ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ
χζηεκα Βαζκνινγηθψλ Πξναγσγψλ θαη Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο
ησλ Τπαιιήισλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄
βαζκνχ
θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 1
Πεδίν Δθαξκνγήο
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη πνιηηηθνί
δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ (ΙΓΑΥ):
α) ηνπ Γεκνζίνπ,
β) ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α΄ θαη β΄ βαζκνχ,
γ) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α),
δ) νη εθπαηδεπηηθνί,
ε) ηεο Γξακκαηείαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηψλ, ησλ Έκκηζζσλ
Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ ηεο ρψξαο,
ζη) νη θιεξηθνί,
δ) νη ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη κφληκνη αγξνηηθνί ηαηξνί,
ε) ηεο Βνπιήο , ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο,
ζ) δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ,
η) ησλ Σνπηθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.), ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ),
ηα) ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ,
ηβ) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, ησλ
εμνκνηνχκελσλ πξνο απηά θαηά ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 63, ηνπ λ.3801/2009
(ΦΔΚ 163 Α’) ησλ ινηπψλ εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ
πληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ, πνπ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
2. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ή
ιεηηνπξγψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ λ.3205/2003, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Άξζξν 2
Θέκαηα Κηλεηηθόηεηαο ηωλ Τπαιιήιωλ ηνπ Κξάηνπο
1. Οη ππάιιεινη, κφληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ,
πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο ή απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο,
δηνηθνχληαη, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ
ππνπξγείσλ ή απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ , απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ νηθείν, θαηά πεξίπησζε,
ππνπξγφ.
2. Οη ππάιιεινη απηνί κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ θαη
ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, κε θνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ θαηά πεξίπησζε
ππνπξγψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο ησλ ππαιιήισλ, γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ νξίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ηεο θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο
ησλ ππαιιήισλ πνπ κεηαθηλνχληαη.
3. Η εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ, θάζε
δχν έηε, απφ ηξηκειέο πκβνχιην, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ,
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απφ Αληηπξφεδξν ή Πξφεδξν Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη θαη δχν
ππαιιήινπο, νη νπνίνη αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ
ππνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππνπξγψλ ξπζκίδνληαη ηα
εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ
πκβνπιίνπ, ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθίλεζεο ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ
ζπκθέξνληνο ηνπ ππαιιήινπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο θαη Πξνϋπνζέζεηο Δπηινγήο ζε ζέζεηο Δπζύλεο
Άξζξν 3
ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο
1. Οη ζέζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο – Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
(ΠΔ), Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη
Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) – θαηαηάζζνληαη ζε έμη (6) ζπλνιηθά βαζκνχο,
θαηά θζίλνπζα ζεηξά, σο εμήο :
Βαζκφο Α
Βαζκφο Β
Βαζκφο Γ
Βαζκφο Γ
Βαζκφο Δ
Βαζκφο Σ
2. Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ ζέζεσλ (ΔΘ) θαηαηάζζνληαη ζηνπο
βαζκνχο 1ν θαη 2ν θαη ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Δηζαγσγηθφο βαζκφο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ είλαη ν
Βαζκφο Σ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
θαηαιεθηηθφο, ν Βαζκφο Α γηα ηελ ΠΔ θαη ΣΔ θαηεγνξία, ν Βαζκφο Β γηα ηε ΓΔ
θαηεγνξία θαη ν Βαζκφο Γ γηα ηελ ΤΔ θαηεγνξία.
4. Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη
δπλαηφλ, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνχλ,
θαηαηάζζνληαη, σο δφθηκνη ζην Βαζκφ Γ.
Οη θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ
δηάξθεηαο, ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία είλαη δπλαηφλ, θαηά ηηο νξγαληθέο
δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα απαζρνιεζνχλ, θαηαηάζζνληαη, σο δφθηκνη ζην
Βαζκφ Δ.
Οη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
θαηαηάζζνληαη, σο κφληκνη, ζην Βαζκφ Γ. Ο ρξφλνο θνίηεζεο ζηελ Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ), κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο,
ζεσξείηαη σο ρξφλνο επηηπρνχο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο.
Οη ππάιιεινη πνπ έρνπλ πξηλ ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο απνδεδεηγκέλε
πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε
νπνία έρεη δηαλπζεί κε ηα ίδηα ή αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ
νπνία πνπ αλήθνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο έληαμεο, κπνξνχλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ γηα ηε
βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπο έληαμε, κεηά ηε κνληκνπνίεζή ηνπο ή ηε ζπλέρηζε
ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, κέρξη επηά (7) έηε θαη’ αλψηαην φξην, χζηεξα απφ
νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Ωο πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα λνείηαη θάζε ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζηηο
ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε
ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ππεξεζία πνπ,
κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο, αλαγλσξίδεηαη σο πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία γηα
βαζκνινγηθή εμέιημε.
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Πξνθεηκέλνπ γηα πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, απηή αλαγλσξίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή
έληαμε κέρξη επηά (7) έηε, θαη’ αλψηαην φξην, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη
ζην εδάθην πέκπην ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ παξφληνο άξζξνπ• επίζεο, κέρξη επηά (7)
έηε, αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζε ζέζεηο αηξεηέο ή κεηαθιεηέο δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ησλ νπνίσλ αλεζηάιε ε ππεξεζηαθή εμέιημε ιφγσ αλαγθαζηηθήο άδεηαο
ή αζπκβηβάζηνπ.
σξεπηηθά ε αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο
θαη απφ ζέζεηο αηξεηψλ ή κεηαθιεηψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δελ δχλαηαη λα μεπεξλά
ηα επηά (7) έηε.
Οη ξπζκίζεηο απηέο ηζρχνπλ κφλν γηα φζνπο δηνξίδνληαη ή πξνζιακβάλνληαη κεηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο
παξαπάλσ ξπζκίζεηο, εθαξκφδεηαη ε επλντθφηεξε ξχζκηζε, θαζψο θαη ε κηζή ρξνληθή
ξχζκηζε ηεο επφκελεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο.
5. Οη ππάιιεινη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηαλχνπλ δνθηκαζηηθή πεξίνδν δχν εηψλ, ζην
βαζκφ πνπ εηζάγνληαη .
Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο απηήο πεξηφδνπ, ν ππάιιεινο κνληκνπνηείηαη ή
ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθφζνλ:
α) ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζήο ηνπ εμαζθαιίδεη, κε βάζε ηε βαζκνιφγεζε ηεο
απφδνζήο ηνπ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο, θαζψο θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ
ινηπψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, βαζκνινγία
κεγαιχηεξε ηεο βάζεο θαη
β) θξηζεί απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην επηηπρήο ε δνθηκαζηηθή ηνπ ππεξεζία.
