
Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4354/2015
Πεδίο εφαρμογής

 . Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί 1
δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: 
α) των φορέων της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), 
β) των Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών (Α.∆.Α.), της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), 
δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, 
ε) των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), 
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) που ανήκουν στο 
κράτος, ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 
δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της 
πλειοψηφίας της ∆ιοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των 
Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας, 
ζ) των ∆ημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (∆.Ε.Κ.
Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του 
Ν. 3429/2005 (Α΄314), 
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των 
Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, 
ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, 
ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 
Κανονισμό της, 
ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων 
∆ιοικητικών Αρχών (Α.∆.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, 
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων ∆ήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) και 
Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήμων (Π.Ε.∆.) της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων 
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε), 
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, 
ιε) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του 
άρθρου 63 του Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και 
κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, 
ιστ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και 
οι επιστημονικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, 
των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των 
Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των 
Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, καθώς και των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, 

Αντιπροέδρων ή ∆ιευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που 



Αντιπροέδρων ή ∆ιευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, 
ιζ) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.
Ι., μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και 
ιη) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής 
έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4484/2017 με ισχύ την 01/08/2017

 ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:2.

α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΑ.ΚΕ.Θ.
Ε.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,

β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.∆. με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 28,

γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του 
Μέρους Β’ του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς 
και οι εν γένει αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 15 και 28,

δ) οι ∆ημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Ανώνυμες Εταιρείες (∆.Ε.Κ.Ο.), που 
υπάγονται, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,

ε) το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,

στ) το προσωπικό, που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
(Ι.∆.Ο.Χ.) σε έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους και τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν τα 
ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), οι Ε.Λ.Κ.Ε., των Α.Ε.Ι. του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 (Α’ 
114) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α’ 159), με την επιφύλαξη του 
άρθρου 28,

ζ) η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
Επενδύσεων Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4608/2019 (Α’ 
66)».

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 181 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021


