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Αναρτητζα ςτο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ
& ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΕΕΩΝ
Σαχ. Διεφθυνςη:
Σαχ. Κώδικασ:
Πληροφορίεσ:
Σηλζφωνα:
Fax:

Βας. οφίασ 15
106 74 Ακινα
Δ. Πολυκράτθσ,
Αντ. Γρατςία, Μ. Καππάτου
213-1313-120, 129, 147
213-1313-117

E – mail:

doa@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ.:
ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732

Προσ:
1) Τπουργεία
α) Δ/νςεισ Διοικθτικοφ ι Προςωπικοφ
β) Δ/νςεισ ι Σμιματα Εποπτείασ
Νομικϊν Προςϊπων (με τθν παράκλθςθ
να κοινοποιιςουν το παρόν ςτα
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεφουν)
2) Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ (Δ/νςεισ
Διοικθτικοφ ι Προςωπικοφ, με τθν
παράκλθςθ να κοινοποιιςουν το παρόν
ςτα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεφουν)
3) Δ/νςη Οργάνωςησ και Λειτουργίασ
ΟΣΑ του Τπουργείου Εςωτερικών
(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςει το
παρόν ςτουσ ΟΣΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ)
4) Ανεξάρτητεσ Αρχζσ
Κοιν:
1) Τπουργοφσ, Αναπλθρωτζσ Τπουργοφσ
και Τφυπουργοφσ
2) Γενικοφσ και Ειδικοφσ Γραμματείσ
Τπουργείων
3) Γενικοφσ Γραμματείσ Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων
(αποςτολή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο)

Θζμα: Κατάργηςη κενών οργανικών θζςεων πολιτικοφ προςωπικοφ με ςχζςη εργαςίασ
δημοςίου δικαίου.

Κατϋ εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, προτεραιότθτα τθσ οποίασ αποτελεί θ
υλοποίθςθ μίασ μεταρρυκμιςτικισ και εκςυγχρονιςτικισ τομισ ςτο ςφςτθμα τθσ
οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Κράτουσ και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ψθφίςτθκε πρόςφατα
ο N. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυθμίςεισ, ενιαίο μιςθολόγιο - βαθμολόγιο, εργαςιακή
εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογήσ του μεςοπρόθεςμου πλαιςίου δημοςιονομικήσ
ςτρατηγικήσ 2012-2015», (Φ.Ε.Κ. 226 Αϋ), με τον οποίο, μεταξφ άλλων, τίκεται ζνα πλαίςιο
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ευρφτερθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμόςιου
τομζα.
το πλαίςιο αυτό, ςτισ διατάξεισ του άρκρου 33 παρ. 1 περ. α του ανωτζρω νόμου
προβλζπεται θ κατάργθςθ των κενϊν οργανικϊν κζςεων των πολιτικϊν δθμοςίων
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου:
1) των Τπουργείων (τθσ κεντρικισ τουσ υπθρεςίασ και των αποκεντρωμζνων μονάδων
τουσ), των υπαγόμενων ςε αυτά αυτοτελϊν υπθρεςιϊν (Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν),
κακϊσ και των εποπτευόμενων από αυτά νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου,
2) των Ανεξάρτθτων Αρχϊν,
3) των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και
4) των Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ, περιλαμβανομζνων και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου
δικαίου εποπτείασ τουσ.
Από τθν παραπάνω περί κατάργθςθσ ρφκμιςθ εξαιροφνται οι κενζσ οργανικζσ
κζςεισ:
α) για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου (27-102011) ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΠΤ 33/2006 (Αϋ280),
όπωσ ιςχφει.
β) για τθν πλιρωςθ των οποίων ζχει εκδοκεί, μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου,
πράξθ προκιρυξθσ διοριςμοφ.
γ) του νοςθλευτικοφ και παραϊατρικοφ προςωπικοφ των δθμοςίων νοςθλευτικϊν
ιδρυμάτων. Διευκρινίηεται ότι ωσ νοςθλευτικά ιδρφματα νοοφνται όλα τα δθμόςια
νοςοκομεία τθσ χϊρασ, κακϊσ και οι αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ αυτϊν (κζντρα υγείασ,
περιφερειακά ιατρεία κ.ά.).
δ) του κλάδου των ιατρϊν του Ε..Τ., των φορζων κοινωνικισ πρόνοιασ και του Ε.Κ.Α.Β.
θμειϊνεται ότι, ωσ φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ ορίηονται αυτοί τθσ παρ. 2 του άρκρου 1
του Ν. 3106/2003, όπωσ ιςχφει.
ε) του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ ανϊτατθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ που περιλαμβάνει
τον Πανεπιςτθμιακό και Σεχνολογικό τομζα και
ςτ) του διπλωματικοφ κλάδου και των εξομοιοφμενων με αυτόν βακμολογικά κλάδων του
Τπουργείου Εξωτερικϊν, κακϊσ και τθσ Ε.Τ.Π. και του καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ τθσ
Ορχιςτρασ Λυρικισ κθνισ, τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Ακθνϊν και τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ
Θεςςαλονίκθσ.
Ειδικότερα, ςτισ παραπάνω διατάξεισ ορίηεται ότι, εάν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ
μόνιμου προςωπικοφ δεν υπερβαίνουν ανά κατθγορία και κλάδο το 60% των κζςεων που
προβλζπονται από τον οικείο οργανιςμό, τότε οι κζςεισ αυτζσ καταργοφνται αυτοδικαίωσ
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου. Περί τθσ αυτοδίκαιθσ αυτισ κατάργθςθσ εκδίδεται
άμεςα και το αργότερο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν δθμοςίευςθ του νόμου ςχετικι
διαπιςτωτικι πράξθ του οικείου, κατά περίπτωςθ, οργάνου διοίκθςθσ (Τπουργόσ, Γενικόσ
Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Περιφερειάρχθσ, Διμαρχοσ, Διοικθτισ ι Πρόεδροσ
Ν.Π.Δ.Δ., αντίςτοιχα), που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτθν οποία
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κα περιλαμβάνονται, ανά κατθγορία και κλάδο, τόςο οι αυτοδίκαια καταργοφμενεσ κζςεισ,
όςο και οι τυχόν κενζσ κζςεισ που απομζνουν, ςυνεπεία των προαναφερκζντων εξαιρζςεων
α και β (βλ. Τπόδειγμα Διαπιςτωτικισ Πράξθσ – Πίνακασ Α).
Όςον αφορά, ειδικότερα, ςτα Τπουργεία, θ ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ κα πρζπει
να είναι ςυγκεντρωτικι και να καλφπτει το ςφνολο τθσ υφιςτάμενθσ οργανωτικισ
διάρκρωςθσ αυτοφ. το περιεχόμενο δθλαδι τθσ πράξθσ κα γίνεται αναφορά ςτισ
καταργοφμενεσ κζςεισ προςωπικοφ, τόςο τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ και των
αποκεντρωμζνων μονάδων του, όςο και των λοιπϊν υπαγόμενων ςε αυτό αυτοτελϊν
υπθρεςιϊν (Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν).
τθν περίπτωςθ όμωσ που οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ υπερβαίνουν, ανά κατθγορία
και κλάδο το 60 % των κζςεων που προβλζπονται από τον οικείο οργανιςμό, ο αρικμόσ των
κζςεων που καταργείται ανά κατθγορία και κλάδο, ορίηεται με κοινι απόφαςθ του
Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του κατά
περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ, που εκδίδεται εντόσ δφο μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
νόμου (βλ. Τπόδειγμα Διαπιςτωτικισ Πράξθσ – