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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ΄, 25 Οκτωβρίου 2011,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων Δηµοσίου
1. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 33 λογίζεται συντάξιµος και προσµετράται στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση,
πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη στους οικείους φορείς που ήταν ασφαλισµένος κατά το χρόνο που τέθηκε
σε διαθεσιµότητα. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν το Δηµόσιο, υπολογίζονται επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 και αποδίδονται στους οικείους φορείς.
Οι ανωτέρω συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη
και για τον υπολογισµό της σύνταξης του υπαλλήλου.
2.α. Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο
µισθολόγιο του Δευτέρου Κεφαλαίου εξακολουθεί να υπολογίζεται µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί κατά την προηγουµένη
της έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου,
λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν
εφαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές
πρόσωπα έχουν εξέλθει της υπηρεσίας από 1.7.2011 έως 31.10.2011.
γ. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για
κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειο-

νοµική περίθαλψη των προσώπων των προηγούµενων
περιπτώσεων, υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξιµων αποδοχών.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ έχουν εφαρµογή
και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011,
µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων
της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011.
ε. Η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται
στους συνταξιούχους του Δηµοσίου γενικά, που έχουν
εξέλθει από την υπηρεσία µέχρι την 31.10.2011 µε βάση
τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297).
Οικογενειακή παροχή που καταβάλλεται µε τις συντάξεις του Δηµοσίου γενικά, για όσους εξέλθουν της υπηρεσίας από 1.11.2011 και µετά, υπολογίζεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 17
του παρόντος νόµου.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2015.
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντί των λέξεων «από 1.1.2014»
τίθενται οι λέξεις «από 1.1.2016».
3. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165)
αντικαθίστανται από 1.1.2011 ως εξής:
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και
στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη,
σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό πριν την
1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δηµόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ.
169/2007, εφόσον συµπληρώνουν 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και αποχωρούν µε αίτησή τους.
Η σύνταξη όµως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται µετά τη
συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.»
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4. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) έχουν εφαρµογή και για όσα από
τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται
µε βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων
167/2007 (Α΄ 208) και 168/2007 (Α΄ 209).
5. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 66
του π.δ. 169/2007, που προστέθηκαν µε την παρ. 13 του
άρθρου 1 του ν. 4002/2011(Α΄ 180) αντικαθίστανται, ως
εξής:
«12. Δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση η ανάκληση
πράξης µε την οποία έχει αναγνωρισθεί συντάξιµος χρόνος µε καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς
ή εισφοράς εξαγοράς ούτε η έκδοση νέας πράξης µε την
οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί
ως συντάξιµος µε καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς
εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, µετά την παρέλευση
της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2β.
Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί
µπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της, µετά από αίτηση
του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει
αναγνωρισθεί µε αυτήν µπορεί να χρησιµεύσει για την
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο Δηµόσιο ή
σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης κατ’ εξαίρεση, και µετά από αίτηση του υπαλλήλου, είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης, µε την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιµος µε τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν.1405/1983 εφόσον το αρµόδιο συνταξιοδοτικό
όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί
και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την
πρόσληψη του υπαλλήλου στη δηµόσια υπηρεσία και η
αναγνώρισή του ως συντάξιµου δεν απαιτούσε την καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς.
Αναγνωριστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 4 του ν. 2084/1992 χωρίς να υπάρχει σχετική
υποχρέωση του ενδιαφεροµένου για καταβολή εισφοράς εξαγοράς για τον αναγνωριζόµενο χρόνο, ανακαλούνται στο σύνολό τους οποτεδήποτε, είτε µετά από
αίτηση του ενδιαφεροµένου είτε οίκοθεν από το αρµόδιο
συνταξιοδοτικό όργανο, όταν αυτό διαπιστώσει το µη
σύννοµο της έκδοσής τους.
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο
για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται µετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που
ανακαλούνται ή τροποποιούνται.»
β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από
1.1.2011.
γ. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή
για περιορισµό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι οποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεµούν για εξέταση στις
Διευθύνσεις Συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις
που έχουν ήδη εκδοθεί και εκκρεµούν σε οποιοδήποτε
στάδιο στις Διευθύνσεις Συντάξεων, τίθενται στο αρχείο, µε εξαίρεση όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί εντός
της προθεσµίας της παραγράφου 2β του άρθρου 66 του
π.δ. 169/2007.
6. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) στο προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών
καταστηµάτων κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής α-

νηλίκων,».
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του ν.3865/2010 (Α΄120) αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής:
«Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική
σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισµένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστηµα αποδίδονται στο Δηµόσιο και τα Μετοχικά
Ταµεία κατά περίπτωση, εντός εξαµήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.»
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Πρόσωπο του οποίου λήγουν τα καθήκοντα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούται να µεταφέρει στον ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είχε υπαχθεί πριν
την ανάληψη υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που
υπήχθη µετά τη λήξη των καθηκόντων του, το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο των δικαιωµάτων σύνταξης
που είχε αποκτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που τυχόν είχε µεταφέρει
στο συνταξιοδοτικό σύστηµα αυτής. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος δεν έχει ασφαλιστικό χρόνο σε ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το ανωτέρω ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο µεταφέρεται στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ.»
9. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«i. για ποσά αναλογιστικού ισοδύναµου που έχουν ήδη
µεταφερθεί στο συνταξιοδοτικό σύστηµα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος των διατάξεων του νόµου αυτού, νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής τραπεζικής εντολής, βάσει
της οποίας πιστώθηκε ο αντίστοιχος τραπεζικός λογαριασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
10.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας, µειώνεται κατά 40% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα
ανωτέρω µείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόµενου µήνα από εκείνο κατά τον οποίο συµπληρώνεται το
55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω
µείωση, µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
β. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα
συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) και
της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς, αφαιρουµένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει µετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και
της επιπλέον εισφοράς της περίπτωσης α΄ του ίδιου άρθρου και νόµου.
γ. Εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ όσοι λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους επίδοµα
ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209) ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των νόµων
1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), καθώς και οι
συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω. Ειδικά από τη µείωση του
πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄, εξαιρούνται και οι
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στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών
συνταξιοδοτήθηκαν µε τη συµπλήρωση τουλάχιστον
τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιµης υπηρεσίας.
δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο
συντάξεων από το Δηµόσιο, η κατά περίπτωση µείωση
της παραγράφου α΄ διενεργείται επί της κάθε σύνταξης
χωριστά.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η µείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, θα
διενεργηθεί επί του καταβαλλόµενου ποσού σύνταξης
σε κάθε δικαιούχο χωριστά.
στ. Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου.
ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δηµόσιο.
11. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο
µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε
τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του
Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς
του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276).
Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ασφαλιστικών φορέων
1. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και
των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας µειώνεται
κατά 40% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
H ανωτέρω µείωση καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για την παραπάνω µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό
της κύριας σύνταξης που εναποµένει µετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της µηνιαίας σύνταξης της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(Α΄152).
Η κατά τα ανωτέρω µείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόµενου µήνα από εκείνον κατά τον οποίο συµπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.
Εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981(Α΄ 68) και του άρθρου 30 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του
ν. 3185/2003 (Α΄ 229) ή του άρθρου 5 του ν. 3232/2004
(Α΄48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α΄129), καθώς
και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί µε το καθεστώς υπερβαρέων επαγγελµάτων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί µε

τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγµατικής ασφάλισης και συνταξιούχοι του ΝΑΤ.
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω
µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου
φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.
2. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και
των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην µείωση της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας κύριας
σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Η ανωτέρω µείωση καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το
ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για την παραπάνω µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό
της κύριας σύνταξης που εναποµένει µετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της µηνιαίας σύνταξης της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/
1992 ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή
βίαιων συµβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες
αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του
ν. 2227/1994 (Α΄ 129).
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω
µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου
φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.
3. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους
του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ), το τµήµα της µηνιαίας επικουρικής σύνταξης,
το οποίο, µετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, µειώνεται κατά ποσοστό 30%. Το ποσό της σύνταξης µετά την ανωτέρω µείωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ.
4. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους
του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τοµέων «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαµβάνουν
µόνο επικουρική σύνταξη, καθώς και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και
επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και
το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, το ποσό της µηνιαίας επικουρικής σύνταξης
µειώνεται κατά ποσοστό 15% και για τους συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά
για το Μ.Τ.Π.Υ., το τµήµα του µερίσµατος που, µετά τις
ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ µηνιαίως, µειώνεται κατά 50%.
5. Τα εισπραττόµενα ποσά από τις αναφερόµενες στις
προηγούµενες δύο παραγράφους µειώσεις αποτελούν
πόρο των ανωτέρω φορέων – τοµέων.
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6. Η παράγραφος 5.α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν της
Υπηρεσίας, από 1.1.2010 µέχρι και την 31.12.2010, το
ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία
αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε όσους
δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.
Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν
της Υπηρεσίας, από 1.1.2011 και µετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κατά
ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.
Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή
θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 1.8.2011 και µετά το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγεί το Ταµείο αυτό,
σύµφωνα µε τις καταστατικές του διατάξεις, µειώνεται
κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.»
7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«12. α) Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10
και 11 εφαρµόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το
ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
β) Η παράγραφος 13 καταλαµβάνει από 1.9.2011 και
το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προβλεπόµενη εισφορά των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011 ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή από το φορέα.»
9. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να µεταφέρονται ποσά µέχρι του ύψους των τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση
προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε
φορά το ύψος του ποσού χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέµα
σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς του ποσού.»
10. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
11 του ν. 3863/2010 (Α΄115) η ηµεροµηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.1.2016».
11. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α΄

152) προστίθενται οι λέξεις «, ενώ για το προσωπικό που
είναι ασφαλισµένο στα Μετοχικά Ταµεία των Ενόπλων
Δυνάµεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταµείων.»
12. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3607/2007
(Α΄ 245) τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3607/2007
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µεταβιβάζεται
από το Ελληνικό Δηµόσιο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο για
την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι προσωπικές και αµεταβίβαστες. Η ανωτέρω µεταβίβαση του µετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.»
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3607/2007
τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου,
το νέο κεφάλαιο αναλαµβάνεται: α) από το Μοναδικό µέτοχο ή β) από το Ελληνικό Δηµόσιο ή γ) από έτερους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν ως
Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ποσοστό που
δεν µπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%)
του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονοµαστικές, αµεταβίβαστες µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ
η καθεµία. Το µετοχικό κεφάλαιο µεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.»
ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του άρθρου
πέµπτου του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ.
Α.Ε.» τροποποιούνται ως ακολούθως:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)
µέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο, έναν (1) εκπρόσωπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έναν (1)
ειδικό επιστήµονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από
εισήγηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
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ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
µε τις οποίες, κατόπιν αιτήσεώς του, το υπηρετούν κατά
τη ψήφιση του νόµου προσωπικό της Εταιρείας δύναται
να µετατάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Άρθρο 3
Θέµατα Μ.Τ.Π.Υ.
1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Όπου στο π.δ. 422/1981 (Α΄114) προβλέπεται αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών για έκδοση ατοµικής διοικητικής πράξης ή κανονιστικής απόφασης ή για
πρόταση προεδρικού διατάγµατος, η αρµοδιότητα αυτή
ασκείται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 422/1981
καταργείται.
δ. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
422/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε Βαθµό Α».
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 39 του π.δ. 422/
1981 (Α΄ 114) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να κανονίζεται η πληρωµή των
µερισµάτων κατά µήνα και να καθορίζονται ο χρόνος, ο
τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια πληρωµής των µερισµάτων.»
3. Το άρθρο 49 του π.δ.422/1981, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του
ν. 3336/2005 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96), όπως ερµηνεύθηκε
αυθεντικά µε το άρθρο 8 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Νέος τρόπος υπολογισµού µερίσµατος του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ.
είναι ίσο µε το άθροισµα:
α) του 20% του βασικού µισθού µε το επίδοµα χρόνου
υπηρεσίας επί τα έτη συµµετοχής στην ασφάλιση του
Ταµείου, δια 35, επί τον συντελεστή προσαρµογής (Σ)
0,8075 (α΄ υποµέρισµα) και
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη
συµµετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταµείου, δια
35, επί το συντελεστή προσαρµογής (Σ) 0,8075 (β΄ υποµέρισµα).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να ληφθούν
υπόψη για τον κανονισµό του µερίσµατος, ο βασικός µισθός, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες
αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές
στη προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.
1 περίπτωση α΄ του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.. Ουδεµία µισθολογική απολαβή ή τµήµα της δεν λαµβάνεται υπόψη για το κανο-