Δθφζνλ ν δφθηκνο ππάιιεινο κνληκνπνηεζεί, πξνάγεηαη ζην Βαζκφ Δ, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6. ε πεξίπησζε πνπ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θξίλεη ηνλ ππάιιειν κε ηθαλφ λα
κνληκνπνηεζεί ή λα ζπλερίζεη ηελ απαζρφιεζή ηνπ, ν ππάιιεινο απνιχεηαη. Σν
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα απνθαζίζεη, άπαμ, ηελ παξάηαζε
ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ απφ έμη (6) κέρξη δψδεθα (12) κήλεο,
εθφζνλ, κε βάζε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ,
δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θξηλφκελνπ πξνθεηκέλνπ λα
κνληκνπνηεζεί ή λα ζπλερίζεη λα απαζρνιείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κεηά ηε ιήμε
ηεο παξάηαζεο ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο, ν ππάιιεινο επαλαμηνινγείηαη. Σν
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, θαηά ηελ επαλάθξηζε, θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνλ ππάιιειν.
Γηα ηελ πεξίνδν απηή ν ππάιιεινο δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά.
Άξζξν 4
ύζηεκα Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο
1. Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ην νηθείν
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κία θνξά ην ρξφλν, ιακβάλεηαη ππφςε:
α) ε αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα:
αα) ε απφδνζή ηνπ πνπ κεηξάηαη κε βάζε ην βαζκφ επηηπρνχο ή κε πινπνίεζεο ηεο
ζηνρνζεζίαο θαη
ββ) νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ζηελ ππεξεζία,
β) ην αλψηαην πνζνζηφ, επί ηνηο εθαηφ, πξναγσγήο ζηνλ επφκελν βαζκφ, ησλ
θξηλφκελσλ ππαιιήισλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
γ) ν πξνβιεπφκελνο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην Βαζκφ, φπσο νξίδεηαη
εηδηθφηεξα ζηε παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 9, δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνλ βαζκφ.
2. Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, ε απφδνζε ηνπ θξηλφκελνπ ππαιιήινπ
ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ επί ηνπ ζπλφινπ, πνπ αθνξά ζηα
ινηπά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη άιισλ πξνζφλησλ, φπσο νξίδνληαη
εηδηθφηεξα απφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξναγσγή απφ ην
Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α ην πνζνζηφ απηφ είλαη 80% ηνπιάρηζηνλ.
3. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε ηθαλφηεηα, ε
απφδνζε ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν
φζν θαη ζε επίπεδν κνλάδαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηελ ππεξεζία,
απνηεινχλ αληηθείκελν πεξηνδηθήο εθζέζεσο αμηνιφγεζεο, πνπ ζπληάζζεηαη θάζε
ρξφλν.
4. Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ
παξφληνο άξζξνπ:
α) θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη αμηνιφγεζε, ν ρξφλνο
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηα φξγαλα, ε δηαδηθαζία θαη ν ηχπνο
αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ε βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ γηα ηελ πξναγσγηθή
εμέιημε, γηα ηελ επηινγή ηνπ ππαιιήινπ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηείαο ησλ πξντζηακέλσλ ζηηο
ζέζεηο επζχλεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(ΔΚΓΓΑ) ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο,
β) πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ πκβνπιίσλ Αμηνιφγεζεο θαηά θνξέα, πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη έρνπλ
δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο ηεο αμηνιφγεζεο ή αλαπνκπήο ηεο ζηα φξγαλα
αμηνιφγεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ,
γ) κπνξεί λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη λα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο
πξνζθπγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ Αμηνιφγεζεο θαη
δ) κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ηα φξγαλα θαη νη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νξζήο θαη νκνηφκνξθεο
εθαξκνγήο ηνπ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζηνπο νπνίνπο απηφ εθαξκφδεηαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Τθηζηάκελα εηδηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ζπζηήκαηα επηινγήο
πξντζηακέλσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ δηθαζηηθψλ
ππαιιήισλ, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη ησλ κφληκσλ
αγξνηηθψλ ηαηξψλ, κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ
εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ νηθείνπ θαηά πεξίπησζε ππνπξγνχ, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.
6. Οη πξναγσγέο απφ βαζκφ ζε βαζκφ, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, γίλνληαη
κε βάζε πνζφζησζε επί ησλ θάζε θνξά θξηλνκέλσλ, σο εμήο:
-Απφ ηνλ Δηζαγσγηθφ Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ : κέρξη θαη 100% ησλ θξηλφκελσλ
ππαιιήισλ,
- Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ : κέρξη θαη 90% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ,
- Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ : κέρξη θαη 80% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ,
- Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β : κέρξη θαη 60% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ.
- Απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α : κέρξη θαη 20% ησλ θξηλφκελσλ ππαιιήισλ.
Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ηφζν ησλ
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ φζν θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπιάρηζηνλ αλά
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δηεηία, ηα πξναλαθεξφκελα πνζνζηά κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη ρακειφηεξα. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν ππάιιεινο ηχρεη αξλεηηθήο θξίζεο γηα πξναγσγή, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ράλεη ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ θξίζε γηα πξναγσγή γηα ηα επφκελα δχν έηε. Δπίζεο ράλεη ην
δηθαίσκα πξναγσγήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εμειίζζεηαη κηζζνινγηθά,
ζχκθσλα κε ην εδάθην δεχηεξν ηνπ ζηνηρείνπ γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
7. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ, είλαη:
α) Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ:
Απφ ην Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ , δχν (2) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ , ηέζζεξα (4) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ , ηέζζεξα (4) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β , ηέζζεξα (4) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Β ζην Βαζκφ Α (θαηαιεθηηθφο βαζκφο):
αα) γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ, ηέζζεξα (4) έηε θαη
ββ) γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ έμη (6) έηε,
β) Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ:
Απφ ην Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ , δχν (2) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ , έμη (6) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ, έμη (6) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Β (θαηαιεθηηθφο βαζκφο), έμη (6) έηε,
γ) Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ:
Απφ ην Βαζκφ Σ ζην Βαζκφ Δ , δχν (2) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Δ ζην Βαζκφ Γ , δέθα (10) έηε,
Απφ ην Βαζκφ Γ ζην Βαζκφ Γ (θαηαιεθηηθφο βαζκφο), δέθα (10) έηε.
Άξζξν 5
Γηαδηθαζία πξναγωγήο-πίλαθεο πξναθηέωλ
1.
Οη πξναγσγέο γίλνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Γηα ηελ πξναγσγή ππαιιήισλ ζηνλ ακέζσο επφκελν βαζκφ, είλαη απαξαίηεηε ε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνλ Μάην θάζε έηνπο θαηαξηίδεη, πίλαθα πξναθηέσλ
θαηά βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαζψο θαη πίλαθεο κε πξναθηέσλ. Γηα ηελ
εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο απηνχο θξίλνληαη νη ππάιιεινη πνπ πιεξνχλ σο ηηο 31 Μαΐνπ
ηνπ επφκελνπ έηνπο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Η εγγξαθή γίλεηαη θαηά
θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην κέζν φξν ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ εθζέζεσλ
αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζπληάρζεθαλ ζην βαζκφ πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο.
Η ηζρχο ησλ πηλάθσλ αξρίδεη ηελ 1ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο ηνπο, αλεμάξηεηα
απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο ηνπο.
