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ΘΕΜΑ: «Νζο κεςμικό πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα-

Διακεςιμότθτα και αργία - κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ» 

 

ασ γνωςτοποιοφμε ότι με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Η του άρκρου πρϊτου του 

ν.4093/2012 «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016. 

Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου 

Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016» ειςάγονται ρυκμίςεισ οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθ 

διεφρυνςθ  των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ του προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα,  με 

γνϊμονα τθν κάλυψθ των πολλαπλϊν και ιδιαίτερων αναγκϊν των υπθρεςιϊν  ςε 

προςωπικό και τθν εξάλειψθ ανορκολογικϊν καταςτάςεων. 
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Οι νζεσ ρυκμίςεισ αναμορφϊνουν κεςμοφσ του ιςχφοντοσ Τπαλλθλικοφ Κϊδικα και του 

Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων. Ειδικότερα: 

- Ειςάγεται ζνα νζο, ευζλικτο και λειτουργικό πλαίςιο κινθτικότθτασ,  το οποίο 

διευκολφνει τθ μετακίνθςθ προςωπικοφ ςε όλο το εφροσ του δθμόςιου τομζα, με 

ςκοπό τθν κάλυψθ των μεταβαλλόμενων αναγκϊν των υπθρεςιϊν και τθν 

αξιοποίθςθ του προςωπικοφ με βάςθ τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα του.  

- Εκςυγχρονίηεται ο κεςμόσ τθσ διακεςιμότθτασ,  ο οποίοσ πλζον παρζχει ευρφτερεσ 

δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του προςωπικοφ που υπθρετοφςε ςε  κζςεισ που 

καταργοφνται. Σο προςωπικό αυτό μπορεί να μετατάςςεται, να μεταφζρεται ι να 

μετακινείται προςωρινά ι να υπάγεται ςε προγράμματα επανεκπαίδευςθσ ι 

επανακατάρτιςθσ  

- Ενιςχφεται ο κεςμόσ τθσ αργίασ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άμεςθ απομάκρυνςθ από 

τθν υπθρεςία όςων υπαλλιλων διϊκονται ι τιμωροφνται για ςοβαρά ποινικά ι 

πεικαρχικά παραπτϊματα και να προςτατεφεται το ςυμφζρον και το κφροσ τθσ 

υπθρεςίασ. Παράλλθλα, διευρφνεται θ προςταςία του υπαλλιλου που τίκεται ςε 

αργία.   

- Καταργοφνται οριςμζνεσ κζςεισ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςε κλάδουσ και 

ειδικότθτεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  οι οποίεσ κρίνεται ότι δεν 

ανταποκρίνονται ςτισ λειτουργικζσ  ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων φορζων. Οι  

υπάλλθλοι  που υπθρετοφν ςε κζςεισ που καταργοφνται μποροφν να αξιοποιθκοφν 

ςε άλλουσ φορείσ,  όπου και παρουςιάηονται ελλείψεισ ςε προςωπικό.  

 

Αναλυτικά  : 

Α. Μετάταξθ – Μεταφορά Ρροςωπικοφ 

Με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η.1 του άρκρου πρϊτου προβλζπεται ζνα νζο πλαίςιο 

κινθτικότθτασ,  μζςω υποχρεωτικϊν μετατάξεων – μεταφορϊν προςωπικοφ,  ωσ  

μθχανιςμόσ  για τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα και 

παράλλθλα για τθν κάλυψθ των διαφορετικϊν κατά φορζα ι υπθρεςία αναγκϊν και τθν 

εξάλειψθ ανορκολογικϊν καταςτάςεων. υγκεκριμζνα, προβλζπεται: 

α) θ μετάταξθ μόνιμων πολιτικϊν υπαλλιλων και υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου που υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ, κεντρικζσ και περιφερειακζσ, του 

Δθμοςίου, των ανεξάρτθτων αρχϊν, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) 

και των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, ςε 

άλλεσ υπθρεςίεσ, κεντρικζσ και περιφερειακζσ, του Δθμοςίου των ανεξάρτθτων αρχϊν, των 

ν.π.δ.δ. και των ΟΣΑ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ.  
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β) θ μεταφορά υπαλλιλων των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (ν.π.ι.δ.) που 

ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα ςε άλλεσ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ανεξάρτθτων αρχϊν, 

ν.π.δ.δ. και Ο.Σ.Α πρϊτου και δεφτερου βακμοφ. 

 

Οι ανωτζρω υποχρεωτικζσ μετατάξεισ, οι οποίεσ ιςχφουν παράλλθλα με τισ εκελοφςιεσ 

μετατάξεισ, διενεργοφνται για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν,  ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ 

που οι ανάγκεσ αυτζσ προκφπτουν λόγω μεταβολισ των αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν και 

των ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τουσ, ι όταν διαπιςτϊνεται, μετά τθ διενζργεια αξιολόγθςθσ  

πλεονάηον προςωπικό,  ι για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Για 

τουσ ίδιουσ λόγουσ το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου 

μπορεί να μεταφζρεται ςε ν.π.ι.δ. του δθμόςιου τομζα. 

 

Για τθν εφαρμογι τθσ υποπαραγράφου Η.1, ωσ δθμόςιοσ τομζασ νοείται αυτόσ που ζχει 

οριοκετθκεί με το άρκρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπωσ ίςχυε πριν τθ κζςθ ςε ιςχφ του 

άρκρου 51 του ν. 1892/1990, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των φορζων που 

απαρικμοφνται ειδικότερα ςτο άρκρο 14 παρ. 1 και 2 του ν. 2190/1994 , όπωσ ιςχφει μετά 

τθν αντικατάςταςι του με το άρκρο 1 του ν. 3812/2009. 

 

Δεν καταλαμβάνονται από τισ ανωτζρω διατάξεισ τα νομικά πρόςωπα του Κεφαλαίου Βϋ, 

όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ.5 του άρκρου 1 του ν. 3429/2005. 

 

Διαδικαςία Μετατάξεων -Μεταφορϊν : 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ απαιτείται να πραγματοποιθκοφν οι κάτωκι 

ενζργειεσ: 

Α) Αίτθμα οικείου Τπουργοφ ι οργάνων Διοίκθςθσ : 

Ο οικείοσ Τπουργόσ ι τα όργανα Διοίκθςθσ των φορζων τθσ περ.1 τθσ υποπαραγράφου Η.1 

που ζχουν ανάγκθ ενίςχυςθσ ςε προςωπικό, ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ τριμινου 

μπορεί να υποβάλουν ςτο Σριμελζσ υμβοφλιο του άρκρου 5 παρ.3 του ν.4024/2011, το 

οποίο εδρεφει και λειτουργεί ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ειδικά αιτιολογθμζνο αίτθμα ωσ προσ τισ ανάγκεσ του φορζα ςε 

προςωπικό, τον αρικμό του απαιτοφμενου προςωπικοφ κατά κλάδουσ, κατθγορίεσ και 

ειδικότθτεσ, τα τυπικά προςόντα που απαιτείται να κατζχουν οι υπάλλθλοι που μπορεί να 

διατίκενται προσ μετακίνθςθ, ςφμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει και τισ οργανικζσ 

διατάξεισ του φορζα,   κακϊσ και τουσ λόγουσ για  τουσ οποίουσ προζκυψαν οι ςχετικζσ 

ανάγκεσ. 
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Ειδικά κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του νόμου και μζχρι 31-12-2012 το ςχετικό αίτθμα 

μπορεί να υποβάλλεται οποτεδιποτε.  

 

Β) Αξιολόγθςθ  αιτιματοσ από το Σριμελζσ υμβοφλιο του άρκρου 5 παρ.3 του. 

Ν.4024/2011: 

Σο Σριμελζσ υμβοφλιο του άρκρου 5 παρ . 3 του ν.4024/2011 εκδίδει αιτιολογθμζνθ 

γνϊμθ,  μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν,  λαμβάνοντασ υπόψθ:  α) τισ 

υφιςτάμενεσ ανάγκεσ ςε προςωπικό των αιτοφντων φορζων και  β) τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ 

διάκεςι του, ιδίωσ  τα ςχετικά με το προςωπικό που ζχει τεκεί ςε διακεςιμότθτα λόγω 

κατάργθςθσ κζςεων κλάδων ι ειδικοτιτων φορζων   από τα οποία προκφπτει ότι υπάρχει 

δυνατότθτα να μετακινθκεί είτε από τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταργικθκαν κζςεισ είτε  

από άλλουσ  φορείσ, αρικμόσ προςωπικοφ, χωρίσ αυτό  να επθρεάηει τθ γενικότερθ 

λειτουργία τουσ.   

 

Γ) Ζκδοςθ Ανακοίνωςθσ: 

Ακολοφκωσ,  ο Τπουργόσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

εκδίδει  ςχετικι ανακοίνωςθ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και 

αναρτάται ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ et.diavgeia.gov.gr και www.ydmed.gov.gr. Με τθν 

ανακοίνωςθ αυτι κακορίηονται τα τυπικά προςόντα  των υπαλλιλων που απαιτοφνται για 

τουσ κλάδουσ ι τισ ειδικότθτεσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να μεταταχκοφν ι να 

μεταφερκοφν, ςφμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει  και τισ οργανικζσ διατάξεισ του 

φορζα  υποδοχισ. Θ ανακοίνωςθ αυτι αποςτζλλεται αυκθμερόν με τθ δθμοςίευςι τθσ 

ςτουσ φορείσ προζλευςθσ και υποδοχισ των υπαλλιλων. Με τθν εν λόγω ανακοίνωςθ 

ορίηεται αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ δθμοςίευςι τθσ για τθν 

υποβολι δθλϊςεων των υπαλλιλων των φορζων προζλευςθσ που ενδιαφζρονται να 

μεταταχκοφν ι να μεταφερκοφν. 

 

Δ) Δθμοςιοποίθςθ ανακοίνωςθσ : 

Με ευκφνθ του προϊςταμζνου τθσ οικείασ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ, θ 

προαναφερόμενθ ανακοίνωςθ αναρτάται αμελλθτί τόςο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων κάκε 

φορζα όςο και ςτο δικτυακό τόπο τθσ κάκε υπθρεςίασ  και αντίγραφό τθσ αποςτζλλεται ςε 

όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ, όπου υπθρετοφν υπάλλθλοι του φορζα. Για τισ ενζργειεσ 

αυτζσ ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό.  

 

Εφιςτάται  εν προκειμζνω θ προςοχι ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ  

για τθν ανάγκθ άμεςων ενεργειϊν τουσ  προσ ενθμζρωςθ όλων των υπαλλιλων του φορζα 
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τουσ,   δεδομζνου ότι  οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ προβλζπουν αποκλειςτικι προκεςμία  για τθν 

υποβολι  δθλϊςεων  εκ μζρουσ των ενδιαφερομζνων υπαλλιλων . 

 

Ε) Τποβολι  δθλϊςεων των ενδιαφερομζνων υπαλλιλων : 

Μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν,  από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

ανακοίνωςθσ τθσ απόφαςθσ του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ ςτθν ΕτΚ,  οι υπάλλθλοι οι οποίοι επικυμοφν να μεταταχκοφν ι  

μεταφερκοφν υποβάλλουν ςτθν οικεία υπθρεςία  Προςωπικοφ - Διοικθτικοφ ςχετικι 

διλωςθ. τθ διλωςθ αυτι   αναφζρεται υποχρεωτικά  εάν ο υπάλλθλοσ αποδζχεται ι όχι  

να μεταταχκεί ι μεταφερκεί ςε κλάδο κατϊτερθσ κατθγορίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, αντίςτοιχθ διλωςθ δφνανται να 

υποβάλλουν και οι υπάλλθλοι των φορζων προζλευςθσ οι οποίοι ζχουν τεκεί ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ. 

 

Σ) Ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ : 

α) Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία των είκοςι (20)  θμερϊν, οι οικείεσ υπθρεςίεσ προςωπικοφ – 

διοικθτικοφ  καταρτίηουν   πίνακα,  ςτον οποίο περιλαμβάνονται όςοι  υπάλλθλοι διακζτουν 

τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα για μετάταξθ ι μεταφορά, ςφμφωνα με το π.δ. 50/2001 

όπωσ ιςχφει και τισ οργανικζσ διατάξεισ του φορζα  υποδοχισ, ανεξάρτθτα από το εάν 

ζχουν υποβάλει ςχετικι διλωςθ. τον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται και οι υπάλλθλοι που 

βρίςκονται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ λόγω κατάργθςθσ των κζςεϊν τουσ, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτθ διάταξθ τθσ υποπαραγράφου Η.4 του άρκρου πρϊτου  του ν. 

4093/2012. 

 

Ο εν λόγω πίνακασ κοινοποιείται ςτο οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο του φορζα 

προζλευςθσ, εφόςον υπάρχει, εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν, 

προκειμζνου να γνωμοδοτιςει. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ μετάταξθσ δικαςτικϊν 

υπαλλιλων θ  κατά τα ανωτζρω γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου απαιτείται να είναι 

ςφμφωνθ. Διευκρινίηεται, επίςθσ, ότι ςτισ περιπτϊςεισ φορζων για τουσ οποίουσ δεν 

προβλζπεται θ ςφςταςθ υπθρεςιακοφ  ςυμβουλίου,  αρμόδιο όργανο είναι το Διοικθτικό 

υμβοφλιο ι το μονομελζσ όργανο Διοίκθςθσ. 

 

β) Σο οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο,  μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

περιζλευςθ ςε αυτό του ανωτζρω πίνακα,  κακορίηει τθ ςειρά προτεραιότθτασ των 

υπαλλιλων που μπορεί να διατίκενται προσ μετάταξθ ι μεταφορά,  λαμβάνοντασ υπόψθ:  

τα τυπικά και ουςιαςτικά τουσ προςόντα, τθν καταλλθλότθτά τουσ για τισ κζςεισ ςτισ οποίεσ 
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κα μεταταχκοφν ι μεταφερκοφν, τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, τα βιοτικά τουσ 

ςυμφζροντα και τθν τυχόν εκδθλωκείςα προτίμθςι τουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ μθ τιρθςθ 

τθσ ωσ άνω δεκαπενκιμερθσ προκεςμίασ από τα μζλθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου  

ςυνιςτά  πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται  πεικαρχικι ποινι τουλάχιςτον 

του υποβιβαςμοφ.  

 

γ) Μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ δεκαπενκιμερθσ προκεςμίασ οι πίνακεσ που 

καταρτίςτθκαν από τισ οικείεσ υπθρεςίεσ Διοικθτικοφ-Προςωπικοφ των φορζων 

προζλευςθσ, μαηί με τισ δθλϊςεισ των υπαλλιλων και τισ γνωμοδοτιςεισ των οικείων 

υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων διαβιβάηονται ςτο Σριμελζσ υμβοφλιο του άρκρου 5 παρ.3 του 

ν 4024/2011, το οποίο και γνωμοδοτεί εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ για τον αρικμό των 

προσ μετάταξθ υπαλλιλων από κάκε φορζα προζλευςθσ και τθ ςειρά προτεραιότθτάσ τουσ, 

με βάςθ το ςυμφζρον και τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ προζλευςθσ και υποδοχισ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ προθγοφνται οι υπάλλθλοι που ζχουν τεκεί ςε 

διακεςιμότθτα λόγω κατάργθςθσ των κζςεων τουσ . 

 

Οι κατά τα ανωτζρω μεταταςςόμενοι ι μεταφερόμενοι υπάλλθλοι απαιτείται να κατζχουν 

τα τυπικά προςόντα του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ ςτουσ οποίουσ μετατάςςονται ι 

μεταφζρονται, ςφμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει και τισ οργανικζσ διατάξεισ του 

φορζα  υποδοχισ. Θ μετάταξθ ι μεταφορά προςωπικοφ μπορεί να διενεργείται ςε 

υφιςτάμενεσ κενζσ  κζςεισ, και αν  δεν υπάρχουν,  ςε κζςεισ που ςυςτινονται  με τθν πράξθ 

μετάταξθσ ι μεταφοράσ με ταυτόχρονθ δζςμευςθ ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ ίςου 

αρικμοφ κζςεων μόνιμου ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου  των 

φορζων υποδοχισ, εφόςον υπάρχουν. Οι υπάλλθλοι μπορεί να μεταταχκοφν ι 

μεταφερκοφν και ςε κζςεισ ςυναφϊν ι παρεμφερϊν κλάδων τθσ ίδιασ ι ανϊτερθσ 

κατθγορίασ εφόςον κατζχουν τα τυπικά προςόντα του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ που 

μετατάςςονται ι μεταφζρονται, ςφμφωνα με το π.δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει και τισ οργανικζσ 

διατάξεισ του φορζα  υποδοχισ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςε καμία περίπτωςθ θ μετάταξθ ι μεταφορά υπαλλιλων  δεν κίγει 

οποιοδιποτε εργαςιακό τουσ δικαίωμα,  κακόςον δεν μεταβάλλεται θ υφιςτάμενθ νομικι 

φφςθ τθσ υπθρεςιακισ τουσ ςχζςθσ, αλλά οφτε και  θ ςχζςθ αςφάλιςθσ αυτϊν.  

 

Εφιςτάται, τζλοσ, η προςοχή ςτισ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τισ οποίεσ ςυνεπάγεται η μη εμφάνιςη 

του υπαλλήλου ςτη θζςη ςτην οποία μετατάχθηκε ή μεταφζρθηκε. 
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Β. Διακεςιμότθτα 

Με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η.2 του άρκρου πρϊτου του ιδίου ωσ άνω νόμου, 

προβλζπεται ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου κεςμοφ τθσ διακεςιμότθτασ υπαλλιλων λόγω 

κατάργθςθσ των κζςεων που κατζχουν. Θ διακεςιμότθτα υπθρετεί  το κεςμό τθσ 

κινθτικότθτασ και αποβλζπει ςτθ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ του προςωπικοφ. 

υγκεκριμζνα,   με τισ διατάξεισ του άρκρου 154  του ιςχφοντοσ Τπαλλθλικοφ Κϊδικα και 

του άρκρου 158 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων 

προβλζπεται ότι οι υπάλλθλοι των οποίων οι κζςεισ καταργοφνται τίκενται ςε 

διακεςιμότθτα, θ οποία διαρκεί (1) ζτοσ.  Αν καταργθκοφν οριςμζνεσ μόνο κζςεισ του ίδιου 

κλάδου  τίκενται ςε διακεςιμότθτα οι υπάλλθλοι που ςυγκεντρϊνουν τα λιγότερα 

ουςιαςτικά  προςόντα φςτερα από απόφαςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 

 

Οι υπάλλθλοι αυτοί μπορεί κατά τθ διάρκεια τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ :   

α) Να μετατάςςονται εκουςίωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ (άρκρο 154 παρ. 4 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, άρκρο 158 παρ. 4 Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν 

Τπαλλιλων), υπό τθν αυτονόθτθ προχπόκεςθ ότι υφίςτανται κενζσ οργανικζσ κζςεισ. 

β) Να μετατάςςονται υποχρεωτικά ι να μεταφζρονται, με μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ τουσ 

ςχζςθσ ςε ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, κατά τθ διαδικαςία τθσ  

υποπαραγράφου Η.1,  για το ςυμφζρον και τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδίωσ για τθν 

καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Με τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ μετάταξθσ ι 

μεταφοράσ και μεταβολισ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ αίρεται αυτοδίκαια το κακεςτϊσ τθσ 

διακεςιμότθτασ. 

γ) Να τοποκετοφνται  για τθν κάλυψθ προςωρινϊν αναγκϊν ςε οποιαδιποτε υπθρεςία του 

Δθμοςίου, ν.π.δ.δ., Ο.Σ.Α. ι οποιουδιποτε φορζα του δθμόςιου τομζα με τθ διαδικαςία 

του άρκρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ τθσ περίπτωςθσ 

αυτισ εκδίδονται από τον Τπουργό Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. Με τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ και για όςο χρόνο 

διαρκεί αυτι, αναςτζλλεται το κακεςτϊσ τθσ διακεςιμότθτασ για όλεσ τισ ςυνζπειεσ 

(μιςκολογικζσ κ.λπ.). ε περίπτωςθ μθ εμφάνιςθσ του υπαλλιλου εφαρμόηεται αναλόγωσ θ 

διάταξθ τθσ περίπτωςθσ 5  τθσ υποπαραγράφου Η.1. 

δ)Να υπάγονται ςε ειδικά προγράμματα επαγγελματικισ επανεκπαίδευςθσ ι 

επανακατάρτιςθσ. 

Οι ανωτζρω διατάξεισ εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου κακϊσ και ςτουσ υπαλλιλουσ των φορζων τθσ 

υποπαραγράφου Η.1.1.β  οι κζςεισ των οποίων καταργοφνται.  
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Διευκρινίηεται ότι από τθ νζα ρφκμιςθ του κακεςτϊτοσ τθσ διακεςιμότθτασ λόγω 

κατάργθςθσ κζςεων καταλαμβάνεται  πλζον και το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, για το οποίο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ μζχρι ςιμερα 

ρυκμίςεισ του π.δ. 410/1988, θ κατάργθςθ τθσ κζςθσ ςυνεπαγόταν τθν αυτοδίκαιθ λφςθ 

τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του. 

 

Γ. Αργία ςτο πλαίςιο τθσ Ρεικαρχικισ και Ροινικισ Διαδικαςίασ.  

Με τισ διατάξεισ των περ.1 και2 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του άρκρου πρϊτου του 

ν.4093/2012 αντικακίςτανται τα άρκρα 103 και 104 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων 

Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. (Τπαλλθλικόσ Κϊδικασ, ν. 

3528/2007), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο πρϊτο του ν. 4057/2012.  

 

Mε τισ διατάξεισ των   περ.3 και .4 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του ίδιου άρκρου του παρόντοσ 

νόμου αντικακίςτανται τα άρκρα 107 και 108 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και 

Κοινοτικϊν Τπαλλιλων (ν. 3584/2007).  

 

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  περ.5 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του ίδιου άρκρου 

του παρόντοσ νόμου  για τθν εφαρμογι των άρκρων 88 και 89 του Κϊδικα Δικαςτικϊν 

Τπαλλιλων (ν. 2812/2000), ωσ λόγοι κζςεωσ του υπαλλιλου ςε αυτοδίκαιθ ι δυνθτικι 

αργία νοοφνται αντίςτοιχα αυτοί που αναφζρονται ςτα άρκρα 103 παρ. 1 και 104 παρ. 1 

του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ αντικακίςτανται με τισ  περιπτϊςεισ 1 και 2 τθσ 

υποπαραγράφου Η.3 του ίδιου άρκρου   του ν.4093/2012. 

 

Σζλοσ, οι ειςαγόμενεσ ρυκμίςεισ, με τθν επιφφλαξθ τυχόν αυςτθρότερων διατάξεων,  

επεκτείνονται και εφαρμόηονται αναλόγωσ, ωσ προσ τισ ουςιαςτικζσ  προχποκζςεισ και 

ςυνζπειεσ,  ςε ολόκλθρο το δθμόςιο τομζα και ςε όλεσ τισ πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ που 

διζπουν το κάκε φφςεωσ και με οποιαδιποτε υπθρεςιακι ςχζςθ δθμοςίου δικαίου ι ςχζςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου προςωπικό του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ είχε οριοκετθκεί 

με το άρκρο 1 παρ.6 του ν.1256/1982 πριν τθ κζςθ ςε ιςχφ του άρκρου 51δ του 

ν.1892/1990, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των φορζων που απαρικμοφνται ειδικότερα ςτο 

άρκρο 14 παρ.1 και 2 του ν.2190/1994 , όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι του με το 

άρκρο 1 του ν.3812/2009 (εδάφιο βϋ περ.6 υποπαρ. Η.3). 

 

1. Αυτοδίκαιθ αργία 

Με τθ  διάταξθ τθσ   περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του άρκρου πρϊτου του 

παρόντοσ νόμου διευρφνονται οι περιπτϊςεισ υπό τθ ςυνδρομι των οποίων οι υπάλλθλοι 
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τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία,  ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άμεςθ απομάκρυνςθ όςων 

διϊκονται ι τιμωροφνται για ςοβαρά ποινικά αδικιματα και πεικαρχικά παραπτϊματα. Η 

διάταξθ καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου ςτθν 

ΕτΚ (περ. 7 τθσ υποπαρ. Η.3) υποκζςεισ, υπό τθν αυτονόθτθ προχπόκεςθ τθσ μθ 

ςυμπλθρϊςεωσ του χρόνου παραγραφισ. υνεπϊσ, από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ  

του ν.4093/2012 τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία: 

α) οι υπάλλθλοι που ςτερικθκαν τθν προςωπικι τουσ ελευκερία φςτερα από πρωτοβάκμια 

ι δευτεροβάκμια απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου ι ζνταλμα προςωρινισ κράτθςθσ,   

β) οι υπάλλθλοι κατά των οποίων εκδόκθκε ζνταλμα προςωρινισ κράτθςθσ και  ςτθ 

ςυνζχεια ιρκθ θ προςωρινι κράτθςθ ι αντικαταςτάκθκε με περιοριςτικοφσ όρουσ, 

γ) οι υπάλλθλοι οι οποίοι παραπζμφκθκαν  αμετάκλθτα ενϊπιον του αρμοδίου 

δικαςτθρίου για κακοφργθμα ι για τα πλθμμελιματα τθσ κλοπισ, υπεξαίρεςθσ (κοινισ και 

ςτθν υπθρεςία), απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, δωροδοκίασ, καταπίεςθσ, απιςτίασ 

περί τθν υπθρεςία, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθ γενετιςιασ ελευκερίασ ι 

για ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,  

δ) οι υπάλλθλοι ςτουσ οποίουσ επιβλικθκε θ πεικαρχικι ποινι τθσ οριςτικισ ι τθσ 

προςωρινισ παφςθσ,  

ε) οι υπάλλθλοι οι οποίοι ζχουν παραπεμφκεί ςτο αρμόδιο πεικαρχικό ςυμβοφλιο για τα 

παραπτϊματα των περιπτϊςεων α’, γ’, δ’, ε’, κ’, ι’, ιδ’, ιθ’, κγ’, κδ’, κη’ και κκ’ του άρκρου 

107 του ν. 3528/2007,  όπωσ ιςχφει,  ι αντίςτοιχα παραπτϊματα του ίδιου άρκρου, όπωσ 

ίςχυε πριν τθν αντικατάςταςι του με το άρκρο δεφτερο του ν. 4057/2012, ι αντίςτοιχα 

παραπτϊματα του προϊςχφοντοσ Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 2683/1999).  

 

Για τη διευκόλυνςη των υπηρεςιών επιςυνάπτεται, ωσ Παράρτημα Ι, κατάλογοσ με τα 

πειθαρχικά παραπτώματα τησ περ. (ε), ςτην ακριβή νομοτεχνική διατφπωςη των διατάξεων  

του άρθρου δεφτερου του ν. 4057/2012, του άρθρου  107 του  ν. 3528/2007, όπωσ ίςχυε 

πριν την αντικατάςταςη του ε με το άρθρο δεφτερο του ν.  4057/2012 και του άρθρου  107 

ν. 2683/1999. 

 

Τπάλλθλοσ ο οποίοσ τζκθκε ςε αργία ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ γϋ,τθσ παρ. 1 του άρκρου 103 

του ν.3528/2007, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν περ.1 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του άρκρου 

πρϊτου του παρόντοσ νόμου, αςκεί εκ νζου τα κακικοντα του αν ακωωκεί με τελεςίδικθ 

δικαςτικι απόφαςθ. Θ αργία τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ ιδίασ παραγράφου του ίδιου άρκρου 

και νόμου, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν περ. 1 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του άρκρου 

πρϊτου του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ ςτον υπάλλθλο τθσ πεικαρχικισ 

απόφαςθσ και λιγει με τθν ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ ι 
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προςωρινισ παφςθσ που του επιβλικθκε ι με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ςε δεφτερο βακμό ι 

δικαςτικισ απόφαςθσ που είτε απαλλάςςει τον υπάλλθλο από τθν πεικαρχικι ευκφνθ είτε 

του επιβάλλει ποινι διαφορετικι από τθν οριςτικι ι προςωρινι παφςθ. Θ αργία τθσ 

περίπτωςθσ εϋ τθσ ιδίασ παραγράφου του ίδιου άρκρου και νόμου, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν περ. 1 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του άρκρου πρϊτου του παρόντοσ νόμου αρχίηει από 

τθν κοινοποίθςθ ςτον υπάλλθλο του παραπεμπτθρίου εγγράφου και λιγει με τθν ζκδοςθ 

πρωτοβάκμιασ πεικαρχικισ απόφαςθσ που τον απαλλάςςει ι του επιβάλλει ποινι 

διαφορετικι από τθν οριςτικι ι προςωρινι παφςθ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι υπάλλθλοσ που υπάγεται ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ τελεί 

αυτοδικαίωσ ςε κακεςτϊσ αργίασ. Συνεπϊσ, θ διαπιςτωτικι  πράξθ κζςθσ ςε αργία, που  

εκδίδεται αμελλθτί από το αρμόδιο για διοριςμό του υπαλλιλου όργανο, ανατρζχει ςτο 

χρόνο που ςυντελζςτθκαν  οι προχποκζςεισ επιβολισ τθσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο.  