νισµό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.
3. Ως βασικός µισθός για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται ο βασικός µισθός του µισθολογικού κλιµακίου ή βαθµού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία µαζί µε το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, τα οποία υπολογιζόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α΄ υποµερίσµατος.
4. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόµατα
και οι αποζηµιώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2
του π.δ. 169/2007 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Α΄ 210), αναλόγως των ετών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ΄ αυτών, η προβλεπόµενη από το
άρθρο 26 παρ. 1 περίπτωση α΄ του π.δ. 422/1981, όπως
εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό β΄ υποµερίσµατος.
5. Το άθροισµα των ποσών των υποµερισµάτων της
παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3
και 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό
του δικαιούµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τους ακόλουθους µαθηµατικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια µπορεί
να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα µε τα κατά
περίπτωση επιδόµατα-αποζηµιώσεις:
α) α΄ υποµέρισµα =
20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας) * [ Έτη/35] * Σ
β) β΄ υποµέρισµα =
20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [Έτη/35] * Σ
Μηνιαίο µέρισµα (Μ) = (α΄ υποµέρισµα+β΄ υποµέρισµα).
6. Εάν κατά την τελευταία διετία συµµετοχής επήλθε
για οποιονδήποτε λόγο προσωπική µισθολογική προς τα
άνω µεταβολή, υποχρεούται ο µέτοχος να συµπληρώσει
τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις για ολόκληρη τη διετία αυτή, βάσει των αποδοχών της τελευταίας ηµέρας συµµετοχής του.
7. Ο συντελεστής προσαρµογής της παραγράφου 1,
καθώς και το κατώτατο όριο µηνιαίου µερίσµατος µπορεί
να µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ..»
4. Αιτήσεις µετόχων των οποίων ο χρόνος συµµετοχής
τους στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του παρόντος εξετάζονται µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται
οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):
α) του Δηµοσίου,
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β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθµού,
γ) των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α).
Επίσης υπάγονται:
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας,
γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί,
δ) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της, και της Προεδρίας
της Δηµοκρατίας µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο
π.δ. 351/1991 (Α΄121), όπως ισχύει,
ε) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών,
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
(Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),
ζ) οι υπάλληλοι και, µε την επιφύλαξη της επόµενης
παραγράφου, οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών
προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του
Χριστού, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α΄ 163) των
λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του
Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, το
προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς
και οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους
Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17.
Άρθρο 5
Θέµατα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους
1. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά τα θέµατα κινητικότητας µεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή αποκεντρωµένων
διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό.
2. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν να µετακινούνται στις
υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωµένων διοικήσεων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών
προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριµένο χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση αυτή, λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων υπηρεσιακών αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που µετακινούνται.
3. Η εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται

κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε
δύο έτη, από τριµελές Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται
µε απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, από
Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος του ΑΣΕΠ, ο οποίος
προεδρεύει και δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των
προαναφερόµενων Υπουργών ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία
του εν λόγω Συµβουλίου, στη διαδικασία της µετακίνησης λαµβανοµένου υπόψη και του συµφέροντος του υπαλλήλου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης
1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι
(6) συνολικά βαθµούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Βαθµός Α
Βαθµός Β
Βαθµός Γ
Βαθµός Δ
Βαθµός Ε
Βαθµός ΣΤ.
2. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθµούς 1ο και 2ο και
αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Εισαγωγικός βαθµός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθµός ΣΤ µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθµός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθµός
Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθµός Γ για την ΥΕ κατηγορία.
4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος συναφούς µε
τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν,
κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό Δ.
Οι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς µε
τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν,
κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό Ε.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως µόνιµοι, στο Βαθµό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ), µε την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος
επιτυχούς δοκιµαστικής υπηρεσίας.
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισµό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο δηµόσιο
τοµέα των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία έχει διανυθεί µε τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, µπορούν να την αναγνωρίσουν για τη
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βαθµολογική και µισθολογική τους ένταξη, µετά τη µονιµοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους,
µέχρι επτά (7) έτη κατ΄ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., µε σχέση εργασίας δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που,
µε βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική
δηµόσια υπηρεσία για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, µπορεί
να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθµολογική και µισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό
τοµέα των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέµπτο της παρούσας
παραγράφου. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγµατος, υπαλλήλους και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της διάταξης του
προηγούµενου εδαφίου.
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή
µετακλητών δηµοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.
Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή µετακλητή θέση
µετά το διορισµό του δηµοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερες από µία από τις παραπάνω ρυθµίσεις, εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση, καθώς και η µισή
χρονική ρύθµιση της επόµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης.
5. Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιµαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθµό που εισάγονται.
Μετά το πέρας της δοκιµαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος µονιµοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφόσον πρόκειται για προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, µε βάση
τη βαθµολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης
της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθµολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστηµα αξιολόγησης
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3,
4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, βαθµολογία
µεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυχής η δοκιµαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιµος υπάλληλος µονιµοποιηθεί, προάγεται στο Βαθµό Ε, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει
τον υπάλληλο µη ικανό να µονιµοποιηθεί ή να συνεχίσει
την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιµαστικής υπηρεσίας
του υπαλλήλου από έξι (6) µέχρι δώδεκα (12) µήνες, εφόσον, µε βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινοµένου προκειµένου να µονιµοποι-

ηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, µετά τη λήξη της παράτασης της δοκιµαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν
εξελίσσεται µισθολογικά.
Άρθρο 7
Σύστηµα Βαθµολογικής Εξέλιξης
1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο µία φορά το
χρόνο, λαµβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήµατος αξιολόγησης και συγκεκριµένα:
αα) η απόδοσή του που µετράται µε βάση το βαθµό επιτυχούς ή µη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συµπεριφορά
στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής
στον επόµενο βαθµό, των κρινόµενων υπαλλήλων, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόµενος ελάχιστος χρόνος παραµονής
στο βαθµό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7
του παρόντος άρθρου.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσεται µισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισµό του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό.
2. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, η απόδοση
του κρινόµενου υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα
λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων
προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστηµα
αξιολόγησης. Προκειµένου για την προαγωγή από το
Βαθµό Β στο Βαθµό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στόχους, τόσο
σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο µονάδας και η
συµπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν
αντικείµενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
4. Με το προεδρικό διάταγµα, που προβλέπεται στην
προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί µέρους κριτηρίων για
την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου
σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της θητείας των
προϊσταµένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η συµµετοχή του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιολόγησης,
β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συµβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν
την ορθή εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναποµπής της στα όργανα αξιολόγησης των προηγούµενων επιπέδων,
γ) µπορεί να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζο-
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νται οι προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφερόµενου ενώπιον του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης
και
δ) µπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ορθής εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης και ελέγχου της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής του σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς
στους οποίους αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
5. Υφιστάµενα ειδικά συστήµατα αξιολόγησης και συστήµατα επιλογής προϊσταµένων για τις κατηγορίες
προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου
και οι εξοµοιούµενοι µε αυτόν µισθολογικά ή βαθµολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαµβανοµένου και του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και
των µόνιµων αγροτικών ιατρών, µπορούν να διατηρούνται σε ισχύ µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται
µετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου
κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.
6. Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται µε βάση ποσόστωση επί
των κάθε φορά κρινοµένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι
και 100% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ: µέχρι και 90% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 70% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 30% των κρινόµενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για
προαγωγή, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως
5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα συµµετοχής
στην κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωση
που δεν εξελίσσεται µισθολογικά, σύµφωνα µε το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και

ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8)
έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β (καταληκτικός βαθµός),
οκτώ (8) έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, δέκα (10) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ (καταληκτικός βαθµός),
δέκα (10) έτη.
Άρθρο 8
Διαδικασία προαγωγής-πίνακες προακτέων
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου. Για την προαγωγή υπαλλήλων
στον αµέσως επόµενο βαθµό, είναι απαραίτητη η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου.
2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακα προακτέων κατά βαθµό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες µη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που
πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόµενου έτους τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση το µέσο όρο της τελικής βαθµολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς
των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους.
3. Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαµβάνονται
στους πίνακες προακτέων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη
τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7
του παρόντος Κεφαλαίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό, ποτέ όµως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. Οι υπάλληλοι που συµπεριλαµβάνονται στους
πίνακες προακτέων, αλλά δεν προάγονται µετά την κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου, κρίνονται εκ νέου για
προαγωγή το επόµενο έτος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 7.
4. Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως µη προακτέοι. Ως µη προακτέοι κρίνονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων.
Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται σε πίνακα µη προακτέων στερούνται του δικαιώµατος για προαγωγή για τα
επόµενα δύο (2) έτη.
Άρθρο 9
Έλεγχος νοµιµότητας πινάκων προακτέων
1. Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 8, υποβάλλονται για κύρωση µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες στον οικείο Υπουργό ή στο αρµόδιο όργανο
του οικείου ΟΤΑ ή στο ανώτατο όργανο διοίκησης του οι-
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κείου Ν.Π.Δ.Δ.. Το αρµόδιο όργανο εξετάζει µόνο τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων,
αναπέµπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συµβούλιο, το
οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ηµερών.
2. Οι πίνακες που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης
1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Α
έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης:
α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
εφόσον σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης,
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.
β) Οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, εφόσον σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος, εφόσον πρόκειται να
επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και
γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.
2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Β
έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης:
α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνησης και κατηγορίες
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επλεγούν ως
προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
β) Οργανικής µονάδας Επιπέδου Τµήµατος, εφόσον,
σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή και
ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ.
3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Γ
έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής
µονάδας επιπέδου Τµήµατος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά:
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,

β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και
γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος
εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Δ΄
έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής
µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον σωρευτικά:
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας,
σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία
έτη πριν από την επιλογή,
β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
5. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι
οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ανήκουν σε
βαθµό κατώτερο του Βαθµού Γ΄, µε την τοποθέτησή
τους κατατάσσονται στο Βαθµό Γ΄. Υπαλληλοι, οι οποίοι
επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του
Βαθµού Β΄, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο
Βαθµό Β΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Α΄, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Α΄.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως
και 4 του παρόντος άρθρου, τότε µπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό κατά
περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω,
τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε
θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που
αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστηµα που υπολείπεται είναι µικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του αρµοδίου προς
τούτο συλλογικού οργάνου, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από αυτά
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Το ως άνω
κώλυµα δεν ισχύει σε περίπτωση διαγραφής των πειθαρχικών ποινών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Η ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη και για τη
µοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου 6 δεν πρέπει να συντρέχει
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
9. Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων,
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του
παρόντος νόµου, καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. Στις
περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων οργανι-
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κών µονάδων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου, οι κλάδοι καθορίζονται, µέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, µε τους οργανισµούς των
οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι
κλάδοι καθορίζονται µε την προκήρυξη. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τµήµα.
Άρθρο 11
Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στην έκδοση κοινής απόφασης προκήρυξης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού
και προκειµένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, µε την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις
προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία
της επιλογής, προκειµένου να επιλεγούν οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των
οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου µπορούν να επεκτείνονται και για την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος πέραν
των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης
1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαµβάνουν το βασικό µισθό που αντιστοιχεί στο βαθµό τους.
Περαιτέρω, σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά
κλιµάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης παραγράφου.
2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, µε εξαίρεση τα
Μ.Κ. των Βαθµών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά
τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευση του ανωτέρω οριζόµενου
χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται µισθολογικά µέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
3. Τα µισθολογικά κλιµάκια κάθε βαθµού, πέραν του
βασικού µισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθµός Ε ΄: δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και
ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ.
για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθµός Δ΄: τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και
ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6)
Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθµός Γ΄: τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ
και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού Γ΄ της ΥΕ κατηγορίας και των βαθµών Β΄ και Α΄ των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υ-