3. Η πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ
γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε
αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν ηνπιάρηζηνλ κε κηζφ ηεο κνλάδαο. Η
πξναγσγή ζσξείηαη φηη ζπληειείηαη απφ ηελ εκέξα πνπ ζπκπιεξψλεη ν ππάιιεινο ηηο
απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξναρζεί ζηνλ επφκελν βαζκφ, πνηέ φκσο πξηλ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ νηθείνπ πίλαθα πξναθηέσλ. Οη ππάιιεινη πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ, αιιά δελ πξνάγνληαη κεηά ηελ θξίζε
ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θξίλνληαη εθ λένπ γηα πξναγσγή ην επφκελν έηνο, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
4.
4. ηνπο πίλαθεο κε πξναθηέσλ πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ θξίλνληαη σο κε
πξναθηένη. Ωο κε πξναθηένη θξίλνληαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη ππάιιεινη πνπ
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πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα κε πξναθηέσλ ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο γηα
πξναγσγή γηα ηα επφκελα δχν (2) έηε.
Άξζξν 6
Έιεγρνο λνκηκόηεηαο πηλάθωλ πξναθηέωλ
1.
Οη πίλαθεο πξναθηέσλ, πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5,
ππνβάιινληαη γηα θχξσζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ζηνλ νηθείν Τπνπξγφ ή ζην
αξκφδην φξγαλν ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ή ζην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ
Ν.Π.Γ.Γ.. Σν αξκφδην φξγαλν εμεηάδεη κφλν ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
θαηάξηηζεο ησλ πηλάθσλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ, αλαπέκπεη ηνπο πίλαθεο ζην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν
ππνρξενχηαη λα απνθαζίζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ.
2.
Οη πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη νξηζηηθνί θαη
αλαθνηλψλνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Άξζξν 7
Πξνϋπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζεηο επζύλεο
1.Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Α έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα
ζέζεηο επζχλεο:
α) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, εθφζνλ ζσξεπηηθά:
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90%
θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή,
ββ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Γηεχζπλζεο,
γγ) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ΠΔ
β) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο, εθφζνλ ζσξεπηηθά:
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90%
θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή,
ββ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο,
εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Γηεχζπλζεο θαη
γγ) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ.
2. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Β έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα
ζέζεηο επζχλεο:
α) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο εθφζνλ,
ζσξεπηηθά:
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90%
θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή,
ββ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο
εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Γηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη
νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο,
γγ) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ΠΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο
πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη θαηεγνξίεο
πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο
κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο
β) νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο, εθφζνλ, ζσξεπηηθά:
αα) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90%
θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή θαη
ββ) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ.
3. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Γ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα
ζέζεηο επζχλεο νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο ή Γηεχζπλζεο εθφζνλ,
ζσξεπηηθά:
α) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90%
θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή,
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β) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ εθφζνλ πξφθεηηαη λα
επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο θαη ΠΔ ή ΣΔ
εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Γηεχζπλζεο θαη
γ) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη λα επηιεγνχλ
σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο
4. Τπάιιεινη, νη νπνίνη έρνπλ πξναρζεί ζην Βαζκφ Γ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα
ζέζεηο επζχλεο νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο εθφζνλ ζσξεπηηθά:
α) έρνπλ επηηχρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90%
θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ επηινγή,
β) αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ
5. Τπάιιεινη, νη νπνίνη επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ
Σκήκαηνο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Βαζκνχ Γ, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο
θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Γ. Τπάιιεινη, νη νπνίνη επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη
νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ
Βαζκνχ Β, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Β. Τπάιιεινη, νη
νπνίνη επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο θαη αλήθνπλ ζε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ Α, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο
θαηαηάζζνληαη ζην Βαζκφ Α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1-4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε
κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαηά
πεξίπησζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νχηε νη αλσηέξσ, ηφηε ππάιιεινη κε ηνλ
ακέζσο κεηά απφ απηφλ θαηψηεξν βαζκφ.
6. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο, ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία θαη ην
δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν (2) εηψλ θαηά ηελ πξψηε εκέξα
ζπλεδξίαζεο ηνπ αξκνδίνπ πξνο ηνχην ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
7. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ νπνηνπδήπνηε
επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο, ππάιιεινο ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα
νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάπησκα απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τ.Κ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Σν σο άλσ θψιπκα
δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
8. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Η εκεξνκελία απηή ιακβάλεηαη ππφςε θαη γηα ηε
κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ, φπνπ απαηηείηαη. Σν θψιπκα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ
7 δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην
φξγαλν.
9. Με ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ,
ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ
θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην
αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πιήξσζεο
ζέζεσλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θιάδνη θαζνξίδνληαη, κέρξη ηελ
έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, κε ηνπο νξγαληζκνχο ησλ νηθείσλ ππεξεζηψλ. Μεηά
ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ νη θιάδνη θαζνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε. Οξγαληθέο
κνλάδεο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε, ε Γηεχζπλζε θαη ην Σκήκα.
Άξζξν 8
7

Πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή πξνϊζηακέλωλ
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Τ. Κ. πνπ αθνξνχλ ζηελ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο
πξνθήξπμεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ΝΠΓΓ ηνπ ππνπξγνχ
πνπ ην επνπηεχεη, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη θελέο ζέζεηο πξντζηακέλσλ
Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε
δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη πξντζηάκελνη Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη Σκήκαηνο δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο
θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο.
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ νηθείσλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ, νη δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη θαη γηα
ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ ηκήκαηνο πέξαλ ησλ
φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ύζηεκα Οηθνλνκηθώλ Απνιαβώλ θαη Δμέιημεο
Άξζξν 9
ύζηεκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο
1. Οη ππάιιεινη ηνπ άξζξνπ 1 ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην
βαζκφ ηνπο.
Πεξαηηέξσ, ζε θάζε βαζκφ ζεζπίδνληαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ζηα νπνία ν
ππάιιεινο εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
2. Σα Μ.Κ. ρνξεγνχληαη αλά δηεηία, κε εμαίξεζε ηα Μ.Κ. ησλ Βαζκψλ Β θαη Α, ηα
νπνία ρνξεγνχληαη αλά ηξηεηία. Η εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηα Μ.Κ. γίλεηαη
απηνδίθαηα κε ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ νξηδφκελνπ ρξφλνπ. Καη’ εμαίξεζε, ζε
πεξίπησζε πνπ, απφ ηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπ, πξνθχπηεη φηη ν ππάιιεινο δελ
έρεη επηηχρεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), γηα δχν ζπλερή ρξφληα, δελ εμειίζζεηαη
κηζζνινγηθά κέρξηο φηνπ επηηχρεη ην σο άλσ ειάρηζην πνζνζηφ.
3. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θάζε βαζκνχ, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ αληηζηνηρεί
ζε απηφλ, είλαη ηα εμήο :
α) Βαζκφο Δ : δχν (2) Μ.Κ. γηα ηεο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, ηξία (3) Μ.Κ. γηα ηελ
θαηεγνξία ΓΔ θαη πέληε (5) Μ.Κ. γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ.
