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Α. Γεληθή παξνπζίαζε
Άκεζε πξνηεξαηφηεηα δσηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη
ε εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015,
πνπ ςεθίζηεθε κε ην λ.3985/2011 (Α΄151) θαη εμεηδηθεχζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.
3986/2011 (Α΄152 ) θαη λ.4002/2011 (Α΄180).
ηελ πξνζπάζεηα απηή θαιείηαη λα ζπκβάιεη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Ζ ρψξα αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε αλάγθεο, ππφ
ζπλζήθεο εμαηξεηηθά πηεζηηθέο. ηφρνο λα δηαθπιαρζεί ε ππφζηαζε θαη ε πξννπηηθή
ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ην θχξνο θαη ε ηζρχο ηεο ζε νηθνλνκηθφ θαη ζε
πνιηηηθφ επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε καθξνπξφζεζκε, πξαγκαηηθή βησζηκφηεηα
ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαγσγή
πξσηνγελψλ πιενλάζκαηα ηα επφκελα ρξφληα.
ην πιαίζην απηφ απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ λένπ
πξνγξάκκαηνο κε ην νπνίν αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ θαη ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο
ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Οη δεκνζηνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη ε
αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο, ν
κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα δνζεί ψζεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Σν εζληθφ ζρέδην πνπ επηβάιιεηαη λα εθαξκνζηεί ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: :
α) ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ
2011 θαη 2012·
β) επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ·
γ) ζεηηθή απνηίκεζε ηεο Σξηκεξνχο·
δ) εθηακίεπζε ηεο έθηεο δφζεο
ε) θχξσζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ EFSF
η) νινθιήξσζε ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζρέδην γηα ηελ
καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο·
δ) έλαξμε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο θαη αιιαγή ησλ επηπέδσλ
ξεπζηφηεηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Βαζηθφο γλψκνλαο γηα ηελ θπβέξλεζε είλαη λα δηαζθαιηζζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη
πεξηνπζίεο, ην εηζφδεκα θαη νη πξννπηηθέο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ. ηφρνο λα
δηαζθαιηζζεί ε δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ήδε απφ ην 2012,
πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζηεί ε ρψξα απέλαληη ζηνπο θίλδπλνπο πνπ παξάγνληαη ζην
δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη ε απνθαζηζηηθή
πξνψζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ε χλνδνο
Κνξπθήο ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ Διιάδα.
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ε απηή ηελ πεξίνδν απνηειεί εζληθφ ζηφρν ε πξνζηαζία ηεο ρψξαο δεκνζηνλνκηθά
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα έλα λέν
πξφηππν αλάπηπμεο.
Σνλ βαζηθφ ππιψλα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ απνηεινχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεπηέξνπ
Κεθαιαίνπ γηα ην Δληαίν Μηζζνιφγην –Βαζκνιφγην.
Α) Ο ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο παξνπζηάδεη ρξφληα θαηλφκελα παζνγέλεηαο ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ιφγσ ησλ παξαδνζηαθψλ θνκκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ ζπλεπεία
απηψλ θαηαθεξκαηηζκέλνπ, θαηεπζπλφκελνπ θαη ελ ηέιεη άθξσο απνζπαζκαηηθνχ θαη
απνιηηηθνχ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Σα θαηλφκελα απηά
πξνζδίδνπλ ζηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο,
ησλ αξγψλ ξπζκψλ, ηεο αληηκεηψπηζεο θαηά πεξίπησζε, ηεο απνζχλδεζεο απφ ηηο
αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ απιψλ πνιηηψλ, ηεο αζηαζνχο ελ ηέιεη ζρέζεο θξάηνπο –
πνιίηε.
Σα πξναλαθεξφκελα θαζηζηνχλ ηελ απαίηεζε γηα αιιαγή ηεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο
ηεο δηνίθεζεο επηηαθηηθή, ηδίσο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ
πηέδνπλ ηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γηα ην δεκφζην ηνκέα ε δεκηνπξγία ελφο
πγηνχο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ψζηε ν δεκφζηνο ηνκέαο λα απνδίδεη
πεξηζζφηεξν θαη λα εμνηθνλνκεί πφξνπο κέζα απφ ηελ πάηαμε ιεηηνπξγηθψλ
παζνγελεηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ζπζηεκάησλ άληζεο θαη αλαμηνθξαηηθήο νξγάλσζεο
θαη αμηνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.
Β) ην πιαίζην απηφ, ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, κε ην νπνίν αλαδηαξζξψλεηαη ην
ζχζηεκα ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηνπ θαη ζπλδέεηαη απηφ, ηφζν κε ην ζχζηεκα θηλήηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππεξεζηαθή ζηαδηνδξνκία – θαξηέξα, φζν θαη κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ (νηθνλνκηθψλ
θηλήηξσλ), είλαη πνιηηηθή παξέκβαζε κείδνλνο ζεκαζίαο, ε νπνία αθελφο κελ απνηειεί
δέζκεπζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αλάιεςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αθεηέξνπ απνηειεί
θξίζηκν κέξνο ελφο απαηηεηνχ πιαηζίνπ επξχηεξεο κεηαξξχζκηζεο ηεο εζσηεξηθήο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Σν παξφλ ζρέδην λφκνπ ππαθνχεη απνιχησο ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο: α) ζηελ αξρή
ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ε ηήξεζε ηεο νπνίαο έρεη θαηαζηεί δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επηβίσζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ,
β) ζηελ αξρή ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο πνπ ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηελ
ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε ησλ επηπέδσλ επζχλεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ,
θαζψο θαη κε ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηεο, γ) ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη
ηεο αμηνθξαηίαο αιιά θαη ηεο θνκκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο, πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ηε
ζχλδεζε ηεο βαζκνινγηθήο ηεξαξρίαο αιιά θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο, κε ηα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ ππαιιήινπ, θαζψο θαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ απφδνζε
δειαδή ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία θαη ηθαλφηεηα, πνπ κεηξάηαη, γηα θάζε πξφζσπν κε
ίζνπο φξνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ επίπεδν επζχλεο, θαζψο
θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ
επίηεπμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ή θνξέα, ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη δ)
ζηελ αξρή ηεο δηαζθάιηζεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Γ) πγθεθξηκέλα, κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηνπ
θξαηηθνχ ππαιιήινπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί αθελφο ε βέιηηζηε δπλαηή
θαηαλνκή πξνζσπηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη
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αθεηέξνπ ν εμνξζνινγηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ, άθξσο γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
ηεο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη ππάιιεινη παχνπλ
λα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηα νηθεία ππνπξγεία. Αλήθνπλ ζην Κξάηνο θαη δηνηθνχληαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
ηνλ νηθείν ππνπξγφ. Ο ππάιιεινο δελ παξακέλεη γηα φιε ηνπ ηε δσή εθεί πνπ έηπρε λα
πξνζιεθζεί, αιιά ππεξεηεί θάζε θνξά ζηελ ππεξεζία (ππνπξγείν ή απνθεληξσκέλε
ππεξεζία), φπνπ πθίζηαληαη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνπο
θαηαιιειφηεξνπο ππαιιήινπο ηνπ θξάηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε
νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ζπλερήο αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ππνπξγεία θαη
ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, κε γλψκνλα ηηο πθηζηάκελεο θάζε θνξά ππεξεζηαθέο
αλάγθεο.
Ζ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, αλά ππεξεζία ηεο θεληξηθήο ή
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, γίλεηαη πεξηνδηθά, αλά δχν (2) έηε, απφ Δηδηθφ πκβνχιην
ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή Πξφεδξν Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ, πνπ
πξνεδξεχεη θαη απφ κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε,
δειαδή απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ ππνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη
αθελφο ε απφιπηε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία θαη απνθεχγνληαη θαηλφκελα
ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο θαη θαηεπζπλφκελσλ επηινγψλ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη αθεηέξνπ ε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά πιεηνςεθία,
απφ κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
Γ) Δπίζεο κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ - πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θηλεηηθφηεηα
ησλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα εμαζθαιηζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν, αθελφο ε
αξηηφηεξε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ κε πξντζηακέλνπο ηθαλνχο λα αληαπεμέιζνπλ
ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο γηα απφδνζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ νη
πξνυπνζέζεηο πγηνχο αληαγσληζκνχ γηα ζηαδηνδξνκία ζην δεκφζην ηνκέαπξνβιέπεηαη αλνηθηή πξνθήξπμε κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ππαιιήισλ
ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή ΝΠΓΓ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη Σκήκαηνο δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο
ξχζκηζεο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Σκήκαηνο. Ζ
πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη λα ηπγράλεη επξχηαηεο δεκνζηφηεηαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε δηαθαλήο δξάζε ηεο δηνίθεζεο. Όινη νη ππάιιεινη, φισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
θαη ΝΠΓΓ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο έρνπλ δηθαίσκα
ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο.
Δ) Μηα άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή θαηλνηνκία είλαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο δελ εκπεξηέρεη
πιένλ εμαηξέζεηο, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. Όινη νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ,
ησλ ΟΣΑ ησλ ΝΠΓΓ - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΟΓΑ πνπ απνηεινχζε εμαίξεζεησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ππαιιήισλ ηεο Γξακκαηείαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη
Δηζαγγειηψλ, ησλ Έκκηζζσλ Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ ηεο
ρψξαο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη ησλ κφληκσλ αγξνηηθψλ
ηαηξψλ, ησλ ππαιιήισλ ηεο Βνπιήο - ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο- θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ππάγνληαη
ζηηο ξπζκίζεηο, ρσξίο εμαηξέζεηο, ηνπ λένπ εληαίνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ βαζκνινγίνπ –
κηζζνινγίνπ πνπ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθφ βαζηθφ κηζζφ γηα θάζε βαζκφ θαη αλψηαην
πνζνζηφ πξναγσγήο επί ησλ θξηλνκέλσλ απφ βαζκφ ζε βαζκφ, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθή ηεξαξρηθή ιεηηνπξγηθή ππξακίδα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ.
Δπίζεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ ππάγνληαη νη ππάιιεινη ησλ Σνπηθψλ
Δλψζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.), ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο
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(Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ), νη ππάιιεινη ησλ
Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, ην πξνζσπηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηά θαηά
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.3801/2009 (ΦΔΚ 163 Α’) ησλ ινηπψλ
εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ,
πνπ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Δθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο παξακέλνπλ κφλν εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ,
φπσο ζπγθεθξηκέλα ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ
Πνιηηηθψλ θαη Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ησλ Σαθηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο απηψλ, ηνπ θπξίνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Ηαηξνδηθαζηψλ, ησλ θαζεγεηψλ
Παλεπηζηεκίσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ησλ κειψλ Δ.Π. – Σ.Δ.Η., ησλ εξεπλεηψλ θαη
εηδηθψλ ιεηηνπξγηθψλ επηζηεκφλσλ, ησλ θαζεγεηψλ Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο
θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) θαη Αλψηεξσλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ,
ηνπ επηζηεκνληθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ Κ.Δ.Π.Δ., ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δζληθήο
ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ησλ Ηαηξψλ
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, ησλ Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ, ησλ Αξρηεξέσλ ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ησλ κνπζηθψλ ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ,
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Λπξηθήο θελήο, ησλ κφληκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη αληίζηνηρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη ηνπ
ιηκεληθνχ ψκαηνο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ
Ναπηηθνχ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζηηο νπνίεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ή ηεο ιεηηνπξγία
πνπ αζθνχλ είλαη αλνξζνινγηθφ θαη ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα,
ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ ή αζθνχλ ην ιεηηνχξγεκά ηνπο, λα αθνινπζεζεί ην ζχζηεκα
βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην
ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ.
Σ) Μεηαμχ άιισλ κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ εηζάγεηαη ζχζηεκα βαζκνινγηθήο
δηάξζξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πξνβιέπεη, γηα πξψηε θνξά, αλψηαην
πνζνζηφ πξναγσγήο επί ησλ θξηλνκέλσλ απφ βαζκφ ζε βαζκφ. Γηα λα δηαζθαιίζεη,
δειαδή, ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ αλακελφκελε αληίξξνπε δξάζε
ηζρπξψλ παζνγφλσλ πξαθηηθψλ - πνπ δεκηνπξγνχλ θαηλφκελα πιεζσξηζκνχ
ππαιιήισλ ζηα αλψηεξα βαζκνινγηθά θιηκάθηα θαη ηειηθψο θαηλφκελα αληηζηξνθήο
ηεο ηεξαξρηθήο βαζκνινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ- ζεζπίδεη
αλψηαηα πνζνζηά πξναγφκελσλ ππαιιήισλ, θαηά βαζκφ, κε θιηκάθσζε πνπ
αληηζηνηρεί θαη αηηηνινγείηαη κε βάζε ην νηθείν επίπεδν επζχλεο άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηθήο ζπκβνιήο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθείαο
ππεξεζίαο ή θνξέα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παχεη λα πθίζηαηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε,
ζηελ νπνία ε ππξακίδα ηεο βαζκνινγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
είλαη αληεζηξακκέλε ζε ζρέζε κε ηελ ππξακίδα ηεξαξρηθήο δηάξζξσζεο ησλ
ππεξεζηψλ ή θνξέσλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο
θαη απαμηψλεη ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο αιιά θαη ηεο ηζφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή
νπνηνπδήπνηε επηκέξνπο ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηεο απηνδίθαηεο κνληκνπνίεζεο ησλ δνθίκσλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ. Δθεμήο γίλεηαη κφλν κε θξίζε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ
κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε
ζηφρσλ, θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ.
Πξνβιέπεηαη αθφκε, γηα πξψηε θνξά, ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο πξνυπεξεζίαο
θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηε βαζκνινγηθή θαη
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κηζζνινγηθή έληαμε θαη’ αλψηαην φξην γηα επηά (7) έηε, εθφζνλ έρεη δηαλπζεί κε ηα ίδηα
ή αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα.
Ζ πξφβιεςε εθαξκνγήο ελφο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ, γηα πξψηε
θνξά, κεηξά ηελ απφδνζε ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ θαη δελ ζα επηηξέπεη ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ ππαιιήισλ σο αξίζησλ, φπσο ζπκβαίλεη
ζήκεξα, απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο παξνχζεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ
αληηθεηκεληθνπνηεκέλε κέηξεζε ηεο απφδνζεο - ηφζν ηεο νξγαληθήο κνλάδαο ηεο
νηθείαο ππεξεζίαο ή θνξέα, φζν θαη ηνπ ππαιιήινπ πνπ δξα ζε απηή- ζε ζπλάξηεζε
αθελφο κε ην ηεξαξρηθφ επίπεδν θαηάηαμεο ηεο νηθείαο κνλάδαο αθεηέξνπ κε ηνλ νηθείν
βαζκφ πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζχζηεκα βαζκνινγηθψλ
πξναγσγψλ θαη κε ην ζχζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο.
Σέινο, θαζηεξψλεη θιηκαθνχκελα απζηεξφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζηνρνζεζίαο
θαηά βαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή ζε ζέζεηο επζχλεο. Καζίζηαηαη, δειαδή, ε
επίηεπμε ηεο απφδνζεο θαη κάιηζηα ζε ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην
επηδησθφκελν απνηέιεζκα, βαζηθή ηππηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο γηα θξίζε θαη πξναγσγή, θαζψο θαη γηα επηινγή γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ
επζχλεο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ δηνίθεζεο, κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζχζηεκα
αλάδεημεο πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ.
Σειηθά κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη πξνπαληφο ε βειηίσζε ηεο
κεηξνχκελεο πιένλ απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, αιιά θαη ε
δεκηνπξγία κίαο δεχηεξεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνινγηθή
δηαβάζκηζε, κε αληηθεηκεληθφηεηα, ηεο απφδνζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα
βαζκνινγηθήο δηάξζξσζεο θαη πξναγσγψλ, ιεηηνπξγεί θαη σο ζχζηεκα εμαζθάιηζεο
θηλήηξσλ γηα ηνπο ηθαλνχο. Παχεη επηηέινπο ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ λα
ιεηηνπξγεί αζχλδεηα θαη απηφλνκα ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ππεξεζίαο ή ηνπ θνξέα ή ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, κε κφλν θξηηήξην ηελ παξέιεπζε
ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε απφ θιηκάθην ζε θιηκάθην, αιιά
ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα θηλήηξσλ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηε ιεηηνπξγηθή
ππξακίδα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ή θνξέα, φζν θαη κε ηε κεηξήζηκε απφδνζε ηεο
ιεηηνπξγίαο, ζε νξγαλσηηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν.
Με ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απνηξέπνληαη αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ
ιεηηνχξγεζαλ σο αληηθίλεηξα ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
θαη νδήγεζαλ ππνρξεσηηθά ζηελ κε αμηνπνίεζε ησλ αμηφηεξσλ ζηειερψλ, αθνχ ην
βαζηθφ θξηηήξην πξναγσγήο ήηαλ ε αξραηφηεηα, δειαδή έλα ηπραίν γεγνλφο, κέζσ ηνπ
νπνίνπ δεκηνπξγνχηαλ ζην ζχζηεκα βαζκνινγηθήο νξγάλσζεο, ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε,
ρσξίο απηή λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλν επηδησθφκελν, δπλακηθφ ζθνπφ αιιά
αληηζέησο κε κία ζηαηηθή έλλνηα, απηή ηεο ζέζεσο.
Με ην παξφλ ζχζηεκα ε έλλνηα ηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο
ππξακίδαο, δειαδή ηνπ βαζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δπλακηθφ
ζθνπφ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, κε ηελ
επηινγή ησλ αμηνηέξσλ, κέζα απφ έλα αμηνθξαηηθφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε
εμηζσηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο
ζεζκνζεηείηαη ζχζηεκα βαζκνινγηθήο δηάξζξσζεο, ην νπνίν δελ απνθιείεη θαλέλαλ
απφ ηελ θαηάιεςε θακίαο ζέζεσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο πξφβιεςεο
ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο. Γεκηνπξγεί δε θαηά
βαζκνινγηθφ επίπεδν δεμακελέο ζηειερψλ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ, κε
βάζε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ, νη ηθαλφηεξνη γηα ηελ
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θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
πξνηαρζνχλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ κε θξηηήξην ηελ απφδνζή ηνπο θαη φρη απιψο ηελ
αξραηφηεηά ηνπο.
Ζ ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ππξακίδαο, δειαδή ηνπ βαζκνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο, δηαζθαιίδεηαη επίζεο κε ηε ζχλδεζε ησλ βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ κε
ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη ηε κηζζνινγηθή εμέιημε, αθνχ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζπλερνχο κηζζνινγηθήο εμέιημεο κφλν γηα φζνπο θζάζνπλ, κε βάζε ηελ
απφδνζή ηνπο ζηνλ νηθείν θαηαιεθηηθφ βαζκφ. Όζνη δελ θαηαθέξνπλ λα πξναρζνχλ
απφ βαζκφ ζε βαζκφ ζηακαηά ε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε κέρξη λα επηηχρνπλ ηελ
πξναγσγή ηνπο ζηνλ επφκελν βαζκφ. Καηά ην ρξφλν δε ππνρξεσηηθήο παξακνλήο
ζηνλ νηθείν βαζκφ, ε κηζζνινγηθή εμέιημε ζπλαξηάηαη κε ηελ απφδνζε, δηαθνξεηηθά δελ
ζπληειείηαη.
Ε) Aθφκε πξνβιέπεηαη ε αληηθεηκεληθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ
κειψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή
δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ην αίζζεκα δηαθάλεηαο
θαη ακεξνιεςίαο ζηε δξάζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ ε εθινγή κέινπο ή ε ππφδεημε ή ε κνλαδηθή ex officio ζπκκεηνρή, αιιά
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φξγαλν ηεο δηνίθεζεο λα επηιέμεη ειεπζέξσο κεηαμχ
πεξηζζφηεξσλ λφκηκσλ επηινγψλ, πξνβιέπεηαη ε επηινγή λα γίλεηαη δηα θιεξψζεσο
κεηαμχ φισλ εθείλσλ πνπ είλαη δπλαηφλ θαηά ην λφκν λα επηιεγνχλ σο κέιε ηνπ
νηθείνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ) Ζ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ πξνθχπηεη ζε πξψηε
θάζε απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Απφ ην
Μάην ηνπ 2010, νπφηε θαη ελεξγνπνηήζεθε ν κεραληζκφο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
(ΓΝΣ), ε ειιεληθή θπβέξλεζε δεζκεχζεθε λα πινπνηήζεη, ζε έλα επξχηεξν πιαίζην
δηαξζξσηηθψλ ξπζκίζεσλ, «έλα απινπζηεπκέλν ζύζηεκα απνδνρώλ, κε ζηόρν ηελ
εμνηθνλόκεζε πόξωλ, πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο βαζηθνύο κηζζνύο θαη όια ηα επηδόκαηα
θαη ζα ηζρύεη γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην δεκόζην ηνκέα».
ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη
νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, θαζψο ην λέν ζχζηεκα
πξέπεη λα είλαη αθελφο βηψζηκν νηθνλνκηθά θαη αθεηέξνπ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ
εμνηθνλφκεζε πφξσλ, θαζψο θαη ζηηο πθηζηάκελεο δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο
ρψξαο. Πέξαλ φκσο ηεο θπβεξλεηηθήο δέζκεπζεο, ε ζέζπηζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
πξνθχπηεη σο αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ηεο πθηζηάκελεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο
πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηδίσο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ, παξσρεκέλν θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο απζαίξεην, ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ.
πγθεθξηκέλα, ε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα
πςειή εξγαζηαθή αζθάιεηα, ε νπνία έρεη απνζπλδεζεί απφ ηελ έλλνηα ηνπ πγηνχο
εξγαζηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλδέεηαη επζέσο κε εληεηλφκελα θαηλφκελα
δπζθακςίαο ηφζν ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ην
γεγνλφο απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί ε εληεηλφκελε αδπλακία λα επζπγξακκηζηεί ν
δεκφζηνο ηνκέαο κε ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα λα πξνζειθχζεη
πςειήο ζηάζκεο ζηειερηαθφ δπλακηθφ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, παξφιν πνπ ππάξρεη
ζεκαληηθφο δείθηεο αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε απηφ ην πιαίζην, ε
απνζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνινγηθήο δηάξζξσζεο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
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αμηνιφγεζεο απφ ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, απνηειεί έλα αθφκε ηζρπξφ
αληηθίλεηξν γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε
πξνζπάζεηαο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο, ηφζν ζε αηνκηθφ
φζν θαη ζε επίπεδν νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ. ε απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί
ην γεγνλφο φηη, επί ζεηξά εηψλ, επηθξαηνχζε κία παξάδνζε πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ νξγάλσλ θαη θνξέσλ κε απνηέιεζκα ηελ ηαρεία θαη
ρσξίο ζπληνληζκφ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε
απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ
απνιαβψλ, νδήγεζε ζε αδπλακία εθαξκνγήο ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ζπλεπψο ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Θ) Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ε λνκνζεζία πνπ δηαρξνληθά δηέπεη ηελ νξγαλσηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή ηεξαξρηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ηηο ακνηβέο
ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε επηηειηθήο ζρεδίαζεο θαη ζηξαηεγηθήο δξάζεο.
Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 1811/1951) ν
κηζζφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην βαζκφ πνπ απηφο
θαηαιάκβαλε. ε θάζε βαζκφ ηεο ηεξαξρίαο αληηζηνηρνχζε έλαο βαζηθφο κηζζφο, ελψ ε
κηζζνινγηθή εμέιημε πξνυπέζεηε ηελ αληίζηνηρε εμέιημε απφ ηνλ έλαλ βαζκφ ζηνλ
ακέζσο επφκελν.
ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαζηέξσζε εληαίνπ κηζζνινγίνπ,
ςεθίζηεθε ν Ν.1505/1984, κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ε απνζχλδεζε ηνπ βαζηθνχ
κηζζνχ ηνπ ππαιιήινπ απφ ηε βαζκνινγηθή ηνπ εμέιημε. Έηζη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο
επέηξεπε ηελ απξφζθνπηε, κε βάζε ην ρξφλν ππεξεζίαο, κηζζνινγηθή εμέιημε, ρσξίο
θακία ζχλδεζε κε ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ. Αθνινχζσο, κε
ην λφκν 1586/1986 θαζηεξψζεθαλ πέληε θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο ζέζεηο
πξνζσπηθνχ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο,
Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο,
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο,
Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθψλ Θέζεσλ) θαη κηα βαζκνινγηθή θιίκαθα ηξηψλ βαζκψλ (Α, Β,
Γ) γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ θαη δχν βαζκψλ (Γ θαη Γ) γηα ηελ θαηεγνξία
ππαιιήισλ ΤΔ, γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
Με ηνλ Ν. 2470/1997 ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) νξίζηεθαλ ζε ηξηάληα έμη (36) θαη νη ππάιιεινη ηεο θάζε
κίαο θαηεγνξίαο εθπαίδεπζεο εμειίζζνληαλ ζε δεθανθηψ (18) κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Ζ
κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ήηαλ απηφκαηε θαη αλάινγε κε ηα ρξφληα
ππεξεζίαο θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζνληαλ βάζεη ησλ ηππηθψλ ηνπο
πξνζφλησλ.
Δπφκελε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, κε ην
Ν. 2683/1999. Σν βαζκνιφγην πνπ θαζηεξψζεθε κε ηνλ λφκν απηφ βαζίδνληαλ ζην
κηθηφ ζχζηεκα ηεξαξρίαο, πνπ ζπλδχαδε ηα κέρξη ηφηε εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα ηεο
θηλεηήο θαη ηεο πάγηαο ηεξαξρίαο. πγθεθξηκέλα, ε ηεξαξρία ήηαλ θηλεηή ζην επίπεδν
ησλ ηκεκάησλ θαη πάγηα ζην επίπεδν ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ κηθηνχ απηνχ ζπζηήκαηνο πξναγσγηθήο εμέιημεο,
νξηζκέλνη απφ ηνπο λένπο βαζκνχο (Δ' - Α') ήηαλ εληαίνη θαη θαηά ζπλέπεηα ε
πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ γίλνληαλ αθψιπηα, ελψ γηα ηνπο βαζκνχο ηνπ
Γηεπζπληή θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή δεκηνπξγήζεθε πάγηα ηεξαξρία πνπ βαζίδνληαλ
ζηε ζχλδεζε βαζκνχ, ζέζεο θαη θαζεθφλησλ. Ωζηφζν, νχηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ
ιφγσ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαζηεξψζεθε ζχλδεζε ηεο βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο
εμέιημεο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή
θαη κηζζνινγηθή εμέιημε.
Αθνινχζσο, κε ην λ. 3205/2003 θαζηεξψζεθε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ακνηβψλ, κε ην
νπνίν νξίδνληαη δεθανθηψ (18) κηζζνινγηθά θιηκάθηα γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ
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(ΠΔ, TE, ΓΔ, YE), ζηελ νπνία εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ
θαηέρνπλ θαηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. Με ην ζπγθεθξηκέλν λφκν ελζσκαηψζεθαλ ζην
βαζηθφ κηζζφ ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο, ην επίδνκα εμνκάιπλζεο θαη κέξνο ηνπ
θηλήηξνπ απφδνζεο ηνπ ηφηε ηζρχνληνο κηζζνινγίνπ, ελψ απμήζεθε ην επίδνκα ζέζεο
επζχλεο. Αθφκε, ν ππνινγηζκφο ησλ απνδνρψλ ζπλδέζεθε κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο
ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ φισλ ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ κε
ηνλ βαζηθφ κηζζφ ησλ θιηκαθίσλ ηεο YE θαηεγνξίαο θαη θάζε ππάιιεινο πνπ ελέπηπηε
θαη εκπίπηεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, εμειηζζφηαλ - κέρξη ηνπ
ρξνληθνχ ζεκείνπ ηνπ «παγψκαηνο» ηεο σξίκαλζεο ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ, πνπ
πξνβιέθζεθε κε ην λ.3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α’)- ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο
θαηεγνξίαο φπνπ αλήθε θαη αλήθεη, κε εηζαγσγηθφ ην 18ν θαη θαηαιεθηηθφ ην 1 ν.
Δπηπιένλ, νη λφκνη 3336/2005, 3453/2006, 3554/2007, 3670/2008, 3758/2009,
3833/2010, 3845/2010 θαη 3899/2010 πεξηιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ.3205/2003, θαη αθνξνχλ ηηο αλαζεσξήζεηο απηνχ, ηε
δηακφξθσζε εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε έηνο θαη ηηο αλαζεσξήζεηο
δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σέινο κε κηα ζεηξά απφ Κνηλέο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο έγηλε επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Α’ ηνπ Νφκνπ
3205/2003 ζε επηπιένλ νκάδεο ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ηαηξνί ΗΚΑ,
εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιπ).
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ άζθεζε επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απηή
πξνζδηνξίδεηαη θαη’ αξρήλ ζην άξζξν 8 ηνπ λ.3205/2003 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο
λ.3833/2010, λ.3845/2010, θαζψο θαη ζε κηα ζεηξά απφ Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην χςνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο επηδνκάησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ (π.ρ. ΓΗΒΔΔΣ, ΓΔΣΔ, ΓΔΥΔ, ΓΔΓΑΚ θιπ).
Γειαδή, ε ζέζπηζε κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα
δηέπεηαη δηαρξνληθά απφ κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ή αθφκα
θαη επεθηάζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ αξρηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ηειεπηαία
ζεκαληηθή αιιαγή ζην ζχζηεκα βαζκνινγηθήο εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ επήιζε κε ηνλ
λ. 3260/2004, κε ηνλ νπνίν αλαθαζνξίζηεθε ε βαζκνινγηθή θιίκαθα, πνπ
πεξηειάκβαλε πέληε (5) βαζκνχο νξγαληθά εληαίνπο (Δ’-Α’). Παξάιιεια, θαζηεξψζεθε
ην ζχζηεκα θηλεηήο ηεξαξρίαο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ βαζκψλ ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ
γεληθνχ δηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα, ε ελ ιφγσ βαζκνινγηθή θιίκαθα ελζσκαηψζεθε ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ ηζρχνληνο Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, κε ηνλ λ. 3528/2007.
Η) Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην ηζρχνλ απνζπαζκαηηθφ θαη
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απζαίξεην θαη αλνξζνινγηθφ ζχζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο,
ζπκπεξαίλεηαη φηη ρξήδεη άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αιιαγήο. πγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν
ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ
ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νπδέπνηε απνηέιεζαλ κέξνο θάπνηαο επξχηεξεο
αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Κάζε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, ήηαλ ηαθηηθνχ ραξαθηήξα θαη αληηκεησπίζηεθε απνζπαζκαηηθά,
ρξεηάζηεθε δε πνιιέο θνξέο λα ηξνπνπνηεζεί ή λα επεθηαζεί. Απνηέιεζκα ησλ
αλσηέξσ παξεκβάζεσλ είλαη ζήκεξα λα παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ
ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ππνπξγεία ή αθφκα
θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην ππνπξγείν.
Δπηπιένλ ηφζν ν ζρεδηαζκφο φζν θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ
ζην ζχζηεκα ακνηβψλ δελ ζπλδένληαη κε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ, αληακνηβήο ηεο εξγαζίαο βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο, παξαθίλεζεο
θαη πξνζέιθπζεο ηθαλνχ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ελψ επίζεο δελ ιακβάλνπλ ζπρλά
ππφςε ηνπο ηηο αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο.
Δηδηθφηεξα, ν βαζηθφο κηζζφο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία,
βαζίδεηαη ζε έλα ζηαζεξφ ζπληειεζηή απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν βαζηθφο κηζζφο θάζε
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θαηεγνξίαο βάζεη ηνπ εηζαγσγηθνχ κηζζνχ ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ. Δπηπιένλ βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πθηζηάκελεο δνκήο ηνπ κηζζνινγίνπ είλαη ε ζχλδεζε ηεο
κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ κε ην επίπεδν εθπαίδεπζή ηνπο θαη κε ηα
ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηα εηζαγσγηθά κηζζνινγηθά θιηκάθηα κεηαμχ ησλ
ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλεηαη κεηνχκελε αχμεζε ζηνπο βαζηθνχο
κηζζνχο. πγθεθξηκέλα ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ελφο ππαιιήινπ ΓΔ ζην
18ν κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη ππαιιήινπ ΤΔ ζην ίδην ΜΚ αλέξρεηαη ζε 1,17, ελψ ε
αληίζηνηρε αλαινγία κεηαμχ ΠΔ θαη ΣΔ είλαη 1,05. Σνχην πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ κηζζνιφγην δελ ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά ε γλψζε ελφο
λενεηζεξρφκελνπ ππαιιήινπ κε πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνζφληα ζε ζρέζε κε έλαλ
ππάιιειν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλσηέξσ αδπλακία ηνπ πθηζηάκελνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ αληακνηβή ησλ
λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ κε αλψηεξα ηππηθά πξνζφληα (θαηεγνξίεο ΠΔ θαη
ΣΔ), ζπληεξείηαη θαη ζηα επφκελα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (17 ν – 1ν ΜΚ), δεδνκέλνπ φηη νη
βαζηθνί κηζζνί φισλ ησλ άιισλ ΜΚ ησλ θαηεγνξηψλ ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ πξνζδηνξίδνληαη
κε βάζε ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ αληίζηνηρνπ ΜΚ ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο, πνιιαπιαζηαδφκελν
κε έλαλ ζηαζεξφ ζπληειεζηή (άξζξν 7 ηνπ Ν. 3205/2003).
ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ εηζαγσγηθνχ (18 ν ΜΚ) θαη θαηαιεθηηθνχ
βαζηθνχ κηζζνχ (1ν ΜΚ), παξαηεξνχκε φηη απηή δε δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεγνξηψλ. πγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ ζρέζε γηα ηνπο ππαιιήινπο
ΠΔ θαη ΣΔ αλέξρεηαη ζην 1,69, ελψ ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε έρεη ζεζκνζεηεζεί γηα
ηνπο ππαιιήινπο ΓΔ θαη ΤΔ (1,70). πλερίδνληαο ηε ζχγθξηζε ηεο ζρέζεο ησλ
ππνινίπσλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ (17ν -2ν ΜΚ) κε ην θαηαιεθηηθφ, ε κεηαμχ ηνπο
ζρέζε ζπλερίδεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ
εθπαίδεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ζε
ζχγθξηζε κε ηνλ εηζαγσγηθφ, δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο, ελψ
είλαη ζαθψο εμαξηψκελε απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ εθάζηνηε ππαιιήινπ
Δπηπιένλ, ην πθηζηάκελν κηζζνιφγην έρεη θαζηεξψζεη έλα θνηλφ ζπληειεζηή σξίκαλζεο
(εμέιημεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ) κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηεγνξηψλ. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο γηα ην
ζχλνιν ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ
3,18% (ζηελ ΓΔ) θαη 3,15% (ζηελ ΠΔ), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ιακβάλεηαη
ππφςε ε δπλαηφηεηα γξεγνξφηεξεο εμέιημεο ελφο ππαιιήινπ κε πςειφηεξα ηππηθά
πξνζφληα.
Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ λ.3205/2003 θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ θαη επεθηάζεψλ ηνπ θαζηέξσζε ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ
ππαιιήισλ βάζεη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ησλ εηψλ ππεξεζίαο ηνπο. Ζ
θαηαξρήλ ζπζρέηηζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ησλ ππαιιήισλ κφλν κε ηα δχν απηά
θξηηήξηα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ζέζεηο ίζεο αμίαο απφ πιεπξάο παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο, ζα πξέπεη λα
ακείβνληαη ζηα ίδηα επίπεδα, φπσο πξνβιέπεη ε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο ηνπ 1957, φηαλ
αλαθέξεηαη ζε κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ έλλνηα
ηεο «ίζεο ακνηβήο γηα εξγαζία ίζεο αμίαο».
Ζ κηζζνινγηθή εμνκνίσζε ησλ ππαιιήισλ πνπ επηηπγράλνπλ νξηαθή απφδνζε, κε
εθείλνπο πνπ έρνπλ άξηζηε απφδνζε, απνηειεί έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηνπ
πθηζηάκελνπ κηζζνινγίνπ. Γηα ηνπο πξψηνπο ην ζχζηεκα εληζρχεη ηελ αδξάλεηα θαη ηελ
αδηαθνξία γηα ην απνηέιεζκα, θαζψο δελ ζπλεπάγεηαη θακία επίπησζε ζηηο ακνηβέο.
Αληίζεηα γηα ηνπο ππαιιήινπο κε άξηζηε απφδνζε, ην κηζζνινγηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί
σο αληηθίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, εθφζνλ πνπζελά δελ ζπλδέεη ηελ ακνηβή κε ηελ
απφδνζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.
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Κ) ην ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ δηέπεη ηνλ δεκφζην ηνκέα, ζεκαληηθή
παξάκεηξνο απνηεινχλ ηα δηάθνξα επηδφκαηα. Σα επηδφκαηα απηά πξνζδηνξίδεηαη
θαη’ αξρήλ ζην άξζξν 8 ηνπ Ν.3205/2003, ζχκθσλα κε ην νπνίν νξηζκέλα επηδφκαηα
ρνξεγνχληαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη θνξέα πνπ ππεξεηνχλ. Σέηνηα επηδφκαηα είλαη:
 Οηθνγελεηαθή παξνρή
 Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
 Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο
 Γπζκελψλ ζπλζεθψλ
 Δηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (ελνπνίεζε επηδνκάησλ αλζπγηεηλήο, επηθίλδπλεο
θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο)
 Πξνβιεκαηηθψλ θαη παξακεζφξησλ πεξηνρψλ
 Πξνζσπηθή δηαθνξά
 Δπηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ επηδνκάησλ έρεη ζεζπηζηεί ην θίλεηξν απφδνζεο ην νπνίν
θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ (κέρξη ηνλ λ. 3986/2011 πνπ κείσζε ην ελ
ιφγσ επίδνκα, νξηδφληηα, γηα φιν ην πξνζσπηθφ, θαηά 50%), ελψ ζην άξζξν 8 ηνπ λ.
3205/2003 ζεζπίδνληαη επηδφκαηα, ηα νπνία ρνξεγνχληαη σο πξφζζεηε ακνηβή ζε
εηδηθέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε θχζε ηεο
παξερφκελεο εξγαζίαο ηνπο. Απηά αθνξνχλ ελδεηθηηθά:
 ην επίδνκα εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο
 ην επίδνκα Ννζνθνκεηαθφ θαη ηξνθήο
 ην επίδνκα Δηδηθήο απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ
 ην επίδνκα κεηαθξαζηψλ – δηεξκελέσλ
 ην επίδνκα Πιεξνθνξηθήο
 ην επίδνκα Αξραηνινγηθψλ Δξεπλψλ
 ην επίδνκα Δηδηθήο απαζρφιεζεο (εθπαηδεπηηθψλ)
 ην επίδνκα Δηδηθά επηδφκαηα (Μεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, εηδηθήο αγσγήο)
 ην επίδνκα πςεινχ βαζκνχ επζχλεο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΠ)
 ην επίδνκα αληηζηαζκίζκαηνο δηαρεηξηζηηθψλ ιαζψλ
 ην εηδηθφ επίδνκα πξνζσπηθνχ ζσθξνληζηηθψλ θαη αλακνξθσηηθψλ
θαηαζηεκάησλ
 ην εηδηθφ επίδνκα ξαδηελέξγεηαο
 ην επίδνκα εηδηθήο απαζρφιεζεο ππαιιήισλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
 ην επίδνκα εηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνπο ηαηξνχο ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη
κφληκνπο αγξνηηθνχο ηαηξνχο, θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα
αγξνηηθά ηαηξεία
 ε απνδεκίσζε πνπ ρνξεγείηαη ζην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κνπζείσλ θαη
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ θξνχξεζεο ζσθξνληζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο
πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ
 ηα έμνδα θίλεζεο θαη έμνδα ηαηξείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ
δαπαλψλ ησλ κφληκσλ θαη ζπκβαζηνχρσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ ΗΚΑ
 ε απνδεκίσζε γηα πξφζζεηε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ Κέληξσλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ)
 ην εηδηθφ επίδνκα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πνπ
ππεξεηνχλ ζηε λήζν Γήιν
 ην εηδηθφ επίδνκα ζην Πξνζσπηθφ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ (Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ)
γηα ηε δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ΔΠ (Ν. 2860/2000)
 ην εηδηθφ επίδνκα ζην Πξνζσπηθφ Τπεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Ν 2819/2000)
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ην επίδνκα ησλ ππαιιήισλ ΔΦΔΣ (Ν 2965/2001)
ην επίδνκα πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ ηαθηηθνχο θαη
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ κεηαηίζεληαη ζε ππεξεζία
πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο (Ν 2606/1998)
ηα επηδφκαηα κεραληθψλ, γεσηερληθψλ θιπ.