παλλήλου, µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
4. Με τη βαθµολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαµβάνει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου
Μ.Κ. του βαθµού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από
το βασικό µισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.
Άρθρο 13
Βασικός Μισθός
1. Ο εισαγωγικός µηνιαίος βασικός µισθός του Βαθµού
ΣΤ΄ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
2. Οι εισαγωγικοί µηνιαίοι βασικοί µισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται µε βάση
το µισθό της προηγούµενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ
ΤΕ
ΠΕ

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1,10
1,33
1,40

3. Οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών όλων των κατηγοριών διαµορφώνονται ως εξής:
Α. Του βαθµού Ε΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού
του βαθµού ΣΤ΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθµού Δ΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού
του βαθµού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθµού Γ΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού
του βαθµού Δ΄ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθµού Β΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού
του βαθµού Γ΄ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθµού Α΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού
του βαθµού Β΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
4. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των Βαθµών διαµορφώνονται ως εξής:
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθµού και κατηγορίας µε
προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού αυτού κατά
δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόµενου Μ.Κ. µε προσαύξηση του βασικού µισθού του προηγούµενου µισθολογικού κλιµακίου
σε ποσοστό ίδιο µε αυτό που ορίζεται στην προηγούµενη περίπτωση.
Οι βασικοί µισθοί που προκύπτουν από την εφαρµογή
της παρούσας και της προηγούµενης παραγράφου
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
Άρθρο 14
Ορισµός Αποδοχών
Οι µηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται
από το βασικό µισθό και τα επιδόµατα και τις παροχές
των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 30 του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
Άρθρο 15
Επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
και αποµακρυσµένων παραµεθόριων περιοχών
1. Εκτός από το βασικό µισθό του υπαλλήλου, δύναται
να χορηγηθεί επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, µέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ
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µηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος, καθώς
και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες παραµεθόριες και προβληµατικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, χορηγείται επίδοµα Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων περιοχών, οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία
µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία
της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης
καταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν
σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές,
ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ΄ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές
κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε
αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικό παραστατικό
στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων
εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση) από την περιοχή,
η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε ευθύνη του οικείου Προϊσταµένου.
Άρθρο 16
Επιδόµατα Εορτών και Αδείας
1. Το Επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό
διάστηµα από 16 Απριλίου µέχρι 15 Δεκεµβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
2. Το Επίδοµα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο
υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Δεκεµβρίου µέχρι και 15 Απριλίου του επόµενου έτους και καταβάλλεται δέκα ηµέρες πριν από το
Πάσχα.
3. Το Επίδοµα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα
(250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιουλίου µέχρι και 30 Ιουνίου του επόµενου έτους
και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα µικρότερο από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τµήµα επιδόµατος ανάλογο µε αυτό

που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας
του.
5. Τα επιδόµατα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη
βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ηµεροµηνία καταβολής τους, το ύψος
αυτό, τα επιδόµατα αυτά καταβάλλονται µέχρι του ορίου
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή
τους.
Άρθρο 17
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων,
που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου,
χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε
την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή
πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε
ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδοµήντα
(70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι
(120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδοµήντα (70) ευρώ ανά επιπλέον τέκνο.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται µόνο κατά το
χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισµό κάθε Σχολής, σε καµιά περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης
των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους
γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
Άρθρο 18
Επίδοµα Θέσης Ευθύνης
1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων του Δηµοσίου, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο
χρόνο ασκούν τα καθήκοντά της, µηνιαίο επίδοµα θέσης
ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάµενοι Διοίκησης:
αα) Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης,
εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια
(400) ευρώ.
γγ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
δδ) Προϊστάµενοι Παιδικών Σταθµών, εκατό (100) ευρώ.
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β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ)Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πεντακόσια πενήντα
(550) ευρώ.
γγ) Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δδ) Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, τετρακόσια (400) ευρώ.
εε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν
τουλάχιστον έξι (6) τµήµατα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στστ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δηµοσίων
ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250)
ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα
(9) τµήµατα τριακόσια (300) ευρώ.
ζζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊστάµενοι Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και Υπεύθυνοι
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ηη) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό
(100) ευρώ.
2. Το επίδοµα της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του
δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) µηνών συνολικά κατ΄ έτος.
3. Σε περίπτωση νόµιµης αναπλήρωσης των προϊσταµένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδοµα της αντίστοιχης βαθµίδας καταβάλλεται µετά την
παρέλευση διµήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης
θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας καταβάλλεται
το ως άνω επίδοµα στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος από δύο βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.
Άρθρο 19
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο
Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων
1. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80%,
τους ποσοτικοποιηµένους στόχους που έχουν τεθεί µε
βάση το σύστηµα αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7
του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου
Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.).

Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού µισθολογικού κόστους του, κατά το προηγούµενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. µπορεί να καταβάλλεται µία φορά κατ’ έτος,
µετά από πιστοποιηµένη, µέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη των στόχων κατά το προηγούµενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. που καταβάλλεται στους υπαλλήλους ισούται µε ποσό µέχρι 50% ενός βασικού τους µισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό µέχρι και 90%
και µε ποσό µέχρι 100% ενός βασικού τους µισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και
πάνω.
Εάν η κατά το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου
εκτιµώµενη δαπάνη, υπερβαίνει το όριο του 3%, το
Κ.Ε.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών µονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης
µε βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας
τις υπηρεσιακές µονάδες µε τα χαµηλότερα ποσοστά.
Με τα προεδρικά διατάγµατα, που προβλέπονται από
τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7
του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
που αφορούν στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων από τις υπηρεσιακές µονάδες για την καταβολή του
Κ.Ε.Σ., καθώς και τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν
στη διαδικασία πιστοποίησης της επίτευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
2. Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως
κύρια αρµοδιότητά τους την επίτευξη δηµοσιονοµικών
στόχων, την είσπραξη εσόδων του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α.
και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραµµατισµό και έλεγχο
αντίστοιχων δαπανών καταβάλλεται, αντί του Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων. Το κίνητρο έχει τη µορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του βασικού µισθού κατά το έτος που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου καταγράφηκε η επίτευξη των στόχων µε βάση το κατά τα ανωτέρω σύστηµα αξιολόγησης. Το Κίνητρο Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων καταβάλλεται αντί του
Κ.Ε.Σ. και στους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως κύρια αρµοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και
λειτουργιών της Δηµόσιας Διοίκησης.
Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που επέτυχαν τους
στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15% του βασικού τους µισθού.
Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού µισθολογικού κόστους του, κατά το προηγούµενο έτος.
Εάν η εκτιµώµενη δαπάνη υπερβαίνει το όριο του 10%,
το Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών µονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης µε βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές µονάδες µε τα χαµηλότερα ποσοστά.
Οι υπηρεσιακές µονάδες του προηγούµενου εδαφίου
ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ. δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατοµµυ-
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ρίων ευρώ ετησίως. Εάν η εκτιµώµενη δαπάνη για την
καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ. υπερβαίνει το ποσό του προηγούµενου εδαφίου, το Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται µειωµένο αναλογικά κατά το ποσοστό της υπέρβασης.
Άρθρο 20
Υπερωριακή εργασία
1. Η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του
Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνο για
την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού στην
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που
δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20)
ανά υπάλληλο µηνιαίως.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται
η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας είτε καθ΄ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόµου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ΄ υπέρβαση εργασία οι
ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών δεν
µπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το µήνα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αµοιβής
στους προϊσταµένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και της
παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180)
προκειµένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού, αντίστοιχα.
Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας, που πραγµατοποιούνται
το τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, µε την
προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις
στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωµή τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή µόνο µε απόφασή του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διατάκτη,
µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
2. Η κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενη απόφαση δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ πέραν του µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά µήνα το ένα δωδέκατο (1/12)
των εγγεγραµµένων πιστώσεων.

3. Η ωριαία αµοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που παρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, πέρα από
την υποχρεωτική, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτικής:
αα) Από την 6η πρωινή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το
ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
ββ) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών που παρέχεται για τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ίση µε το σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%) του ωροµισθίου.
ε) Για εργασία νυκτερινή ή ηµερήσια Κυριακών και
λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών, που παρέχεται για τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ίση µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου.
στ) Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόµου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ηµέρες του µήνα, η ωριαία αµοιβή των
προηγούµενων περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
4. Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωροµίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασµένους σε
υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.,
µε βάση το µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και µε τα τυπικά τους
προσόντα.
5. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο), η ωριαία αµοιβή ορίζεται
στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.
6. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την
καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό, δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
7. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17
του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), καθώς και αυτών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄40).
Οµοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της
παρ. 17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄48) και της
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄297) µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν
του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρεσίµων ηµερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, καθώς και του
προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, κατ’εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 21
Αµοιβές συλλογικών οργάνων
1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.) του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των
Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατ΄ εξαίρεση στους ιδιώτες - µέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι
ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/
1995 (Α΄247).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονοµία της
χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε
βάση το µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του
προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση
και µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά
συνεδρίαση µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα,
µεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο
και τριακόσια (300) ευρώ για τα µέλη και τους γραµµατείς. Στους εισηγητές που εκ του νόµου προβλέπεται η
συµµετοχή τους, καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το
ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.
Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την
προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση περικόπτεται ανάλογα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ΄ ύλην αρµόδιου
Υπουργού, να καθορισθεί αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο
ή αξιολογούµενο πρόγραµµα κ.λπ., ανάλογα µε τις κατά
περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό µηνιαίο
ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα µέλη συλλογικών οργάνων.
4. Το σύνολο των πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και µισθωτών του
Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου από συµµετοχή σε µόνιµα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της οργανικής
τους θέσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογίας
των επιδοµάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως α-

µοιβές υπολογίζονται κατά το µήνα πραγµατοποίησης
της αντίστοιχης εργασίας.
5. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των
γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των
αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις
αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µη τηρουµένων
των διατάξεων της παραγράφου 4.
6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εµπίπτουν και οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
Άρθρο 22
Επέκταση διατάξεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι αποδοχές για τους δικηγόρους
µε σχέση έµµισθης εντολής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης
εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθµιστικών
Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, οι αποδοχές του
επιστηµονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και κάθε αναγκαίο θέµα.
4. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται εντός διαστήµατος ενός µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και
ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή.
5. Οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα των Γενικών
και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές
στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί τον τελευταίο µήνα
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 23
Περικοπή αποδοχών
Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από
τα καθήκοντά τους, ο µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε
(25) ηµέρες.
Τα ποσά από οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών των υπαλλήλων, λειτουργών και ενστόλων του Δηµοσίου που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου απο-
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δίδονται στους οικείους προϋπολογισµούς από τους οποίους εκταµιεύτηκαν.
Άρθρο 24
Τρίµηνες αποδοχές
Για τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. λαµβάνονται υπόψη ο βασικός µισθός και η οικογενειακή παροχή.
Άρθρο 25
Αποδοχές υπαλλήλων που αποσπώνται
ή µετακινούνται
Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από
την Υπηρεσία τους σε άλλη Υπηρεσία του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές του βαθµού και του µισθολογικού τους κλιµακίου. Σε κάθε περίπτωση από 1.1.2012 η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί µε την επιφύλαξη
ειδικών διατάξεων, όπως του π.δ. 351/1991 (Α΄121), όπως ισχύει και του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 590/1977 ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις για την ίδια κατηγορία νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 26
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή
δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών
ή έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως,
µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το
νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η
κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
Άρθρο 27
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40), µετά τη λέξη απολαβές προστίθεται η φράση «ή
σύνταξη».
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εµπίπτουν ρητά στις διατάξεις του.
3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
9 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως προστέθηκαν µε τις