 

Με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 103 του ν. 3528/2007, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 

περ.1 τθσ υποπαραγράφου Η.3 του άρκρου πρϊτου του παρόντοσ νόμου προβλζπεται θ 

δυνατότθτα αναςτολισ τθσ αυτοδίκαιθσ αργίασ, υπό προχποκζςεισ. Με τθ διάταξθ αυτι ο 

κεςμόσ τθσ αυτοδίκαιθσ αργίασ εξοπλίηεται με ευελιξία και  προςφζρει ςτα αρμόδια 

όργανα τθ δυνατότθτα, αφοφ λάβουν υπόψιν τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ τθσ υπόκεςθσ και 

κρίνουν  αιτιολογθμζνα ότι δεν είναι εξ αντικειμζνου αναγκαία θ ςυνζχιςθ τθσ παραμονισ 

του υπαλλιλου εκτόσ υπθρεςίασ, να αποφαςίηουν τθν  αναςτολι τθσ αργίασ και να 

επαναφζρουν τον υπάλλθλο  ςτα κακικοντά του ι να τον  μετακινοφν. Θ αναςτολι τθσ 

αργίασ μπορεί να ηθτθκεί και  από τον υπάλλθλο που ζχει τεκεί ςε αργία, ο οποίοσ διατθρεί 

παράλλθλα και το δικαίωμα να επιδιϊξει δικαςτικά τθν αναςτολι.  Από τθν ρφκμιςθ αυτι 

εξαιροφνται οι υπάλλθλοι που ςτερικθκαν τθν προςωπικι τουσ ελευκερία φςτερα από 

πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου ι με ζνταλμα προςωρινισ 

κράτθςθσ και οι τιμωρθκζντεσ με τθν ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ.  

 

υγκεκριμζνα, όπωσ ορίηεται ςτθν ωσ άνω διάταξθ, εφόςον ζχει επιβλθκεί αυτοδίκαιθ 

αργία ςτισ  ωσ άνω περιπτϊςεισ βϋ, γϋ, δϋ  και εϋ, θ οποία δεν ζχει αρκεί λόγω εξάλειψθσ των 

λόγων για τουσ οποίουσ τζκθκε ο υπάλλθλοσ ςε αργία και δεν ζχει επιβλθκεί ςτον 

υπάλλθλο πεικαρχικι ποινι οριςτικισ παφςθσ, το πεικαρχικό ςυμβοφλιο ςτο οποίο 

εκκρεμεί θ υπόκεςθ γνωμοδοτεί μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθ κζςθ του υπαλλιλου 

ςε αυτοδίκαιθ αργία και κάκε επόμενο ζτοσ ςχετικά με τθν τυχόν ςυνδρομι λόγων που 

κακιςτοφν μθ αναγκαία τθ ςυνζχιςι τθσ.  
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Σο όργανο που είναι αρμόδιο για το διοριςμό του υπαλλιλου, εφόςον κρίνει, μετά τθν 

ανωτζρω γνωμοδότθςθ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου ι μετά από γνωμοδότθςθ του ίδιου 

ςυμβουλίου που μπορεί να ηθτθκεί οποτεδιποτε, ότι με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ 

τθσ υπόκεςθσ δεν είναι αναγκαία θ ςυνζχιςθ τθσ αργίασ, μπορεί να διατάςςει τθν αναςτολι 

τθσ και τθν επάνοδο του υπαλλιλου ςτα κακικοντά του ι τθ μετακίνθςι του. Θ αναςτολι 

τθσ αργίασ μπορεί να διατάςςεται και για οριςμζνο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδιποτε, 

εφόςον επιβάλλεται από το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ και ιδίωσ ςε περίπτωςθ υποτροπισ, 

που οφείλεται ςτθν τζλεςθ οποιουδιποτε νζου παραπτϊματοσ από τον υπάλλθλο. 

 

2.  Δυνθτικι αργία 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  περ. 2 τθσ υποπαρ. Η.3 του άρκρου  πρϊτου  του ν. 

4093/2012, αν ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι υπθρεςιακοί λόγοι μπορεί να 

τεκοφν ςε αργία οι υπάλλθλοι κατά των οποίων: 

α) ζχει αςκθκεί πεικαρχικι δίωξθ για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα, με τθν 

επιφφλαξθ των περιπτϊςεων για τισ οποίεσ επιβάλλεται αυτοδίκαιθ αργία, ι  

β) υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ για άτακτθ διαχείριςθ, οι οποίεσ ςτθρίηονται ςε ζκκεςθ τθσ 

προϊςταμζνθσ αρχισ ι του αρμόδιου επικεωρθτι. 

 

Αρμόδιο όργανο για τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ με τθν οποία ο υπάλλθλοσ τίκεται ςε αργία 

είναι κατά περίπτωςθ, ο οικείοσ Τπουργόσ ι το ανϊτατο μονομελζσ όργανο διοίκθςθσ ι ο 

πρόεδροσ του ςυλλογικοφ οργάνου διοίκθςθσ, αν δεν υπάρχει μονομελζσ όργανο 

διοίκθςθσ. Θ πράξθ εκδίδεται μετά από γνωμοδότθςθ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου, το 

οποίο ςυνζρχεται αμελλθτί. 

 

Προβλζπεται, επίςθσ, πριν τθν επιβολι του μζτρου τθσ δυνθτικισ αργίασ, ςε κατεπείγουςεσ 

περιπτϊςεισ, θ επιβολι του διοικθτικοφ μζτρου τθσ αναςτολισ άςκθςθσ των κακθκόντων, 

για λόγουσ προςταςίασ του ςυμφζροντοσ και του κφρουσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

υγκεκριμζνα, προβλζπεται ότι, ςε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ και εφόςον διακυβεφεται το 

ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ, μπορεί να επιβλθκεί ςτον υπάλλθλο από τον άμεςο πεικαρχικϊσ 

προϊςτάμενό του το μζτρο τθσ αναςτολισ άςκθςθσ των κακθκόντων του, ακόμθ και πριν 

επιλθφκεί το πεικαρχικό ςυμβοφλιο. ε περίπτωςθ παράλειψθσ του άμεςου πεικαρχικϊσ 

προϊςταμζνου του υπαλλιλου, το μζτρο τθσ αναςτολισ άςκθςθσ των κακθκόντων μπορεί 

να επιβλθκεί από κάκε πεικαρχικϊσ προϊςτάμενο του οργάνου αυτοφ. Θ παράλειψθ 

πεικαρχικϊσ προϊςταμζνου να επιβάλει το ωσ άνω μζτρο ελζγχεται πεικαρχικά.   
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Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ άςκθςθσ των κακθκόντων του ο υπάλλθλοσ δεν 

προςζρχεται ςτθν υπθρεςία.  

 

Θ αναςτολι άςκθςθσ κακθκόντων του υπαλλιλου αίρεται αυτοδικαίωσ, εάν το πεικαρχικό 

ςυμβοφλιο δεν επιλθφκεί εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ, χωρίσ πάντωσ να κωλφεται να 

επιλθφκεί και μετά τθν πάροδο αυτισ. 

 

ε περίπτωςθ που ζχει διαταχκεί το μζτρο τθσ αναςτολισ των κακθκόντων του υπαλλιλου, 

το πεικαρχικό ςυμβοφλιο ςυνζρχεται και γνωμοδοτεί το αργότερο μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθ λιψθ του μζτρου. Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία το πεικαρχικό ςυμβοφλιο 

γνωμοδοτεί και όταν ηθτείται θ γνϊμθ του από το όργανο που είναι αρμόδιο για τθ κζςθ 

του υπαλλιλου ςε αργία. 

Θ γνωμοδότθςθ εκδίδεται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από προθγοφμενθ κλιςθ του 

υπαλλιλου ςε ακρόαςθ.  

 

ε περίπτωςθ που το πεικαρχικό ςυμβοφλιο δεν γνωμοδοτιςει μζςα ςτισ ανωτζρω 

προκεςμίεσ, θ απόφαςθ για τθ κζςθ του υπαλλιλου ςε αργία εκδίδεται και χωρίσ 

γνωμοδότθςθ. τθν περίπτωςθ αυτι ο υπάλλθλοσ καλείται ςε ακρόαςθ από το αρμόδιο 

όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ κλιςθσ.  

 

Θ αργία αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πράξθσ. Ο υπάλλθλοσ επανζρχεται ςτα 

κακικοντά του αυτοδίκαια από τθν ζκδοςθ πεικαρχικισ απόφαςθσ, θ οποία τον 

απαλλάςςει από τθν πεικαρχικι ευκφνθ ι του επιβάλλει ποινι διαφορετικι από τθν 

οριςτικι ι προςωρινι παφςθ. 

 

Μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθ κζςθ του υπαλλιλου ςε αργία και κάκε επόμενο ζτοσ 

το πεικαρχικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να γνωμοδοτεί για τθ ςυνζχιςθ ι μθ τθσ αργίασ. Ο 

υπάλλθλοσ επανζρχεται ςτα κακικοντά του από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ απόφαςθσ του 

οργάνου που τον ζκεςε ςε αργία, θ οποία εκδίδεται εφόςον ζχουν εκλείψει οι λόγοι τθσ 

κζςθσ ςε δυνθτικι αργία. Θ απόφαςθ αυτι μπορεί να εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο 

οποτεδιποτε, ακόμθ και χωρίσ προθγοφμενθ γνϊμθ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου.  

 

Σο όργανο που είναι αρμόδιο για τθ κζςθ υπαλλιλου ςε δυνθτικι αργία μπορεί, εφόςον 

κρίνει ότι το μζτρο τθσ αργίασ δεν είναι απαραίτθτο να επιβλθκεί ι ζχουν εκλείψει οι λόγοι 
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για τουσ οποίουσ επιβλικθκε, να διατάςςει για λόγουσ ςχετικοφσ με το ςυμφζρον τθσ 

υπθρεςίασ τθ μετακίνθςθ του υπαλλιλου. 