ηα αλσηέξσ πξνζηίζεηαη νξηζκέλα επηδφκαηα ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζηεί απφ κηα
ζεηξά απφ Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ππνπξγεία/θνξείο, θαηαβάιινληαη δε ζην
ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ εθάζηνπ ππνπξγείνπ αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ζπλήζσο
παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο, βάζεη ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ πνπ αλήθνπλ νη
ππάιιεινη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο:
 εηδηθφ επίδνκα ππαιιήισλ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
 εηδηθφ επίδνκα ππαιιήισλ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
 ΓΗΒΔΔΣ (Γηθαηψκαηα Βεβαίσζεο θαη Δίζπξαμεο Δζφδσλ θαη Σειψλ) πξνο
εθνξηαθνχο, δεκνζηνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΓΚΛ θαη ππαιιήινπο Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ,
 ΓΔΣΔ (Γηθαηψκαηα Δθηέιεζεο Σεισλεηαθψλ Δξγαζηψλ) πξνο ηνπο ηεισληαθνχο
θαη ηνπο ππαιιήινπο Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ,
 ΓΔΥΔ (Γηθαηψκαηα Δθηέιεζεο Υεκηθψλ Δξγαζηψλ) πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο,
 ΓΔΓΑΚ (Γηθαηψκαηα ειέγρνπ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ) πξνο ηνπο ππαιιήινπο
Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο θαπζίκσλ (πεηξειαηνεηδψλ
πξντφλησλ) θιπ.
Σέινο, κε ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο έθηαθησλ κέηξσλ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο λ.3833/2010, λ.3845/2010) εθαξκφζηεθε κείσζε ηνπ
χςνπο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλσηέξσ επηδνκάησλ.
Όπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ, νη ξπζκίζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο, ην χςνο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ δηαθφξσλ επηδνκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ζε κηα
ζεηξά απφ λνκνζεηήκαηα, θαζηζηψληαο ην ζχζηεκα επηδνκάησλ πνιχπινθν θαη
θαηαθεξκαηηζκέλν. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πιήζνο ησλ επηδνκάησλ ηα νπνία
ρνξεγνχληαη ζήκεξα ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ζε εηδηθέο
θαηεγνξίεο απηψλ, είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν. Δπίζεο, ε επηδνκαηηθή πνιηηηθή είλαη
απνζπαζκαηηθή θαη θαίλεηαη φηη αλαπηχρζεθε ρσξίο ζχζηεκα θαη ζηξαηεγηθή θαη δίρσο
λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ
δελ δηαθνξνπνηείηαη βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ φπσο είλαη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη νη
δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ, ε ζχλδεζε ηεο ακνηβήο κε ηελ εξγαζία, ην ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ή ηεο ζέζεο πνπ αζθνχλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην θίλεηξν απφδνζεο, ε ρνξήγεζε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη φηη δελ
εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηνπ, δεδνκέλνπ φηη θαηαβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο
αλεμάξηεηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Αληηζέησο κνλαδηθφ θξηηήξην γηα
ηελ ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ θαίλεηαη λα είλαη ε ελίζρπζε ησλ ακνηβψλ ησλ
ππαιιήισλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε απνπζία θεληξηθήο ζεζκνζέηεζεο ησλ ηαθηηθψλ επηδνκάησλ ησλ
ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε έιιεηςε ζπζηήκαηνο ζπζρέηηζεο ησλ
επηδνκάησλ κε ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, νδήγεζε ζηαδηαθά ζε εκθάληζε
αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ακνηβψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ θάζε ππνπξγείν / θνξέα ηφζν
σο πξνο ην χςνο απηψλ, φζν θαη σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
ρνξήγεζή ηνπο. Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ε πθηζηάκελε πνιηηηθή επηδνκάησλ παξνπζηάδεη
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ζεκαληηθέο αδπλακίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα δεδνκέλνπ φηη
επηδφκαηα φπσο ε νηθνγελεηαθή παξνρή ζεσξνχληαη αξθεηά ρακειά.
Άιινο βαζηθφο ππιψλαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη νη ξπζκίζεηο γηα ηελ
εξγαζηαθή εθεδξεία κε δηαθαλή, αληηθεηκεληθά θαη απξνζσπφιεπηα θξηηήξηα. ην
πιαίζην απηφ επηδηψρζεθε λα ππάξρεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θνηλσληθφ θφζηνο θαη λα
νδεγνχληαη ζηελ εθεδξεία εθείλνη πνπ έρνπλ ζπγθξηηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο
πξνυπνζέζεηο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο ηεο λέαο απηήο θαηάζηαζεο. ην
πιαίζην απηφ ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ ππφςε δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηελ
εξγαζηαθή εθεδξεία κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη πξνηάζεηο ηεο αμησκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ηίζεηαη ζε
εθαξκνγή ην κέηξν ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην
Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ζην άξζξν 37 παξ. 7 ηνπ
λφκνπ 3986/2011 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015». Με ην κέηξν απηφ ηεξνχληαη νη δεζκεχζεηο
ηεο ρψξαο έλαληη ησλ εηαίξσλ δαλεηζηψλ γηα ηελ έληαμε 30.000 εξγαδνκέλσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ εμνηθνλφκεζε 300 εθ. επξψ εληφο ηνπ 2012 θαη ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο έσο ηα ηέιε ηνπ 2011.
Καηά ηε δεχηεξε θάζε 2012-13 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο
δηάξζξσζεο, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην
πιαίζην θαη ησλ επξεκάησλ ηεο πξφζθαηεο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ ειιεληθή
δεκφζηα δηνίθεζε κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ (φρη
ησλ ζέζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ) θαηά πεξίπνπ 30%. Ζ αμηνιφγεζε ζα
γίλεη κε αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ηεο Δ.Δ., κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηνπ ΟΟΑ.
Σα θχξηα νθέιε απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο είλαη φηη δηαζθαιίδνληαη άκεζα
νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα πξνο ηε θαηεχζπλζε ηνπ
ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ πνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ε κείσζε ηεο δεκφζηαο
δαπάλεο, ελψ παξάιιεια γηα ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ππαγνκέλσλ ζην λέν
θαζεζηψο, ε εθεδξεία δελ νδεγεί ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο αλεξγίαο αιιά ζηε ζηγνπξηά
ηεο ζπληαμηνδφηεζεο.
Δπίζεο κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ πξνθαιείηαη εθηεηακέλε αλαζηάησζε ζην
πξνζσπηθφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σέινο, δελ
απαηηεί (γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα) θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφιπζεο πνπ
δεκνζηνλνκηθά ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δπζκελήο.
Οη δξάζεηο πνπ πξνσζνχληαη κε ηε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εξγαζηαθή
εθεδξεία είλαη νη αθφινπζεο:
χκθσλα κε ηελ 1ε δξάζε νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην θαη ζε ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη νπνίνη έσο ην
ηέινο ηνπ έηνπο 2013 απνθηνχλ δηθαίσκα εμφδνπ κε πιήξε ζχληαμε, ηίζεληαη ζε
θαζεζηψο εθεδξείαο. Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθεδξείαο νη εξγαδφκελνη
ζπληαμηνδνηνχληαη κε πιήξε ζχληαμε, ην επίπεδν ηεο νπνίαο δελ ζίγεηαη απφ ην
θαζεζηψο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο..
Ζ δεχηεξε δξάζε πξνβιέπεη φηη νη ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ κε ζρέζε
δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη έσο ην ηέινο ηνπ 2013 απνθηνχλ δηθαίσκα εμφδνπ κε
πιήξε ζχληαμε, ηίζεληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο αθνχ
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πξνεγνπκέλσο ηεξκαηηζηεί ε ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε κε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο πεξηφδνπ νη
παξαπάλσ ππάιιεινη ιακβάλνπλ πιήξε ζχληαμε, ην επίπεδν ηεο νπνίαο δελ ζίγεηαη
απφ ηε πεξίνδν ηνπ πξνζπληαμηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο. Απφ ηηο αλσηέξσ δχν δξάζεηο
εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί αξηζκφο 18 - 20.000 εξγαδνκέλσλ.
Με ηελ ηξίηε δξάζε νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνπο θνξείο
ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ θαηαξγνχληαη θαη κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ ησλ θνξέσλ πνπ απνξξνθψληαη, ζπγρσλεχνληαη ή
πεξηνξίδνληαη ηίζεληαη ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Ζ δηαδηθαζία ηειεί ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ ΑΔΠ. Οη εξγαδφκελνη πνπ δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο
επαλαπξνζιακβάλνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κε βάζε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην
ζρεηηθφ ΠΓ. Θα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά πξνγξάκκαηα επαλαθαηάξηηζεο, ζην πιαίζην
ηνπ ΟΑΔΓ, γηα φζνπο εξγαδφκελνπο παξακείλνπλ ζην θαζεζηψο εθεδξείαο.
Απφ ηε Γξάζε απηή εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί αξηζκφο πεξίπνπ 1.000
εξγαδνκέλσλ.
χκθσλα κε ηελ ηέηαξηε δξάζε θαηαξγείηαη ην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο πνπ έρεη δνζεί
ζε δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ινηπνχο εξγαδνκέλνπο πνπ έρνπλ ήδε δηθαίσκα
πιήξνπο ζχληαμεο λα παξακείλνπλ ζηελ ελεξγφ ππεξεζία, παξαηείλνληαο ην ειηθηαθφ
φξην ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο θαη νη εξγαδφκελνη απηνί ζπληαμηνδνηνχληαη άκεζα.
Ζ πέκπηε δξάζε πξνβιέπεη ηαρεία δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ
θνξέσλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο πνπ δελ έρνπλ ιφγσ χπαξμεο ή δηαζέηνπλ πνιχ
κεγάιν πνζνζηφ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ. Ζ ζρεηηθή δηάηαμε πξνβιέπεη φηη ην
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο ππφ θαηάξγεζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ή πιενλάδεη είηε
ζα απνδερζεί ηε κεηάζεζή ηνπ ζε άιιεο ππεξεζίεο είηε ζα εληαρζεί ζε θαζεζηψο
εθεδξείαο ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο. Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηελ
έθηε δξάζε ζπλερίδεηαη κε εληαηηθφ ξπζκφ ε αλαδηάξζξσζε ΝΠΗΓ θαη ΝΠΓΓ πνπ
θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη. Δηδηθά σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ε
δηαδηθαζία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΑΔΠ. Σν πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πνπ ζα
πξνθχςεη θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα απνξξνθεζεί παξαγσγηθά ζε άιιεο ζέζεηο ζην
δεκφζην ηνκέα, ζα εληαρζεί ζε θαζεζηψο εθεδξείαο θαη ζε πξνγξάκκαηα
επαλαθαηάξηηζεο θαη ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο απαζρφιεζεο. Απφ ηηο Γξάζεηο 5 θαη 6
εθηηκάηαη φηη κπνξεί ζπγθεληξσζεί αξηζκφο πεξίπνπ 6-7.000 εξγαδνκέλσλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ
Δπί ηνπ άξζξνπ 1: Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 νξίδεηαη φηη ν ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο
ιφγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζηελ νπνία ηίζεηαη ν ππάιιεινο, ινγίδεηαη
ζπληάμηκνο θαη πξνζκεηξάηαη ζηελ ινηπή ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ. Καηά ηνλ ρξφλν
απηφ ν ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα αζθαιίδεηαη γηα θχξηα ζχληαμε, επηθνπξηθή
αζθάιηζε, πξφλνηα θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηνπο νηθείνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο
ήηαλ αζθαιηζκέλνο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα. Σν Γεκφζην
θαηαβάιιεη γηα φιν ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη
εξγνδφηε (φπνπ πξνβιέπεηαη) ζηνπο αλσηέξσ θνξείο. Οη εηζθνξέο απηέο
ππνινγίδνληαη επί ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ ηηο νπνίεο ειάκβαλε ν ππάιιεινο θαηά
ηνλ ρξφλν πνπ ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε θαη
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ηνπ ππαιιήινπ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δαπάλε πνπ ζα
πξνθαιείην ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ εθαξκνγή – επέθηαζε
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ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ηφζν ζηνπο απνρσξνχληεο κεηά ηελ 1.11.2011 ππαιιήινπο φζν
θαη ζηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζρεηηθή δαπάλε ππνινγίζηεθε ζε
420.000.000 € θαη κε δεδνκέλε ηελ δπζρεξή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Υψξαο,
νξίδεηαη φηη νη ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηεο
ζχληαμεο γηα κελ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία κέρξη
30.06.2011 παξακέλνπλ εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν κηζζνινγηθφ
λφκν (λ.3205/2003), φπσο δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ 31.10.2011 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ηζρχνπζεο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο, γηα δε ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ απνρσξήζεη ή
απνρσξνχλ απφ 1.07.2011 θαη κεηά παξακέλνπλ εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ
πξνεγνχκελν κηζζνινγηθφ λφκν (λ.3205/2003), φπσο δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ
31.10.2011 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζρχνπζεο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3986/2011 πεξί αλαζηνιήο ησλ κηζζνινγηθψλ
πξναγσγψλ. Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα κε εκεξνκελία
ιήμεσο ηελ 31.12.2013.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ εξκελεπηηθά
πξνβιήκαηα, επαλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
2084/1992 φπσο ηξνπνπνηεκέλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 4002/2011 ηζρχνπλ, ψζηε κφλνλ φζνη ππάιιεινη απνρσξνχλ κε αίηεζή ηνπο λα
κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ κε 15 έηε ππεξεζίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 επεθηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4002/2011, κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζεο άγακεο ζπγαηέξεο
αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο πνιηηηθήο ή ζηξαηησηηθήο ζχληαμήο ηνπο, ιφγσ χπαξμεο
εηζνδεκάησλ, λα δηαηεξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζε φζεο απφ
απηέο ιακβάλνπλ πνιεκηθή ζχληαμε ή ζπληαμηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα ηδεξνδξνκηθψλ Τπαιιήισλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 επαλαδηαηππψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Π.Γ. 169/2007 φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4002/2011 θαη εηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη:
α) εθηφο απφ ηνλ πθηζηάκελν πεξηνξηζκφ γηα ηελ αλάθιεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ
πξάμεσλ ζεζπίδεηαη επίζεο πεξηνξηζκφο ζηελ δπλαηφηεηα αλάθιεζεο
αλαγλσξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη
β) θαηαγξάθνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα ππάξμεη εμαίξεζε
απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 169/2007 πξνβιέπεηαη
πξνζαχμεζε 3/35 επί ηνπ κεληαίνπ ζπληαμίκνπ κηζζνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο
θπιαθψλ. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 επεθηείλεηαη ην επεξγέηεκα θαη
ζην λέν θιάδν ηνπ πξνζσπηθνχ εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη
ζεξαπεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ησλ ηδξπκάησλ αγσγήο αλειίθσλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3865/2010 πξνβιέθζεθε ε απφδνζε
ζην Γεκφζην ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε πνπ είραλ
θαηαβιεζεί ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΔΣΔΑΜ γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ είραλ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ νπιίηε πεληαεηνχο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εζεινληή πεληαεηνχο ππνρξέσζεο,
πξνθεηκέλνπ ν ρξφλνο ηεο ππεξεζίαο ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα απηή λα είλαη ζπληάμηκνο
ζην Γεκφζην. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 επαλαδηαηππψλνληαη νη
αξρηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3865/2010 ψζηε ε απφδνζε ησλ
θαηά πεξίπησζε εηζθνξψλ λα πεξηιάβεη εθηφο απφ ην Γεκφζην θαη ηα νηθεία κεηνρηθά
ηακεία ζηα νπνία ζα απνδνζνχλ νη εηζθνξέο νη νπνίεο έρνπλ παξαθξαηεζεί ππέξ ηνπ
επηθνπξηθνχ ηακείνπ ηνπ ΗΚΑ.
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ζπκπιεξψλνληαη θαη βειηηψλνληαη λνκνηερληθά νη δηαηάμεηο
πνπ πξνβιέπνπλ ηελ κεηαθνξά πνζψλ αλαινγηθνχ ηζνδχλακνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 είλαη δηεπθξηληζηηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο
πξαγκαηηθήο κεηαθνξάο ηνπ αλαινγηζηηθνχ ηζνδχλακνπ πνπ έρεη ήδε κεηαθεξζεί ζην
ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 θαη ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, νη
ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ κεηψλνληαη, σο αθνινχζσο:
α) Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,
κεηψλεηαη θαηά 40% ην ηκήκα ηεο ζχληαμήο ηνπο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.000€.
Ζ κείσζε απηή δηαθφπηεηαη ηνλ επφκελν κήλα απφ εθείλν θαηά ηνλ νπνίν
ζπκπιεξψλεηαη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο.
β) Γηα φζνπο δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία, κεηψλεηαη θαηά 20% ην ηκήκα
ηεο ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.200€.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο
παξαπάλσ κεηψζεηο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 νξίδεηαη ε έθηαζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 2 : Ρύζκηζε ζεκάηωλ αζθαιηζηηθώλ θνξέωλ
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 40% ηνπ πνζνχ ηεο θχξηαο
ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.000,00 επξψ θαη ρνξεγείηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ
ησλ 55 εηψλ. Ζ ξχζκηζε είλαη αλαγθαία ιφγσ ηεο δαπάλεο πνπ πξνθαιεί ζηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο ε ιήςε ζχληαμεο ζε ηφζν κεησκέλν
φξην ειηθίαο .
Γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο εμαηξνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ κείσζε νη
ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο ή γήξαηνο πνπ ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ή ην
επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο, νη ζπληαμηνχρνη πνπ απνζηξαηεχζεθαλ κε
πξσηνβνπιία ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ηα ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ .
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 20% ηνπ πνζνχ ηεο θχξηαο
ζχληαμεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.200 επξψ θαη ρνξεγείηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηε κείσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Ζ κείσζε απηή
ζεζπίδεηαη σο ζπλεηζθνξά ησλ ζπληαμηνχρσλ κε ζρεηηθφ ηθαλνπνηεηηθφ χςνο πνζνχ
θχξηαο ζχληαμεο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. Απφ ηε κείσζε απηή εμαηξνχληαη γηα
ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κφλν νη ζπληαμηνχρνη γήξαηνο θαη αλαπεξίαο πνπ
ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ή ην επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο θαζψο θαη ηα
ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ.
Ζ κείσζε ηφζν ζηελ ξχζκηζε ηεο παξ. 1 φζν θαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξ. 2, γίλεηαη ζην
πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο
ζπληαμηνχρσλ θαη ηεο πξφζζεηεο εηζθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 11, ηνπ άξζξνπ 44, ηνπ
λ. 3986/2011.
Με ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ. 3 έωο 5:
α) κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 30%. ην ηκήκα ηεο κεληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο πνπ
ρνξεγεί ην ΔΣΔΑΜ , ην νπνίν, κεηά ηελ ηπρφλ παξαθξάηεζε ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο
πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ.
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3986/2011 (Α΄ 152), ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 150 €. Ζ ζχληαμε ζε θακία πεξίπησζε ,
κεηά ηελ αλσηέξσ κείσζε, δελ δχλαηαη λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ 150,00 €,
β) κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 15% ε κεληαία ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Κιάδν
Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, ηνπο Σνκείο «ΣΔΑΠ-ΟΣΔ», «ΣΔΑΠΔΛΣΑ», «ΣΔΑΠ-ΔΣΒΑ» ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, θαζψο
θαη ην ΔΣΑΣ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ πνπ ιακβάλνπλ κφλν επηθνπξηθή ζχληαμε, ελψ
ε κεληαία ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη απφ ΜΣΠΤ κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 20%. ε
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3986/2011 (Α΄ 152),
πξνεγείηαη ε παξαθξάηεζε ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο. Δηδηθά γηα ην ΜΣΠΤ, πξνηείλεηαη ε κείσζε θαηά 50% ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
κεξίζκαηφο πνπ, κεηά ηηο αλσηέξσ παξαθξαηήζεηο ππεξβαίλεη ηα 500 επξψ κεληαίσο,
γ) ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1-5
αξρίδεη
ηελ 1.11.2011 θαη ηα
εηζπξαηηφκελα πνζά απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο κεηψζεηο απνηεινχλ πφξνπο
ησλ αλσηέξσ θνξέσλ – ηνκέσλ .
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6:
α) κεηψλεηαη θαηά 15% ην εθάπαμ βνήζεκα πνπ ρνξεγεί ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
πνπ εμήιζαλ ηεο ππεξεζίαο απφ 1.1.2010 κέρξη θαη ηελ 31-12-2010 ν Σνκέαο
Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ θαη ν Κιάδνο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ
ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ. Γηα φζνπο απφ ηνπο αλσηέξσ δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή
απφθαζε ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο ε κείσζε αλέξρεηαη ζε 25%,
β) ζηνπο 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,
γ) ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηνπ
ΣΑΤΣΔΚΩ πνπ εμήιζαλ ή ζα εμέιζνπλ ηεο Τπεξεζίαο απφ 1-8-2011 θαη 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.
Με ηελ παξάγξαθν 7 αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ε παξ. 12 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 , κε απνηέιεζκα απφ 1.8.2011 νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ λ. 3986/2011 λα 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).
Με ηελ παξάγξαθν 8 ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, πξνβιέπεηαη ε απφδνζε έσο ηηο
31.12.2011 ηεο εηζθνξάο ππέξ ηνπ ΟΑΔΓ ηελ νπνία θαηαβάιινπλ νη αζθαιηζκέλνη
ζην ΔΣΑΑ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εηζθνξά ελ έρεη εηζπξαρζεί
έσο ηελ εκεξνκελία απηή απφ ην ΔΣΑΑ.
Με ηελ παξάγξαθν 9 ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθνινπζήζεη
απξφζθνπηα ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη», πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα, κέζσ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ ζα θαζνξίδεη θάζε ζρεηηθφ ζέκα,
λα κεηαθέξνληαη εηεζίσο έσο 35 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην Λνγαξηαζκφ Δηζθνξάο
Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ πνπ ηεξείηαη ζην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο
Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 3: Θέκαηα Μ.Σ.Π.Τ.
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Με ην ζρέδην ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηδηψθεηαη ε ηξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 39 θαη 49 ηνπ Π.Γ. 422/81, πξνθεηκέλνπ
αθελφο κελ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηε δηαξθψο εμειηζζφκελε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία
πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην, αθεηέξνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Σακείνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39 θαη δίδεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία
πιεξσκήο κεξηζκάησλ θαηά κήλα.
Με ηελ παξάγξαθν 2 αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ π.δ. 422/1981.
Με ηε κεληαία θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο επηηπγράλεηαη κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο γηα
ην Σακείν, γηαηί, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ ηξηκεληαίνπ κεξίζκαηνο, φηαλ
απεβίσλε ν κεξηζκαηνχρνο δελ ππήξρε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ησλ
κεξηζκάησλ πνπ πξνεηζέπξαμε θαη ε κεηαβίβαζε ηνπ κεξίζκαηνο ζε ηπρφλ δηθαηνχρν,
ζην κεησκέλν πνζνζηφ ηνπ κεξίζκαηνο, γίλεηαη απφ ηελ επνκέλε ηνπ ζαλάηνπ
ηξηκελία, ελψ κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ε κεηαβίβαζε ηνπ κεξίζκαηνο ζα γίλεηαη απφ
ηνλ επφκελν ηνπ ζαλάηνπ κήλα.
Απφ ηε δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3336/2005 δελ
πξνθχπηεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ επηδνκάησλ θαη απνδεκηψζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ θαλνληζκφ ηνπ απνλεκνκέλνπ απφ ην ΜΣΠΤ κεξίζκαηνο, ζα πξέπεη λα
είλαη αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηέβαιε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επ’ απηψλ ν κέηνρνο,
αιιά ε ζπκκεηνρή απηψλ ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη δηελεξγήζεθε επ’ απηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ απφ ηελ έμνδν ηνπ κεηφρνπ
απφ ηελ Τπεξεζία ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 422/1981 (ΦΔΚ
Α114/1981) θξάηεζε ππέξ ηνπ ΜΣΠΤ (αξηζ.35/2010 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ.).
Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 3336/2005 λνκνζεηήζεθε ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο επηδνκαηηθήο
πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε ζηα δηάθνξα κηζζνιφγηα κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα
ππνρξεψλεη ην Σακείν ζε ζπλππνινγηζκφ ησλ επηδνκάησλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ
κεηφρσλ γηα φια ηα έηε αζθάιηζήο ηνπο ζην ΜΣΠΤ.
Ζ δηαηχπσζε απηή βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ηεο αλαινγηθφηεηαο εηζθνξψλ
– παξνρψλ, πνπ νξίδεη ε θαηαζηαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 422/1981 «Σν
ΜΣΠΤ έρεη πξννξηζκφ ηελ, θαη’ αλαινγία ηνπ πνζνχ ησλ θαηαζέζεσλ εθάζηνπ,
παξνρή κεξίζκαηνο εηο ηνπο κεηφρνπο ηνπ Σακείνπ θαη ηαο νηθνγελείαο απηψλ θαηά
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο» αθελφο θαη αθεηέξνπ πξνθαιεί ηεξάζηηα νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ζην Σακείν, ην νπνίν ζήκεξα έρεη 372.000 πεξίπνπ κεηφρνπο θαη 226.574
κεξηζκαηνχρνπο, ησλ νπνίσλ ην κέξηζκα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπο κεηαβηβάδεηαη
ζηα κέιε ηεο νξθαληθήο ηνπο νηθνγέλεηαο.
Καηφπηλ απηψλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ
κεξίζκαηνο, ψζηε λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ θαηαζηαηηθή δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ
Σακείνπ θαη λα δηαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ ΜΣΠΤ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Δπί ηνπ άξζξνπ 4: Πεδίν εθαξκνγήο
ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ζην νπνίν
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, κε ην νπνίν ξπζκίδεηαη
γηα πξψηε θνξά εληαία θαη ρσξίο εμαηξέζεηο ην θαζεζηψο βαζκνινγηθήο θαη
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κηζζνινγηθήο εμέιημεο ππαιιήισλ πνπ κέρξη ζήκεξα ξπζκίδνληαλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο,
κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ κε έθδνζε πδ θαη ζηνπο
ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
Δηδηθφηεξα, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λνκνζρεδίνπ ππάγνληαη φινη νη κφληκνη θαη
δφθηκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
α) ηνπ Γεκνζίνπ, β) ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ θαη β΄
βαζκνχ,
γ)
ησλ
λνκηθψλ
πξνζψπσλ
δεκνζίνπ
δηθαίνπ
(Ν.Π.Γ.Γ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), 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 (ΦΔΚ 163 Α’) ησλ ινηπψλ
εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ,
πνπ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Με ηελ παξάγξαθν 2 εμαηξνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγψλ πνπ ακείβνληαη βάζεη ησλ
εηδηθψλ κηζζνινγίσλ ηνπ Μέξνπο Β’ ηνπ λ.3205/2003, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
Δπί ηνπ άξζξνπ 5: Θέκαηα Κηλεηηθόηεηαο ηωλ Τπαιιήιωλ ηνπ Κξάηνπο
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε
έλλνηα ηνπ Τπαιιήινπ ηνπ Κξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί αθελφο ε βέιηηζηε
δπλαηή θαηαλνκή πξνζσπηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ ν εμνξζνινγηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ, άθξσο γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. πλέπεηα
ηεο έλλνηαο ηνπ θξαηηθνχ ππαιιήινπ είλαη φηη νη ππάιιεινη παχνπλ λα αλήθνπλ
απνθιεηζηηθά ζηα νηθεία ππνπξγεία, αλήθνπλ πιένλ ζην Κξάηνο θαη δηνηθνχληαη απφ
ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ
νηθείν ππνπξγφ.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 νη ππάιιεινη πιένλ ηνπ Κξάηνπο κπνξνχλ λα
κεηαθηλνχληαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ,
κφλν κε θνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ ησλ ππεξεζηψλ
πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο ησλ ππαιιήισλ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ νξίδεηαη κε
ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ
αλαγθψλ θαη ηεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ πνπ
κεηαθηλνχληαη.
Με ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ Τπαιιήινπ ηνπ Κξάηνπο επηηπγράλεηαη ε νξζνινγηθή
θαηαλνκή θαη ζπλερήο αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ππνπξγεία θαη ηηο
απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο κε γλψκνλα ηηο πθηζηάκελεο θάζε θνξά ππεξεζηαθέο
αλάγθεο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ, αλά ππεξεζία ηεο θεληξηθήο ή απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο, γίλεηαη πεξηνδηθά, αλά δχν (2) έηε, απφ Δηδηθφ πκβνχιην ην νπνίν
ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ή Πξφεδξν Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ, πνπ πξνεδξεχεη
θαη απφ κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, δειαδή απφ
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ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ ππνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη
αθελφο ε απφιπηε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία θαη απνθεχγνληαη θαηλφκελα
ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο θαη θαηεπζπλφκελσλ επηινγψλ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη αθεηέξνπ ε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά πιεηνςεθία,
