν ηέθλα ηεο, ηνπο γνλείο ηεο θαη ηνπο 
αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ παηέξα θαη κεηέξα ζπγγελείο ηεο κέρξη ην δεχηεξν 
βαζκφ, αθαηξνχληαη απφ ην δηθφ ηεο θφξν πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα. 
Όηαλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο ππνβάιινληαη ρσξηζηέο 
δειψζεηο, αλ ζην εηζφδεκα ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ πξνθχπηεη θφξνο ή ν θφξνο 
πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηψηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 3 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α) έσο θαη ηε) ηεο παξαγξάθνπ 4, ην 
άζξνηζκα απηψλ ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη δελ κεηψλεη ην θφξν ηνπ άιινπ 
ζπδχγνπ. 
Καη’ εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηψλνπλ ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ηα 
πνζά ησλ κεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 
πεξίζαιςεο ηνπ ελφο ζπδχγνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί 
ηνπ θαη ηνλ βαξχλνπλ. 
Αλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ θνξνινγνχκελν 
πνζφ θφξνπ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ 
κεηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ησλ πεξηπηψζεσλ α), β), γ), ε) ηεο παξαγξάθνπ 
4  θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 πνπ αθνξνχλ απηφλ πξνζσπηθά θαη ηα πξφζσπα πνπ 
ηνλ βαξχλνπλ, νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεηψζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ή ε 
δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, κεηψλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε 
θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ άιιν ζχδπγν. 
 Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κεηψζεσλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ θφξνπ, ν νπνίνο 
πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη ηε 
ζχδπγφ ηνπ, ε δηαθνξά δελ επηζηξέθεηαη νχηε ζπκςεθίδεηαη.  
Σν πνζφ πνπ απνκέλεη χζηεξα απφ ηηο κεηψζεηο απνηειεί ην θφξν πνπ αλαινγεί 
ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 
 
7. Αλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη εηζφδεκα απφ αθίλεηα, 
εθηφο απφ ην απαιιαζζφκελν εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε γεληθά, ην 
αθαζάξηζην πνζφ απηνχ ππνβάιιεηαη θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν, ν νπνίνο 
ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%). Δηδηθψο, ν ζπληειεζηήο 
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απμάλεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηφ (3%) εθφζνλ ε επηθάλεηα 
θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ή 
πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή κίζζσζε. 
 
8. Ο θφξνο ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν 
πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκπνξηθά 
πινία, ππνινγίδεηαη κε αλαινγηθφ ζπληειεζηή έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο 
αμησκαηηθνχο θαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα, ζηηο ακνηβέο 
πνπ απνθηψληαη απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010 θαη επφκελα. 
 
 
Αλ ν θφξνο πνπ εμεπξίζθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη αλψηεξνο απφ ην θφξν 
πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 4, ην επηπιένλ πνζφ θφξνπ 
επηζηξέθεηαη χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εηήζηαο δήισζεο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο. 
 
9. Γηα λα εμεπξεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 
ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηνπ θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα απηά απνθηνχλ εθηφο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηηο 
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ππεξεζίεο ηνπο ζε εκπνξηθά πινία, αληίζηνηρα θαη εηζνδήκαηα απφ ηηο 
θαηεγνξίεο Α΄ έσο Ε΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 
αλαινγεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αζξνίδεηαη κε ην 
πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ 
ππφρξενπ. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια 
εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ επηκεξίδεηαη ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη ζην ζπλνιηθφ 
εηζφδεκα ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 5 αλάινγα κε 
ηα πνζά ησλ ακνηβψλ ηνπ, σο αμησκαηηθνχ ή θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ησλ 
εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ απφ ηηο θαηεγνξίεο Α΄ έσο Ε΄. 
 
10. Απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 
εθπίπηνπλ: 

α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 52 θαη 54 έσο 58 ζην εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν κέζα ζην 
ίδην νηθνλνκηθφ έηνο. 
β) Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα 
έρεη ζέζεη ζε ηζρχ .Α.Γ.Φ. γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηφ θαη κέρξη 
ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα, 
εθφζνλ ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζην άιιν θξάηνο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο .Α.Γ.Φ.. 

Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πνζνχ απηνχ ηνπ θφξνπ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 
πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κεξίδεηαη, αλάινγα κε ηα δχν ηκήκαηα ηνπ 
εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή. 
Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη 
κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη.  
Γελ εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο 
ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη θνξνινγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 κε εμάληιεζε ηεο 
θνξνινγηθήο ηνπ ππνρξέσζεο. 
 
11. Ο θφξνο, πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή ην ππφινηπν 
πνπ απνκέλεη κεηά ηηο εθπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 
θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη 
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ 
κήλα απφ ηε Βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ κήλα, 
αληηζηνίρσο, απφ ηε Βεβαίσζε ηνπ θφξνπ.  
Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ νηθείνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) ίζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε 
θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα 
ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε Βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε δεχηεξε ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε 
ηνπ θφξνπ. Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ην κήλα Οθηψβξην ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο θαη κεηά, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ 
θφξνπ. Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο, ε νπνία πξνθχπηεη κε βάζε ηελ 
αξρηθή δήισζε ηνπ ππφρξενπ, είλαη κέρξη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ 
γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηε ζχδπγν ηνπ αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν, ηνχην ζα θαηαβιεζεί 
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ 
κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. 
Όηαλ ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη 
εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο, αλεμάξηεηα αλ βεβαηψζεθε 
ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο, παξέρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ θαη ησλ 
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ινηπψλ ζπκβεβαηνχκελσλ κε απηφλ νθεηιψλ έθπησζε ελάκηζη ηνηο εθαηφ 
(1,5%). 
Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε 
παξέρεηαη έθπησζε πνζνζηνχ ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%) ζην ζχλνιν ηεο λέαο 
νθεηιήο, εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε απφ  ηελ αξρηθή θαη ν ππφρξενο θαηέβαιε 
ηελ αξρηθή νθεηιή θαη έηπρε παξφκνηαο έθπησζεο ή θαηέβαιε κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο πνζφ ηεο αξρηθήο νθεηιήο πνπ θαιχπηεη ζε 
πνζνζηφ ελελήληα νθηψ θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (98,5%) ηεο λέαο νθεηιήο, εθφζνλ 
ην ιάζνο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο.     
          
12. ΄Οζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, ζην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην 
θιηκάθην ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζηίζεηαη ν θφξνο, ν 
νπνίνο πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαινγηθνχ ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ 
(10%). 
Ζ δηάηαμε απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα θαηνίθνπο ησλ ρσξψλ - 
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ 
ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο. 
 
13. Όζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα δελ δηθαηνχληαη ηηο κεηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνηθνη ησλ 
θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ 
Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο. 
 
14. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 
κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Δπίζεο, κε θνηλή απφθαζε 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαζνξίδνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ πνζνζηνχ 
αλαπεξίαο. Με ηηο απνθάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ νξίδεηαη επίζεο θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 
 
 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα 
εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 
πεξίπησζε, απφ 1.1.2011 θαη κεηά. Δηδηθά, γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
ε θιίκαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 
απνθηψληαη απφ 1.1.2012 θαη κεηά.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 
 

Άξζξν 39 
Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  

1. Γηα ηελ έγθαηξε αλάπηπμε θαη απξφζθνπηε ππνζηήξημε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
έθηαθησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ λφκσλ 
3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 θαη 3986/2011 επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε 
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ,  ε κεηάηαμε ππαιιήισλ απφ άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 
ή Ν.Π.Γ.Γ. ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ.  

Ζ κεηάηαμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε ή ζε ζέζε κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρνπλ, ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ 
ζπληζηψληαη απηνδηθαίσο κε ηελ απφθαζε ηεο κεηάηαμεο. 

Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ αλέξρεηαη ζε ζαξάληα 
(40).  

Οη κεηαηαζζφκελνη ππάιιεινη αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΔ πιεξνθνξηθήο ή ΣΔ 
πιεξνθνξηθήο.  

Ζ κεηάηαμε ελεξγείηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε πνπ απεπζχλεη ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ 
νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα, ηα θξηηήξηα θαη 
ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαηαζζνκέλσλ.  

Ζ κεηάηαμε γίλεηαη κε  απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.   

Ζ κεηάηαμε γίλεηαη κε ην βαζκφ θαη ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ θαηέρεη ν 
κεηαηαζζφκελνο θαη δηαηεξεί ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ 
ηεξνχζε πξηλ ηελ κεηάηαμε.  