 

Σζλοσ, επιςθμαίνεται  ότι εξακολουκεί και παραμζνει ςε ιςχφ θ διάταξθ του άρκρου 114 

του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων, κατά 

τθν οποία θ πεικαρχικι δίωξθ είναι ανεξάρτθτθ τθσ ποινικισ και χωρεί αυτοτελϊσ. Κατά 

ςυνζπεια, τα αρμόδια όργανα οφείλουν να κινοφν και να ολοκλθρϊνουν τθν πεικαρχικι 

διαδικαςία ανεξάρτθτα από τθν εξζλιξθ τθσ αντίςτοιχθσ ποινικισ. 

 

Δ. Κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ 

φμφωνα με τθν υποπαράγραφο Η.4. του άρκρου πρϊτου του παρόντοσ ν.4093/2012 

καταργοφνται αυτοδικαίωσ από τθ δθμοςίευςι του οι οργανικζσ, προςωρινζσ και 

προςωποπαγείσ κζςεισ των υπαλλιλων, οι οποίοι υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ, κεντρικζσ και 

περιφερειακζσ, του Δθμοςίου, των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου 

βακμοφ και των  Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)  που ανικουν ςτο 

δθμόςιο τομζα, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθν υποπαράγραφο Η.1.1: 

με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, πλιρουσ και μερικισ 

απαςχόλθςθσ,   

ανικουν ςτθν κατθγορία ΔΕ (δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ),    

αποκλειςτικά των ειδικοτιτων Διοικθτικοφ, Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, Διοικθτικοφ – 

Οικονομικοφ, Διοικθτικϊν Γραμματζων,   

και  (οι οποίοι)  δεν ζχουν προςλθφκεί: 

1.  Με διαγωνιςμό ι με διαδικαςία επιλογισ ςφμφωνα με προκακοριςμζνα και 

αντικειμενικά κριτιρια υπό τον ζλεγχο ανεξάρτθτθσ αρχισ, όπωσ  είναι οι διαδικαςίεσ 

επιλογισ ΑΕΠ, 

2. Με άλλεσ ειδικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ που περιβάλλονται με αυξθμζνεσ εγγυιςεισ 

διαφάνειασ και αξιοκρατίασ, όπωσ π.χ. δθμόςια ανακοίνωςθ- προκιρυξθ κζςεων με 

προκακοριςμζνα και αντικειμενικά κριτιρια, 

3. Με ειδικζσ διατάξεισ, όπωσ  π.χ. με το ν.1648/1986, όπωσ τροποποιικθκε με το 

ν.2643/1998,  για τθν προςταςία ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων (π.χ. πολφτεκνεσ 

οικογζνειεσ, αποκατάςταςθ αναπιρων πολζμου,  προςταςία ατόμων με αναπθρία), 

ν.3624/2007 για το διοριςμό ςυγγενοφσ κανόντοσ εξαιτίασ των καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν 

του ζτουσ 2007, ν. 3448/2006 για το διοριςμό ςυγγενϊν κανόντων εν υπθρεςία, ν. 

2725/1999, όπωσ ιςχφει, για το διοριςμό διακρικζντων ακλθτϊν κ.λ.π. 
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θμειϊνεται ότι, προςωπικό του οποίου μεταβλικθκε θ εργαςιακι ςχζςθ ςε ςχζςθ 

εργαςίασ αορίςτου χρόνου επειδι διαπιςτϊκθκε ότι κάλυπτε  πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ 

(π.χ.ν.2190/1994, ν.2839/2000, Π.Δ. 164/2004), καταλαμβάνεται από τισ διατάξεισ του ωσ 

άνω νόμου.  

 

Είναι αυτονόθτο ότι ςε καμία περίπτωςθ με τισ ωσ άνω διατάξεισ δεν αμφιςβθτείται θ 

ςυνταγματικότθτα των οικείων νομοκετικϊν ρυκμίςεων ι θ νομιμότθτα των 

προςλιψεων αυτϊν,  οφτε κίγεται κατά οποιοδιποτε τρόπο  το νομικό τουσ κακεςτϊσ. 

 

 Διευκρινίηεται  ότι θ εν λόγω ρφκμιςθ  δεν καταλαμβάνει:   

 τουσ μονίμουσ υπαλλιλουσ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ,κλάδου και ειδικότθτασ 

 τουσ υπαλλιλουσ ΙΔΑΧ οι οποίοι  ανικουν ςτισ κατθγορίεσ ΠΕ, ΣΕ και ΤΕ  και  

 τουσ υπαλλιλουσ ΙΔΑΧ, κατθγορίασ ΔΕ,  με ειδικότθτεσ  οι οποίεσ δεν 

περιλαμβάνονται ςτισ περιοριςτικά αναφερόμενεσ ςτθν ωσ άνω διάταξθ. 

 

Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ και προκειμζνου να αποφευχκοφν προβλιματα 

δυςλειτουργίασ ςτισ υπθρεςίεσ, απαιτείται –πζραν τθσ ςυνδρομισ των ςτοιχείων που 

μνθμονεφονται πιο πάνω- ο  αρικμόσ των υπαλλιλων που  καταρχιν καταλαμβάνονται από 

τθ ρφκμιςθ: 

α) να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) ανά υπθρεςία ι φορζα, ι μεγαλφτεροσ,   

β) να μθν  ξεπερνά το  25% του ςυνολικοφ αρικμοφ των τακτικϊν υπαλλιλων των ωσ άνω 

κλάδων και ειδικοτιτων τθσ υπθρεςίασ ι του φορζα.  

Για τον υπολογιςμό του ωσ άνω ποςοςτοφ του 25%  ςτο  ςυνολικό αριθμό των τακτικών 

υπαλλήλων τησ υπηρεςίασ ή του φορζα (: μζγεθοσ αναφοράσ), προςμετρώνται  οι μόνιμοι 

πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου, των ωσ άνω κλάδων και ειδικοτιτων, ανεξαρτιτωσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ  

γ) να μθν  ξεπερνά το 10% του ςυνόλου του τακτικοφ προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθν 

οικεία υπθρεςία ι φορζα.  

Για τον υπολογιςμό του ωσ άνω ποςοςτοφ του  10%, ςτο  ςυνολικό αριθμό του τακτικοφ 

προςωπικοφ τησ υπηρεςίασ ή του φορζα (: μζγεθοσ αναφοράσ), προςμετρώνται οι μόνιμοι 

πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου, ανεξαρτιτωσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ, κλάδου και ειδικότθτασ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι, για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ, απαιτείται οι  πιο πάνω τρεισ 

προχποκζςεισ να  ςυντρζχουν  ςωρευτικά. 
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θμειϊνεται, επίςθσ,ότι για τον υπολογιςμό των ανωτζρω περιπτϊςεων τθσ παροφςασ 

εγκυκλίου α),β) και γ), οι αποςπαςμζνοι υπάλλθλοι κα προςμετρθκοφν ςτο προςωπικό των  

υπθρεςιϊν  υποδοχισ ςτισ οποίεσ ζχουν αποςπαςτεί και όχι ςτο προςωπικό των υπθρεςιϊν 

από τισ οποίεσ προζρχονται. 

 

Α. Από τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ εξαιροφνται: 

1. οι φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φροντίδασ,   

2. ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) 

3.  τα νοςοκομεία,  

4. θ Γενικι Γραμματεία Πολιτιςμοφ του Τπουργείου Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, 

Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, ςτθν οποία και υπάγονται τα Μουςεία τησ χώρασ..  

Τα Μουςεία  που   είναι αυτοτελή νομικά πρόςωπα, δεν εξαιροφνται από την εφαρμογή 

τησ διάταξησ αυτήσ. 

 

Β. φμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 33 και 34 του ν.4024/11, θ παροφςα ρφκμιςθ  δεν 

εφαρμόηεται, (μολονότι πλθροφνται οι πιο πάνω προχποκζςεισ εφαρμογισ),  ςτουσ 

υπαλλιλουσ ΙΔΑΧ,  οι οποίοι υπάγονται ςτισ παρακάτω, , εξαιρζςεισ: 

α) ο εργαηόμενοσ του οποίου ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ ζχει ενταχκεί και εξακολουκεί να τελεί 

ςε προςυνταξιοδοτικι διακεςιμότθτα ι ςε εργαςιακι εφεδρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων 33 και 34 του ν.4024/11 . 

β) εργαηόμενοσ του οποίου ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ ι τζκνο το οποίο τον βαρφνει 

φορολογικά ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΑΚ51) και ςυνοικεί με αυτόν, 

ζχει αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ το 

ετιςιο φορολογοφμενο και απαλλαςςόμενο ειςόδθμα του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίηεται ςτισ δϊδεκα χιλιάδεσ (12.000) ευρϊ. 

γ) εργαηόμενοσ που είναι ανάπθροσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67% ι πολφτεκνοσ κατά τθν 

ζννοια των παραγράφων 1 ζωσ 3 του άρκρου πρϊτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), εφόςον τα 

τζκνα, που ορίηονται ςτισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ του ν. 1910/1944, τον βαρφνουν 

φορολογικά, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κ.Φ.Ε., 

δ) εργαηόμενοσ που είναι προςτάτθσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ με τζκνο που ςυνοικεί με 

αυτόν και τον βαρφνει φορολογικά ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

 

Διευκρινίηεται,τζλοσ, ότι για τθν εφαρμογι των ανωτζρω:  

Α) ωσ υπθρεςία ι φορζασ νοείται κάκε διοικθτικι δομι θ οποία  διακζτει διοικθτικι 

αυτοτζλεια. θμειϊνεται ότι ςε περιπτϊςεισ Τπουργείων με περιςςότερεσ από μία  
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Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ,  ωσ υπθρεςία – φορζασ νοείται το ςφνολο των 

οργανικϊν μονάδων που εξυπθρετοφνται από τθ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ – 

Προςωπικοφ. 