απφ κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 6: ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νη ζέζεηο φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο θαηαηάζζνληαη ζε έμη (6) ζπλνιηθά βαζκνχο (Σ-Α), πνπ
δηαξζξψλνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά απφ ηνλ Βαζκφ Α ζην Βαζκφ Σ. Με ηελ
πξνζζήθε ελφο επηπιένλ βαζκνχ ζηελ ηζρχνπζα βαζκνινγηθή θιίκαθα επηρεηξείηαη ε
εηζαγσγή ζπζηήκαηνο βαζκνινγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ λα
ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ νξγαλσηηθή ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε ησλ επηπέδσλ επζχλεο
θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, δεκηνπξγεί δε θαηά βαζκνινγηθφ επίπεδν
δεμακελέο ζηειερψλ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ, κε βάζε ην ηζρχνλ θάζε
θνξά ζχζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ, νη ηθαλφηεξνη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ
επζχλεο ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 εηζαγσγηθφο βαζκφο γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ είλαη ν Βαζκφο Σ θαη θαηαιεθηηθφο γηα ηελ ΠΔ
θαη ΣΔ θαηεγνξία ν Βαζκφο Α, γηα ηε ΓΔ θαηεγνξία ν Βαζκφο Β θαη γηα ηελ ΤΔ
θαηεγνξία ν Βαζκφο Γ.
Δπηπιένλ, ζηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη γηα ππαιιήινπο κε ζπγθεθξηκέλα ηππηθά
πξνζφληα δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο βαζκνινγηθήο ηνπο εμέιημεο κε ζθνπφ ηελ θαηά ην
δπλαηφλ άκεζε αμηνπνίεζή ηνπο ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο θαη ζέζεηο επζχλεο.
πγθεθξηκέλα, σο εηζαγσγηθφο βαζκφο θαηάηαμεο πξνβιέπεηαη γηα ηνπο θαηφρνπο
ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ν Βαζκφο Γ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγηθή θαη
κηζζνινγηθή πξνψζεζε έμη (6) εηψλ, γηα ηνπο θαηφρνπο ζπλαθνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ν Βαζκφο Δ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγηθή θαη
κηζζνινγηθή πξνψζεζε δχν (2) εηψλ, ελψ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν Βαζκφο Γ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγηθή θαη
κηζζνινγηθή πξνψζεζε έμη (6) εηψλ.
Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη γηα ηνπο λενδηνξηδφκελνπο θαη λενπξνζιακβαλφκελνπο
ππαιιήινπο πνπ έρνπλ, πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο πξνυπεξεζία ζην
δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δπλαηφηεηα αλαγλψξηζήο ηεο γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο
έληαμε, κε αλψηαην φξην ηα επηά (7) έηε, κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε, πνπ γηα πξψηε θνξά εηζάγεη δπλαηφηεηα
αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαηφπηλ θξίζεσο ηνπ νηθείνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, απνζθνπεί ζηελ πξνζέιθπζε ζηειερψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
κέζσ ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο εμέιημεο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία, νχησο
ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ε εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία
ηνπο ζε ζπλαθείο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηεο κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζαο
απηνδίθαηεο θαη νπζηαζηηθά ρσξίο πξνυπνζέζεηο κνληκνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο δηεηνχο δνθηκαζηηθήο ηνπο ππεξεζίαο θαη εηζάγνληαη
θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ πεξί κνληκνπνίεζεο ή κε ησλ δνθίκσλ ππαιιήισλ. Οη δφθηκνη ππάιιεινη
κνληκνπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπο εμαζθαιίδνπλ, κε
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βάζε ηε βαζκνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο,
θαζψο θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζην ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο, βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηεο βάζεο θαη θξηζεί απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην επηηπρήο ε δνθηκαζηηθή ηνπο ππεξεζία.
Με ηελ παξάγξαθν 6 παξέρεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ζην ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην, 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.
Δπί ηνπ άξζξνπ 7: ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο
Με ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγείηαη ε κέρξη ζήκεξα
πξνβιεπφκελε αθψιπηε βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζε εληαίεο νξγαληθέο
ζέζεηο φισλ ησλ βαζκψλ, κε κφλν νπζηαζηηθφ θξηηήξην ηελ παξακνλή ζπγθεθξηκέλνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε θάζε βαζκφ θαη θαζηεξψλεηαη ζχζηεκα πξναγσγήο ησλ
ππαιιήισλ απφ βαζκφ ζε βαζκφ δπλάκεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη θαηφπηλ
αμηνιφγεζήο ηνπο επί ηε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο ηηζέκελεο
ζηνρνζεζίαο θαη ινηπψλ νπζηαζηηθψλ θξηηεξίσλ, φπσο απηά ζα απνηππψλνληαη ζην
λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ απφ βαζκφ ζε βαζκφ, πνπ
δηελεξγείηαη απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ιακβάλεηαη ππφςε: α) ε αμηνιφγεζε
ηνπ ππαιιήινπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη εηδηθφηεξα 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 θαη γ) ν πξνβιεπφκελνο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην
Βαζκφ.
Δπηπιένλ, ζηελ παξάγξαθν 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε
βαζκφ, ε απφδνζε ηνπ θξηλφκελνπ ππαιιήινπ ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 70% επί ηνπ ζπλφινπ, πνπ αθνξά ζηα ινηπά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ
νπζηαζηηθψλ θαη άιισλ πξνζφλησλ, φπσο νξίδνληαη εηδηθφηεξα απφ ην ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα ηελ πξναγσγή απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α ην
πνζνζηφ απηφ είλαη ηνπιάρηζηνλ 80%.
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 3 θαη 4 παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε γηα
ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη
ζπγθεθξηκέλα ηα πξνο ξχζκηζε ζέκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα θξηηήξηα, νη αξρέο θαη νη θαηεπζχλζεηο
ηεο πξνο έθδνζε ξχζκηζεο. Με ην ελ ιφγσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζα θαζηεξσζεί γηα
πξψηε θνξά ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ζπλδέεη άκεζα ηελ
απφδνζή ηνπο κε ην ζχζηεκα βαζκνινγηθήο ηνπο πξναγσγήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην
ζχζηεκα απηφ αμηνθξαηηθφηεξν αιιά θαη απνιχησο ζπκβαηφ κε ηελ θνηλσληθή
απαίηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο αληαγσληζηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
ζην δεκφζην ηνκέα. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη 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, ζα απνηεινχλ
αληηθείκελν πεξηνδηθήο εθζέζεσο αμηνιφγεζεο, πνπ ζα ζπληάζζεηαη θάζε ρξφλν.
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Δπίζεο, κε ην ίδην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, α) ζα θαζνξηζηνχλ 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
θέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, β) ζα
ζπγθξνηεζνχλ γηα πξψηε θνξά πκβνχιηα Αμηνιφγεζεο θαηά θνξέα, κε ζθνπφ ηε
δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γ) ζα παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα θαη θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο πξνζθπγήο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ Αμηνιφγεζεο θαη δ) δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα πξφβιεςεο νξγάλσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο
ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ νξζήο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπ ζε
φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα επηκέξνπο ηζρχνληα
ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ εθείλσλ ησλ
θαηεγνξηψλ
πξνζσπηθνχ (εθπαηδεπηηθψλ, δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, θιεξηθψλ, ηαηξψλ ππεξεζίαο
ππαίζξνπ θαη κφληκσλ αγξνηηθψλ ηαηξψλ) πνπ γηα πξψηε θνξά εληάζζνληαη ζε εληαίν
πιαίζην ξχζκηζεο ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο εμέιημεο, παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο
ησλ επηκέξνπο απηψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ έθδνζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ
εθδίδνληαη χζηεξα 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. ε
πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ ζα
εθαξκνζηνχλ σο έρνπλ θαη ζηνπο ππαιιήινπο απηνχο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ζεζκνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά πνζνζηψζεηο
γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ. Ζ πνζφζησζε γίλεηαη απζηεξφηεξε ζηνπο
πςειφηεξνπο βαζκνχο θαη θαηαιήγεη ζε πνζνζηφ 20% γηα ηελ πξναγσγή ζηνλ
θαηαιεθηηθφ βαζκφ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη απνιχησο ε δηνηθεηηθή ππξακίδα θαη λα
απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ζπζζψξεπζεο ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
ζηνπο θαηαιεθηηθνχο βαζκνχο. πγθεθξηκέλα πξνάγνληαη:
- 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 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 νξίδεηαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ θαηά θαηεγνξία ππαιιήισλ.
Δπί ηωλ άξζξωλ 8 θαη 9: Γηαδηθαζία πξναγωγήο-πίλαθεο πξναθηέωλ θαη
Έιεγρνο λνκηκόηεηαο πηλάθωλ πξναθηέωλ
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξναγσγήο ησλ
ππαιιήισλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο πηλάθσλ πξναθηέσλ απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο. Όινη νη ππάιιεινη
πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
εγγξάθνληαη ζηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην κέζν φξν ηεο
ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζπληάρζεθαλ
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ζην βαζκφ πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο, απφ απηνχο δε γηα πξψηε θνξά πξνάγεηαη κφλν
ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιεπφκελεο
ζην πξνεγνχκελν άξζξν ηνπ παξφληνο πνζνζηψζεηο. Οη ππάιιεινη πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ, αιιά δελ πξνάγνληαη κεηά ηελ θξίζε
ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θξίλνληαη εθ λένπ γηα πξναγσγή ην επφκελν έηνο.
Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη θαηάξηηζε πίλαθα κε πξναθηέσλ ζηνλ νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ, δελ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο, νη ππάιιεινη δε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα απηφ
ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή γηα ηα επφκελα δχν (2) έηε.
Δπί ηνπ άξζξνπ 10: Πξνϋπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζεηο επζύλεο
Με ηελ εηζαγσγή λένπ ζπζηήκαηνο βαζκνινγηθήο εμέιημεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ, θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, πνπ αθνξά ζηηο
πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζεηο επζχλεο, φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα
ελαξκνληζηνχλ ην λέν απηφ βαζκνινγηθφ ζχζηεκα κε ην ζχζηεκα επηινγήο
πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επί ηε βάζεη ίδησλ πξνυπνζέζεσλ θαη θξηηεξίσλ
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 1 έωο 4 .
Πεξαηηέξσ, αμηνπνηψληαο ηηο δεμακελέο ζηειερψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ δπλάκεη
ηεο λέαο βαζκνινγηθήο δηάξζξσζεο (βαζκνί Γ, Γ, Β, Α), θαζίζηαηαη εθηθηή ε επηινγή
εθείλσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηθαλφηεξνη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ
επζχλεο ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. Ωο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο
επζχλεο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε πινπνίεζε ηεο
ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ
ηελ επηινγή.
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ζέζεσλ
πξντζηακέλσλ θαη απφ ππαιιήινπο θαηψηεξσλ βαζκψλ ησλ απαηηνχκελσλ, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηα απαηηνχκελα βαζκνινγηθά
πξνζφληα. Ζ ξχζκηζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ
πξντζηακέλσλ πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη κε ζθνπφ
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη δελ 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 λ. 3528/2007, δειαδή απηά πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο
παχζεο (π.ρ. παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο
λφκνπο, απνδνρή νπνηαζδήπνηε πιηθήο εχλνηαο ή αληαιιάγκαηνο γηα ην ρεηξηζκφ
ππφζεζεο απφ ππάιιειν θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, παξαβίαζε
απνξξήησλ ηεο ππεξεζίαο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θ.ιπ.). Σν σο άλσ θψιπκα δελ
ηζρχεη ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ ν πεηζαξρηθφο θάθεινο πνηλήο πνπ δηαγξάθεηαη,
αθαηξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ, ηίζεηαη ζην αξρείν ηεο
ππεξεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη εθεμήο λα απνηειεί ζηνηρείν θξίζεο ηνπ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 11: Πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή πξνϊζηακέλωλ
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη, έθδνζε αλνηθηήο
πξνθήξπμεο κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ
ή
ΝΠΓΓ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο επεθηείλεηαη θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο
θαη Σκήκαηνο δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα εμαζθαιηζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν αθελφο ε αξηηφηεξε ζηειέρσζε
ησλ ππεξεζηψλ κε πξντζηακέλνπο ηθαλνχο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο
γηα απφδνζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ νη πξνυπνζέζεηο πγηνχο
αληαγσληζκνχ γηα ζηαδηνδξνκία ζην δεκφζην ηνκέα.
ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο σο άλσ ξχζκηζεο κε
θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ θαη γηα ηελ πιήξσζε
ζέζεσλ πξντζηακέλσλ Σκήκαηνο πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 12: ύζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο
ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη νη ππάιιεινη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ λφκνπ ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ ηεο. Πεξαηηέξσ,
ζε θάζε βαζκφ ζεζπίδνληαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ζηα νπνία ν ππάιιεινο
εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
ηελ παξάγξαθν 2 ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρνξήγεζε ησλ Μ.Κ. 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 ηεο 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.
ηελ παξάγξαθν 3 νξίδνληαη ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θάζε βαζκνχ, πέξαλ ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφλ, σο 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.
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.
Γ) 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.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, κε 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.
Δπί ηνπ άξζξνπ 13: Βαζηθόο Μηζζόο
ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη ν εηζαγσγηθφο κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ
Βαζκνχ Σ ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ζε επηαθφζηα νγδφληα (780)
επξψ.
23