2. α) Ωο εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2592/1998 (Α΄ 57) 
ζεσξνχληαη θαη φζνη ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην Γεκφζην ή απφ νπνηνλδήπνηε 
θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ 
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 3 ηεο Τ293/15-12-2010 απφθαζεο ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ «Αλαδηάξζξσζε θαη ζχλζεζε ζε πξνζσπηθφ ηνπ Πνιηηηθνχ 
Γξαθείνπ Πξσζππνπξγνχ» (Β’ 1985) θαη  ζηα άξζξα 28 έσο 32, 55, 56 θαη 78, 
φπσο ηζρχνπλ, ηνπ π.δ. 63/2005 «Κψδηθαο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄ 98). Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη γηα φζνπο δηνξίζηεθαλ 
ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο κεηά ηηο 5-10-2009, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ, 
κέζα ζε πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ή ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα ηε δήισζε επηινγήο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πην πάλσ δηάηαμε ηνπ λ. 2592/1998. 
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β) Ωο δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Κξάηνπο θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (Α’ 40) ζεσξνχληαη, 
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δηάηαμεο απηήο, νη ελ ελεξγεία θαη νη ζπληαμηνχρνη. 

 
3. α) H παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2882/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «3. Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αίξεηαη απηνδηθαίσο εάλ δελ ζπληειεζηεί κέζα 
ζε ελάκηζη έηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πξνζσξηλνχ θαζνξηζκνχ ηεο 
απνδεκίσζεο θαη, ζε πεξίπησζε απεπζείαο νξηζηηθνχ θαζνξηζκνχ απηήο, απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  Ζ αξκφδηα γηα ηελ θήξπμε ηεο 
απαιινηξίσζεο αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ βεβαησηηθή πξάμε γηα ηελ 
επειζνχζα απηνδίθαηε άξζε. Ζ πξάμε απηή δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
Δθφζνλ νη ζηγφκελνη ηδηνθηήηεο επηζπκνχλ ηελ δηαηήξεζε ηεο απαιινηξίσζεο 
πνπ άξζεθε απηνδίθαηα ιφγσ παξέιεπζεο ηεο σο άλσ δεθανρηάκελεο 
πξνζεζκίαο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη ππεχζπλε δήισζε πξνο ηελ 
αξρή πνπ εμέδσζε ηελ απαιινηξησηηθή απφθαζε, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο έηνπο 
απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, πεξί δηαηήξεζεο ηεο απαιινηξίσζεο θαη 
θαηαβνιήο ηεο δηθαζηηθά θαζνξηζκέλεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνδεκίσζεο. 
Αλ ην αίηεκα γίλεη δεθηφ απφ ηελ αξρή πνπ θήξπμε ηελ απαιινηξίσζε θαη 
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, δελ επηηξέπεηαη ν αλαθαζνξηζκφο 
ηεο απνδεκίσζεο, ή ε αλαδήηεζε ηφθσλ ππεξεκεξίαο.  
Οη δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη 
θαη ζε απαιινηξηψζεηο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαη έρεη επέιζεη απηνδίθαηε άξζε, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο 
δεθανρηάκελεο πξνζεζκίαο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη κπνξεί λα 
ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απαιινηξίσζεο κέρξη ηηο 31-12-2012.»  

 
β) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2882/2001 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«6. Πξηλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα (6) έμη κελψλ απφ ηελ αλάθιεζε ή ηελ άξζε 
ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο δελ επηηξέπεηαη, ρσξίο ζπλαίλεζε ηνπ 
ηδηνθηήηε, ε θήξπμε λέαο απαιινηξίσζεο ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ». 

 
γ) ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2882/2001 πξνζηίζεηαη εδάθην σο 
εμήο:  
«Αλ ε ζπδήηεζε γηα ην πξψην θαζνξηζκφ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο αθηλήηνπ 
απνξξηθζεί απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην σο απαξάδεθηε επεηδή ν ηδηνθηήηεο είλαη 
άγλσζηνο ή δελ θιεηεχζεθε λφκηκα,  ε απαιινηξίσζε  ζπληειείηαη κε ηελ 
θαηαβνιή ή  παξαθαηάζεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί δηθαζηηθά γηα 
άιια νκνεηδή αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα απαιινηξησηηθή πξάμε, εθ’ 
φζνλ ν ζηγφκελνο ηδηνθηήηεο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Αξρή πνπ είλαη 
αξκφδηα γηα ηελ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο εληφο δέθα (10) εηψλ απφ ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ θαη έρεη αλαγλσξηζζεί σο δηθαηνχρνο ηεο 
απνδεκίσζεο». 
 

4. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 281 ηεο 24/27 Οθησβξίνπ 1936 ή 
απφ άιιε εηδηθή ή γεληθή δηάηαμε έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ησλ  
ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, ησλ απνινγηζκψλ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαηαξγείηαη. Σεο παξνχζαο δηάηαμεο εμαηξνχληαη νη 
θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 
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5. ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξφεδξν, Αληηπξνέδξνπο θαη κέιε ηεο 
Κπβέξλεζεο, Τθππνπξγνχο, Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο Γεκνζίσλ 
Τπεξεζηψλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ζηνπο αηξεηνχο ησλ Ο.Σ.Α. 
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ  παξαθξαηείηαη πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο 
απνδνρέο ηνπο (ρνξεγία, απνδεκίσζε, κηζζφ, αληηκηζζία), ζε ηξεηο ηζφπνζεο 
κεληαίεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ πξψην κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηνπ παξφληνο λφκνπ.  Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ 
Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 
Βνπιήο. Σν πνζφ ηεο βνπιεπηηθήο απνδεκίσζεο πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηε 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνδίδεηαη σο έζνδν ζηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  
Οη Έιιελεο βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απνδίδνπλ ππέξ 
Γεκνζίνπ, πνζφ ίζν κε ην κεληαίν κηζζφ ηνπο. 
 

 
 
 
 

Άξζξν 40 
Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη  Δζωηεξηθώλ 
 
 
 

1. 1.Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ 57/2007 (Α΄59) 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σν Κέληξν έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη 
ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο» 
 
 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ θαη’ έηνο εηζαθηέσλ ζηελ 
Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 
άξζξνπ 17 ηνπ π.δ. 57/2007. 
 

3. ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3013/2002  (Α΄102) πξνζηίζεηαη εδάθην, 
σο αθνινχζσο: 
«Με φκνηεο απνθάζεηο θαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
επηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηνπ νηθείνπ 
Γήκνπ θαη ε ξχζκηζε δεηεκάησλ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη θάζε άιινπ 
ζρεηηθνχ κε ηε ζπγρψλεπζε ζέκαηνο.  
Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη κπνξεί λα θαηαξγνχληαη θελέο ζέζεηο ηνπ 
θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη’ εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3200/2003 ζηα ΚΔΠ πνπ 
ζπγρσλεχνληαη. 
Σν πξνζσπηθφ θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ (Γ.Τ.Π.) πνπ 
ππεξεηεί ζε ΚΔΠ πνπ ζπγρσλεχεηαη κεηαθέξεηαη απηνδίθαηα  καδί κε ηηο ζέζεηο 
πνπ θαηέρεη ζην ΚΔΠ κε ην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε. Σν ινηπφ πξνζσπηθφ 
πνπ ππεξεηεί ζην ΚΔΠ πνπ ζπγρσλεχεηαη κεηαθέξεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, είηε 
ζην ΚΔΠ ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε, είηε ζηνλ νηθείν Γήκν. Οη αλάδνρνη κε 
ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
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δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ νη ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ην 
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
κεηαθέξνληαη ζην  ΚΔΠ ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε ζην νπνίν δηαλχνπλ ηνλ 
ππφινηπν ρξφλν ηεο ζχκβαζεο.  
Ο θάζε είδνπο εμνπιηζκφο ηνπ ΚΔΠ πνπ ζπγρσλεχεηαη πεξηέξρεηαη ζην ΚΔΠ ζην 
νπνίν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε. Ζ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ 
κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζρεηηθά κε ηε 
ζπγρψλεπζε ΚΔΠ πξνβαίλεη ζηελ απνγξαθή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
κεηαθέξεηαη απφ ην ΚΔΠ πνπ ζπγρσλεχεηαη ζην ΚΔΠ ζην νπνίν γίλεηαη ε 
ζπγρψλεπζε.  
Οη εθθξεκείο ππνζέζεηο ηνπ ΚΔΠ πνπ ζπγρσλεχεηαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ΚΔΠ 
ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε. Απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ΚΔΠ πνπ 
ζπγρσλεχεηαη κεηαθέξνληαη ζην ΚΔΠ ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε.» 