 

Β) ωσ θμερομθνία πρόςλθψθσ για το μεταφερόμενο – μεταταςςόμενο προςωπικό λογίηεται 

θ θμερομθνία ειςόδου ςτο δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ι οποιοδιποτε άλλο 

φορζα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο χρόνοσ που διανφκθκε ςτισ υπθρεςίεσ προζλευςθσ του 

μεταφερομζνου – μεταταςςομζνου προςωπικοφ ζχει λθφκεί υπόψθ για τθ βακμολογικι 

και μιςκολογικι του εξζλιξθ με τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου. 

 

Γ) Για τα  Ν.Π.Ι.Δ. που ανικουν ςτο δθμόςιο, όπωσ αναφζρονται ςτθν υποπαράγραφο Η 

1.1.β, τα οποία δεν ακολουκοφν τθν ωσ άνω κατθγοριοποίθςθ ειδικοτιτων, ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ διάταξθσ εμπίπτουν  όλεσ εκείνεσ οι ειδικότθτεσ που αντιςτοιχίηονται  με τισ 

ειδικότθτεσ Διοικθτικοφ, Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, 

Διοικθτικϊν Γραμματζων. 

 

Δ) Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ διακεςιμότθτα επζρχεται εκ του νόμου. υνεπϊσ, οι 

διαπιςτωτικζσ πράξεισ που κα εκδοκοφν ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου (θ 

επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ του νόμου ςτο ΦΕΚ).  

 

Ε. Ρεριοριςμοί προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα-περιοριςμόσ κζςεων μετακλθτϊν 

υπαλλιλων-διάρκεια ιςχφοσ πινάκων ΑΣΕΡ  

 

το πλαίςιο του εξορκολογιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ αποτελεςματικότερθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ μείωςθσ του αρικμοφ  του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ, 

κεςπίςτθκαν τα ακόλουκα: 

1) Σροποποιικθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του ν.3833/2010, όπωσ 

ιςχφει, προκειμζνου να επεκτακεί θ χρονικι ιςχφσ του λόγου μία πρόςλθψθ για κάκε πζντε 

αποχωριςεισ μζχρι 31-12-2016. 

2) Σροποποιικθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 37 του ν.3986/2011 και 

προςδιορίςτθκε ότι ο αρικμόσ εγκρίςεων προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου και ςυμβάςεων 

μίςκωςθσ ζργου για τα ζτθ 2013 και 2014 μειϊνεται κατά 20% ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ 

του προθγοφμενου ζτουσ ενϊ για τα ζτθ 2015 και 2016 κατά 10% ςε ςχζςθ με το 

προθγοφμενο ζτοσ. 
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3) Ο ςυνολικόσ κατά υπθρεςία και κατθγορία μετακλθτϊν υπαλλιλων περιοριςμόσ ςτον 

αρικμό των κζςεων μετακλθτϊν υπαλλιλων που ζχουν ςυςτακεί ζωσ ςιμερα ςε Τπθρεςίεσ 

που καταλαμβάνονται από το Π.Δ. 63/2005 κακϊσ και ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 

ανζρχεται ςε 20%. 

4) Σροποποιικθκε θ παρ. 11 του άρκρου 17 του ν.2190/1994, όπωσ ιςχφει, προκειμζνου θ 

ιςχφσ των πινάκων διοριςτζων που εκδίδονται εφεξισ να περιορίηεται ςτα τρία ζτθ από τθ 

δθμοςίευςθ τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Κατϋαυτόν τον τρόπο διαςφαλίηεται 

όχι μόνον θ επικαιροποίθςθ των αναγκϊν των Τπθρεςιϊν ςε ςτελεχιακό δυναμικό αλλά και 

θ διαρκισ προςαρμογι φορζων και υποψθφίων ςτισ δυναμικά μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 

 

 

 

Άμεςεσ ενζργειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου Ζ: 

Α. Για τθν άμεςθ εφαρμογι των προαναφερόμενων ρυκμίςεων, οι Διευκφνςεισ 

Προςωπικοφ των υπθρεςιϊν ι  φορζων που καταλαμβάνονται από τισ υποπαραγράφουσ 

Η2, Η3 και Η4 καλοφνται όπωσ προβοφν ςτισ παρακάτω ενζργειεσ: 

 

1.Εντόσ 5 (πζντε) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του  νόμου, οι Διευκυντζσ Διοικθτικοφ/ 

Προςωπικοφ του ςυνόλου των φορζων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου και του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, είναι υποχρεωμζνοι να αποςτζλλουν ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κατάλογο ονομάτων των υπαλλιλων 

οι οποίοι: 

α. Τίκενται ςε διακεςιμότθτα λόγω κατάργθςθσ τθσ κζςθσ τουσ 

β. Τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία. 

Επιςημαίνεται ότι η υποβολή των ατομικών ςτοιχείων των υπαλλήλων που τίθενται ςε 

καθεςτώσ διαθεςιμότητασ ή  αργίασ αποτελεί εκπλήρωςη τησ πάγιασ υποχρζωςησ των 

υπηρεςιών Διοικητικοφ/Προςωπικοφ να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία τησ απογραφήσ ςε 

κάθε περίπτωςη υπηρεςιακήσ μεταβολήσ του προςωπικοφ τουσ, δεδομζνου ότι τόςο η θζςη 

ςε διαθεςιμότητα όςο και η αναγκαςτική αργία ςυνιςτοφν μεταβολή τησ υπηρεςιακήσ 

κατάςταςησ του υπαλλήλου.  

Σθμειϊνεται ότι θ άμεςθ υποβολι των ςτοιχείων αυτϊν εξυπθρετεί τθν ταχφτερθ 

μετακίνθςθ του προςωπικοφ που τίκεται ςε διακεςιμότθτα για τθν κάλυψθ των 

υφιςτάμενων υπθρεςιακϊν αναγκϊν. Υπενκυμίηεται ότι θ κζςθ ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ ι αργίασ επζρχεται αυτοδίκαια με τθ δθμοςίευςθ του Νόμου. 
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Θ αποςτολι των ςτοιχείων γίνεται με τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διαδικαςία: 

τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://apografi.gov.gr/kinitikotita και ςτο πεδίο «1. Εφαρμογι 

καταγραφισ ςτοιχείων  υποπαραγράφου Ζ.4. – Κατάργθςθ Ειδικοτιτων και Θζςεων» 

αποςτζλλονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία με τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων: 

1. Αρικμόσ υπαλλιλων ΔΕ ΙΔΑΧ που καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του νόμου , 

 2. Συνολικόσ αρικμόσ διοικθτικϊν υπαλλιλων του φορζα, μονίμων και ΙΔΑΧ, 

ανεξαρτιτωσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ,  

3. Συνολικόσ αρικμόσ τακτικοφ (μονίμων και ΙΔΑΧ) προςωπικοφ του φορζα. 

Σθμειϊνεται ότι θ πιο πάνω υποχρζωςθ των Προϊςταμζνων Διευκφνςεων 

Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ ςυντρζχει ανεξάρτθτα από το εάν, όπωσ κα προκφψει 

από τθν εφαρμογι των κριτθρίων τθσ υποπαραγράφου Ζ.4, ο φορζασ ι θ 

υπθρεςία τουσ καταλαμβάνεται  από τθ ρφκμιςθ για κατάργθςθ κζςεων. 

 

τθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ και  ςτο πεδίο «2. Εφαρμογι καταγραφισ ςτοιχείων  

υποπαραγράφου Ζ.3. – Αργία ςτα πλαίςιο τθσ πεικαρχικισ και ποινικισ διαδικαςίασ» 

υποβάλλονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για τθν περίπτωςθ των υπαλλιλων που τίκενται ςε 

αυτοδίκαιθ αργία. 

Για τθν περίπτωςθ των υπαλλιλων που τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία υπό τθ ςυνδρομι των 

περιπτϊςεων 1.δ και 1.ε , θ αποςτολι των ςτοιχείων πρζπει να γίνει άμεςα και πάντωσ όχι 

πριν τθν πάροδο δφο (2) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, 

δεδομζνου ότι τα ςτοιχεία αυτά είναι  ιδθ ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν.  

Για τισ περιπτϊςεισ 1α, 1β, 1γ ιςχφει θ πενκιμερθ προκεςμία.  

 

Εντόσ τθσ ίδιασ ωσ άνω πενκιμερθσ προκεςμίασ από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, οι 

Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοικθτικοφ / Προςωπικοφ μόνο των φορζων και υπθρεςιϊν 

του δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ, 

υποχρεοφνται να επικαιροποιιςουν ςτθ βάςθ του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου (Απογραφι) τα ςτοιχεία εκείνα των υπαλλιλων που τίκενται ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ ι αυτοδίκαιθσ αργίασ και ςτθ ςυνζχεια να τουσ αποδεςμεφςουν, με τθν 

αιτιολογία «Θζςθ ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ» ι «Θζςθ ςε αργία» αντίςτοιχα. 

 

Οι Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοικθτικοφ/ Προςωπικοφ των νομικϊν προςϊπων 

ιδιωτικοφ δικαίου, εκτόσ τθσ ωσ άνω υποβολισ ςτθν εφαρμογι 

http://apografi.gov.gr/kinitikotita των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων, υποχρεοφνται να 

αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ kinitikotita@ydmed.gov.gr αρχείο excel, 

mailto:kinitikotita@ydmed.gov.gr
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αναφζροντασ τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που τίκενται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ι 

αυτοδίκαιθσ αργίασ (ΑΦΜ, Ονοματεπϊνυμο, Πατρϊνυμο, Ειδικότθτα/Κλάδο, Θμερομθνία 

Γζννθςθσ). 