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3871/2010 (Α΄
141), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το υφιστάµενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η
υπέρβαση των εξήντα (60) ηµερών, που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Στην
απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθµός ηµερών αυτής, ο οποίος
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ηµέρες.»
Άρθρο 28
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις
του Δεύτερου Κεφαλαίου.
Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής
του υπηρετούντος προσωπικού
1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως
στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση
τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί για τη
βαθµολογική ή τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του
υπαλλήλου, ως εξής:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και
είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία,
στο Βαθµό Β΄.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό
Β΄.
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθµό Δ΄,
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δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθµό
Γ΄.
Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, καθώς και
για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον
απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη.
Για τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο εδάφιο
δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται
δύο (2) έτη.
Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από
το αρµόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούµενο χρόνο
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του παρόντος, κατατάσσονται
στο Βαθµό Α΄.
2. Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται:
- ο χρόνος της διαθεσιµότητας,
- ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε
εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική
ποινή τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών,
- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
- ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
- ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωµα για προαγωγή,
- χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου
προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασµού.
3. Για την κατάταξη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, στο συνολικό χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε µε τυπικό
προσόν κατώτερης κατηγορίας, µε την επιφύλαξη ότι ο
υπολογισµός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη
του υπαλλήλου σε βαθµό χαµηλότερο από αυτόν που θα
κατατάσσονταν εάν παρέµενε σε χαµηλότερη κατηγορία.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθµούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε προσθήκη πλασµατικού χρόνου για την
τελική κατάταξή τους, τρία (3) έτη.
5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανεξαρτήτως του βαθµού στον οποίο κατατάσσονται µε βάση τα προαναφερόµενα, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων µε
βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου για τη συµµετοχή
σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται

ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριµένου βαθµού,
οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
ανεξαρτήτως του βαθµού που κατατάσσονται, µέχρι τη
λήξη της θητείας τους.
6. Μέχρι την θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 7 του παρόντος συστήµατος αξιολόγησης, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων, καθώς και
για µονιµοποίηση των δόκιµων υπαλλήλων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου γίνονται από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τη διαδικασία,
τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από
τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Για τις ως άνω προαγωγές ή µονιµοποιήσεις εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες
στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου
ποσοστώσεις.
7. Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου συστήµατος αξιολόγησης, ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόµου µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση
της στοχοθεσίας σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης.
Οι υπάλληλοι που, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος,
διατηρούν το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για
την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από το βαθµό στον οποίο κατατάσσονται µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατατάσσονται ως εξής: α) στο βαθµό Γ΄ εφόσον επιλεγούν
για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος, β) στο βαθµό Β΄, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου Διεύθυνσης
και γ) στο βαθµό Α΄, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση
θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 29
Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια
του Υπηρετούντος Προσωπικού
1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, λαµβάνουν το βασικό µισθό του βαθµού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο
βαθµό εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω µισθολογική ένταξη, η µισθολογική εξέλιξη πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσµετράται
τυχόν πλεονάζων χρόνος.
2. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές µεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούµενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής:
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α) Εφόσον η µηνιαία αύξηση είναι µέχρι του ποσού
των πενήντα (50) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα µε
την έναρξη εφαρµογής του νέου µισθολογίου.
β) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των πενήντα
(50) ευρώ και µέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ, η
αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο
ετών.
γ) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των εκατό (100)
ευρώ, καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα τριών
ετών.
Εφόσον προκύπτει µείωση η οποία είναι µεγαλύτερη
κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάµβαναν οι
δικαιούχοι κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η συνολική µείωση κατανέµεται ως εξής:
α) 25% µείωση επί των αποδοχών που ελάµβαναν οι
δικαιούχοι κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου µε την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
β) η υπερβάλλουσα µείωση ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος µετά την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου µε βάση διατάξεις άλλων
κατηγοριών υπαλλήλων του Δηµοσίου, στις οποίες δεν
ανήκουν οργανικά, δεν επιτρέπεται.
4. Τα θέµατα του Κεφαλαίου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 30
Λοιπές παροχές, επιδόµατα,
αµοιβές και αποζηµιώσεις
1. Πέραν των επιδοµάτων και παροχών του παρόντος
Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, µέχρι
την έναρξη της ισχύος του, µε οποιαδήποτε ονοµασία,
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων κίνησης, εφόσον
τα έξοδα αυτά προβλέπεται µε τις ισχύουσες µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της µετακίνησης του υπαλλήλου, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή
τους από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις
δεν περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/1998
(Α΄89), των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (Α΄16),
της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994
(Α΄218) και της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του ν.
3528/2007 (Α΄26), καθώς και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής και το ειδικό επιµίσθιο που καταβάλλεται στους
ανωτέρω υπαλλήλους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο
εξωτερικό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται, προκειµένου για υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και είναι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον µετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, η καταβολή εξό-

δων µετακίνησης και διαµονής σε συνοδό της επιλογής
του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, το επίδοµα Αποµακρυσµένων –Παραµεθόριων περιοχών χορηγείται στους
υπαλλήλους που υπηρετούν στις αποµακρυσµένες – παραµεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές έχουν καθορισθεί
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 31
Αναλογικές ρυθµίσεις για νοµικά πρόσωπα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. α) Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανώνυµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄
212), µε εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ. του ν. 3864/2010 (Α΄ 119)
και του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφαρµόζεται ανώτατο όριο µέσου κατά κεφαλή κόστους αµοιβών
προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες
παραγράφους. Το καλλιτεχνικό προσωπικό των φορέων
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34
του παρόντος νόµου δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
β) Το ανώτατο όριο µέσου κατά κεφαλή κόστους αµοιβής προσωπικού εφαρµόζεται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, καθώς και στις
θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις: αα) το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005
διορίζουν ως µέτοχοι µόνα ή από κοινού την πλειοψηφία
του διοικητικού συµβουλίου, ββ) το Δηµόσιο είναι πλειοψηφών µέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν
ασκείται από τον µέτοχο της µειοψηφίας.
2. Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών του διοικητή ή διευθύνοντος συµβούλου των φορέων της προηγούµενης παραγράφου, έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
3. Για τους εργαζόµενους στους φορείς της υποπαραγράφου 1α µε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου
χρόνου, το ανώτατο όριο των µηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ
ισούται µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει
κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
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για τους υπαλλήλους µε αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στο Δηµόσιο.
Για τα διευθυντικά στελέχη των ως άνω φορέων που
εργάζονται σε θέσεις ευθύνης, αντίστοιχες των θέσεων
Τµηµατάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή του παρόντος Κεφαλαίου, το ανώτατο όριο µηνιαίων τακτικών αποδοχών ισούται µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο που
προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου για τους κατέχοντες θέση Τµηµατάρχη, Διευθυντή ή Γενικού Διευθυντή στο Δηµόσιο.
4. Το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, εξαιρουµένων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόσια (1.900)
ευρώ το µήνα.
5. Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του µέσου
κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης,
του οργανισµού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την 31.12.2009.
Αν µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου προκύπτει µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, εξαιρουµένων των εργοδοτικών εισφορών, µικρότερο των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ κατά µήνα, ισχύει ως όριο το όριο των χιλίων εννιακοσίων (1.900)
ευρώ κατά µήνα.
6. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
υποχρεούνται µε το πέρας εκάστου τριµήνου και εντός
είκοσι ηµερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραµµατεία
ΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισµών. Σε περίπτωση που
προκύπτει υπέρβαση των περιορισµών αυτών οι φορείς
υποχρεούνται σε περικοπές το επόµενο τρίµηνο ώστε
αφ’ ενός να συµµορφωθούν στα επιβαλλόµενα όρια και
αφ’ ετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προηγούµενου τριµήνου. Σε περίπτωση επιχορήγησης του
φορέα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, και εάν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση του οργανισµού σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγησή του.
Η εκ µέρους των οργάνων διοίκησης των φορέων της
παραγράφου 1 παράλειψη αποκατάστασης των υπερβάσεων των ορίων αποδοχών που ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά αδικοπραξία σε βάρος του Δηµοσίου για την αποκατάσταση της οποίας τα
όργανα διοίκησης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον φορέα της παραγράφου 1.
7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 εφαρµόζονται αναλογικά και στους
εργαζόµενους των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον προκύπτει µείωση των συνολικών µηνιαίων αποδοχών τους µεγαλύτερη από το ποσοστό που ορίζεται στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
8. Το µέσο κατά κεφαλή κόστος αποδοχών των φορέων της παραγράφου 1, όπως καθορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ι-

σχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος
συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης
ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που
υπερβαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους.
Άρθρο 32
Κατάργηση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα
του παρόντος Κεφαλαίου και έναρξη ισχύος
1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Όπου σε διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, γίνεται παραποµπή σε διατάξεις που
καταργούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νοείται ως παραποµπή στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου που ρυθµίζουν το αντίστοιχο θέµα.
Επιδόµατα ή παροχές που προβλέπονται από τις καταργούµενες διατάξεις και τα οποία, κατά παραποµπή
άλλων διατάξεων, χορηγούνται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εξακολουθούν να
καταβάλλονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζουν οι παραπεµπόµενες διατάξεις µε εξαίρεση την
οικογενειακή παροχή, η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, επιτρέπεται η προσαρµογή διατάξεων
προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του βαθµολογικού
συστήµατος και τα σχετικά θέµατα δεν ρυθµίζονται από
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η ισχύς των προεδρικών διαταγµάτων µπορεί να ανατρέχει στην έναρξη
της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Οι αποδοχές των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς οι υπάλληλοι των οποίων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόµου
αυτού, προσαρµόζονται κατά τρόπο αντίστοιχο προς αυτές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου
χρόνου υπηρεσίας µε ανάλογη προσαρµογή των όρων
της συλλογικής σύµβασης εργασίας που υπάγονται.
Οι αποδοχές δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 31 του νόµου αυτού, προσαρµόζονται κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν
που ισχύει για τους εργαζόµενους του αντίστοιχου φορέα προσαρµοζοµένων αναλόγως των όρων της συλλογικής σύµβασης εργασίας που υπάγονται.
Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
αρχίζει την 1.11.2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Άρθρο 33
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων
και προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα
1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, οργανικές θέσεις πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καταργούνται µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
επόµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη
προκήρυξης µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθµίδας εκπαίδευσης,
στ) του διπλωµατικού κλάδου και των εξοµοιούµενων
µε αυτόν βαθµολογικά και µισθολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του
καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο
ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60% των
θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισµό, ο
αριθµός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και
κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται µε την
κοινή απόφαση του επόµενου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
προσδιορίζονται κατ΄ αριθµό, κλάδο και κατηγορία οι οργανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
155 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που
κυρώθηκε µε το ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (Α΄115), το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε µε το ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως το εδάφιο αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4018/
2011, (Α΄ 215) και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (Α΄ 64),
όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), καταργούνται.
Υπάλληλοι που παρέµειναν στην υπηρεσία δυνάµει
των διατάξεων που καταργούνται µε το προηγούµενο ε-

δάφιο, και υπηρετούν, απολύονται αυτοδικαίως από την
υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Υ.Κ. και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καθώς και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,
µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
γ. Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους µε τη συµπλήρωση κατ’ ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η
συµπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν µέχρι την 31.12.2013.
2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως σύµφωνα µε τις
διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ, καταργούνται
αυτοδικαίως µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1γ τίθενται σε διαθεσιµότητα
λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική
διαθεσιµότητα) από την κατάργηση της θέσης και µέχρι
τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετούς πραγµατικής
και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους όπως προβλέπεται
στην υποπαράγραφο 1γ.
3. Κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κυρίων ή παρεποµένων.
4. Στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού µισθού που ελάµβανε κατά το
χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα,
χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αµοιβών, αποδοχών και επιδοµάτων.
Αν ο υπάλληλος συνάψει οποιασδήποτε µορφής εργασιακή σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, το καταβαλλόµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο ποσοστό βασικού µισθού, περικόπτεται κατά το µέρος που οι πάσης φύσεως αποδοχές από την εργασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδηµα από το ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα που ασκήθηκε, υπερβαίνουν τις αποδοχές που ελάµβανε κατά την είσοδό
του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ο τρόπος υπολογισµού
του εισοδήµατος σε µηνιαία βάση από την τυχόν άσκηση
ελευθερίου επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, τα ειδικότερα ζητήµατα ασφάλισης, καταβολής των εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας
των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
5. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας λογίζεται συντάξιµος
και προσµετράται στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1
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του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη για µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη.
6. Ως πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρείται η υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 155 του Υ.Κ., καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει αναγνωριστεί για µισθολογική εξέλιξη, µε εξαίρεση την προϋπηρεσία που προβλέπεται στο
άρθρο 1 του ν. 1405/1983 (Α΄ 180) για τους υπαλλήλους
που προσλήφθηκαν στο Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. πριν την
1.1.1983.
7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 1β και της υποπαραγράφου 1γ,
καθώς και των παραγράφων 2 έως και 6 του παρόντος
άρθρου:
α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης,
καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες που υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 1514/1985,
β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστηµονικό - παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του
Ε.Κ.Α.Β., καθώς και των ασφαλιστικών ταµείων,
γ) οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου και των εξοµοιούµενων µε αυτόν µισθολογικά και βαθµολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του ίδιου
Υπουργείου που υπηρετούν στην αλλοδαπή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και το καλλιτεχνικό
προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης,
δ) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων
της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63
του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), καθώς και των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος
γνωστών θρησκειών,
ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
στ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώµατος
και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.,
ζ) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
κατέχουν θέση προϊσταµένου ή αναπληρωτή οργανικής
µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
η) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει
ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην
εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του εποµένου άρθρου,
θ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄151) και συνοικεί µε
αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για
την εφαρµογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
ι) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄
229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,
ια) υπάλληλος προστάτης µονογονεϊκής οικογένειας

µε τέκνο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
8. Για την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου και για
τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη από τον Γενικό Γραµµατέα του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Με την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου ή τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, καταργείται η θέση του
κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκε ο υπάλληλος που απολύθηκε ή τέθηκε σε διαθεσιµότητα και αποµειώνεται αντίστοιχα ο προβλεπόµενος αριθµός οργανικών θέσεων στους οικείους οργανισµούς. Για την κατάργηση των ως άνω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
ανά φορέα, από τον Γενικό Γραµµατέα του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται τα στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων που προβλέπεται να εκδίδονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, ο τρόπος διαπίστωσης των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από υπαλλήλους που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και µπορεί να οργανώνονται προγράµµατα του
Τ.Π.Δ. για την αναχρηµατοδότηση από αυτό και άλλων
συναφών δανείων που έχουν λάβει υπάλληλοι που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα από
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
12. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων επιπέδου Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που
κενώνονται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου
πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), η τοποθέτηση των
Προϊσταµένων διενεργείται µε µόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι σε αυτές τις οργανικές µονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαµβάνουν.
Άρθρο 34
Κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
και εργασιακή εφεδρεία
1. Η παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης από
το ΑΣΕΠ, µε βάση αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια
(όπως τυπικά προσόντα, εµπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
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του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειµενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω
προσωπικό:
αα) µπορεί να µεταφέρεται ύστερα από αίτησή του µε
την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), εφόσον υπάρχουν αιτήµατα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων
τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων
προσλήψεων, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του
προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
ββ) επιλέγεται ύστερα από αίτηση του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε
θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα,
γγ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών
για την επιλογή υποψηφίων για µερική απασχόληση,
σύµφωνα µε το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η τυχόν επιλογή για απασχόληση επιφέρει διακοπή της καταβολής των αποδοχών της εργασιακής εφεδρείας.
β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται
εργαζόµενος:
αα) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί
ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρούσας παραγράφου,
ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7
του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α΄151) και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%
ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3
του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον
τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,
δδ) που είναι προστάτης µονογονεϊκής οικογένειας µε
τέκνο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
γ) Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαµβάνει για χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, και εφόσον προβλέπεται
από ειδικότερες διατάξεις µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές
ίσες µε το 60% του βασικού µισθού που ελάµβανε κατά
το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
δ) Για το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη, υπολογιζόµενες επί
των τακτικών αποδοχών που ελάµβανε ο εργαζόµενος
κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής ε-

φεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης
έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές, καθώς και η τυχόν
οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται
από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί κατ΄ εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου
να καθορίζεται διαφορετικός φορέας καταβολής των αποδοχών ή και των εισφορών του προηγούµενου εδαφίου και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ε) Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννοµη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο γ΄, συµψηφίζονται µε την αποζηµίωση
λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του
χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.
στ) Αν ο εργαζόµενος συνάψει οποιασδήποτε µορφής
εργασιακή σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα κατά τη διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας, το
καταβαλλόµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
ποσοστό βασικού µισθού, περικόπτεται κατά το µέρος
που οι πάσης φύσεως αποδοχές από την εργασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδηµα από το ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα που ασκήθηκε, υπερβαίνουν τις
αποδοχές που ελάµβανε κατά την είσοδο του στην εργασιακή εφεδρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ο τρόπος υπολογισµού του εισοδήµατος σε µηνιαία βάση από την τυχόν άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, τα ειδικότερα ζητήµατα ασφάλισης, καταβολής των εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας των εισφορών και κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου.»
2. Καταργούνται οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, θέσεις εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και
τις επιχειρήσεις τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή
εποπτείας ή διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού
τους, καθώς και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
όµοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).
Εξαιρούνται οι κενές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη
προκήρυξης µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
και
γ) καλλιτεχνικού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Θεάτρου και του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Ορχήστρας
Λυρικής Σκηνής.
3. Η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
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χρόνου των εργαζοµένων στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου µε εξαίρεση το καλλιτεχνικό προσωπικό της περίπτωσης γ΄ της προηγούµενης παραγράφου,
καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και τους ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήµονες που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 1514/1985, λύεται αυτοδικαίως εκ του νόµου, όταν
συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον
το δικαίωµα αυτό αποκτάται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις µέχρι και την 31.12.2013.
4. Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, µε την παρέλευση ενός µηνός από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την κατά την προηγούµενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους.
5. α) Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4002/
2011(Α΄ 180), εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου στην εργασιακή εφεδρεία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011.
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ν. 4002/2011
καταργείται.
γ) η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4002/2011
καταργείται.
6. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται ή λύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011 εντάσσονται
από 1.1.2012 στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του
άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον µέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις
µεταφοράς προσωπικού από τα αρµόδια όργανα που
προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις.
7. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων υποδοχής των νοµικών προσώπων της προηγούµενης παραγράφου, που εκδίδεται το αργότερο µέχρι 31.12.2011,
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε αριθµό ίσο
µε το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που µεταφέρθηκε και εντάχθηκε στον φορέα υποδοχής, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64, και 66
του ν. 4002/2011, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως η παράγραφος τροποποιείται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αν µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυτό, το σύνολο του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών
(ΥΕ και ΔΕ) του φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον
και εντάσσεται αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο µε την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή
εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρε-

σία του εργαζοµένου στον φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσοµένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία.
8. Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, προκειµένου για εργαζόµενους της παραγράφου 4,
και τους δώδεκα (12) µήνες, προκειµένου για εργαζόµενους των παραγράφων 5, 6 και 7.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατισχύουν κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής
σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής
σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών
και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από εργαζόµενους που εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία,
µπορεί να διευρύνεται ο κύκλος δικαιούχων για τη λήψη
δανείων από το Τ.Π.Δ. µε την ένταξη εργαζοµένων που
εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία και να οργανώνονται προγράµµατα του Τ.Π.Δ. για την αναχρηµατοδότηση από αυτό και άλλων συναφών δανείων που έχουν
λάβει εργαζόµενοι που εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
11. Με προγραµµατική σύµβαση που συνάπτει το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης και αποπληρωµής δανείων που έχουν λάβει πρόσωπα που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα του προηγουµένου άρθρου ή στην εργασιακή εφεδρεία του παρόντος άρθρου, καθώς και στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος
νόµου, ανάλογα µε το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα
και την περιουσιακή κατάσταση καθενός από αυτά.
Άρθρο 35
Αναδιοργάνωση Δηµοσίων Υπηρεσιών
Ανακατανοµή οργανικών θέσεων
1. Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται δια του παρόντος Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δηµοσίων Υπηρεσιών, η οποία
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα, τους Γενικούς
Γραµµατείς των Γενικών Γραµµατειών και τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της υφιστάµενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου Υπουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, ο εντοπισµός υπηρεσιακών µονάδων που έχουν προδήλως περιορισµένο αντικείµενο αρµοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση µε τις ασκούµενες από την υπηρεσιακή µονάδα αρµοδιότητες και η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές
µονάδες του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων διενεργείται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της
οικείας Επιτροπής Αναδιοργάνωσης µέχρι την
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31.12.2011, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση ανακατανοµής προσδιορίζονται κατά κλάδο και κατά κατηγορία οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού.
3. Οι θέσεις που πλεονάζουν µεταφέρονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και των
αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, στα Υπουργεία ή
και Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία ελλείπουν αναγκαίες οργανικές
θέσεις, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και εάν δεν ελλείπουν, καταργούνται.
4. Από 1.1.2012 τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του προσωπικού
των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά
κριτήρια µε τη συνδροµή και εξωτερικών συµβούλων και
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31.12.2012. Η αξιολόγηση του προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει ως αρµοδιότητα ιδίως να παρακολουθεί και να προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις, µε σκοπό
την αξιολόγηση σύµφωνα µε τις αρχές της αξιοκρατίας
και της αντικειµενικότητας. Βάσει του αποτελέσµατος
της αξιολόγησης και το αργότερο µέχρι 31.12.2013, ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράµµατα, καταργούνται
υπηρεσιακές µονάδες περιορισµένου αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, µετακινείται ή µετατίθεται το προσωπικό
αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατά
τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής επιτρέπεται η µετάθεση ή
µετάταξη υπαλλήλου, περιλαµβανοµένων των µετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα,
και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που µετατάσσεται ή µετατίθεται, µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο
υπάλληλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 36
1. Προκειµένου περί του προσωπικού που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση της πράξης «Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007–
2013 (ΕΣΠΑ) που προκηρύσσεται και ελέγχεται από Διαχειριστική Αρχή του Δηµοσίου, το ΑΣΕΠ ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής συµµετεχόντων/ωφελουµένων από τους Δικαιούχους των ανωτέρω προγραµµάτων, ιδίως ως προς την έγκριση της
πρόσκλησης – ενηµέρωσης προς τους δυνητικά ωφελούµενους (ανακοίνωση πρόσληψης), τον έλεγχο της
νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι

Δικαιούχοι, καθώς και την εξέταση των ενστάσεων που
υποβάλλουν οι συµµετέχοντες κατά των ανωτέρω πινάκων.
2. Για την άσκηση της κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητας
δύνανται να εφαρµόζονται αναλόγως, οι διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής, καθώς και ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων, όπως ορίζονται στην οικεία
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τους Δικαιούχους, εξειδικεύονται µε την ανακοίνωση πρόσληψης.
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους
εργαζόµενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη
θέση ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην επιχείρηση και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες
πρωτοβάθµιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά
της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Εάν µετά την
τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της
συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύστασή της,
διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέµατα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να
εφαρµόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).»
2. Η παράγραφος 5Α, που προστέθηκε στο άρθρο 3
του ν.1876/1990, µε τη διάταξη του άρθρου 13 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212), καταργείται.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και
εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα
για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά
των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί στην επιχείρησή του.
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γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύµβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι
εργοδότες.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της ιδρυτικής της πράξης.»
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση
Συρροής µε κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας και
πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους από τους όρους
εργασίας εθνικών συλλογικών συµβάσεων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.»
6. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 αναστέλλεται όσο
διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Την επέκταση µπορεί να ζητήσει και αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων ή των εργοδοτών µε αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επέκταση ισχύει από
την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 787 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Η συζήτηση της αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά εντός
δέκα (10) ηµερών, το δε δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά αµέσως και δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Η απόφασή του δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση µετά το
πέρας της ακροαµατικής διαδικασίας ή το αργότερο
εντός 48 ωρών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 38
Υπολογισµός και καταβολή φόρου
Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2238/1994 (Α΄ 151), καταργούνται.
2. Το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υπολογισµός και καταβολή του φόρου
1. Το δηλωθέν εισόδηµα πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες
και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κλίµακα:

Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός

Φόρος

Σύνολο

Σύνολο

Συντελεστής Κλιµακίου Εισοδήµατος Φόρου
%

(ευρώ)

(ευρώ)

(ευρώ)

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000
Άνω των
100.000

40

16.000

100.000

32.420

45

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους
συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το
δηλωθέν εισόδηµα, πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε
βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου,
όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε
το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του ποσού των
εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε
ψυχιατρικά καταστήµατα, φυλακισµένοι και οι κάτοικοι
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται το
αφορολόγητο ποσό της κλίµακας χωρίς την προσκόµιση
αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου
9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και
οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να
προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογουµένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος µέχρι
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου
υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογί-
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ζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους µόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής τους.
Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών
που απαιτείται να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να γίνεται µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυµη
και προαιρετική για τον φορολογούµενο. Τα δεδοµένα
που καταγράφονται για λογαριασµό του φορολογούµενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β) η
ηµεροµηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρµόδια αρχή
για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων είναι η
Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το
σύστηµα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων
µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέχουν την υποστήριξη και συνεργασία τους για την πραγµατοποίηση
του ως άνω συστήµατος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούµενων εφαρµογών και υποδοµών για τη λειτουργία του, δ) τα εν
γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδοµένων, ε) η έναρξη εφαρµογής της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της
κλίµακας της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο
πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά
τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο που
τον βαρύνουν.
Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο
ποσό του πρώτου κλιµακίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου, µειώνει το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου και όποιου επόµενου απαιτείται.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό που
αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το
αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται
στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
3. Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυξάνεται µε το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούµενο
και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν
ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό. Δεν λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία.
γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιµοκάθαρση ή
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει µεταµόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις αίµατος.
δ) Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι οποίοι µε

την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή αξιωµατικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί που εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος που επήλθε
λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α΄ 286 ) και του
ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84).
ε) Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου κατά την
έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαµβάνουν
σύνταξη από πολεµική αιτία. Με τα θύµατα πολέµου εξοµοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά
την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο.
στ) Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου
σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1543/1985 (Α΄ 73)
και 1863/1985 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκαν µε το
ν.1976/1991 (Α΄ 184).
4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 µειώνεται κατά ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόµενης από τις παρακάτω δαπάνες:
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων
που τον βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να
υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται:
αα) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων
των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
ββ) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη
µέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται
για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
γγ) Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για
την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του
σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι.
δδ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά
ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του
ανθρώπινου οργανισµού.
εε) Τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων
που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση
χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσηµα, καθώς επίσης και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη
για την περίθαλψη µε οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών,
κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερηµένων τέκνων του
φορολογούµενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα
ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.
στστ) Ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της
δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης
ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες
για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συ-
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νοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση µε
βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό ή είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών,
που τηρείται στην οικεία νοµαρχία και έχουν αποκτήσει
ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το
συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο
µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών.
Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται
από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης
µε τον άλλο γονέα.
β) Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούµενου και της οικογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι
παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. Οµοίως, δεν δικαιούνται
τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη
κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη της µισθωµένης κύριας
κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη µισθωµένη. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και όταν η
πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούµενο και στη σύζυγό του είτε στον φορολογούµενο
και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό
του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.
Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλει ετησίως
για τα τέκνα του ο φορολογούµενος που µισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών
τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισµένα σχολεία ή
σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και
εφόσον οι κατοικίες που µισθώνονται βρίσκονται στην
πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που
φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε αυτή την πόλη. Η περιοχή των δήµων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού
τοµέα και του Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, θεωρείται ως µια πόλη.
Η έκπτωση αναγνωρίζεται, µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος τον αριθµό φορολογικού µητρώου του εκµισθωτή. Αν πρόκειται για εκµισθωτές που
δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην Ελλάδα, µπορεί να
αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πληρεξούσιου ή νόµιµου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκµισθωτές που δεν έχουν αριθµό φορολογικού
µητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου.
γ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε
αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος
για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που
δεν συνοικούν µαζί του.

Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β΄ και γ΄
επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσης του φόρου οι
δαπάνες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ λαµβάνονται διακεκριµένως για τον φορολογούµενο και για κάθε τέκνο
που τον βαρύνει.
Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β΄ και
γ΄, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο, µόνον εφόσον έχει περιληφθεί
στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των συζύγων
ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που
φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας.
δ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται
στον φορολογούµενο µε υποθήκη ή προσηµείωση από
τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή
προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου
συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα
ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο
µε αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό
την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι
δεδουλευµένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση
του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού
δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για
µείωση του φόρου για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη
του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της µείωσης
πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του νοµικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό
του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση µε
τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.
ε) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους,
εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
στ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για προκαταβολές
που χορηγούνται από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116), για απόκτηση
πρώτης κατοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών.
Κατά την εφαρµογή των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄
δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα
εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται
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κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα
και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον
άλλο σύζυγο.
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το ποσό της δαπάνης που µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.µ. επιφάνεια
της κατοικίας.
ζ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούµενο από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον
οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς
και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί.
Το ποσοστό της µείωσης των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄
και ζ΄υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο
τµήµα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Το ποσό της δαπάνης των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και
ζ΄ δεν πρέπει να έχει εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του
παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ εφαρµόζονται για δεδουλευµένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και µετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης
της προκαταβολής.
η) Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο
φορολογούµενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής,
θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας για
την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων
που τους βαρύνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται ετησίως για την ασφάλιση τέκνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, από γονείς που
βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν µαζί τους. Το
ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια
(1.200) ευρώ για άγαµο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια
(2.400) ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο
µόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και
επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος
του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την
αρχική δήλωση.
θ) Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από
τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
ι) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την
Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,
τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά
και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία

που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.
ια) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω
δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα
και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ιβ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από
τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/
1985 (Α΄ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ιγ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από
τον φορολογούµενο λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί
σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών
µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών
και λαογραφικών.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης
περίπτωσης καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από έλεγχο που διενεργείται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ µε εξαίρεση τις δωρεές που
καταβάλλονται στους δωρεοδόχους, οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300)
ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον έχουν
κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου,
που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα
λειτουργεί στην Ελλάδα.
Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται
πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού
και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του
και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν
µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις.
Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών
και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.
Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄, στο οποίο υπο-
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λογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που προκύπτει κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19.
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών
δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του
παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ εφαρµόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νοµικών προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.
ιδ) Του ποσού της δαπάνης για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3614/2007 ή και για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3661/2008
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και αφορούν:
αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την
εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεµβάσεις στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης και µόνωση σωληνώσεων.
ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού
χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για
νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών
και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας.
δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά,
µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης - θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή
ανανεώσιµων πηγών.
εε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων / κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή
(δώµα ή στέγη).
στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρµόδιο επιθεωρητή.
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
ιε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του
σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.
5. Για τον φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα
στο έτος που απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους Νοµούς

Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των Νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς,
Σερρών και Δράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη
βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1 µειώνεται κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω
προϋποθέσεις.
6. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο
προκύπτει φόρος, οι µειώσεις της παραγράφου 3, των
περιπτώσεων α΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ι΄ ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και
ιε΄ της παραγράφου 4 που αφορούν την ίδια, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5
που αφορούν τα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, τα
χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της
µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της
φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα. Όταν λόγω
θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός συζύγου
δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισµα των µειώσεων της παραγράφου 3 και των περιπτώσεων α΄ έως και ιε΄ της παραγράφου 4, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει
δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του
ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν
µαζί του και τον βαρύνουν.
Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για
τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει
είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων της παραγράφου 3, των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, η΄ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 που αφορούν αυτόν
προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των µειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η
διαφορά που προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που
προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο
σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο
του φόρου, ο οποίος προκύπτει µε βάση τη φορολογική
κλίµακα για τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η
διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται.
Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου.
7. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται
σε τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελµατική ή εµπορική µίσθωση.
8. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί
και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από
την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται
µε αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους
αξιωµατικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο
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πλήρωµα, στις αµοιβές που αποκτώνται από το ηµερολογιακό έτος 2010 και επόµενα.
Αν ο φόρος που εξευρίσκεται µε αυτόν τον τρόπο είναι
ανώτερος από το φόρο που προκύπτει µε βάση τις παραγράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στον προϊστάµενο της
αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας.
9. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού, σε περίπτωση
που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αµοιβές
τους για τις υπηρεσίες τους σε εµπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήµατα από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ του
άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλογεί µε βάση τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου αθροίζεται µε το ποσό του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα
εισοδήµατα του υπόχρεου επιµερίζεται ο φόρος που
προκύπτει στο συνολικό εισόδηµά του, µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα µε τα ποσά
των αµοιβών του, ως αξιωµατικού ή κατώτερου πληρώµατος των εµπορικών πλοίων και των εισοδηµάτων του
από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄.
10. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58
στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος.
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για
το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού
του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο
κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό
εισόδηµα ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού, µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και µερίζεται, ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα
και στην αλλοδαπή.
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο,
η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος έχει φορολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 µε εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.
11. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή το υπόλοιπο που αποµένει µετά τις εκπτώσεις
της προηγούµενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις
(3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη,
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται
σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλ-

λεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση
του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από
τη βεβαίωση του φόρου. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει µε βάση την αρχική δήλωση του
υπόχρεου, είναι µέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη
δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της
πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του
φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση
τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάµισι τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής,
εφόσον αυτή είναι µικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόµοιας
έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην προθεσµία της πρώτης
δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και µισό τοις εκατό (98,5%) της νέας
οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της
φορολογικής αρχής.
12. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό
του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής κλίµακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο
φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την εφαρµογή του αναλογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρµόζεται
για κατοίκους των χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός
τους.
13. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3
και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη µείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό. Επίσης,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και
τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και µετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φό-
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ρου εισοδήµατος η κλίµακα της προηγούµενης παραγράφου έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται
από 1.1.2012 και µετά.
4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α΄ 265), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 8α του άρθρου
36 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντί της ηµεροχρονολογίας
«30.9.2013» τίθεται «15.10.2012».
5.α.Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β΄της παρ. 6
του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄218) αντικαθίσταται,
από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«β. σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το
βαρύνει φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
Κ.Φ.Ε., ολικώς τυφλό ή παρουσιάζει βαριά κινητική αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 3986/2011 (Α΄152) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα
των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των
προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
τα εισοδήµατα της παρ. 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του
Κ.Φ.Ε..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 39
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών
1. Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δηµοσιονοµικών µέτρων και δράσεων κατ’ εφαρµογή των νόµων 3842/2010, 3845/2010, 3943/2011 και
3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, η µετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του
Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή σε θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως µε την απόφαση της µετάταξης.
Ο ανώτατος αριθµός των µετατασσόµενων υπαλλήλων ανέρχεται σε σαράντα (40).
Οι µετατασσόµενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση
που απευθύνει ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά
προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των µετατασσόµενων.
Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό
κλιµάκιο που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε
πριν τη µετάταξη.