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 νη 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
ΣΔ
ΠΔ

Σ
Σ
Σ

1,10
1,33
1,40

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπνληαη νη βαζηθνί κηζζνί ησλ ινηπψλ
βαζκψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίνη 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%).
Αθνινχζσο, ζηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπνληαη νη βαζηθνί κηζζνί ησλ Μ.Κ. ησλ
Βαζκψλ, νη νπνίνη 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
θιηκαθίνπ ζε πνζνζηφ ίδην κε απηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.
Οη βαζηθνί κηζζνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 14: Οξηζκόο Απνδνρώλ
χκθσλα κε ην άξζξν απηφ νη 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 ηεο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 15: Δπηδόκαηα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη
απνκαθξπζκέλωλ θαη παξακεζόξηωλ πεξηνρώλ
ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη εθηφο 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.
Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζηνπο 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
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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.
Δπί ηνπ άξζξνπ 16: Δπηδόκαηα Δνξηώλ θαη Αδείαο
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ην Δπίδνκα Δνξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ νξίδεηαη ζε
πεληαθφζηα επξψ (€500) θαη ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο
κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 Απξηιίνπ κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ
θάζε έηνπο θαη θαηαβάιιεηαη ηελ 16ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη ην 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.
Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην Δπίδνκα Αδείαο νξίδεηαη
ζε δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) θαη ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο
κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 εο Ηνπιίνπ κέρξη θαη 30 Ηνπλίνπ
ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη θαηαβάιιεηαη ηελ 1ε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο.
ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη φηη ζε 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 ηεο απηφ πνπ
αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηα 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 ηεο, νη πάζεο θχζεσο κεληαίεο
απνδνρέο ππεξβαίλνπλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο, ην χςνο απηφ, ηα
επηδφκαηα απηά θαηαβάιινληαη κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, κε
αλάινγε κείσζε ηεο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 17: Οηθνγελεηαθή παξνρή
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππαιιήισλ,
πνπ εκπίπηνπλ ηεο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κεληαία νηθνγελεηαθή
παξνρή, αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ, σο εμήο:
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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.
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.
ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη εηδηθά, γηα ηέθλα πνπ θνηηνχλ ζηελ αλψηεξε ή
αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), ε
παξνρή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξέρεηαη κφλν θαηά ην ρξφλν θνίηεζήο
ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θάζε ρνιήο, ζε θακηά πεξίπησζε πέξα
απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 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, ελψ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4, ζε 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 άξζξνπ απηνχ, 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.
Δπί ηνπ άξζξνπ 18: Δπίδνκα Θέζεο Δπζύλεο
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ
κνλάδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ
ηα θαζήθνληά ηνπο, 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, ΝΠΗΓ 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)
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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).
ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη ην 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.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ζε πεξίπησζε λφκηκεο αλαπιήξσζεο ησλ
πξντζηακέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην επίδνκα ηεο αληίζηνηρεο
βαζκίδαο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ ηεο 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.
Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, επί ζπξξνήο αμηψζεσλ γηα ιήςε ηνπ
επηδφκαηνο απφ δχν βαζκίδεο θαηαβάιιεηαη κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
αλψηεξε βαζκίδα.
Δπί ηνπ άξζξνπ 19: Κίλεηξν Δπίηεπμεο ηόρωλ θαη Κίλεηξν Δπίηεπμεο
Γεκνζηνλνκηθώλ ηόρωλ
ην άξζξν απηφ, ζηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη ζηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη
ππεξεηνχλ ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο, πνπ έρνπλ επηηχρεη, κε βάζε ην ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε
πνζνζηφ πάλσ απφ 80%, 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 ην εδάθην β΄ 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 θαη 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.
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Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη γηα 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 (Κ.Δ.Γ..). 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. πγθεθξηκέλα, ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
επέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% θαηαβάιιεηαη πξνζαχμεζε 15% ηνπ
κελαίνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ. Σν Κ.ΔΓ... 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 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.
Δπί ηνπ άξζξνπ 20: Τπεξωξηαθή εξγαζία
ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη ε 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. α' θαη β' 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
28

