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Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο |

\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΝΤΙ^ΑΟΟΜ-ΝΟΜΟΣ

Άρθρο 34

Βαθμολογική κλίμακα και διάρθρωση θέσεων 
Προαγωγές

1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 
εχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 
ποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του προσωπικού που υπάγεται στις 
ιατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ 611/1977) κατατάσσονται σε πέντε 
υνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

Βαθμός Α'

Βαθμός Β'

Βαθμός Γ'

Βαθμός Δ'

Βαθμός Ε'

2. Οι θέσεις της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους 
αθμούς Ιο και 2ο. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται 
τους βαθμούς Δ'( Γ', Β' και Α' από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ'
αι ανώτερος ο Α'. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
αθμούς Ε', Δ',Γ', και Β', από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε' και 
νώτερος ο Β'.

3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ' 
αι της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε'. Για τους αποφοίτους της Εθνικής 
χολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'.

4. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ και ΥΕ είναι 
ε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού 
εν υπάρχει αρχαιότητα.

5. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: 

α) Για την κατηγορία ΥΕ:

Από το βαθμό Ε' στο βαθμό Δ' 2ετης υπηρεσία στο βαθμό Ε’, από το 
αθμό Δ' στο βαθμό Γ' ΙΟετης υπηρεσία στο βαθμό Δ' και από το βαθμό Γ' 
το βαθμό Β' ΙΟετής υπηρεσία στον βαθμό Γ1.

β) Για την κατηγορία ΔΕ:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' 2ετης υπηρεσία στο ' βαθμό Δ1, από το 
αθμό Γ' στο βαθμό Β' θετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' 
το βαθμό Α' 9ετης υπηρεσία στο βαθμό Β'.

γ) Για την κατηγορία ΤΕ:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' 2ετής υπηρεσία στο βαθμό Δ1, από το 
αθμό Γ' στο βαθμό Β' 7ετης υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' 
το βαθμό Α' 7ετης υπηρεσία στο βαθμό Β'.

δ) Για την κατηγορία ΠΕ:

Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' 2ετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το 
αθμό Γ' στο βαθμό Β’ 6ετης υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και από το βαθμό Β' 
το βαθμό Α' δετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

6. Ο χρόνος παραμονής στον εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών 
αρακτηριζεται ως δοκιμαστική υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες 
ιατάξεις.

7. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού
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ιπλώματος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος παραμονής 
το Γ' βαθμό μειώνεται κατά ένα έτος. Ομοίως για τους κατόχους 
ιδακτορικού διπλώματος ο χρόνος παραμονής στο Γ1 βαθμό μειώνεται κατά 
ύο έτη. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που 
ορηγού- νται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή 
ιπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά 
ιπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση 
ιοτιμίας.

8. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού 
υμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό εφόσον 
χουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν σύμφωνα 
ε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου αυτού και έχουν σε 
ψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις 
ξιολόγησης τους. Ειδικά για την προαγωγή στον Α' βαθμό πρέπει ο 
πάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν 
ιοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του 
υστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

9. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση 
ην κατάσταση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου αυτού, πίνακα 
ροακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα καθώς 
αι πίνακα μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται 
ι υπάλληλοι που συμπληρώνουν έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους 
ον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων 
ρχίζει την 1η Μαίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την 
μερομηνία οριστικοποίησης τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
73 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977).

10. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων 
ροάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα απά την κύρωση των πινάκων ή 
πό την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο 
πηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που 
υμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να 
ροαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του 
ικείου πίνακα προακτέων.

11. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
υβερνήσεως.

12. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία 
λφαβητική κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα κατάσταση, στην οποία 
εριλαμβόνονται όλοι οι υπάλληλοι, μαζί με στοιχεία δηλωτικά της 
λικίας, της συνολικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας κατά βαθμό, του 
ισθολογικού κλιμακίου και των τίτλων σπουδών κάθε υπαλλήλου.

13. οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους 
έσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουάριου κάθε έτους. Διόρθωση των 
τοιχείων υπαλλήλου που αναγράφονται στην κατάσταση γίνεται από την 
πηρεσία ύστερα από αίτηση του ίδιου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία 
έκα (10) ημερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την 
ίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, 
πιτρέπεται ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες
πό την πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την κοινοποίηση 
ης απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το 
πηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της 
νστασης.

14. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου Η' εφαρμόζονται αναλόγως και 
ια το αντίστοιχο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 
ατά την παράγραφο 2 του άρθρου 37 απόφαση εκδίδεται απά τον Υπουργό 
σωτερικών μετά γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
ΐργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.). Οι διατάξεις των 
αραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 149 του ν. 1188/1981 επαναφέρονται σε 
ιχύ και τροποποιούνται ως εξής:

"στην παράγραφο 1 αντί του 6ου βαθμού τίθεται ο βαθμός Β' και αντί 
ου 7ου βαθμού τίθεται ο βαθμός Δ".
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\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-NOMOI

Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο

Άρθρο 38

Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων 
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων κάθε κλάδου διαβαθμίζονται αυτοδικαίως 
νιαία σε όλους τους βαθμούς της οικείας κατηγορίας, σύμφωνα μέ τις 
αραγράφους 1-4 του άρθρου 34 του νόμου αυτού.

2. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου 
υτού, κατατάσσονται αυτοδίκαια στους βαθμούς της κατηγορίας που 
πηρετούν, με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που 
χουν διανύσει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1-7 τον άρθρου 34 του νόμου 
υτού. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό 
ατάταξης. Για την κατάταξη και τον καθοριαμό του χρόνου, που σύμφωνα
ε την παράγραφο αυτή και τις παραγράφους 3 και 4 θεωρείται ότι έχει 
ιανυθεί στο βαθμό στον οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, δεν 
πολογίζονται:

α. τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από το άρθρο 160 παρ. 1 του 
παλληλικού Κώδικα (διαθεσιμότητας, αργίας, αδικαιολόγητης αποχής από 
α καθήκοντα και προσωρινής παύσης),

β. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το 
ικαίωμα για προαγωγή,

γ. ένα έτος για κάθε φορά που ο υπάλληλος κρίθηκε ως μη προακτέος και

δ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή 
εόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.23 άρθρου 14 Ν.2266/1994 (Α 218):
"Για τους υπαλλήλους μηχανικούς των κλάδων ΠΕ πολιτικών, 

ρχιτεκτόνων, μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων της Γενικής Γραμματείας 
.ημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων 
ργων, που διορίστηκαν στον 5ο βαθμό, βάσει των ετών άσκησης του 
παγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 910/1977 (ΦΕΚ 305 
.'), ο συνολικός χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, κατά το άρθρο 
8 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προσαυξάνεται κατά πέντε (5) έτη".

3. Για την κατάταξη , σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στο 
υνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό 
ου πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν 
ατώτερης κατηγορίας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.7 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
ΑΊ07), ορίσθηκε ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του 
ν.2190/1994 έχουν εφαρμογή και στις μεταβολές που γίνονται σύμφωνα με 

ο
άρθρο 135 του ν. 1188/1981.

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών 
ροσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που 
πηρετούν και ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται ο χρόνος που απαιτείται 
την κατηγορία της οποίας έχουν το τυπικό προσόν. Για τους υπαλλήλους
ης ΔΕ κατηγορίος με κατώτερο τυπικό προσόν ως χρόνος εξέλιξής τους 
ογίζεται αυτός της ΔΕ κατηγορίας.

5. Για τις κατατάξεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
ροηγούμενων παραγράφων 2, 3 και 4, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, 
ου δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Μέχρι την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις 
ιατάξεις του άρθρου 36 καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν 
ι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι ή αναπληρωτές 
υτών, εκτός αν ο οικείος υπουργός ή το ανώτατο όργανο διοίκησης του
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ικείου ν.π.δ.δ., με απόφασή τους ορίσουν προσωρινά άλλους 
ροίσταμένους, με την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι 
ργανικών μονάδων επιπέδου τουλάχιστον τμήματος, εφόσον αυτό 
πιβάλλεται για αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι 
ροοωρινά οριζόμενοι προϊστάμενοι από τον υπουργό ή το ανώτατο όργανο 
ιοίκησης του ν.π.δ.δ. παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μετά την 
αρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε κάθε 
ερίπτωση οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος γενικοί διευθυντές 
ιατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα 
έχρι την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέων γενικών 
ιευθυντών κατά την παρ.2 του άρθρου 36 του νέμου αυτού και αποχωρούν 
ε το βαθμό του γενικού διευθυντή, εφόσον επιλέξουν την αποχώρησή τους, 
ύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2247/1994 (Α 182) ορίζει ότι: 
Η παραίτηση των γενικών διευθυντών, που υποβάλλεται σύμφωνα με το 
ελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του ν. 2190/1994 
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
εμάτων διοίκησης, γίνεται αποδεκτή αφού συμπληρώσουν την προβλεπόμενη 
πό το άρθρο 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 
041/1979) ηλικία ή συντάξιμη υπηρεσία για την έναρξη καταβολής της 
ύνταξης, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συμπληρώνονται εντός της 
ξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 255 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ.
11/1977) για την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης επί 
αραιτήσεως."

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Ιροεδρίας της Κυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, 
πιτρέπεται η προσαρμογή διατάξεων προς τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, 
φόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της μεταβολής του βαθμολογικού συστήματος 
αι τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν. Η ισχύς των 
ροεδρικών αυτών διαταγμάτων μπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος 
ου νόμου αυτού.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Ιροεδρίας της Κυβέρνησης, μετίι από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ορίζεται 
ύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των 
ημόσιων υπηρεσιών -πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και 
ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
ιστέ η αξιολόγηση να αποδίδει τις πραγματικές ικανόητες των υπαλλήλων,
ε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που 
σκούν και τη συμμετοχή τους στην αποδοτικότητα - παραγωγικότητα της 
πηρεσίας τους. Εφόσον η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν διατυπώνει έγγραφα τη γνώμη 
ης, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Προεδρίας της 
υβέρνησης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (
5) ημέρες, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της 
.Δ.Ε.Δ.Υ..

9. Μέχρι την έκδοση της κατά την παρ. 18 του άρθρου 36 κοινής 
πουργικής απόφασης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του 
αρόντος νόμου διατάξεις.

10. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, παρ. 1 και του άρθρου 
9 του ν. 2085/1992 καταργούνται και οι διατάξεις του παρόντος 
εφαλαίου Η' ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι ειδικές 
ιατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1858/1989 και των άρθρων 39 και 40 του 
.1959/1991 δεν θίγονται.
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Μέγεθος Γραμμάτων

ΧΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΝΤΡΑΟΟΜ-ΝΟΜΟΣ

Κλείσιμο

Άρθρο 35

Κατάταξη θέσεων σε κλάδους

1. Η κατάταξη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους και ειδικότητες 
αι ο καθορισμός των τυπικών προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα 
ίνονται με τις οργανικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Ιροεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
994, είναι δυνατόν να καθορίζονται οι κατά ειδικότητα κλάδου οργανικές 
έσεις κάθε υπηρεσίας, καθώς και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο, 
ιδικότητα και βαθμό.

»://lawdb.intrasoftnet.com/cgi-bin/cgnomos?uid=13249&sid—71779&ί8-0&ίε-0&ασί-1 22/1/21



όον Δίκαιο Page 1 (

190/1994 / Α-28 +Προσλήψεις-ΕπαναπροσΑήψεις-Απολύσεις-Υπαλληλικά- Δημ.Διοίκηση 

Μέγεθος Γραμμάτων ~ | Κλείσιμο |

\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-NOMOI

Άρθρο 32 

Ειδικά θέματα

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2080/1992 (ΦΕΚ 153 
,') καταργούνται. Υπάλληλοι δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και
οιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου υπαγομένων στην καταργούμενη 
ιάταξη, οι οποίοι υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών ή ελλήνων βουλευτών 
ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 10.10.1993 θεωρούνται νομίμως 
ιατεθέντες.