 
4. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/1994 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 206), 
πξνζηίζεηαη επηπιένλ εδάθην θαη ε παξάγξαθνο αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: 
«2. Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ: 
α) γηα θάιπςε δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ή γξακκαηεηαθήο εμππεξέηεζεο ηνπ θνξέα, 
β) εθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ή θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ 
εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ πξνβιέπνληαη νξγαληθέο ζέζεηο 
εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε απηέο γηα ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε ζχκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα. 
Δηδηθά γηα ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ,  ε ηζρχο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ άξρεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.» 
 

5. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο 
πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 234) θαηαξγείηαη. 

 

6. Σν άξζξν 209 ηνπ λ.3584/2007 (ΦΔΚ Α΄143), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Άξζξν 209 

Πξνζσπηθφ γηα εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία 

1. Γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία απφ δήκνπο,  
ζπλδέζκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, επηηξέπεηαη ε 
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλερνχο ή δηαθεθνκκέλεο απαζρφιεζεο, 
θαηά εκέξα, εβδνκάδα ή κήλα θαη έσο 135 εκέξεο εηεζίσο, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε ή ηελ 
εηζήγεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ π.δ. 609/1985 (ΦΔΚ Α΄170), φπσο ηζρχεη, 
εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη απφ απηή, κε εηδηθή αηηηνινγία, φηη δελ επαξθεί ην 
πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

2. Ζ πξφζιεςε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 
ζπλδέζκνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Π.Τ.. 33/2006 (ΦΔΚ Α` 280), φπσο 
ηζρχεη. 

3. Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ γίλεηαη, κεηά απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ 
δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ζπλδέζκνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ 
πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία (ΚΠΑ2)  ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 
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Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν δήκνο ή ν 
ζχλδεζκνο ή ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ απηνχ , βάζεη Κπιηφκελνπ 
Πίλαθα Καηάηαμεο, αλά εηδηθφηεηα πνπ ηεξεί ην ΚΠΑ2 ηνπ Οξγαληζκνχ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

4. Οη άλεξγνη θαηαηάζζνληαη αλά εηδηθφηεηα ζε Κπιηφκελνπο Πίλαθεο Καηάηαμεο 
εηήζηαο δηάξθεηαο κε βάζε ηα εμήο ηδίσο θξηηήξηα α) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο φπσο απνηππψλεηαη ζηα κεηξψα 
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, β) ηελ ειηθία, κε πξφβιεςε γηα απμεκέλε κνξηνδφηεζε ζε 
λένπο έσο 29 εηψλ θαη αλέξγνπο άλσ ησλ55 εηψλ, γ) ηελ νηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε θαη δ) ηελ αλεξγία ηνπ/ηεο ζπδχγνπ.  

5. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο 
Πξνζσπηθνχ, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο έθδνζεο ηεο δεκφζηαο 
πξφζθιεζεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα, ν ηξφπνο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ αλέξγσλ γηα πιήξσζε ησλ αηηνχκελσλ ζέζεσλ 
αλά εηδηθφηεηα απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ.1 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ,  ν 
ηξφπνο ζχληαμεο ησλ Πηλάθσλ, ε κνξηνδφηεζε θαζελφο απφ ηα θξηηήξηα ηνπ 
εδ.α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αλέξγσλ ζηνπο Πίλαθεο, 
ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ Πηλάθσλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη θάζε 
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.  

6. Οη Πίλαθεο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπο εγθξίλνληαη απφ ην 
ΑΔΠ θαη αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ ΑΔΠ θαη ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ.  

7. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έλζηαζεο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ πξνο ην Α..Δ.Π., πνπ αξρίδεη απφ 
ηελ επφκελε ηεο θαηαρψξηζεο ηνπο ζηνπο  δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Οη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη 
ζηελ πξφζθιεζε. 

8. Κάζε ππνςήθηνο κε ηελ αίηεζή ηνπ δειψλεη ππνρξεσηηθψο ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, 
ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα πνπ δηαζέηεη θαη απνδεηθλχεη θαζψο θαη κέρξη ηξεηο 
(3) θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο.,  θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, ζηνπο 
νπνίνπο επηζπκεί λα πξνζιεθζεί. 