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. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ε 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.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ε 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.
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%).
ηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη φηη ην 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.
χκθσλα δε κε ηελ παξάγξαθν 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.
ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη φηη νη 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 (ΦΔΚ247 Α'), ελψ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ
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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΄).
Δπί ηνπ άξζξνπ 21: Ακνηβέο ζπιινγηθώλ νξγάλωλ
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηα 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 εηεζίσο. Οη αλσηέξσ ππνπξγηθέο απνθάζεηο δελ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ
247 Α).
ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη, ζε 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.
Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 φηη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο
νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε θαηά κήλα, 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.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ην 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.
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ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη, εηδηθά 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.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ζηηο 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).
Δπί ηνπ άξζξνπ 22: Δπέθηαζε δηαηάμεωλ
ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη φηη κε 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 απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ 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 ηνπ λφκνπ
θαη ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή.
Δπί ηνπ άξζξνπ 23: Πεξηθνπή απνδνρώλ
ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη φηη ζε 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 πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ απνδίδνληαη ζηνπο νηθείνπο πξνυπνινγηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο
εθηακηεχηεθαλ.
Δπί ηωλ άξζξωλ 24 θαη 25: Σξίκελεο απνδνρέο - Απνδνρέο εθπαηδεπηηθήο
άδεηαο θαη απνδνρέο ππαιιήιωλ πνπ απνζπώληαη ή κεηαθηλνύληαη
χκθσλα κε ην άξζξν 24 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.
χκθσλα κε ην άξζξν 25 νη 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.
Δπί ηνπ άξζξνπ 26: πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλωλ ηεο δηνίθεζεο
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ζηηο 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
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ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή
ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε ζα πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία
θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα
ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ ξχζκηζε απηή απνζθνπεί ζηελ
αληηθεηκεληθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα
ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ
αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή
έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ην αίζζεκα δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο ζηε
δξάζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ε εθινγή κέινπο
ή ε ππφδεημε ή ε κνλαδηθή ex officio ζπκκεηνρή, αιιά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φξγαλν
ηεο δηνίθεζεο λα επηιέμεη ειεπζέξσο κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ λφκηκσλ επηινγψλ,
πξνβιέπεηαη ε επηινγή λα γίλεηαη δηα θιεξψζεσο κεηαμχ φισλ εθείλσλ πνπ είλαη
δπλαηφλ θαηά ην λφκν λα επηιεγνχλ σο κέιε ηνπ νηθείνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 28: Καηάηαμε θαη πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπ
ππεξεηνύληνο πξνζωπηθνύ
ην άξζξν απηφ πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο ζα
δηαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα βαζκνινγηθήο - κηζζνινγηθήο
εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ε βαζκνινγηθή-κηζζνινγηθή πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ δελ ζα είλαη
πιένλ αθψιπηε, αιιά ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη επηπιένλ
ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ πνζνζηψζεσλ, ε θαηάηαμε ησλ ππεξεηνχλησλ
ππαιιήισλ πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο ηνπο αιιά
ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθή θιίκαθα, ζε ζρέζε κε ηελ πάγηα, φζνλ αθνξά ηνλ
ειάρηζην απαηηνχκελν ρξφλν παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί
θαηά ην δπλαηφλ ε δηνηθεηηθή ππξακίδα θαη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ζπζζψξεπζεο
ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηνπο θαηαιεθηηθνχο βαζκνχο. Γηα ην
ιφγν απηφ ζηνλ θαηαιεθηηθφ βαζκφ Α ζα θαηαηαγνχλ κφλν νη ππεξεηνχληεο, θαηφπηλ
επηινγήο απφ ην αξκφδην φξγαλν, πξντζηάκελνη Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ έρνπλ θαη ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.
Οη ινηπνί ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζα
θαηαηαγνχλ απηνδηθαίσο ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ, κε βάζε ην
ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο 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 είθνζη ηξία (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 είθνζη
ηξία (23) έηε γηα ηελ ΠΔ θαηεγνξία θαη είθνζη πέληε (25) έηε γηα ηελ ΣΔ θαηεγνξία,
ζην Βαζκφ Β.
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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,
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,
Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αθαηξνχληαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ ηειηθή
θαηάηαμε, έμη (6) έηε. Γηα ηνπο θαηφρνπο αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4, εδάθην δεχηεξν ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αθαηξνχληαη δχν (2) έηε.
Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ
θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη έρνπλ κεηαηαγεί ζε αλψηεξε θαηεγνξία, ζην
ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπο δελ ππνινγίδεηαη ην κηζφ ηνπ
πέξαλ ηεο δεθαεηίαο ρξφλνπ, πνπ δηαλχζεθε κε ηππηθφ πξνζφλ ηεο θαηψηεξεο
θαηεγνξίαο θαη φηη ε θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε θαηεγνξία
αλψηεξε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ θαηέρνπλ, ζα γίλεη ζηνπο βαζκνχο ηεο
θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ, πξνζζέηνληαο, γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμή ηνπο, επηπιένλ
ηξία (3) έηε.
Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία φζνλ αθνξά ηε ζπλέρηζε
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, νξίδεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 5 φηη νη ππάιιεινη
πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ νπνηνπδήπνηε
επηπέδνπ, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηαγνχλ, ζα ζπλερίζνπλ λα
αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κέρξη ηελ επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ κε βάζε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ηελ παξάγξαθν 6 ξπζκίδεηαη κεηαβαηηθά ην ζέκα ησλ πξναγσγψλ θαη ηεο
κνληκνπνίεζεο ησλ δνθίκσλ ππαιιήισλ απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο κέρξη ηελ ζέζε ζε
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πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο
αμηνιφγεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξα φηη, φηη νη θξίζεηο γηα
πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ζα γίλνπλ 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, εθαξκφδνληαο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο
ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο πνζνζηψζεηο.
Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 φηη ε επηινγή
ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζα γίλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 7
ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνυπνζέζεηο κε εμαίξεζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο.
Δπίζεο, κε ηελ ίδηα παξάγξαθν πξνβιέπεηαη φηη, νη ππάιιεινη πνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο
επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.3528/2007, φπσο ίζρπε πξηλ
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχλ ην
δηθαίσκά ηνπο απηφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηαγνχλ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε πεξίπησζε δε πνπ επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθψλ
κνλάδσλ ζα θαηαηαγνχλ 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. Με
ηελ σο άλσ δηάηαμε εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο εκπινπηηζκνχ ησλ δεμακελψλ ζηειερψλ
απφ ηηο νπνίεο ζα πξνέξρνληαη νη ππνςήθηνη γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ
πξντζηακέλσλ, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηινγή ησλ ηθαλφηεξσλ ζηηο ζέζεηο
απηέο, κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 29: Μηζζνινγηθά Κιηκάθηα ηνπ Τπεξεηνύληνο Πξνζωπηθνύ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ξπζκίδεηαη ε έληαμε ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ
θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα κηζζνινγηθή θιηκάθηα ηνπ βαζκνχ
θαηάηαμήο ηνπο.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 νη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο λένπο βαζκνχο
ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ βαζκνχ απηνχ, ελψ νη ππάιιεινη κε 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.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ζε 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 απφ 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.
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ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη ε 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.
Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ηα ζέκαηα ηνπ λφκνπ απηνχ δελ
απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ δηάηαμε απηή
επαλαιακβάλεη ηελ ηαπηφζεκε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 3 ηνπ ηζρχνληνο
κηζζνινγίνπ «λ. 3205/2003 , ΦΔΚ 297 Α’» θαη απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηνπ εληαίνπ,
ησλ αξρψλ θαη ηεο δνκήο ηνπ κηζζνινγίνπ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 30: Λνηπέο Παξνρέο, Δπηδόκαηα, Ακνηβέο θαη Απνδεκηώζεηο
χκθσλα κε ην άξζξν απηφ πέξαλ ησλ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ, φια ηα ινηπά επηδφκαηα, ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, πνπ θαηαβάιινληαη
ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, 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 (ΦΔΚ 89 Α΄) θαη ηεο
παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2266/1994 (ΦΔΚ 218 Α΄).
Δπί ηνπ άξζξνπ 31
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 πξνβιέπεηαη φηη, ζηα 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 θξαηηθνχο πφξνπο 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 (ΦΔΚ 314 Α΄), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3899/2010
(ΦΔΚ 212 Α΄), εθαξκφδεηαη αλψηαην φξην κέζνπ θαηά θεθαιή θφζηνπο ακνηβψλ
πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
Με ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 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 νξίδεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν.
ηα αλσηέξσ φξηα δελ εκπίπηνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζέζεηο
επζχλεο Σκεκαηάξρε, Γηεπζπληή θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηα
δηεπζπληηθά ζηειέρε σο αλψηαηε ακνηβή ηίζεληαη νη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
ππνπξγείνπ.
Σν κέζν θαηά θεθαιή θφζηνο ακνηβψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ησλ
θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.900
επξψ ην κήλα.
Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη νη αλσηέξσ θνξείο 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
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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 αλ δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγαληζκνχ,
δηαθφπηεηαη απηνδηθαίσο ε επηρνξήγεζή ηνπ. Οξίδεηαη δε σο έλαξμε ηζρχνο απηνχ ην
άξζξνπ ε 1.1.2012.
Δπί ηνπ άξζξνπ 32
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ξεηψο φηη 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 θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη
φπνπ ζε δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, γίλεηαη
παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην απηήο ηεο
παξαγξάθνπ λνείηαη σο παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πνπ
ξπζκίδνπλ ην αληίζηνηρν ζέκα.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ ππνπξγψλ, κε ζθνπφ ηελ
πξνζαξκνγή επηκέξνπο δηαηάμεσλ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ απηφ
επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ βαζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ιφγνπο νκαιήο
κεηάβαζεο ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρεηηθά ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ
παξφληα λφκν. Ζ ηζρχο δε ησλ πξνεδξηθψλ απηψλ δηαηαγκάησλ κπνξεί λα αλαηξέρεη
ζηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ
Δηδηθόηεξα επί ηνπ άξζξνπ 33
Με ην άξζξν 33 θαηαξγνχληαη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο
πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο γηα ηνπο δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο θαη
ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη ν εμνξζνινγηζκφο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ππέξκεηξα
δηνγθσκέλνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν νπνίνο κε δεδνκέλε ηελ νμεία δεκνζηνλνκηθή θξίζε,
επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαηά ηξφπν πνπ δελ είλαη δπλαηφ πιένλ
λα εμππεξεηεζεί. Σαπηφρξνλα φκσο, ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ν αλαγθαίνο
πεξηνξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα κελ δεκηνπξγήζεη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο,
νχηε λα νδεγήζεη ζε βίαηε αλαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ
νη ππάιιεινη πνπ ηίζεληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα είραλ δνκήζεη θαη
ζρεδηάζεη ηηο βηνηηθέο ηνπο ζρέζεηο.
Δηδηθφηεξα: θαηαξγνχληαη πθηζηάκελεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, κε εμαίξεζε ζηνπο
ηνκείο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δεκφζηαο
αζθάιεηαο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή χςηζησλ δεκφζησλ αγαζψλ πξνο ηνπο
πνιίηεο.
Σίζεληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ησλ
νξγαληθψλ ηνπο ζέζεσλ νη ππάιιεινη νη νπνίνη κέρξη ηελ 31.12.2013 έρνπλ ζσξεπηηθά
ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην πεληεθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
ηξηαληαπέληε έηε πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.
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Δπίζεο, κε ηελ παξάγξαθν 2 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
παξακνλήο ζηελ ππεξεζία φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηνδίθαηεο
απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 4 θαη 5 ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο
απνδνρέο φζσλ ηίζεληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα θαη ιακβάλεηαη εηδηθή
πξφλνηα ψζηε ν ρξφλνο απηφο λα ινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο θαη λα πξνζκεηξάηαη ζηελ
ινηπή ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ.
Με ηελ παξάγξαθν 7 εηζάγνληαη εμαηξέζεηο απφ ηελ ζέζε ζε πξνζπληαμηνδνηηθή
δηαζεζηκφηεηα γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ κε βάζε είηε θξηηήξηα δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάγθε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο ζε
θξίζηκνπο ηνκείο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνξπθήο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο, είηε
θνηλσληθά θξηηήξηα, πνπ επηβάιινπλ ηελ απμεκέλε πξνζηαζία απφ ηελ πνιηηεία
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πνιηηψλ νη νπνίνη έρνπλ απμεκέλεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη
ιηγφηεξεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο εθ λένπ έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σέινο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λα
ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη άιισλ
ζπλαθψλ δαλείσλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ
ππαιιήινπο πνπ εληάζζνληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα.
Δπί ηνπ άξζξνπ 34
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλν ζην Γεκφζην, ηνπο
ΟΣΑ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ απηψλ, πνπ εληάζζνληαη
ζηελ έλλνηα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Ο ζεζκφο ηεο εθεδξείαο, φπσο θαη απηφο ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο,
εμππεξεηνχλ ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο θαη εμνξζνινγηζκνχ
ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, επηηξέπνληαο φκσο ζηνπο εξγαδφκελνπο
πνπ εληάζζνληαη ζ’ απηή λα θαιχπηνπλ ηηο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο, κέρξη ηελ πιήξε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, εθφζνλ βξίζθνληαη θνληά ζηε ιήμε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ, ή
ηελ εθ λένπ έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Γηα ηε ζέζε ζε εξγαζηαθή εθεδξεία εθαξκφδεηαη θαη’ αξρήλ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ην νξηδφληην θξηηήξην ηεο εγγχηεηαο ζηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο εμφδνπ
κε πιήξε ζχληαμε.
Δπηπιένλ, ζε εθεδξεία ηίζεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ λ.π.η.δ θαη ησλ λ.π.δ.δ, ηα νπνία
θαηαξγνχληαη, ή κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ή
αλαδηαξζψλνληαη. Ζ ζέζε ζε εθεδξεία ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη κε αμηνθξαηηθά
θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ελψ δηαζθαιίδνληαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Σαπηφρξνλα, ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε θαη’ αξρήλ επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ
ρξήδνπλ πξνζηαζίαο λα κελ ηίζεληαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία, πεξαηηέξσ, φζνη
εξγαδφκελνη εληάζζνληαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ζέζεηο
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηφπηλ αμηνιφγεζεο κε αληηθεηκεληθά
θαη θνηλσληθά θξηηήξηα ππφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ ΑΔΠ.
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Δπηπιένλ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
απνπιεξσκή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ φζσλ ηίζεληαη κε εθεδξεία, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
Με δεδνκέλε ηελ εμαηξεηηθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε, είλαη πξνθαλέο φηη ε πιήξεο
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34, εμππεξεηεί ιφγνπο ππέξηεξνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο ε εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαζψο θαη ηνπ
εμνξζνινγηζκνχ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ
ηζρχ ηνπ άξζξνπ έλαληη θάζε άιιεο δηάηαμεο λφκνπ, ξήηξαο ή φξνπ ζπιινγηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθέο πξφλνηεο γηα φζνπο ηίζεληαη ζε
εξγαζηαθή εθεδξεία, ψζηε λα κελ πιήηηεηαη ν ππξήλαο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ
αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 35
Σν άξζξν 35 απαληά ζηελ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Κξάηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ζπλεθηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπζηήλεηαη ζε θάζε Τπνπξγείν
Δπηηξνπή Αλαδηνξγάλσζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία απνηππψλεη ηηο
πθηζηάκελεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ θαη εληνπίδεη ηηο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν έρεη εθιείςεη ή είλαη πξνδήισο
πεξηνξηζκέλν. Με βάζε ηα επξήκαηα απηά δηελεξγείηαη αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ,
πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα, ζε ππεξεζίεο πνπ δηαπηζησκέλα ρξεηάδεηαη λα
εληζρπζνχλ θαη φπνπ, ην πξνζσπηθφ απηφ ζα είλαη απνδνηηθφηεξν.
ε δεχηεξε θάζε, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα κε επηζηεκνληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΑΔΠ., ε νπνία
ζα νδεγήζεη κέρξη 31.12.2013 ζηε ζχληαμε λέσλ νξγαλνγξακκάησλ, ζηελ θαηάξγεζε
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ζηελ θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ εθφζνλ πιενλάδνπλ,
ψζηε ην κέγεζνο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
δπλαηφηεηεο θαη ηα θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
Δπί ηνπ άξζξνπ 36
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο πξνζιήςεηο ησλ
σθεινπκέλσλ αλέξγσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ
απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα» ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007–2013
(ΔΠΑ), ην ΑΔΠ πεξηβάιιεη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο κε ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία
ηνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ απηψλ, εθαξκφδνληαο
αλαιφγσο ην άξζξν 21 ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ, κέζα ζην πιαίζην πνπ έρεη ήδε ηεζεί
απφ ηελ νηθεία Πξφζθιεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πξνο ηνπο Γηθαηνχρνπο, φπσο
απηή εμεηδηθεχεηαη ζηελ Πξφζθιεζε - Δλεκέξσζε πξνο ηνπο δπλεηηθά σθεινχκελνπο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 37: Ρπζκίζεηο πιινγηθώλ Γηαπξαγκαηεύζεωλ
Με ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηξνπνπνηνχληαη επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1876/1990 γηα ηελ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε έκθαζε ζην
επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εηζάγνληαη νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο :
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Με ηελ παξάγξαθν 1 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
1876/1990, έηζη ψζηε πέξαλ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο, θαη εθφζνλ
απηή δελ ππάξρεη, λα είλαη δπλαηή ε ζχλαςε επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο
εξγαζίαο απφ ηελ έλσζε πξνζψπσλ ηεο πεξίπησζεο γγ) ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1264/1982, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα
3/5 ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ε δε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δελ ζα ππφθεηηαη ζηνλ
νξηδφκελν απφ ηελ αλσηέξσ αλαθεξζείζα δηάηαμε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. ε θάζε
πεξίπησζε ζηελ επηρεηξεζηαθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή ζηελ έλσζε πξνζψπσλ
πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία,
ηε ζέζε ή ηελ εηδηθφηεηά ηνπο .
Με ηελ παξάγξαθν 2 θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 5 Α, πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3
ηνπ Ν.1876/1990, (ΦΔΚ Α΄27), κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3899/2010 ( ΦΔΚ
Α΄212).
Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 αληηθαζίζηαληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ λ. 1876/1990 (ΦΔΚ Α΄27), ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθήο ε ηθαλφηεηα ζχλαςεο
επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη απφ ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε
λνκηκνπνίεζή ηνπο θαη αίξεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ κεκνλσκέλνπ
εξγνδφηε λα ζπλάπηεη επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο κε βάζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Καηά ηα ινηπά δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1876/1990 (ΦΔΚ Α΄27).
Με ηελ παξάγξαθν 5 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
1876/1990, ψζηε ε επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο λα ππεξηζρχεη ζε
πεξίπησζε ζπξξνήο κε νκνηνεπαγγεικαηηθή ή θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο.
Με ηελ παξάγξαθν 6 αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1876/1990, έσο ηελ 31.12.2013.
Με ηελ παξάγξαθν 7 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Ν.1876/1990, ψζηε ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο επέθηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ
ξπζκίζεσλ λα επέξρνληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 8 επηηαρχλεηαη ε ζχζηαζε ζσκαηείνπ, ζεζπίδνληαο κηα
γξήγνξε θαη επέιηθηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ Πξσηνβάζκησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο
.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
Δπί ηνπ άξζξνπ 38: Τπνινγηζκόο θαη θαηαβνιή θόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ
Πξνζώπωλ
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Κ.Φ.Δ. πνπ νξίδεη ηελ έθπησζε δαπαλψλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ. Όιεο νη δαπάλεο πιένλ κεηψλνπλ ην θφξν θαηά ηα νξηδφκελα
πνζνζηά.
Δηδηθφηεξα, ε δαπάλε γηα ηνπο αλαπήξνπο κεηαθέξεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ ΚΦΔ θαη
απμάλεη ην αθνξνιφγεην πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη
θαζηεξψλεηαη λέα πξννδεπηηθή θιίκαθα κε ιηγφηεξα θιηκάθηα θαη κε νξηζκφ ηνπ
αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ηηο 5.000 επξψ. Ζ λέα θιίκαθα έρεη σο εμήο:
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Κιηκάθην
Δηζνδήκαηνο
(επξψ)
5.000