β) Βαζκφο Γ : ηξία (3) Μ.Κ. γηα ηεο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, ηέζζεξα (4) Μ.Κ. γηα ηελ
θαηεγνξία ΓΔ θαη έμη (6) Μ.Κ. γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ.
γ) Βαζκφο Γ : ηέζζεξα (4) Μ.Κ. γηα ηεο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ θαη πέληε (5) Μ.Κ. γηα
ηελ θαηεγνξία ΓΔ.
δ) Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ βαζκνχ Γ ηεο Τ.Δ. θαηεγνξίαο θαη ησλ βαζκψλ Β
θαη Α ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ηνπ
ππαιιήινπ, κέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία.
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4. Με ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ν ππάιιεινο ιακβάλεη ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ λένπ
βαζκνχ ή ηνπ κηθξφηεξνπ Μ.Κ ηνπ βαζκνχ απηνχ, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο απφ ην
βαζηθφ κηζζφ πνπ θαηείρε πξηλ ηελ πξναγσγή ηνπ.
Άξζξν 10
Βαζηθόο Μηζζόο
1. Ο εηζαγσγηθφο κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Βαζκνχ Σ ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ζε επηαθφζηα νγδφληα (780) επξψ.
2. Οη εηζαγσγηθνί κεληαίνη βαζηθνί κηζζνί ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην κηζζφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηεο παξαθάησ ζπληειεζηέο, ζηξνγγπινπνηνχκελνη ζηελ
πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ
ΤΝΣΔΛΔΣΔ
ΓΔ
Σ
1,10
ΣΔ
Σ
1,33
ΠΔ
Σ
1,40
3. Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ ινηπψλ βαζκψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δηακνξθψλνληαη σο
εμήο :
α. Σνπ βαζκνχ Δ κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Σ ζε πνζνζηφ
δέθα ηνηο εθαηφ(10%).
Β. Σνπ βαζκνχ Γ κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Δ ζε πνζνζηφ
δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%).
Γ. Σνπ βαζκνχ Γ κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Γ ζε πνζνζηφ
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%).
Γ. Σνπ βαζκνχ Β κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Γ ζε πνζνζηφ
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).
Δ. Σνπ βαζκνχ Α κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ βαζκνχ Β ζε πνζνζηφ
δέθα ηνηο εθαηφ (10%).
4. Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ Μ.Κ. ησλ Βαζκψλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
α) Σνπ πξψηνπ Μ.Κ. θάζε βαζκνχ θαη θαηεγνξίαο κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ
κηζζνχ ηνπ βαζκνχ απηνχ θαηά δχν ηνηο εθαηφ (2%).
β) Σνπ θάζε επφκελνπ Μ.Κ. κε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ
κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ζε πνζνζηφ ίδην κε απηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε.
Οη βαζηθνί κηζζνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ.
Άξζξν 11
Οξηζκόο Απνδνρώλ
Οη κεληαίεο απνδνρέο θάζε ππαιιήινπ απνηεινχληαη απφ ην βαζηθφ κηζζφ θαη ηα
επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 12, 14, 15 16 θαη 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο.
Άξζξν 12
Δπηδόκαηα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη απνκαθξπζκέλωλ θαη
παξακεζόξηωλ πεξηνρώλ
1.Δθηφο απφ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ ππαιιήινπ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί επίδνκα
επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ πελήληα (150)
επξψ κεληαίσο. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο, θαζψο θαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2.ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε δψλε είθνζη ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ρεξζαία
ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη ζε λεζηά ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 287/1976 ρνξεγείηαη επίδνκα
Απνκαθξπζκέλσλ – Παξακεζφξησλ Πεξηνρψλ, νξηδφκελν ζε εθαηφ (100) επξψ
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κεληαίσο. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη νη
δηθαηνχρνη ηνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζία κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζηελ
Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαβνιή ηνπ. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη θαη
γηα φζν δηάζηεκα νη ππάιιεινη ηεινχλ ζε ζεζκνζεηεκέλεο άδεηεο (θαλνληθέο,
ζπλδηθαιηζηηθέο, εηδηθέο, εθπαηδεπηηθέο κηθξήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κελψλ,
δηεπθφιπλζεο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο
παηδηνχ), ζε βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα έσο έμη (6) εκέξεο θαη’ έηνο, θαζψο θαη
απηήο πνπ ρνξεγείηαη απφ δεκφζηα λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο ηνπ Γεκνζίνπ,
παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, λνζειεπηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Ι.Κ.Α. θαη ηδησηηθέο
θιηληθέο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί λνζειεία ζε απηέο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε
ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ ζηνηρείν (εηζαγσγή, εμηηήξην θ.ιπ.).
Γηα ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ εθδίδεηαη θάζε κήλα βεβαίσζε
ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε.
ε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο ησλ ππαιιήισλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (φπσο
ελδεηθηηθά, κεηαθίλεζε, απφζπαζε, κεηάζεζε, κεηάηαμε, δηάζεζε) απφ ηελ πεξηνρή, ε
νπνία δηθαηνινγεί ηε ρνξήγεζή ηνπ, δηαθφπηεηαη ηζνρξφλσο ε θαηαβνιή ηνπ κε
επζχλε ηνπ νηθείνπ Πξντζηακέλνπ.
Άξζξν 13
Δπηδόκαηα Δνξηώλ θαη Αδείαο
1. Σν Δπίδνκα Δνξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ νξίδεηαη ζε πεληαθφζηα επξψ (€500) θαη
ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 16 Απξηιίνπ κέρξη 15 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη θαηαβάιιεηαη ηεο 16
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
2. Σν Δπίδνκα Δνξηψλ Πάζρα νξίδεηαη ζε δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) θαη
ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 16 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 15 Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη
θαηαβάιιεηαη δέθα εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα.
3. Σν Δπίδνκα Αδείαο νξίδεηαη ζε δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) θαη ρνξεγείηαη ζην
αθέξαην, εθφζνλ ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1εο Ινπιίνπ κέρξη θαη 30 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη θαηαβάιιεηαη ηελ 1ε
Ινπιίνπ θάζε έηνπο.
4. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ππάιιεινο κηζζνδνηήζεθε γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, θαηαβάιιεηαη ηκήκα επηδφκαηνο αλάινγν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ.
5. Σα επηδφκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 θαηαβάιινληαη εθφζνλ νη πάζεο θχζεσο
κεληαίεο απνδνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ απηψλ δελ
ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα, ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ηα ηξεηο ρηιηάδεο
(3.000) επξψ. Αλ κε ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, νη πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο ππεξβαίλνπλ, θαηά ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, ην χςνο απηφ, ηα επηδφκαηα απηά θαηαβάιινληαη κέρξη
ηνπ νξίνπ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, κε αλάινγε κείσζε ηνπο.