2. α) Ως εξωτερικοί σύµβουλοι φορέων του δηµόσιου
τοµέα κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.
14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) θεωρούνται
και όσοι λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και διορίζονται
σε θέσεις προϊσταµένων, ειδικών συµβούλων και ειδικών
συνεργατών και άλλων µετακλητών υπαλλήλων προβλεπόµενες στο άρθρο 3 της Υ293/15.12.2010 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε
προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (Β΄
1985) και στα άρθρα 28 έως 32, 55, 56 και 78, όπως ισχύουν, του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). Η διάταξη
αυτή ισχύει και για όσους διορίστηκαν στις παραπάνω
θέσεις µετά τις 5.10.2009, οι οποίοι µπορούν να υποβάλουν, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τη δήλωση επιλογής που
προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του ν. 2592/1998.
β) Ως δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κατά την παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) θεωρούνται, από την
έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι εν ενεργεία και οι
συνταξιούχοι.
3. α) H παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί µέσα σε ενάµισι έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισµού αυτής, από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρµόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης
αρχή υποχρεούται να εκδώσει µέσα σε τέσσερις µήνες
από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου
βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η
πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εφόσον οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες επιθυµούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάµηνης προθεσµίας, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς
την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση,
µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την παρέλευση της
προθεσµίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισµένης προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης. Αν το αίτηµα γίνει δεκτό από την
αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται
στην καταβολή της αποζηµίωσης, δεν επιτρέπεται ο ανακαθορισµός της αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερηµερίας.
Οι διατάξεις του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της
παραγράφου 1 εφαρµόζονται και σε απαλλοτριώσεις
που έχουν κηρυχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση, λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάµηνης προθεσµίας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να υποβάλλουν
αίτηση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης µέχρι τις
31.12.2012.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11
του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα έξι µηνών από την
ανάκληση ή την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
δεν επιτρέπεται, χωρίς συναίνεση του ιδιοκτήτη, η κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου για τον ίδιο
σκοπό.»
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γ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2882/2001
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η συζήτηση για τον πρώτο καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης ακινήτου απορριφθεί από το αρµόδιο
Δικαστήριο ως απαράδεκτη επειδή ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα, η απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζηµίωσης που έχει καθορισθεί δικαστικά για άλλα οµοειδή
ακίνητα που περιλαµβάνονται στην ίδια απαλλοτριωτική
πράξη, εφόσον ο θιγόµενος ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετικό αίτηµα στην Αρχή που είναι αρµόδια για την κήρυξη
της απαλλοτρίωσης εντός δέκα ετών από την έκδοση
της απόφασης καθορισµού και έχει αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της αποζηµίωσης.»
4. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του νόµου 281
της 24/27 Οκτωβρίου 1936 ή από άλλη ειδική ή γενική
διάταξη έγκριση των προϋπολογισµών, των τροποποιήσεων αυτών, των απολογισµών και των ισολογισµών των
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των
ειδικών λογαριασµών, από τον Υπουργό Οικονοµικών,
καταργείται. Της παρούσας διάταξης εξαιρούνται οι φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
5. Στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς Δηµοσίων Υπηρεσιών και
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και στους αιρετούς των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού παρακρατείται ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες αποδοχές τους (χορηγία, αποζηµίωση, µισθό, αντιµισθία), σε τρεις ισόποσες
µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον πρώτο µήνα
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Βουλής. Το ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης
που παρακρατείται από τη Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποδίδεται ως έσοδο στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αποδίδουν, υπέρ Δηµοσίου, ποσό ίσο µε το µηνιαίο µισθό
τους.
6. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/
2010 (Α΄ 182) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα έσοδα και οι πόροι του νοµικού προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 4, µεταφέρονται και κατατίθενται υποχρεωτικά στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε απόδοση ίση µε αυτή της παρεχόµενης από το «Κοινό Κεφάλαιο Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο)
που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.»
β) Στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, η διάθεση των
πόρων του Πράσινου Ταµείου κατ’ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8, για τις λειτουργικές του δαπάνες και
την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των
διαθεσίµων του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους.
Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιµα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό µε
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 9 του ν. 3889/2010 προστίθενται οι λέξεις

«, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.»
7. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 12α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄66) και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 12β του άρθρου 24 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), αντί των λέξεων «και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών» τίθενται οι λέξεις «και του Υπουργού Οικονοµικών».
β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του
ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12α του
άρθρου 49 του ν. 3943/2011 και συµπληρώθηκε µε την
παρ. 12β του άρθρου 24 του ν. 4002/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, ειδικά στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και
Προστασίας του Πολίτη, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 ασκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61).»
8. Στο άρθρο 11 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ειδικά όταν πρόκειται για αρχεία που τελούν υπό
την επεξεργασία του Υπουργείου Οικονοµικών ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων σε σχέση µε φόρους, τέλη, δασµούς και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον το αρχείο πρόκειται να δηµοσιοποιηθεί για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος και σε αυτό περιέχονται δεδοµένα για περισσότερα από χίλια (1.000) φυσικά πρόσωπα,
η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων, κατά
την παράγραφο 3, µπορεί να γίνεται µε δηµόσιες ανακοινώσεις κοινής λήψης µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του διαδικτύου στις οποίες καλούνται τα υποκείµενα των δεδοµένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους εντός προθεσµίας που τάσσεται µε την πρόσκληση
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των οκτώ (8) ηµερών από τη δηµόσια ανακοίνωση.»
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµός του Ελληνικού Δηµοσίου µε τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασµός Κοινωνικής
Εξισορρόπησης» ο οποίος χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για την κατάθεση των ποσών που εισπράττονται από την
εκτέλεση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής του άρθρου 1 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) κατά το µέρος που οι εισπράξεις υπερβαίνουν τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισµού για έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από είσπραξη άµεσων ή και έµµεσων φόρων.
Το προϊόν του λογαριασµού κατανέµεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών για τη χρηµατοδότηση µέτρων και δράσεων µε σκοπό την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα τα ποσά
που πιστώνονται στο Λογαριασµό Κοινωνικής Εξισορρόπησης, ο τρόπος κίνησης του λογαριασµού και εµφάνισής του στη δηµόσια ληψοδοσία και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
10. α) Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ανάγκες
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στελέχωσης της Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της εφαρµογής των Προγραµµάτων Οικονοµικής
Προσαρµογής του Υπουργείου Οικονοµικών για ανώτατο αριθµό δεκαπέντε (15) µετατασσόµενων υπαλλήλων,
οι οποίοι µετατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών από άλλο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ..
β) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 23 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθενται οι
λέξεις, καθώς και από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή
Ν.Π.Δ.Δ. που µετατάσσονται ή αποσπώνται στην Υπηρεσία.»
γ) Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4021/
2011 (Α΄ 218), αντί «µε βαθµό α΄» τίθεται µε «βαθµό 1».
δ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 23 του ν. 4002/2011, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η τοποθέτηση των προϊσταµένων των Τµηµάτων διενεργείται µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι πρέπει
να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για
τη θέση.»
11. Στο άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (Α΄309) προστίθεται
παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Αντίγραφα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
που υποβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
στη Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του
ν. 3691/2008, διαβιβάζονται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ρυθµίζονται τα σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προηγούµενου εδαφίου.»
12. Δαπάνες που δηµιουργήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε εκτέλεση όρων των επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας ή αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη Εταιρεία» (ΟΣΚ ΑΕ),
για πληρωµές σε πρόσωπα απασχολούµενα στην άνω ανώνυµη εταιρεία και σε βάρος του προϋπολογισµού της
και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζηµιώσεις κάθε
είδους, επιδόµατα και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδότησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόµιµα.
Άρθρο 40
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείων
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ορίζεται ότι το σύνολο των κατ’ έτος εισακτέων στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι δηµόσιοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται και πρόσθετα τυπι-

κά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτείται να πληρούν οι
εισακτέοι δηµόσιοι υπάλληλοι.
3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
(Α΄102) προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Με όµοιες αποφάσεις και µετά από σχετική αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) του οικείου δήµου και η ρύθµιση ζητηµάτων προσωπικού, εξοπλισµού και κάθε άλλου σχετικού µε τη
συγχώνευση θέµατος. Για τη συγχώνευση λαµβάνονται
ιδίως υπόψη κριτήρια πληθυσµιακά, χωροταξικά και εξοικονόµησης δαπάνης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
24 του ν. 3200/2003 στα ΚΕΠ που συγχωνεύονται.
Το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται
µεταφέρεται αυτοδίκαια µαζί µε τις θέσεις που κατέχει
στο ΚΕΠ µε το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό
προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕΠ που συγχωνεύεται µεταφέρεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης
του οικείου δήµου, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση είτε
στον οικείο δήµο. Οι ανάδοχοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου και το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι συµβάσεις των οποίων είναι
εγκεκριµένες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µεταφέρονται
στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύµβασης.
Ο κάθε είδους εξοπλισµός του ΚΕΠ που συγχωνεύεται
περιέρχεται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.
Η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του οικείου δήµου µέσα
σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος της απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σχετικά µε τη συγχώνευση ΚΕΠ προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισµού που µεταφέρεται από το ΚΕΠ που συγχωνεύεται στο ΚΕΠ στο οποίο
γίνεται η συγχώνευση.
Οι εκκρεµείς υποθέσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται
διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ που
συγχωνεύεται µεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται
η συγχώνευση.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
«Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του
ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου:
α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραµµατειακής
εξυπηρέτησης του φορέα,
β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισµού ή
κανονισµού ή οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας των
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού προβλέπονται οργανικές θέσεις
ειδικότητας αντίστοιχης µε αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης έργου µε φυσικά
πρόσωπα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και στα εκκρεµή αιτήµατα των Ο.Τ.Α. πρώτου και
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δεύτερου βαθµού για τα οποία η σχετική διαδικασία δεν
έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και
δευτέρου βαθµού, η ισχύς της παρούσας παραγράφου
άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2012.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3812/2009
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο
τοµέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234) καταργείται.
6. Το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 209
Προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία
1. Για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία από δήµους, συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαρκούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις ανάγκες
του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική µελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58
του π.δ. 609/1985 (Α΄170), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται, µε ειδική αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου.
2. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή
του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η
έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, µετά από
αίτηµα του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια
Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) στην αρµοδιότητα του οποίου
ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, βάσει Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισµού
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
Το ΑΣΕΠ ενηµερώνεται από τον ΟΑΕΔ αυθηµερόν σχετικά µε τους επιλεγόµενους ανά ειδικότητα, το φορέα
πρόσληψης και τη διάρκεια της απασχόλησης.
4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόµενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση
τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται
στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, µε πρόβλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών
και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της
δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση
του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράφου 1 για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια της παραγράφου 4
για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-