2. Επιτρέπεται εφεξής η διάθεση υπαλλήλων των υπηρεσιών και νομικών 
ροσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου στα γραφεία 
ουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με 
ις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 ( ΦΕΚ 33 Α') και των άρθρων
και 3 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α), άπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 

9 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α'). Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του ν.
878/1990 και στο άρθρο 2 του ν. 1895/1990 αριθμός υπαλλήλων, που 
ιατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών και 
λλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τρεις από 
ους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού 
ίρύματος.

3. Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται κατά την 
ροηγούμενη παράγραφο από Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπορία στο 
πουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για διάθεσή τους στα γραφεία των 
ουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί 
α υπερβαίνει τον έναν ( 1 ) υπάλληλο για κάθε βουλευτή από καθεμία εκ
ων ανωτέρω επιχειρήσεων και οργανισμού, επιφυλασσομένου του ορίου 2% 
ης διάταξης της παρ. 2 της Π.Υ.Σ. 19/8-2-90, που κυρώθηκε με το άρθρο 
του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α'/20.3.90).

4. Εφεξής η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ια διάθεσή τους σε βουλευτές και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
οινοβουλίου γίνεται με απόφαση μόνο του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, μετά εξακρίβωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

5. Το άρθρο 91 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ) καταργείται. Το δικαίωμα 
υνεργατών βουλευτών για διορισμό εξακολουθεί να ισχύει, υπό τις 
ρουποθέσεις του καταργούμενου άρθρου 91, για συνεργάτες βουλευτών, οι 
ποιοι είχαν προσληφθεί, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της 
ουλής 4775/19.11.1982, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η κατά το 
αταργούμενο άρθρο 91 διετία μπορεί να συμπληρώνεται αθροιστικά με 
πηρεσία σε δύο βουλευτές.

6. Πίνακες προακτέων έτους 1993 αναπέμπονται στο οικείο υπηρεσιακό 
υμβούλιο, κατά το άρθρο 173 του Υπαλληλικού Κώδικα, προς επανεξέταση, 
φόσον περιλαμβάνονται σε αυτούς υπάλληλοι, οι οποίοι κρίθηκαν 
υσμενώς, ως προκύπτει από τη σχετική αιτιολογία, εξαιτίας της διάθεσης 
ους στα γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
οινοβουλίου ή στα γραφεία των κομμάτων στη Βουλή ή της απόσπασης τους 
ε πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών ή γενικών 
ραμματέων. Αν μετά την επανεξέταση αναμορφωθούν οι πίνακες προακτέων
αι ανακύπτει δικαίωμα προαγωγής των υπαγόμενων στην παρούσα παράγραφο 
παλλήλων και έχουν ήδη προαχθεί επόμενοι στη σειρά του αναμορφωμένου 
ίνακα προακτέων, προάγονται και οι ανωτέρω αναδρομικώς από την 
μερομηνία που έπρεπε να προαχθούν και αν δεν υπάρχει κενή θέση του 
αθμού τους συνιστάται προσωποπαγής θέση με την απόφαση προαγωγής τους, 
ΐι προαγόμενοι σε προσωποπαγή θέση καταλαμβάνουν την πρώτη θέση του 
αθμού τους που θα κενωθεί και καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής 
έση.

7. Εκθέσεις αξιολόγησης έτους 1992 των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων 
ου Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., που συντάχθηκαν σύμφωνα με το π.δ.
18/1992 (ΦΕΚ 161 Α'), οι οποίες διαλαμβάνουν βαθμολογία 9 ή 10, χωρίς 
ιδική αιτιολογία, βάσει πραγματικών στοιχείων, όπως προβλέπεται από το
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ρθρο 8 (παρ. 8 και 9) του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, 
πανεξετάζονται από τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης του άρθρου 54 
αρ. 4 του ν. 1943/1991. Αν από την επανεξέταση αυτή προκύψει 
ιαφοροποίηση της βαθμολογίας, κατ' εφαρμογή των παρ. 5 και 6 του 
ρθρου 13 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος, οι οικείοι πίνακες 
ροακτέων, όπου έχουν καταρτισθεί, αναπέμπονται στο υπηρεσιακό 
υμβούλιο για αναμόρφωση και ανακαλούνται τυχόν προαγωγές υπαλλήλων, οι 
ποιοι, μετά την αναμόρφωση των πινάκων προακτέων, δεν δικαιούνται 
ροαγωγή.