Άξζξν 14
Οηθνγελεηαθή παξνρή
1. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππαιιήισλ, πνπ εκπίπηνπλ ηεο ξπζκίζεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κεληαία νηθνγελεηαθή παξνρή, αλάινγα κε ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ, σο εμήο:
Γηα ππάιιειν κε ηέθλα αλήιηθα ή αλίθαλα ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά γηα άζθεζε
βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, ε παξνρή
νξίδεηαη ζε πελήληα επξψ (50€) γηα ην πξψην ελ δσή ηέθλν θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά
είθνζη επξψ (20€) γηα ην δεχηεξν ελ δσή ηέθλν, θαηά πελήληα επξψ (50€) γηα θάζε
έλα απφ ην ηξίην θαη ηέηαξην ελ δσή ηέθλν θαη θαηά εβδνκήληα επξψ (70€) γηα θάζε
έλα απφ ην πέκπην ελ δσή ηέθλν θαη άλσ.
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Η θαηά ηα αλσηέξσ παξνρή ρνξεγείηαη γηα ηέθλα πξνεξρφκελα απφ γάκν, θπζηθά,
ζεηά ή αλαγλσξηζζέληα, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην 18ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηεο ή ην 19ν έηνο, εθφζνλ θνηηνχλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε.
2. Δηδηθά, γηα ηέθλα πνπ θνηηνχλ ζηελ αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε
Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.), ε παξνρή δίδεηαη κφλν θαηά ην
ρξφλν θνίηεζήο ηνπο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θάζε ρνιήο, ζε θακηά ηεο
πεξίπησζε πέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
3. Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο, ιφγσ ζπκπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε,
νξίσλ, σο εκέξα γέλλεζεο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
γέλλεζήο ηεο θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί θνηηεηψλ ή ζπνπδαζηψλ, ε ιήμε ηνπ
αθαδεκατθνχ ή ζπνπδαζηηθνχ έηνπο.
4.ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελφο ησλ ζπδχγσλ ν επηδψλ ζχδπγνο, εθφζνλ είλαη
ππάιιεινο θαη έρεη ηέθλα γηα ην νπνία δηθαηνινγείηαη ε θαηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο
παξνρήο, εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ζην αθέξαην ηελ παξνρή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηαθνπή. Σν ίδην
ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ζπδχγσλ πνπ ηεινχλ ζε δηάδεπμε ή δηάζηαζε, θαζψο θαη
γηα άγακνπο γνλείο.
Άξζξν 15
Δπίδνκα Θέζεο Δπζύλεο
1. ηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ
θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηεο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο
επζχλεο νξηδφκελν, θαηά βαζκίδα ζέζεο, σο εμήο:
α) Πξντζηάκελνη Γηνίθεζεο:
αα) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο, επηαθφζηα επξψ (€700)
ββ) Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο, ηεηξαθφζηα επξψ (€400)
γγ) Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Γηνίθεζεο δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250)
δδ) Πξντζηάκελνη Παηδηθψλ ηαζκψλ, εθαηφ επξψ (€100).
Οη πξντζηάκελνη δηνίθεζεο ησλ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ δηθαηνχληαη ηα αλσηέξσ πνζά ζε
πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%).
β) Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο:
αα) Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο επηαθφζηα επξψ (700 €)
ββ) ρνιηθνί χκβνπινη πξνζρνιηθήο αγσγήο, δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο
αγσγήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεηξαθφζηα επξψ (€400)
γγ) Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Φπζηθήο Αγσγήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηξηαθφζηα εβδνκήληα επξψ
(€370)
δδ) Γηεπζπληέο Δληαίσλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, ΚΔ.Γ.Γ.Τ θαη
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., ηξηαθφζηα πελήληα επξψ (€350)
εε) Γηεπζπληέο Γπκλαζίσλ, Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ, Σεηξαζέζησλ θαη άλσ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη ρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, δηαθφζηα πελήληα
επξψ (€250)
ο’) Τπνδηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Τπεχζπλνη Σνκέσλ ρνιηθψλ
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Δπηζηεκνληθήο θαη
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ
ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθαηφλ πελήληα
επξψ (€150)
δδ) Πξντζηάκελνη Μνλνζέζησλ, Γηζέζησλ θαη Σξηζέζησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη
Νεπηαγσγείσλ εβδνκήληα επξψ (€70).
2. Σν επίδνκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε
πξνζσξηλήο απνπζίαο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία,
αιιά φρη πέξαλ ησλ δχν (2) κελψλ ζπλνιηθά θαη’ έηνο.
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3. ε πεξίπησζε λφκηκεο αλαπιήξσζεο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ην επίδνκα ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ
παξέιεπζε δηκήλνπ ηεο αλαπιεξσηέο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ
πεξίπησζε θέλσζεο ή ζχζηαζεο ζέζεο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο
θαηαβάιιεηαη ην σο άλσ επίδνκα ζην λφκηκν αλαπιεξσηή, απφ ηελ έλαξμε ηεο
αλαπιήξσζεο.
4. Δπί ζπξξνήο αμηψζεσλ γηα ιήςε ηνπ επηδφκαηνο απφ δχν βαζκίδεο θαηαβάιιεηαη
κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλψηεξε βαζκίδα.
Άξζξν 16
Κίλεηξν Δπίηεπμεο ηόρωλ θαη Κίλεηξν Δπίηεπμεο Γεκνζηνλνκηθώλ ηόρωλ.
1.ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ
πεηχρεη πάλσ απφ 80%, ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί κε βάζε
ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4
θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή Κηλήηξνπ
Δπίηεπμεο ηφρσλ (Κ.Δ..).
Σν Κ.Δ.. ππνινγίδεηαη αλά ππνπξγείν ή θνξέα θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 3%
ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.
Σν Κ.Δ.. κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κία θνξά θαη’ έηνο, κεηά απφ πηζηνπνηεκέλε,
κέζσ ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.
Σν Κ.Δ.. πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο ππαιιήινπο κπνξεί λα ηζνχηαη κε πξνζαχμεζε
κέρξη 10% ηνπ εηήζηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, εθφζνλ επέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ζε
πνζνζηφ κέρξη θαη 90% θαη 25% ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, εθφζνλ επέηπραλ ηνπο
ζηφρνπο ζε πνζνζηφ απφ 90% θαη πάλσ.
Δάλ ε θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηηκψκελε δαπάλε ππεξβαίλεη
ην φξην ηνπ 3%, ην Κ.Δ.. θαηαβάιιεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
πνπ πξνεγνχληαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο κε βάζε ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ,
αθαηξψληαο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά.
Με ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ
3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Κ.Δ..,
θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο
επίηεπμεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζηαθέο
κνλάδεο πνπ έρνπλ σο θχξηα αξκνδηφηεηά ηνπο ηελ επίηεπμε δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ, ηελ είζπξαμε εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΟΚΑ θαζψο θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν αληηζηνίρσλ δαπαλψλ θαηαβάιιεηαη, αληί ηνπ Κ.Δ..,
Κίλεηξν Δπίηεπμεο Γεκνζηνλνκηθψλ ηφρσλ (Κ.Δ.Γ..) Σν θίλεηξν έρεη ηε κνξθή
πνζνζηηαίαο πξνζαχμεζεο ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ θαηά ην έηνο πνπ αθνινπζεί
εθείλν εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεθε ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε βάζε ην θαηά ηα
αλσηέξσ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.
ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ επέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ
90% θαηαβάιιεηαη πξνζαχμεζε 15% ηνπ κεληαίνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ.
Σν Κ.Δ.Γ.. ππνινγίδεηαη αλά ππνπξγείν ή θνξέα θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
7% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.
Δάλ ε εθηηκψκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 7%, ην Κ.Δ.Γ.. θαηαβάιιεηαη
ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ πξνεγνχληαη ζηε ζεηξά
αμηνιφγεζεο κε βάζε ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, αθαηξψληαο ηηο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά.
Οη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 17
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Τπεξωξηαθή εξγαζία
1. Η θαζηέξσζε κε ακνηβή εξγαζίαο πέξα απφ ηηο ψξεο ηεο ππνρξεσηηθήο
απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. θαη Ο.Σ.Α.
επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ.
Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ θαζ’ χιελ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ αλσηέξσ εξγαζία πέξα απφ ην Καλνληθφ σξάξην. Με ηελ ίδηα
απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ψξεο
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο κέζα ζηα φξηα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ. Οη θαηά ηα σο άλσ ψξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη (20) αλά ππάιιειν κεληαίσο.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο
εξγαζίαο κε ακνηβή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή θαηά ηηο λπρηεξηλέο
ψξεο, πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο είηε θαζ’
ππέξβαζε απηήο, ζε ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη
λφκνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα ή ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Δηδηθά,
ζηελ θαζ’ ππέξβαζε εξγαζία νη ψξεο λπθηεξηλήο, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ
δελ κπνξεί λα ππεξβνχλ ηηο δεθαέμη (16) ψξεο θαηά πεξίπησζε ην κήλα.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο ακνηβήο ζηνπο πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο
θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο.
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.
2503/1997 (ΦΔΚ 107Α΄) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 2738/1999
(ΦΔΚ 180 Α΄) πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ,
αληίζηνηρα.
Γαπάλεο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο θαη Κπξηαθψλ ή εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο,
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο, δχλαληαη λα επηβαξχλνπλ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη
ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε πιεξσκή ηνπο.
Αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ αξρηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ππεξσξηαθή
εξγαζία θαη εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο
είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζή ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
πξφηαζε ηνπ δηαηάθηε, κε εμαίξεζε ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
2. Η θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελε απφθαζε δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ
πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ε πξνθχπηνπζα ζρεηηθή δαπάλε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη θαηά
κήλα ην έλα δσδέθαην (1/12) ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ.
3. Η σξηαία ακνηβή ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απνγεπκαηηλψλ σξψλ θαη κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην
σξνκίζζην.
β) Γηα λπθηεξηλή εξγαζία εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη
ηελ 6ε πξσηλή, πέξα απφ ηελ ππνρξεσηηθή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%).
γ) Γηα εξγαζία εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο
εκέξεο πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο:
αα) Απφ ηελ 6ε πξσηλή κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά
είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%).
ββ) Απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%).
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δ) Γηα εξγαζία λπθηεξηλή εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ίζε κε ην ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (45%) ηνπ
σξνκηζζίνπ.
ε) Γηα εξγαζία λπθηεξηλή ή εκεξήζηα Κπξηαθψλ θαη ινηπψλ εμαηξέζηκσλ εκεξψλ,
πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ίζε κε
ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ σξνκηζζίνπ.
ζη) Γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, ζε δσδεθάσξε
ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε ή φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, ε σξηαία ακνηβή ησλ
πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ β’, γ’, δ’ θαη ε’ πξνζαπμάλεηαη θαηά δεθαπέληε
ηνηο εθαηφ (15%).
4. Σν σξνκίζζην νξίδεηαη ζην έλα δηαθνζηνζηφ νγδνεθνζηφ (1/280) ηνπ βαζηθνχ
κηζζνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. Σν ίδην
σξνκίζζην ηζρχεη θαη γηα ππαιιήινπο απνζπαζκέλνπο ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ,
Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κε βάζε ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ αληηζηνηρεί ζηα
έηε ππεξεζίαο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα.
5. Γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ,
πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ
δέθα (10) επξψ.
6. Οη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, δελ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ247 Α’).
7. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.
3232/2004 (ΦΔΚ 48 Α΄), θαζψο θαη απηψλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3833/2010
(ΦΔΚ 40 Α΄).
Άξζξν 18
Ακνηβέο ζπιινγηθώλ νξγάλωλ
1. Σα θάζε είδνπο κφληκα ή πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ζπιινγηθά φξγαλα (ζπκβνχιηα,
επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. θαη ησλ
Ο.Σ.Α., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ζπληζηψληαη
θαη ζπγθξνηνχληαη κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ
εξγαζίαο ησλ νηθείσλ Τπεξεζηψλ ή ζε ρξφλν πνπ θαιχπηεηαη απφ ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε θαη δελ θαηαβάιιεηαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε ζηα κέιε
ηνπο. Καη` εμαίξεζε ζηνπο ηδηψηεο – κέιε ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε κε απφθαζε ηνπ θαζ` χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πελήληα (50) επξψ αλά ζπλεδξίαζε θαη κέρξη πελήληα
(50) ζπλεδξηάζεηο εηεζίσο. Οη αλσηέξσ ππνπξγηθέο απνθάζεηο δελ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄).
2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη πξνθεηκέλνπ πεξί
Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κε βάζε ην κέγεζνο, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο εθηφο ηνπ θαλνληθνχ
σξαξίνπ εξγαζίαο θαη εθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε θαη κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε θαηά κήλα ή θαηά ζπλεδξίαζε
κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαζ` χιελ αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ.
Η απνδεκίσζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη θαηά κήλα, κεγαιχηεξε απφ ηεηξαθφζηα
(400) επξψ γηα ηνλ πξφεδξν θαη ηξηαθφζηα (300) επξψ γηα ηα κέιε θαη ηνπο
γξακκαηείο. ηνπο εηζεγεηέο πνπ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο,
θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
απφ ην πνζφ ησλ είθνζη (20) επξψ θαη γηα κέρξη πελήληα (50) ζπλεδξηάζεηο ην έηνο.
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Η αλσηέξσ κεληαία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζε
ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο ην κήλα. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε
ιηγφηεξεο ζπλεδξηάζεηο ε απνδεκίσζε πεξηθφπηεηαη αλάινγα.
3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη
ηνπ θαζ` χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, λα θαζνξηζζεί απνδεκίσζε αλά ψξα, έιεγρν ή
αμηνινγνχκελν πξφγξακκα θ.ιπ., αλάινγα κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνθχπηνπζεο
αλάγθεο. Σν ζπλνιηθφ κεληαίν πνζφ ηεο αλσηέξσ απνδεκίσζεο απαγνξεχεηαη λα
ππεξβαίλεη ην φξην ηεο θαηά κήλα απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
γηα ηα κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.