Φνξνινγηθφο
πληειεζηήο
%
0

Φφξνο
Κιηκαθίνπ
(επξψ)
0

χλνιν
Δηζνδήκαηνο
(επξψ)
5.000

χλνιν
Φφξνπ
(επξψ)
0

7.000
4.000
10.000
14.000
20.000
40.000
Άλσ ησλ 100.000

10
18
25
35
38
40
45

700
720
2.500
4.900
7.600
16.000

12.000
16.000
26.000
40.000
60.000
100.000

700
1.420
3.920
8.820
16.420
32.420

Ζ κεηαβνιή απηή γίλεηαη ιφγσ ηεο θξίζηκεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο,
γηα ηε δηαξθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ ζηήξημεο θαη γηα ην ιφγν ηνπ φηη απνδίδεη άκεζα απνηειέζκαηα.
Γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο ιακβάλεηαη πξφλνηα νχησο ψζηε νη λένη ειηθίαο έσο θαη
ηξηάληα (30) εηψλ, νη ζπληαμηνχρνη άλσ ησλ εμήληα πέληε (65) εηψλ, θαζψο θαη ηα
άηνκα κε εδηθέο αλάγθεο λα έρνπλ αθνξνιφγεην πνζφ ζηηο ελλέα ρηιηάδεο (9.000)
επξψ. Δηδηθά γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηα άηνκα κε εδηθέο αλάγθεο, φηαλ ην
ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη απφ ελλέα ρηιηάδεο (9.0000) επξψ θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ
θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα πεξηνξίδεηαη νχησο ψζηε ζε θάζε
πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
θφξνπ λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ (9.000) επξψ.
Πεξαηηέξσ θαη γηα ιφγνπο θνηλσληθνχο, ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ
ηεο θιίκαθαο απμάλεηαη θαηά 2.000 επξψ γηα θάζε ηέθλν απφ ηα δχν πξψηα ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά 3.000 γηα θάζε επφκελν ηέθλν.
Δπίζεο, πξνηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ησλ ζεκάησλ
αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, κείσζε ηνπ θφξνπ ηεο θιίκαθαο θαηά πνζνζηφ
δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηωλ αθόινπζωλ δαπαλώλ:
α) ησλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο
β) ησλ κηζζσκάησλ
πνπ θαηαβάιινληαη εηεζίσο γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ
θνξνινγνχκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ
γ) ηεο δαπάλεο γηα θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα
δ) ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ δαλείσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα αγνξά α΄ θαηνηθίαο
ε) ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ δαλείσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα αλαζηήισζε, επηζθεπή,
ζπληήξεζε ή εμσξατζκφ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ.
ζη) ησλ αζθαιίζηξσλ δσήο, αζζέλεηαο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη
αζζέλεηαο.
δ) ηεο δηαηξνθήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ έλα ζχδπγν ζηνλ άιιν
ε) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ιφγσ δσξεάο ζην δεκφζην, ΟΣΑ θ.ιπ.
ζ) ηεο αμίαο ησλ δσξηδφκελσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ
η) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ιφγσ δσξεάο πξνο ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα
ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη
ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο θ.ιπ. θαζψο θαη ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ιφγσ ρνξεγίαο
πξνο ηα πξνο ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, εθφζνλ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο
ηβ) ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε αθηλήηνπ
ηγ) ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηακεία αζθάιηζεο.
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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 απηφο 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. Ο θφξνο απηφο πνπ
πξνθχπηεη δελ πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ηνπ θπξίνπ θφξνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.
Δπί ηνπ άξζξνπ 39: Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ
Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ππαιιήισλ απφ άιιν
θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έθηαθησλ
δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ θνξνινγηθψλ
λφκσλ 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 θαη 3986/2011. Οη κεηαηάμεηο ζα γίλνπλ θαηά
παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ρσξίο λα
απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο ή
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4002/2011.
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2α επηιχεηαη ε δηαθσλία κεηαμχ ησλ
ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 14
ηνπ λ. 2592/1998 θαη πηνζεηείηαη ε έσο ηηο εθινγέο ηεο 4 εο Οθησβξίνπ 2009 παγίσο
αθνινπζνχκελε πξαθηηθή.
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2β ζεζπίδεηαη εμαίξεζε απφ ην
νξηδφκελν κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 φξην απνδνρψλ, δεδνκέλνπ
φηη ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο ζπληαμηνχρνπο
δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο αθνχ ε ζχληαμή ηνπο θαλνλίδεηαη κε βάζε ηηο απνδνρέο ηνπο θαη, ζπλεπψο,
ην αθαζάξηζην πνζφ ηεο κεληαίαο ζχληαμήο ηνπο ππεξβαίλεη ηηο κηθηέο κεληαίεο
απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 3α επηιχεηαη έλα ζεκαληηθφηαην δήηεκα πνπ έρεη αλαθχςεη ζηηο
πεξηπηψζεηο απαιινηξηψζεσλ νη νπνίεο αίξνληαη απηνδίθαηα, θαηά ην άξζξν 17 ηνπ
πληάγκαηνο, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο 18κελεο πξνζεζκίαο ζπληέιεζεο, εμαηηίαο ηεο
θαζπζηέξεζεο θαηάζεζεο ηεο απνδεκηψζεσο, ε νπνία νθείιεηαη ζπλήζσο ζε δπζθνιία
ρξεκαηνδφηεζεο. Δλ ησ κεηαμχ, θάπνηεο θνξέο, ηα αθίλεηα έρνπλ ήδε θαηαιεθζεί κε
ηε δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο ή κε ζπλαίλεζε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη νη ηειεπηαίνη επηζπκνχλ
ηελ δηαηήξεζε ηεο απαιινηξίσζεο. εκεησηένλ φηη παξφκνηα ξχζκηζε ππήξρε ζην
πξντζρχζαλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Ν.Γ. 797/71 θαη ιεηηνχξγεζε επί ηξηάληα (30) ρξφληα
πεξίπνπ, ρσξίο λα ακθηζβεηεζεί ζνβαξά ε ζπληαγκαηηθφηεηά ηεο, δεδνκέλνπ φηη
ζθνπφο ηεο ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο, θαηά ηε λνκνινγία, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ
ηδηνθηήηε θαη κφλνλ απηφο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηελ άξζε θαη φρη ν ππέξ νχ ε
απαιινηξίσζε.
Δπηπξφζζεηα, κε ηηο ηζρχνπζεο ζήκεξα δηαηάμεηο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαβίσζε
ηεο απαιινηξίσζεο κεηά ηελ απηνδίθαηε άξζε, αθφκα θη αλ ην επηζπκνχλ νη ηδηνθηήηεο
ησλ αθηλήησλ, είλαη αλαγθαία ε έγεξζε αγσγψλ απνδεκίσζεο θαηά ηνπ θνξέα
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εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηαλ απηφο θαηέιαβε ηα αθίλεηα, ή ε επαλαθήξπμε ηεο
απαιινηξίσζεο, κε ηειηθή ζπλέπεηα λα πιήηηεηαη ην πξνζηαηεπηέν ζπκθέξνλ ησλ
ηδηνθηεηψλ, επηπιένλ δε, ην ππεξνχ ε απαιινηξίσζε δεκφζην ή άιινο δεκφζηνο
θνξέαο, λα πθίζηαληαη αθελφο κείσζε ηνπ θχξνπο ηνπο, δηφηη θαηέιαβαλ ηελ έθηαζε
ρσξίο λα θαηαβάιινπλ ηελ απνδεκίσζε θαη αθεηέξνπ πξφζζεην νηθνλνκηθφ θφζηνο,
εμαηηίαο ηεο επαλαθήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ απμεκέλσλ, ιφγσ
ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ρξφλνπ ππνινγηζκνχ, ηηκψλ κνλάδνο.
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα αλαδξνκηθήο ηζρχνο ηεο
ξχζκηζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ήδε έρνπλ αξζεί απηνδίθαηα θαη έρνπλ θεξπρζεί κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2882/2001, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο
απηνδίθαηεο άξζεο πνπ έρνπλ ζπκβεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ αδπλακίαο εμεχξεζεο
ησλ απαξαίηεησλ πηζηψζεσλ θαη ελψ ην δεκφζην έρεη θαηαιάβεη ηα αθίλεηα θαη έρεη
αξρίζεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ.
Με ηελ παξάγξαθν 3β κεηψλεηαη ν ρξφλνο θήξπμεο λέαο απαιινηξίσζεο ηνπ ηδίνπ
αθηλήηνπ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ζε πεξίπησζε άξζεο ή αλάθιεζεο ηεο πξνεγνχκελεο,
απφ (1) έλα έηνο ζε (6) έμη κήλεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζε λα ζεξαπεχζεη
ηπρφλ παξαιείςεηο ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπληέιεζεο ηεο πξνεγνχκελεο
απαιινηξίσζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 3γ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε ζηηο
πεξηπηψζεηο αθηλήησλ γηα ηα νπνία έρεη απνξξηθζεί ε ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο
ηνπ ππέξ νπ ε απαιινηξίσζε ή βαξπλφκελνπ κε ηε δαπάλε απνδεκίσζεο επεηδή ν
ηδηνθηήηεο ήηαλ άγλσζηνο ή δελ θιεηεχζεθε λφκηκα, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ππνβάιιεη ν ζηγφκελνο αίηεζε ζηελ Αξρή πνπ θήξπμε ηελ απαιινηξίσζε κε ηελ
νπνία δεηεί ηελ θαηαβνιή ή παξαθαηάζεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί
δηθαζηηθά γηα αθίλεηα ίδηαο θαηεγνξίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα απαιινηξησηηθή
απφθαζε θαη β) έρεη αλαγλσξηζζεί δηθαζηηθά σο δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο.
Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε επηθέξεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηε ζπληέιεζε ηεο
απαιινηξίσζεο γηαηί δελ απαηηείηαη λένο θαζνξηζκφο απνδεκίσζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 4 αληηκεησπίδνληαη ηα εμήο πξνβιήκαηα:
Με ην λ. 281/1936 «Έιεγρνο ινγαξηαζκψλ θιπ. ΝΠΓΓ απφ ην ΓΛΚ» θαη άιιεο γεληθέο
θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζηεξψζεθε, νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ΝΠΓΓ, κεηά ηελ έγθξηζή
ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηηο επνπηεχνπζεο αξρέο λα ππνβάιινληαη γηα ηειηθή
έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
Με ην λ.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» ηξνπνπνηήζεθε ην
πθηζηάκελν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζεζπίζηεθαλ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη
επνπηείαο ηνπ ζπλφινπ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη
αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ.
Δηδηθφηεξα:
o Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο νξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο
θαη πνζνηηθά θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο.
o Σν ζρέδην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή
ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ζπλφςεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο.
o Οη αξκφδηνη ππνπξγνί παξαθνινπζνχλ θαη θαηεπζχλνπλ ηνπο θνξείο πνπ
επνπηεχνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
ΜΠΓ θαη ηελ νξζή εθηέιεζή ηνπο.
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o Πξνβιέπεηαη ζχζηεκα κεληαίσλ θαη εηήζησλ εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ γηα φινπο
ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαπηζηψλνληαη έγθαηξα
ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πεξηηηεχεη ε έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ δεδνκέλνπ φηη:
o Γελ ζπλεηζθέξνπλ πιένλ ζηελ επνπηεία ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, αθνχ νη
κεραληζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί.
o Γεκηνπξγνχλ επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη
αξκφδησλ Τπνπξγψλ.
o Απνηεινχλ πεγή ζεκαληηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαζπζηεξήζεσλ θαη άζθνπνπ
θφζηνπο.
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 πξνβιέπεηαη ε παξαθξάηεζε
πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο απνδνρέο (ρνξεγία, απνδεκίσζε, κηζζφ,
αληηκηζζία), ζε ηξεηο ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, ζηνπο εμήο : Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο,
Πξφεδξν, Αληηπξνέδξνπο θαη κέιε ηεο Κπβέξλεζεο, Τθππνπξγνχο, Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο Γξακκαηείο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ,
αηξεηνχο ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ζηνπο Βνπιεπηέο θαηά ηνλ
Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Βνπιήο. Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε θξίλεηαη αλαγθαία, σο
ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ θαη ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Σν πνζφ ηεο βνπιεπηηθήο απνδεκίσζεο πνπ
παξαθξαηείηαη απφ ηε Βνπιή, απνδίδεηαη σο έζνδν ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Δπίζεο νξίδεηαη φηη θαη νη Έιιελεο Δπξσβνπιεπηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
απνδψζνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζφ ίζν κε ην κεληαίν κηζζφ ηνπο.
Δπί ηνπ άξζξνπ 40: Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζωηεξηθώλ
Με ηελ παξάγξαθν 1 αλαδηαηππψλεηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 57/2007 έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί φηη ην ΔΚΓΓΑ, σο αλεμάξηεηε
αξρή, δελ ππφθεηηαη ζε επνπηεία θαη έιεγρν απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 2 παξέρεηαη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηελ Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνθιεηζηηθά
δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα αθνχ, αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο φπνπ δελ ζεσξείηαη αλαγθαίνο ή δελ
είλαη δεκνζηνλνκηθά επηηξεπηφο ν δηνξηζκφο λέσλ ππαιιήισλ, είλαη δπλαηή
εθπαίδεπζε ησλ πθηζηάκελσλ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγρψλεπζεο ΚΔΠ, κε ζηφρν ηελ
δεκηνπξγία πην άξηηα ζηειερσκέλσλ ΚΔΠ, ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε
θαηαλνκή δεκφζησλ πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ, εθφζνλ απφ ηα νηθεία Γεκνηηθά
πκβνχιηα εθηηκάηαη φηη νη ελ ιφγσ ζπγρσλεχζεηο δελ επηθέξνπλ δπζκελή αληίθηππν
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο, ελδεηθηηθά, ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ΚΔΠ εδξεχνπλ ζε θνληηλή κεηαμχ ηνπο απφζηαζε.
Με ηνλ ίδην ζηφρν, ηεο εμνηθνλφκεζεο δεκνζίσλ πφξσλ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα
θαηάξγεζεο ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, νη νπνίεο
ζπλεζηήζεζαλ κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ.
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Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 4 θαη 5 αθνξνχλ ζηε ζχλαςε κίζζσζεο έξγνπ απφ
ηνπ ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξν βαζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λ. 2527/1997 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/1994 θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α 206) πξνβιέπεη πφηε απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο
έξγνπ. Με ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3812/2009 «Αλακφξθσζε
ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄234) νξίζηεθε
φηη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΑΔΠ, κπνξεί λα νξηζηεί κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ σο άλσ
λφκνπ 2527/1997, φρη φκσο πέξαλ ηεο 30.6.2011 θαη, εηδηθά φζνλ αθνξά ηνπο Ο.Σ.Α.
πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ φρη πέξαλ ηεο 31.12.2011.
Πξνο απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε αθελφο φηη νη Ο.Σ.Α.
πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη,
αθεηέξνπ, φηη ζηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ λ. 3833/2010 (Α 40) θαη ηεο ΠΤ 33/2006, θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαξγεζεί ε
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3812/2009 θαη λα πξνζηεζεί ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 ε αθξηβήο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηεο, φζνλ αθνξά ηνπ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ.
ην άξζξν 209 ηνπ λ.3584/2007 (ΦΔΚ Α΄143) πξνβιέπνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα πξφζιεςε απφ ηνπο δήκνπο, ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ πξνζσπηθνχ, γηα εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία,
ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ νηθείνπ θνξέα δελ επαξθεί, κεηά απφ
δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ θαη εηζήγεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ π.δ. 609/1985.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ
απνδείρζεθαλ ρξνλνβφξεο, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ησλ
θνξέσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχζαλ κε ίδηα
κέζα. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
Με ηελ παξάγξαθν 6 ζεζκνζεηείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο θνξείο γηα
ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ ζε εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ κε απηεπηζηαζία
ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο κε ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο επηινγήο ηνπ
πξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ κέζα απφ έλα ζχζηεκα Κπιηφκελσλ Πηλάθσλ
Καηάηαμεο, πνπ ζα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ
αλέξγσλ πνπ ηεξεί ν Οξγαληζκφο θαη ζα ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην ΑΔΠ, κε
πιήξε δηαθάλεηα θαη δεκνζηφηεηα. Με ην άξζξν απηφ επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ δήκσλ, ζπλδέζκσλ θαη λπδδ απηψλ γηα εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία
κέζα απφ ζχληνκεο δηαδηθαζίεο ηεξνπκέλσλ φκσο φισλ ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη
δεκνζηφηεηαο, εμππεξεηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε θαηαπνιέκεζεο
ηεο αλεξγίαο.
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο κε ην λ. 3614/2007 αζθνχζε ηα
θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε». Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο
αλαηίζεληαη ηα ίδηα θαζήθνληα γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη γηα ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Οη απνθάζεηο έληαμεο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα θαζψο επίζεο νη αλαθιήζεηο ηνπο
εθδίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
Απηά επηδηψθνληαη κε ηε ςήθηζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ θαη παξαθαιείηαη ε
Δζληθή Αληηπξνζσπεία γηα ηελ ςήθηζή ηνπ.
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