 

2. Κοινοποίθςθ  πράξεων  

Εντόσ δζκα (10) ημερών από τη δημοςίευςη του νόμου, οι Διευθφνςεισ 

Διοικητικοφ/Προςωπικοφ των φορζων αποςτζλλουν ςτο Υπουργείο Διοικητικήσ 

Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη 

kinitikotita@ydmed.gov.gr  

Α. αντίγραφα των διαπιςτωτικών πράξεων κατάργηςησ θζςεων κατ’εφαρμογή τησ 

υποπαραγράφου Ζ.4 του παρόντοσ νόμου (Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα Α’) 

 Β. αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θζςησ ςε διαθεςιμότητα των υπαλλήλων 

που υπηρετοφςαν ςτισ καταργοφμενεσ θζςεισ (Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα Β΄) 

Γ. τισ πράξεισ µε τισ οποίεσ τίθενται, μετά την ζναρξη ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςε 

αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, κατ’ εφαρμογή τησ υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου αυτοφ 

(Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα Γ΄) 

 

Τπενκυμίηεται ότι θ µθ αποςτολι των ςτοιχείων εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ αποτελεί 

πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πεικαρχικι ποινι προςτίμου, θ οποία 

ιςοφται µε το ¼ των αποδοχϊν των υπαλλιλων. 

 

Β. Κινθτικότθτα των υπαλλιλων που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα 

Τονίηεται ότι θ πρϊτθ εφαρμογι του μθχανιςμοφ κινθτικότθτασ των υπαλλιλων 

κα υλοποιθκεί με  τουσ υπαλλιλουσ που ζχουν τεκεί ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ.  

 

 

 

Ο Υπουργόσ 

  

Αντϊνθσ Μανιτάκθσ 

 

 

 

 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ 
Γραμματείασ του Τπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 

mailto:kinitikotita@ydmed.gov.gr
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ  
(με θλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

  1.Όλα τα Τπουργεία, Γενικζσ ι Ειδικζσ Γραμματείεσ 
-Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ 
-Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.δ.δ 
-Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.ι.δ. 
((με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτα νομικά πρόςωπα τθσ εποπτείασ 
τουσ) 
 
2.Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 
Δ/νςεισ Διοικθτικοφ 
(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτουσ ΟΣΑ Αϋ και Β’ βακμοφ τθσ 
εποπτείασ τουσ κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν 
 
3. Όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 
Δ/νςεισ  Διοικθτικοφ 
 
ΚΟΙΝ. 
1. Πλα τα Υπουργεία 

-Γραφεία Τπουργϊν 
-Γραφεία κ.κ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων 

2. Πλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 
-Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

3. Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ 
4. Ελεγκτικό Συνζδριο 
5. Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
6. Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  
7. Γραμματεία Δευτεροβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 
8. ΑΔΕΔΥ 
               Φιλελλινων & Ψφλλα 2, 105 57 Ακινα 
9. ΡΟΕ – ΟΤΑ  

       Καρόλου 24, 104 37 Ακινα 
10. ΚΕΔΕ 
11.        ΕΝΡΕ 
 

 
 
ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ  
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματζα  
4. Προϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων  
5. Προϊςταμζνουσ Διευκφνςεων  
6. Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ τοιχείων 
(Αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ webupload@ydmed.gov.gr για τθν ανάρτθςθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Τπουργείου (www.ydmed.gov.gr) ςτθ διαδρομι Τπθρεςιακζσ Ανακοινϊςεισ- 
Εγκφκλιοι). 

 
 

 

 

 

 

mailto:webupload@ydmed.gov.gr
http://www.ydmed.gov.gr/
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            ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 

Πεικαρχικά παραπτϊματα , Αυτοδίκαιθ Αργία 

Ν. 3528/2007 όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 

δεφτερο του ν. 4057/2012 

Ν. 3528/2007 όπωσ ίςχυε 

πριν τθν αντικατάςταςι 

του με το άρκρο δεφτερο 

του ν. 4057/2012 

Ν. 2683/1999 

Οι πράξεισ με τισ οποίεσ εκδθλϊνεται 

άρνθςθ αναγνϊριςθσ του υντάγματοσ ι 

ζλλειψθ αφοςίωςθσ ςτθν Πατρίδα και τθ 

Δθμοκρατία (περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

107) 

Οι πράξεισ με τισ οποίεσ εκδθλϊνεται 

άρνθςθ αναγνϊριςθσ του 

υντάγματοσ ι ζλλειψθ αφοςίωςθσ 

ςτθν Πατρίδα και τθ Δθμοκρατία 

(περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 107) 

Οι πράξεισ με τισ οποίεσ 

εκδθλϊνεται άρνθςθ αναγνϊριςθσ 

του υντάγματοσ ι ζλλειψθ 

αφοςίωςθσ ςτθν Πατρίδα και τθ 

Δθμοκρατία (περ. α’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 107) 

Θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον Ποινικό 

Κϊδικα ι άλλουσ ειδικοφσ ποινικοφσ 

νόμουσ (περ. γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 107) 

Θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον 

Ποινικό Κϊδικα ι άλλουσ ειδικοφσ 

ποινικοφσ νόμουσ (περ. β’ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 107) 

Θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον 

Ποινικό Κϊδικα ι άλλουσ ειδικοφσ 

ποινικοφσ νόμουσ (περ. β’ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 107) 

Θ απόκτθςθ οικονομικοφ οφζλουσ ι 

ανταλλάγματοσ  προσ όφελοσ του ιδίου του 

υπαλλιλου ι τρίτου προςϊπου, κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων του ι εξ αφορμισ 

αυτϊν (περ. δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 107) 

Θ αποδοχι οποιαςδιποτε υλικισ 

εφνοιασ ι ανταλλάγματοσ για το 

χειριςμό υπόκεςθσ από τον 

υπάλλθλο κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του (περ. ιη’ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 107)   

Θ αποδοχι οποιαςδιποτε υλικισ 

εφνοιασ ι ανταλλάγματοσ που 

προζρχεται από πρόςωπο του 

οποίου τισ υποκζςεισ χειρίηεται ι 

πρόκειται να χειριςτεί κατά τθν 

άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του 

κακθκόντων ο υπάλλθλοσ (περ. ιη’ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 107)   

Θ αναξιοπρεπισ ι ανάρμοςτθ ι ανάξια για 

υπάλλθλο ςυμπεριφορά εντόσ ι εκτόσ 

υπθρεςίασ (περ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

107)  

Θ χαρακτθριςτικϊσ αναξιοπρεπισ ι 

ανάξια για υπάλλθλο διαγωγι εντόσ 

ι εκτόσ υπθρεςίασ (περ. δ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 109) 

Θ χαρακτθριςτικϊσ αναξιοπρεπισ 

ι ανάξια για υπάλλθλο διαγωγι 

εντόσ ι εκτόσ υπθρεςίασ (περ. δ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 109) 

Θ ςοβαρι απείκεια (περ. κ’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 107) 

 

Θ εξαιρετικϊσ ςοβαρι απείκεια (περ. 

ηϋτθσ παρ. 2 του άρκρου 109) 
Θ εξαιρετικϊσ ςοβαρι απείκεια 

(περ. ηϋτθσ παρ. 2 του άρκρου 109) 

Θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων (περ. ιϋ του άρκρου 107) 

 

Θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων (περ. δϋ 

του άρκρου 107) 

Θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων (περ. δϋ 

του άρκρου 107) 

Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ δθμοςιοχπαλλθλικισ 

ιδιότθτασ ι πλθροφοριϊν που κατζχει ο 

υπάλλθλοσ λόγω τθσ υπθρεςίασ ι τθσ 

κζςθσ του, για εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν 

ςυμφερόντων του ίδιου ι τρίτων 

προςϊπων (περ. ιδϋ του άρκρου 107 

Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ ι 

πλθροφοριϊν που κατζχει ο 

υπάλλθλοσ λόγω τθσ υπθρεςίασ ι τθσ 

κζςθσ του, για εξυπθρζτθςθ 

ιδιωτικϊν ςυμφερόντων του ίδιου ι 

τρίτων προςϊπων (περ. ιςτϋ του 

άρκρου 107) 

Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ ι 

πλθροφοριϊν που κατζχει ο 

υπάλλθλοσ λόγω τθσ υπθρεςίασ ι 

τθσ κζςθσ του, για εξυπθρζτθςθ 

ιδιωτικϊν ςυμφερόντων του ίδιου 

ι τρίτων προςϊπων (περ. ιςτϋ του 

άρκρου 107) 
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Θ άρνθςθ ςφμπραξθσ, ςυνεργαςίασ, 

χοριγθςθσ ςτοιχείων ι εγγράφων κατά τθ 

διεξαγωγι ζρευνασ, επικεϊρθςθσ ι 

ελζγχου από Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ 

Αρχζσ, τον Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και τα ιδιαίτερα ϊματα και 

Τπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου (περ. 

ιθϋ του άρκρου 107) 

Θ άρνθςθ ςφμπραξθσ, ςυνεργαςίασ, 

χοριγθςθσ ςτοιχείων ι εγγράφων 

κατά τθ διεξαγωγι ζρευνασ, 

επικεϊρθςθσ ι ελζγχου από τον 

Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και τα ιδιαίτερα ϊματα 

και Τπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ και 

Ελζγχου (περ. κγϋ του άρκρου 107) 

 

Θ φκορά λόγω αςυνικιςτθσ χριςθσ, θ 

εγκατάλειψθ ι παράνομθ χριςθ 

πράγματοσ το οποίο ανικει ςτθν υπθρεςία 

(περ. κγϋ του άρκρου 107) 

Θ φκορά λόγω αςυνικιςτθσ χριςθσ, 

θ εγκατάλειψθ ι παράνομθ χριςθ 

πράγματοσ το οποίο ανικει ςτθν 

υπθρεςία (περ. κϋ του άρκρου 107) 

Θ φκορά λόγω αςυνικιςτθσ 

χριςθσ, θ εγκατάλειψθ ι 

παράνομθ χριςθ πράγματοσ το 

οποίο ανικει ςτθν υπθρεςία (περ. 