4. Σν ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ κεληαίσλ ακνηβψλ ή απνιαβψλ ησλ ιεηηνπξγψλ,
ππαιιήισλ θαη κηζζσηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ζπκκεηνρή ζε κφληκα ή πξνζσξηλά
ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην είθνζη πέληε
ηνηο εθαηφ (25%) ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαινγίαο ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο. Οη
πάζεο θχζεσο ακνηβέο ππνινγίδνληαη θαηά ην κήλα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
αληίζηνηρεο εξγαζίαο.
5. Δηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απνδεδεηγκέλα
ζπκκεηέρνπλ θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη ππνζηήξημε ησλ
γεληθψλ θαη εηδηθψλ εμεηάζεσλ ή άιιεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο, θαζψο θαη ζηηο εμεηάζεηο
ηδησηηθψλ, Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Δ.ΠΑ.Λ.) θαη Δπαγγεικαηηθψλ
ρνιψλ (Δ.ΠΑΚ.) θαη ζηηο αλαβαζκνινγήζεηο γξαπηψλ δνθηκίσλ καζεηψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ, κε
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.
6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εκπίπηνπλ θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α).
Άξζξν 19
Δπέθηαζε δηαηάμεωλ
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθαηνζχλεο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
επεθηείλνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη θαη ζε δηθεγφξνπο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.
Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη αλάινγα νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη
ΟΣΑ .
Οη απνθάζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ηνπ λφκνπ θαη ηζρχνπλ απφ ηελ
εκεξνκελία απηή.
Άξζξν 20
Πεξηθνπή απνδνρώλ
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνρήο ησλ ππαιιήισλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, πιελ ηεο
απεξγίαο, ν κήλαο ινγίδεηαη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο.
ε πεξίπησζε απεξγίαο ν κήλαο ινγίδεηαη γηα είθνζη πέληε (25) εκέξεο.
Σα πνζά απφ νπνηαδήπνηε πεξηθνπή απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ, ιεηηνπξγψλ θαη
ελζηφισλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
απνδίδνληαη ζηνπο νηθείνπο πξνυπνινγηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο εθηακηεχηεθαλ.
Άξζξν 21
Σξίκελεο απνδνρέο – Απνδνρέο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηκήλσλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Ο.Σ.Α. θαη ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ. ιακβάλνληαη ππφςε ν βαζηθφο κηζζφο θαη ε
νηθνγελεηαθή παξνρή.
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Άξζξν 22
Απνδνρέο ππαιιήιωλ πνπ απνζπώληαη ή κεηαθηλνύληαη
Οη ππάιιεινη πνπ απνζπψληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο ζε άιιε
Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ιακβάλνπλ ηηο κεληαίεο
απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζήο ηνπο,
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Λνηπέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 23
πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλωλ ηεο δηνίθεζεο
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε,
παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε
ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε
ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά
απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην
λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ
ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί
λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο
δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.
Άξζξν 24
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α΄), κεηά ηε ιέμε
απνιαβέο πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή ζχληαμε ή ρνξεγία».
2. Η πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 2Γ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2685/1999 (ΦΔΚ 35 Α΄)
θαηαξγείηαη.
3.Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α),
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ξεηά ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ.
4. Σν ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40
Α΄), φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3871/2010
(ΦΔΚ 141 Α΄), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο :
«Δηδηθά γηα έθηαθηεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη, εθφζνλ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ,
πνπ αζθεί ηα ζπγθεθξηκέλα ππεξεζηαθά θαζήθνληα, δελ επαξθεί, επηηξέπεηαη ε
ππέξβαζε ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην, κε θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ.
ηελ απφθαζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ππεξεζηαθά
θαζήθνληα ζηα νπνία αθνξά ε ππέξβαζε θαζψο θαη ν αξηζκφο εκεξψλ απηήο, ν
νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα (40) εκέξεο.».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 25
Καηάηαμε θαη πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ππεξεηνύληνο
πξνζωπηθνύ
1. Οη ππάιιεινη, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο,
θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ, κε βάζε
ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο σο εμήο:
α) νη ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ:
αα) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ηξία (3) έηε, ζην
Βαζκφ Σ ,
ββ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ελλέα (9) έηε, ζην
Βαζκφ Δ,
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γγ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη δεθαπέληε (15), ζην
Βαζκφ Γ,
δδ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη είθνζη ηξία (23) έηε
γηα ηελ ΠΔ θαηεγνξία θαη είθνζη πέληε (25) έηε γηα ηελ ΣΔ θαηεγνξία , ζην Βαζκφ Γ,
εε) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ είθνζη
ηξία (23) έηε γηα ηελ ΠΔ θαηεγνξία θαη είθνζη πέληε (25) έηε γηα ηελ ΣΔ θαηεγνξία,
ζην Βαζκφ Β.
β) νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ:
αα) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ηξία (3) έηε, ζην
Βαζκφ Σ ,
ββ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη έληεθα (11) έηε, ζην
Βαζκφ Δ,
γγ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη δέθα ελλέα (19), ζην
Βαζκφ Γ,
δδ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη είθνζη ελλέα (29) έηε,
ζην Βαζκφ Γ,
εε) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ είθνζη
ελλέα (29) έηε, ζην Βαζκφ Β.
γ) νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ:
αα) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη ηξία (3) έηε, ζην
Βαζκφ Σ ,
ββ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη δέθα πέληε (15) έηε,
ζην Βαζκφ Δ,
γγ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέρξη είθνζη επηά (27), ζην
Βαζκφ Γ,
δδ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο πεξηζζφηεξν απφ είθνζη
επηά (27) έηε, ζην Βαζκφ Γ,
Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αθαηξνχληαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ ηειηθή
θαηάηαμε έμη (6) έηε. Γηα ηνπο θαηφρνπο αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ αθαηξνχληαη δχν (2) έηε. ε θάζε πεξίπησζε ε
θαηάηαμε δελ κπνξεί λα γίλεη ζε βαζκφ ρακειφηεξν ηνπ εηζαγσγηθνχ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Οη ππάιιεινη πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ αζθνχλ θαζήθνληα
πξντζηακέλνπ επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαηφπηλ επηινγήο απφ ην αξκφδην
φξγαλν θαη έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαηάζζνληαη ζην
Βαζκφ Α.