8. Η απαγόρευση της τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων στα μεγάλα 
στικά κέντρα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2085/1992, ισχύει
όνο για αριθμό θέσεων του οικείου κλάδου ίσο με τον αριθμό των 
παλλήλων του ίδιου κλάδου, των οποίων η αίτηση μετάθεσης σε αυτά 
υγκεντρώνει τις προϋποθέσεις αποδοχής της.

9. Για τις προαγωγές των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., που 
πάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, λαμβάνονται εφεξής υπόψη οι εκθέσεις 
υσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας.

10. Ειδικώς για το έτος 1993, οι κανονικές άδειες των υπαλλήλων, που 
πάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, επιτρέπεται να χορηγηθούν μέχρι και 
ο τέλος Μαρτίου 1994. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται και η 
ορήγηση υπολοίπων κανονικών αδειών έτους 1991, εφόσον οι υπάλληλοι δεν 
πιθυμούν τη λήψη της αποζημίωσης που δικαιούνται. Οι διατάξεις της 
αραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των ο.τ.α. που 
πάγονται στο πρώτο μέρος και στο κεφάλαιο Α' του δεύτερου μέρους του 
ώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.1188/1981, φΕΚ 204 Α1).

11. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 
7 Α') για μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, όταν το τυπικό 
ροσόν της ανώτερης κατηγορίας το οποίο κατέχουν δεν προβλέπεται ή δεν 
ντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας τους, εφαρμόζονται και για
ους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους 
ου Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στις διατάξεις του 
παλληλικού Κώδικα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη 
πό τη δημοσίευση του παρόντος.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.1 του άρθρου 63 του Ν.2218/1994 (Α 90) ορίζει 
ότι:

Οι διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 ισχύουν και για 
ο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τρίμηνη προθεσμία 
ία την υποβολή της σχετικής αίτησης αρχίζει από τη δημοσίευση του 
αρόντος."

12. Η δημοσίευση του οριστικού πίνακα εισαγομένων στην Εθνική Σχολή 
,ημόσιας Διοίκησης με τον Η1 εισαγωγικό διαγωνισμό, η οποία έγινε την 
1η Μαίου )1993 (ΦΕΚ 13/21.5.1993 τ. Παράρτημα), ισχύει από 3 Μαίου 
993, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

13. Το άρθρο 27 του ν. 2085/1992 (ΨΕΚ 170 Α'), για παραμονή υπαλλήλων 
την υπηρεσία πέρα της 35ετίας, καταργείται. Υπάλληλοι, που παραμένουν 
άσει της καταργούμενης διατάξεως, αποχωρούν από την υπηρεσία 
υτοδικαίως την επόμενη της δημοσίευσης του παρόντος. Οι σχετικές 
ιαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται εντός μηνάς απά την ανωτέρω 
μερομηνία. Κατ' εξαίρεση οι υπάλληλοι της Βουλής αποχωρούν την επόμενη 
ης ανάκλησης, υπό του Προέδρου της, της απόφασης παραμονής τους.

14. ***Η παρ.14 καταργήθηκε με το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου
2 του Ν.2247/1994 (Α 182)

15. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2085/1992 καταργούνται. Μέχρι 
ην έναρξη της ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 14 
πανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ.
11/1977) και του άρθρου 10 του ν. 1586/1986, που καταργήθηκαν με την 
αρ. 03 του άρθρου 8 του ν. 2085/1992. Οι επανερχόμενες σε ισχύ 
ιατάξεις παύουν να ισχύουν από 1.8.1994.

16. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 
914/1990 (ΦΕΚ 178 Α1) καταργούνται.

17. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2085/1992 προστίθεται 
δάφιο, που έχει ως εξής:

"Υπέρβαση του ποσοστού πέντε τοις χιλίοις (5%ο) μπορεί να γίνεται με 
ύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου φορέα".
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18. Επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του κατά το 
ρθρο 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') δημόσιου τομέα σε θέσεις 
ιοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων 
υμβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών 
ιευθυντών, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του 
ημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 του ν.
256/1982, "καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες".