9. Γηα ηελ πξφζιεςε ζε έξγα απηεπηζηαζίαο ελφο δήκνπ πξνηάζζνληαη νη άλεξγνη, 
νη νπνίνη δειψλνπλ ηνλ νηθείν δήκν σο 1ε πξνηίκεζε, έπνληαη νη άλεξγνη πνπ 
ηνλ δειψλνπλ σο 2ε πξνηίκεζε θαη αθνινπζνχλ εθείλνη πνπ ηνλ δειψλνπλ σο 
3ε πξνηίκεζε. 

10. Γηθαίσκα πξφζιεςεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
έρνπλ κφλνλ φζνη ππνςήθηνη έρνπλ εληαρζεί ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Δηήζην 
Κπιηφκελν Πίλαθα Καηάηαμεο Αλέξγσλ  θαη κφλνλ εθφζνλ δηαηεξνχλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ θαηά ηελ πξφζιεςε θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ηηο 135 
εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο. 

11. Ζ απαζρφιεζε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζε έξγα ή θαζήθνληα άζρεηα κε ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν πξνζιήθζεθε ή μέλα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ή 
ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ηα πξνζφληα πξφζιεςεο αλά εηδηθφηεηα, απαγνξεχεηαη. 
Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ απφ έξγν ζε άιιν έξγν δελ επηηξέπεηαη. 

12. Οη δαπάλεο γηα ηηο ακνηβέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ θαη νη ζρεηηθέο 
εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαηαβάιινληαη απφ ηηο δηαηηζέκελεο γηα ην έξγν 
πηζηψζεηο. 

13. Σν πξνζσπηθφ απηφ απνιχεηαη απηνδηθαίσο κφιηο πεξαησζεί ην έξγν ή ιήμεη ν 
ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ, ρσξίο θακία απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία 
απηή θαη ρσξίο δηαπηζησηηθή πξάμε. ε πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο 
απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην απηφ έξγν δελ είλαη ζπλερείο, ζπλάπηνληαη 
ζπκβάζεηο αληίζηνηρεο κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απαζρφιεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ απηνχ. ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πξν ηεο 
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ζπκπιεξψζεσο ησλ 135 εκεξψλ εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν 
άλεξγνο παξακέλεη κε ηα ίδηα αξρηθά θξηηήξηα ζηνλ ηζρχνληα Κπιηφκελν Πίλαθα 
Καηάηαμεο θαη δχλαηαη λα απαζρνιεζεί ζε έξγν δήκνπ, ζπλδέζκνπ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηεο αξρηθήο επηινγήο ηνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 135 εκεξψλ .    

14. Σα αξκφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ φξγαλα παχνπλ λα θαηαβάιινπλ 
απνδνρέο ζε πξνζσπηθφ, πνπ δηαηεξείηαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, άιισο ηα θαηαβαιιφκελα πνζά θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο 
ηνπο. 

15. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηε ζχλαςε θαη ηελ εμέιημε 
ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο επζχλεηαη ν  δήκαξρνο ή 
ν πξφεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ,  ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ 
θαηαινγίδνληαη θαη ηα πνζά πνπ θαηέβαιιε παξαλφκσο.  

16. Με Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 
Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ, κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο γηα ηελ 
ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
παξφλ άξζξν, είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη κε επηρνξήγεζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Με 
ηελ ίδηα ή φκνηα Απφθαζε θαηαξηίδνληαη εηδηθά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή κε 
πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη 
ε σο άλσ επηρνξήγεζε. Με αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3833/10 
(ΦΔΚ Α΄40) ή κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ.69 ηνπ λ.3996/2011 (ΦΔΚ 
Α΄170) ν ΟΑΔΓ κπνξεί λα επηδνηεί κέρξη θαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) γηα 
πξνζιακβαλφκελνπο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο. Ζ εθαξκνγή ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζπκπιεξσκαηηθά.»  
 

7. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 (Α΄ 267) 
αληηθαζίζηαηαη κε δχν εδάθηα σο εμήο:  
 

«Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο αζθεί θαζήθνληα ελδηάκεζνπ 
θνξέα δηαρείξηζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4, ζηα Δπηρεηξεζηαθά 
Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη ζην 
Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ απφθαζε γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ ή ηελ 
αλάθιεζε απηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8, εθδίδεηαη απφ 
ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ.». 

 
 

 
 
 

Άξζξν 41 
Έλαξμε Ιζρύνο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 
 
 