µογή του παρόντος. Η πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο
την εγκρίνει ή την τροποποιεί µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.
6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ.
7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή
ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών προς το ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόµενη της
καταχώρισής τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτοµέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.
8. Κάθε υποψήφιος µε την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και µέχρι τρεις
(3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά
προτίµησης, στους οποίους επιθυµεί να προσληφθεί.
9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήµου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον
οικείο δήµο ως πρώτη προτίµηση, έπονται οι άνεργοι
που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίµηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίµηση.
10. Δικαίωµα πρόσληψης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν µόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων όπως αυτός οριστικοποιείται µετά
την εξέταση των ενστάσεων και µόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και
δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως.
11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα
ή καθήκοντα άσχετα µε την εκτέλεση του έργου για το
οποίο προσλήφθηκε ή ξένα µε την ειδικότητά του ή χωρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού
από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.
12. Το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει δειγµατοληπτικά τη
νοµιµότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των
οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται
υποχρεωτικά, µε απόφαση του αρµόδιου, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, οργάνου, εφαρµοζοµένων των
παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου.
13. Οι δαπάνες για τις αµοιβές του ανωτέρω προσωπικού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις.
14. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως µόλις
περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύµβασής του, χωρίς καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή
και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν
είναι συνεχείς, συνάπτονται συµβάσεις αντίστοιχες µε
τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησης του προσωπικού
αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της
συµπληρώσεως των 135 ηµερών εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, ο άνεργος παραµένει µε τα ίδια αρχικά
κριτήρια εγγραφής στον ισχύοντα Κυλιόµενο Πίνακα Κα-
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τάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήµου,
συνδέσµου ή νοµικού προσώπου της αρχικής επιλογής
του µέχρι τη συµπλήρωση των 135 ηµερών.
15. Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό,
που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόµενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.
16. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς
τη σύναψη και την εξέλιξη των συµβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήµαρχος ή ο
πρόεδρος του συνδέσµου ή νοµικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλε παρανόµως.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Εσωτερικών, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, µέρος ή το σύνολο της δαπάνης για
την αµοιβή του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν
να καλύπτεται µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα ή µη προγράµµατα απασχόλησης, σύµφωνα
µε τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του
ν. 3833/2010 (Α΄40) ή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
69 του ν. 3996/2011 (Α΄170) ο ΟΑΕΔ µπορεί να επιδοτεί
µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µε τη διαδικασία του παρόντος. Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου µπορεί να γίνεται και συµπληρωµατικά.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5
του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίσταται µε δύο εδάφια
ως εξής:
«Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή την ανάκληση
αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8,
εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.»
8. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών
αναγκών στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών και Πρώτης Υποδοχής του ν. 3907/2011
(Α΄ 7), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η µετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στις ως άνω υπηρεσίες προς κάλυψη
των υπηρεσιακών αναγκών.
Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση
και αν δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση
που απευθύνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και
στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής
των µετατασσοµένων.
Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό
κλιµάκιο που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε
πριν τη µετάταξη.

Άρθρο 41
Λειτουργία και διαχείριση των κρατικών λαχείων
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών ή το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. µπορούν να αναθέτουν µε σύµβαση παραχώρησης κατόπιν διεθνούς
πλειοδοτικού διαγωνισµού σε εταιρεία ειδικού σκοπού,
το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας προβολής και εν γένει εκµετάλλευσης των λαχείων, που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών
Λαχείων του Υπουργείου Οικονοµικών και συγκεκριµένα
του Στιγµιαίου Κρατικού Λαχείου του άρθρου 17 του
ν. 1947/1991 (Α΄ 70), του Στεγαστικού Λαχείου του άρθρου 17 του ν. 1947/1991 (Α΄ 70), του Κρατικού Λαχείου
υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, µε βάση τα οριζόµενα
στον α.ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 (Α΄ 165), του Λαϊκού Λαχείου όπως ορίζεται στο ν. ΓΝΖ/1905 (Α΄ 120) σε
συνδυασµό µε την υπουργική απόφαση Μ14724/1941
(Β΄ 114), του Εθνικού Λαχείου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 339/1936 σε συνδυασµό µε την ΕΔΚΛ
1419/1937 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου» (Β΄ 80) και
του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) του
άρθρου 10 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154).
2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 εταιρεία ειδικού
σκοπού θα συστήνεται είτε: α) ευθύς εξαρχής από αυτούς που θα ανακηρυχθούν πλειοδότες του σχετικού
διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού είτε β΄ από το Δηµόσιο σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο β΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 3049/2002 (Α΄ 212) ή κατά περίπτωση από το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε..
Στην ανωτέρω υπό β΄ περίπτωση µετά την ολοκλήρωση
της παραχώρησης µε τη σύναψη σχετικής συµβάσεως, οι
µετοχές της εταιρείας ειδικού σκοπού θα µεταβιβάζονται στους ιδιώτες που θα ανακηρυχθούν πλειοδότες
της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3. Στην άνω σύµβαση παραχώρησης θα ρυθµίζονται,
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέµατα: το τίµηµα για την
παραχώρηση, ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος, τυχόν
θέµατα αποζηµίωσης και ευθύνη των µερών από τη σύµβαση, το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση και ο τρόπος επίλυσης των διαφορών των µερών, η διάρκεια της σύµβασης, οι όροι ανανέωσης ή και τροποποίησής της, και οι
λόγοι καταγγελίας, οι εν γένει όροι έκδοσης, λειτουργίας και διαχείρισης των λαχείων από τον παραχωρησιούχο, όπως ενδεικτικά ο τρόπος καθορισµού της συχνότητας των κληρώσεων και η δυνατότητα έκδοσης λαχείων µε κέρδος σε είδος, ο καθορισµός της τιµής πώλησης
των λαχείων, οι όροι εµπορικής επικοινωνίας του παραχωρησιούχου και των πωλητών των λαχείων, οι όροι
προστασίας των καταναλωτών, η προστασία προσωπικών δεδοµένων, η οικονοµική διαχείριση των κερδών από την εκµετάλλευση των λαχείων, οι όροι επιλογής των
πωλητών των λαχείων και ο καθορισµός της προµήθειάς
τους, τα γεωγραφικά κριτήρια σηµείων πώλησης των λαχείων, οι όροι επιτήρησης και ελέγχου του παραχωρησιούχου και των πωλητών των λαχείων από το Δηµόσιο αναφορικά µε θέµατα που ρυθµίζει η σύµβαση παραχώρησης και η εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία ρύθµισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, όροι προστασίας των συµµετεχόντων στην κλήρωση των λαχείων και ο τρόπος καταβολής των κερδών στους νικητές.
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4. Καταργείται το π.δ. 245/1992 «Στιγµιαίο Κρατικό
Λαχείο - Κανονισµός λειτουργίας» (Α΄ 135), όπως ισχύει.
5. Ως Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο ορίζεται το λαχείο, στο
οποίο το αποτέλεσµα προκαθορίζεται κατά την έκδοση
του λαχείου και αποκαλύπτεται από τον παίκτη - αγοραστή, χωρίς κλήρωση.
Άρθρο 42
1. Στο άρθρο 29 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται νέοι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως εξής:
«6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι
από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης
εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε
σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού
που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε εξαίρεση το εισόδηµα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από
τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά
από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή
του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη
βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αµοιβών αυτών σε
ετήσιο εισόδηµα και γενικά ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
7. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2012
µέχρι και 31.12.2014.
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης φυσικών προσώπων που επιβάλλεται και
βεβαιώνεται στο οικονοµικό έτος 2011. Για τα οικονοµικά έτη 2012-2015 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται µε βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
74 του ΚΦΕ και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους. Στα ανωτέρω εκκαθαριστικά σηµειώµατα οικονοµικών ετών 2013-2015 εµφανίζονται και τα παρακρατούµενα ποσά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος αποτύπωσης της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τη χρήση 2011 στο
εκκαθαριστικό σηµείωµα και ο ειδικότερος τρόπος καταβολής αυτής.
9. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό
εισόδηµα ή από το φόρο της κλίµακας του άρθρου 9 του
ΚΦΕ.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του
ΚΦΕ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και
2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούµενα ποσά της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»
3. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται νέοι παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα και για το οικονοµικό έτος 2012 και επόµενα, το τέλος επιτηδεύµατος βεβαιώνεται µε βάση
τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία για την επιβολή και βεβαίωση του τέλους επιτηδεύµατος στα νοµικά
πρόσωπα του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ για τα ανωτέρω έτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
9. Το τέλος επιτηδεύµατος του παρόντος άρθρου δεν
αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από το φόρο της
κλίµακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών προσώπων
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.»
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του
ΚΦΕ καταργούνται. Η κατάργηση έχει εφαρµογή για τα
εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από την 1.1.2011 και µετά.
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 70Α του ΚΦΕ προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον η
διαφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ, η Επιτροπή του παρόντος άρθρου είναι
αποκλειστικά αρµόδια για διοικητική επίλυση της διαφοράς.»
6α. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Εφόσον κρίνεται δηµοσιονοµικά σκόπιµη η συγκέντρωση της στέγασης δηµόσιων υπηρεσιών προς εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη µισθώµατος κατά 50% τουλάχιστον µικρότερου του συνόλου
των ήδη επί µέρους καταβαλλόµενων µισθωµάτων ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου, µετά
από εισήγηση του κατά νόµον (άρθρο 3Β του ν. 2362/
1995, όπως ισχύει) Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα και έγκριση του Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού:
α) Η κατά τόπον αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία δηµοσιεύει πρόσκληση µε περιεχόµενο αυτό που προβλέπεται
στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται περιληπτικά στο δικτυακό τόπο των προς στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών ή της Προϊσταµένης ή Εποπτεύουσας Αρχής αυτών, διαφορετικά, σε περίπτωση µη υπάρξεως δικτυακού τόπου, σε µία ηµερήσια αθηναϊκή εφηµερίδα, όταν η δηµοσίευση αφορά µίσθωση στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής ή σε µία τοπική
εφηµερίδα, όταν αφορά µίσθωση εκτός αυτής. Με την
πρόσκληση ορίζονται τα σχετικά µε την υποβολή των
προσφορών και την εξέταση αυτών και των προσφερόµενων ακινήτων ως προς την καταλληλότητα, τη θέση,
την επιφάνεια, τις ειδικότερες συνθήκες και το ύψος του
µισθώµατος.
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β) Οι προσφορές και τα προσφερόµενα ακίνητα, κατά
τον προσδιοριζόµενο µε την πρόσκληση χρόνο, εξετάζονται ενώπιον τριµελούς επιτροπής που ορίζεται από την
Προϊσταµένη Αρχή ή τον Προϊστάµενο των προς στέγαση υπηρεσιών, µεταξύ άλλων και ως προς την αναγκαία
προϋπόθεση της επιτεύξεως µισθώµατος συνολικά µέχρι
το ήµισυ του ήδη καταβαλλόµενου για τη στέγαση των ίδιων υπηρεσιών.
γ) Τα πρακτικά εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.»
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3130/2003

προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) εφόσον µεταστεγαστεί η στεγασµένη υπηρεσία
για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 3 του νόµου αυτού».
γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του
ν. 3130/2003, που φέρει τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μισθώσεις, οι συµβάσεις των οποίων λύονται πρόωρα, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 19, διέπονται από τον παρόντα νόµο ασχέτως του χρόνου σύναψής τους.»
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Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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