***Η εντός " " φράση προστέθηκε με την παρ.2Α του άρθρου 27 του 
Ν.2668/1998 (Α 282)

ε περίπτωση αποχώρησης τους από τις παραπάνω θέσεις, 
πανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό 
ους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, θεωρούνται ότι 
ατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους που συνιστάται 
υτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως όταν αποχωρήσουν από την 
πηρεσία. Η υπηρεσία στις θέσεις της παρούσας παραγράφου λογίζεται ως 
ραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί 
ου διορίζονται στις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
αμβάνουν μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής. Οι αποδοχές της θέσης που 
ατείχαν πριν από το διορισμό τους διακόπτονται αυτοδικαίως, 
σφαλίζονται υποχρεωτικά στα ταμεία που ασφαλίζονταν πριν το διορισμό 
ους στη νέα θέση και καταβάλλουν τα ποσά που κατέθεσαν τον τελευταίο 
ήνα πριν το διορισμό τους προσαυξανόμενα κάθε φορά με τις νόμιμα 
αθοριζόμενες ποσοστιαίες αυξήσεις αυτών των ασφαλίστρων. Οι διατάξεις 
ης παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναδρομικά και για όσους 
ιορίσθηκαν στις θέσεις αυτές μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1993. Οι 
ιατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για διορισμό σε 
έσεις γενικών διευθυντών ν.π.δ.δ., εφόσον δεν προβλέπεται η εκ της 
:ραρχίας κάλυψή τους.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.2 άρθρ.7 Ν.2747/1999 ΦΕΚ Α 
226/27.10.1999:

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3α του άρθρου 6 του ν.
703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα που διορίζονται με 
ις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994. Στους 
ιοριζόμενους στις θέσεις που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, 
ις εργοδότης θεωρείται ο φορέας στον οποίο υπηρετούσαν πριν το διορισμό 
ους σε αυτές".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 
(Α ' 297) ορίσθηκε ότι:

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για 
ους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου που διορίζονται σε θέσεις του δημόσιου 
ομέα του άρθρου 1 του IN. 1256/1982, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
8 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α1). Οι διατάξεις της παραγράφου 
υτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2190/1994."

19. Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 1943/1991 προστίθεται εδάφιο ως
ξής:

"Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με 
πόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
ίιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια 
ντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
ριοθετείτο στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α').

20. Επιτρέπεται η διάθεση υπαλλήλων και δικηγόρων, που απασχολούνται 
ε πάγια αντιμισθία, του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
υτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 
ΦΕΚ 101 Α'/1990), στα ερευνητικά πανεπιστημιακό ινστιτούτα. Η διάθεση 
ου προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
υβέρνησης και του οικείου υπουργού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
ιοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου, υπό 
ην προϋπόθεση ότι η απόσπαση δεν γεννά ανάγκη πλήρωσης της θέσης του 
ποσπώμενου με διορισμό ή πρόσληψη. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων ή 
ικηγόρων στην υπηρεσία στην οποία αποσπώνται ή διατίθενται λογίζεται
ια όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.

21. Προσωπικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.),
ου απολύθηκε από 1.12.1989 έως 31.10.1993, μπορεί να επαναπροσληφθεί 
ε αίτηση του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 25 παρ.
3 εδάφια α έως δ1 του νόμου αυτού. Οι σχετικές αιτήσεις κρίνονται κατά 
η διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 4 επ..
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Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία μπορούν να προσληφθούν με 
ύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου όσοι προσέφεραν δημοσιογραφικές ή 
λλες συναφείς με την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπηρεσίες 
την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με σύμβαση μίσθωσης 
ργου, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές ανάγκες της 
ταιρίας.

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα παράγραφο ισχύει η διάταξη της 
αραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

22. Η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Ιροεδρίας της Κυβέρνησης, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., το 
θηναίκά Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
πορούν για την κάλυψη ειδικών αναγκών τους να συνάπτουν συμβάσεις για 
ην εκτέλεση έργου δημοσιογραφικού, μεταφραστικού ή άλλου συναφούς, 
υμβάσεις της παρούσας παραγράφου, εφόσον υποκρύπτουν σύμβαση εργασίας, 
ίναι άκυρες και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 16 του 
αρόντος νόμου.
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