κϋ του άρκρου 107) 

Θ παράλειψθ δίωξθσ και τιμωρίασ 

πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 110 του ν. 3528/2007 όπωσ ιςχφει 

(περ. κδϋ του άρκρου 107) 

Θ παράλειψθ δίωξθσ και τιμωρίασ 

πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 2 

του άρκρου 110 του ν. 3528/2007 

όπωσ ιςχφει (περ. καϋ του άρκρου 

107) 

Θ παράλειψθ δίωξθσ και τιμωρίασ 

πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, με 

τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 110 του ν. 

3528/2007 όπωσ ιςχφει (περ. καϋ 

του άρκρου 107) 

Θ μθ τιρθςθ του ωραρίου από τον 

υπάλλθλο και θ παράλειψθ του 

προϊςταμζνου να ελζγχει τθν τιρθςι του 

(περ. κηϋ του άρκρου 107) 

  

Σα ειδικά πεικαρχικά παραπτϊματα που 

ορίηονται ςτο ςτοιχείο α’ τθσ παραγράφου 

4 του άρκρου 117 του ν. 3528/2007 όπωσ 

ιςχφει, δθλ. θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά 

προσ τουσ πολίτεσ, θ αδικαιολόγθτθ μθ 

εξυπθρζτθςι τουσ, θ μθ ζγκαιρθ 

διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ,  θ 

άρνθςθ ςυνεργαςίασ με τα ΚΕΠ, θ 

παράλειψθ ανάρτθςθσ ι θ πλθμμελισ 

ανάρτθςθ πράξεων που προβλζπονται από 

τθν παρ. 4 του άρκρου 2 του ν. 3861/2010 

και θ μθ εφαρμογι των περί απλοφςτευςθσ 

των διαδικαςιϊν και καταπολζμθςθσ τθσ 

γραφειοκρατίασ διατάξεων. 

Θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ 

τουσ πολίτεσ, θ αδικαιολόγθτθ μθ 

εξυπθρζτθςι τουσ, θ μθ ζγκαιρθ 

διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ,  

θ άρνθςθ ςυνεργαςίασ με τα ΚΕΠ, και 

θ μθ εφαρμογι των περί 

απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και 

καταπολζμθςθσ τθσ γραφειοκρατίασ 

διατάξεων (ςτοιχείο α’ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 117) 
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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

Υπουργείο ……………… (ι τίτλοσ φορζα) 

                                                                                      

 Θμερομθνία……………… 

ΔΙΑΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΡΑΞΗ 

Θζμα: Κατάργθςθ κζςεων προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου ………….. 

ΟΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(Ο ΥΡΟΥΓΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ/ΔΗΜΑΧΟΣ/ΡΟΕΔΟΣ ι ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Ν.Ρ.Δ.Δ./Ν.Ρ.Ι.Δ.) 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1) τθσ υποπαρ.  Η.4 του άρκρου πρϊτου του ν. ……./2012 «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου 
Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016.Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 
ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-
2016» (ΦΕΚ ….Αϋ). 
 

1) τθν αρικ. … απόφαςθ/προεδρικό διάταγμα/διάταξθ νόμου ςφςταςθσ των 
οργανικϊν κζςεων του φορζα, όπωσ ιςχφει. 

 

Διαπιςτϊνουμε 

Σθν κατάργθςθ …… (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)  κζςεων προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου του φορζα …….., όπωσ αναλυτικά προςδιορίηονται κατά κατθγορία και 

ειδικότθτα, ωσ ακολοφκωσ: 

…….κζςεων ΔΕ Διοικθτικοφ 

…….κζςεων ΔΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ 

…….κζςεων ΔΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 

…….κζςεων ΔΕ Διοικθτικϊν-Γραμματζων 

                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΟΡΓΑΝΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ 

                                                           (Ο ΤΠΟΤΡΓΟ/ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ 

                                                    ΔΙΟΙΚΘΘ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ/ΔΘΜΑΡΧΟ/ ΠΡΟΕΔΡΟ ι  

ΔΙΟΙΚΘΣΘ Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ.)                                                                                                                  

(Ονοματεπϊνυμο) 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Α’  
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

Υπουργείο ……………… (ι τίτλοσ φορζα) 

                                                                                                  

Θμερομθνία……………… 

 

ΔΙΑΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΡΑΞΗ 

Θζμα: Θζςθ ςε διακεςιμότθτα 

ΟΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(Ο ΥΡΟΥΓΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ/ΔΗΜΑΧΟΣ/ΡΟΕΔΟΣ ι ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Ν.Ρ.Δ.Δ./Ν.Ρ.Ι.Δ.) 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

2) των υποπαρ. Η.2 και Η.4 του άρκρου πρϊτου του ν. ……./2012 «Ζγκριςθ 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016.Επείγοντα 
μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016» (ΦΕΚ ….Αϋ). 

3) τθν αρικ. … απόφαςθ/προεδρικό διάταγμα/διάταξθ νόμου ςφςταςθσ των 
οργανικϊν κζςεων του φορζα, όπωσ ιςχφει. 

4) Σα ςτοιχεία του προςωπικοφ μθτρϊου των υπαλλιλων 
5) Σο γεγονόσ ότι, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του προςωπικοφ μθτρϊου 

του/τθσ……………………….,υπαλλιλου με βακμό ………τθσ ειδικότθτασ ΔΕ………………….. 
του φορζα………………………., ο/θ εν λόγω υπάλλθλοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ 
υποπαραγράφου Η.4 του ν….  
 

Διαπιςτϊνουμε 

Ότι ο/θ υπάλλθλοσ……………………………………………….. με βακμό τθσ ειδικότθτασ 

ΔΕ…………………………………………………………. του φορζα………………………….. τίκεται ςε 

διακεςιμότθτα από ……………..(επομζνθ δθμοςίευςθσ νόμου) λόγω τθσ κατάργθςθσ τθσ 

κζςθσ του και για ζνα(1) χρόνο. 

Από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ και για όςο χρόνο διαρκεί θ διακεςιμότθτα, παφει θ 

άςκθςθ των κακθκόντων του/τθσ υπαλλιλου, κφριων και παρεπόμενων. 

                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΟΡΓΑΝΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ 
                                                           (Ο ΤΠΟΤΡΓΟ/ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ 

                                                    ΔΙΟΙΚΘΘ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ/ΔΘΜΑΡΧΟ/ ΠΡΟΕΔΡΟ ι  
                                                             ΔΙΟΙΚΘΣΘ Ν.Π.Δ.Δ.) 

                                                                                                                  (Ονοματεπϊνυμο) 
 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β’  
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
……………… ( τίτλοσ φορζα) 

                                                                                                  
Θμερομθνία……………… 

 
ΔΙΑΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΡΑΞΗ 

 
 

Θζμα: Θζςθ ςε αυτοδίκαιθ αργία 
 
 

ΟΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(Ο ΥΡΟΥΓΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ/ΔΗΜΑΧΟΣ/ΡΟΕΔΟΣ ι ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Ν.Ρ.Δ.Δ./Ν.Ρ.Ι.Δ.) 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ: 
α. Σου άρκρου 103 του ν. 3528/2007 όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν περ. 1 τθσ 

υποπαραγράφου Η3 του άρκρου πρϊτου του ν.             (ΦΕΚ       ) / του άρκρου 107 
του ν. 3584/2007 όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ τθσ περ. 3 τθσ 
υποπαραγράφου Η3 του άρκρου πρϊτου του ν.             (ΦΕΚ       )  . 

2. Σο με αρικμ. πρωτ. ………… ζγγραφο του Πρωτοδικείου/Εφετείου………… /του Ειςαγγελζα 
Πλθμμελειοδικϊν/θ με αρικμ. …….απόφαςθ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου του 
φορζα………./το με αρικμ……….. παραπεμπτιριο ζγγραφο ςτο πεικαρχικό 
ςυμβοφλιο του φορζα………….. 

 
Διαπιςτϊνουμε 

Ότι ο/θ υπάλλθλοσ……………………………………………….., με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου 
δικαίου/με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, με βακμό……….., του 
κλάδουΠΕ/ΣΕ/ΔΕ/ΤΕ………………………………………………………….του φορζα ………………………….. 
τίκεται ςε αυτοδίκαιθ αργία από ……………..(χρόνοσ που επιλκαν οι προχποκζςεισ για τθ 
κζςθ του υπαλλιλου ςε αργία) επειδι ςτερικθκε τθν προςωπικι του ελευκερία φςτερα 
από τθ δικαςτικι απόφαςθ αρικμ…../το ζνταλμα προςωρινισ κράτθςθσ αρικμ……../επειδι 
αςκικθκε εναντίον του ποινικι δίωξθ για κακοφργθμα/για το αδίκθμα……./επειδι του 
επιβλικθκε θ πεικαρχικι ποινι τθσ οριςτικισ/προςωρινισ παφςθσ/ επειδι ζχει 
παραπεμφκεί ςτο πεικαρχικό ςυμβοφλιο του φορζα……………….. για το παράπτωμα τθσ 
περίπτωςθσ αϋ/γϋ/δϋ/εϋ/κϋ/ιϋ/ιδϋ/ιθϋ/κγϋ/κδϋ/κηϋ/κκϋ του άρκρου 107 του ν. 3528/2007 
όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο δεφτερο του ν. 4057/2012. 
 
Από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ και για όςο χρόνο διαρκεί θ αργία, παφει θ άςκθςθ των 
κακθκόντων του/τθσ υπαλλιλου, κφριων και παρεπόμενων. 
 
 

                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΟΡΓΑΝΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ 
                                                           (Ο ΤΠΟΤΡΓΟ/ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ 

                                                    ΔΙΟΙΚΘΘ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ/ΔΘΜΑΡΧΟ/ ΠΡΟΕΔΡΟ ι  
                                                             ΔΙΟΙΚΘΣΘ Ν.Π.Δ.Δ.) 

                                                                                                                  (Ονοματεπϊνυμο) 
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