2.Γηα ηελ σο άλσ θαηάηαμε, δελ ππνινγίδεηαη:
- ν ρξφλνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο,
- ν ρξφλνο ηεο αξγίαο πνπ επήιζε είηε εμαηηίαο πνηληθήο δίσμεο πνπ θαηέιεμε ζε
νπνηαδήπνηε θαηαδίθε είηε εμαηηίαο πεηζαξρηθήο δίσμεο πνπ θαηέιεμε ζε πεηζαξρηθή
πνηλή ηνπιάρηζηνλ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηξηψλ (3) κελψλ,
- ν ρξφλνο ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηα θαζήθνληα,
- ν ρξφλνο ηεο πξνζσξηλήο παχζεο,
- ν ρξφλνο ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ δελ απνηειεί ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο
ππεξεζίαο,
- ν ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ,
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- ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζηεξήζεθε ν ππάιιεινο ην δηθαίσκα γηα
πξναγσγή,
- ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην κηζφ ηνπ απαηηνχκελνπ πξνο πξναγσγή ρξφλνπ, ζε
πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηνπ ππνβηβαζκνχ.
3. Γηα ηελ θαηάηαμε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην
ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο δελ ππνινγίδεηαη ην κηζφ ηνπ
πέξαλ ηεο δεθαεηίαο ρξφλνπ, πνπ δηαλχζεθε κε ηππηθφ πξνζφλ θαηψηεξεο
θαηεγνξίαο.
4. Τπάιιεινη, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε θαηεγνξία αλψηεξε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ
πνπ θαηέρνπλ, θαηαηάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ, θαηά
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε πξνζζήθε
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμή ηνπο, ηξία (3) έηε.
5. Οη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη κε
βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κέρξη ηελ
επηινγή λέσλ πξντζηακέλσλ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
6. Μέρξη ηελ ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, νη θξίζεηο γηα πξναγσγή ησλ ππαιιήισλ, θαζψο
θαη γηα κνληκνπνίεζε ησλ δφθηκσλ ππαιιήισλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, ηα
θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε
δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα ηηο σο άλσ
πξναγσγέο ή κνληκνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ πνζνζηψζεηο.
7. Μέρξη ηε ζέζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο επηινγήο πξντζηακέλσλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο
λφκνπ κε εμαίξεζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.
Οη ππάιιεινη πνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3528/2007,
φπσο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο,
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ
απηψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ,
αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. ε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ
θαηαηάζζνληαη σο εμήο: α) ζην βαζκφ Γ’ εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο
πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο , β) ζην βαζκφ Β, εθφζνλ
επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη γ) ζην βαζκφ Α,
εθφζνλ επηιεγνχλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο.
Άξζξν 26
Καηάηαμε ζε Μηζζνινγηθά Κιηκάθηα ηνπ Τπεξεηνύληνο Πξνζωπηθνύ
1. Οη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο λένπο βαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ βαζκνχ απηνχ, ελψ φζνη
εμ απηψλ έρνπλ πιενλάδνληα ρξφλν ζηνλ ίδην βαζκφ εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα ηνπ βαζκνχ απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ παξφληνο. Μεηά ηελ αλσηέξσ κηζζνινγηθή έληαμε, ε κηζζνινγηθή εμέιημε
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ρσξίο λα πξνζκεηξάηαη ηπρφλ
πιενλάδσλ ρξφλνο.
2. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ πξνθχπηνπλ
ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ έπαηξλαλ νη δηθαηνχρνη ηνπο
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θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε
πξνθαινχκελε αχμεζε θαηαβάιιεηαη σο εμήο:
α) Δθφζνλ ε κεληαία αχμεζε είλαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα (50) επξψ, απηή
θαηαβάιιεηαη άκεζα κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ.
β) Δθφζνλ ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ πελήληα (50) επξψ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ εθαηφ (100) επξψ, ε αχμεζε θαηαβάιιεηαη ηζφπνζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν
εηψλ.
γ) Δθφζνλ ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ εθαηφ (100) επξψ, θαηαβάιιεηαη ηζφπνζα
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ.
3. Η θαηαβνιή απνδνρψλ ζε ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο. Σ .Α.,
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κε βάζε δηαηάμεηο άιισλ
θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηηο νπνίεο δελ αλήθνπλ νξγαληθά, δελ
επηηξέπεηαη
4. Σα ζέκαηα ηνπ λφκνπ απηνχ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Άξζξν 27
Λνηπέο Παξνρέο, Δπηδόκαηα, Ακνηβέο θαη Απνδεκηώζεηο
Πέξαλ ησλ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, φια ηα ινηπά επηδφκαηα,
ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ, κε νπνηαδήπνηε
νλνκαζία θαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ
θίλεζεο, πνπ θαηαβάιιεηαη σο επίδνκα ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ,
θαηαξγνχληαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ. ηα σο άλσ θαηαξγνχκελα επηδφκαηα, ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
20 ηνπ λ. 2606/1998 (ΦΔΚ 89 Α) θαη ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.
2266/1994 (ΦΔΚ 218 Α΄).
Άξζξν 28
Ακνηβέο πξνζωπηθνύ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ
αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α.
ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε
Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α., θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ζθνπνχ, επνπηείαο,
δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο, ή επηρνξεγνχληαη
ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50%
ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 (ΦΔΚ314 Α΄) φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.3899/2010 (ΦΔΚ 212 Α΄) εθαξκφδεηαη αλψηαην φξην κέζνπ θαηά θεθαιή θφζηνπο
ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ην αλψηαην φξην ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ γηα θάζε
εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ ηζνχηαη κε ην αληίζηνηρν αλψηαην φξην
πνπ νξίδεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν.
ηα αλσηέξσ φξηα δελ εκπίπηνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
ζέζεηο επζχλεο Σκεκαηάξρε, Γηεπζπληή θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε σο αλψηαηε ακνηβή ηίζεληαη νη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ππνπξγείνπ.
Σν κέζν θαηά θεθαιή θφζηνο ακνηβψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ,
ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα
1900 επξψ ην κήλα.
Οη αλσηέξσ θνξείο ππνρξενχληαη κε ην πέξαο εθάζηνπ ηξηκήλνπ θαη εληφο είθνζη
εκεξψλ λα ππνβάιινπλ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ αλαιπηηθά πνζνηηθά
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ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ
πξνθχπηεη ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ νη θνξείο ππνρξενχληαη ζε πεξηθνπέο
ην επφκελν ηξίκελν, ψζηε αθελφο λα ζπκκνξθσζνχλ ζηα επηβαιιφκελα φξηα θαη
αθεηέξνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ππέξβαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. ε
πεξίπησζε επηρνξήγεζεο ηνπ θνξέα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη εάλ
δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηα αλψηεξα, δηαθφπηεηαη
απηνδηθαίσο ε επηρνξήγεζε ηνπ.
Η έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε 01.01.2012.
Άξζξν 29
1. Όπνπ ζε δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, γίλεηαη
παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, λνείηαη σο
παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ ξπζκίδνπλ ην αληίζηνηρν ζέκα.
2. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε
αξκνδίσλ ππνπξγψλ, επηηξέπεηαη ε πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ βαζκνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. Η ηζρχο
ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ κπνξεί λα αλαηξέρεη ζηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 30
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε θαηά ην κέξνο πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ή θαηά ην κέξνο πνπ
ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δηέπνληαη απφ απηφλ.
Άξζξν 31
Έλαξμε Ιζρύνο
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη …………………… εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο γηα
ηηο νπνίεο ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
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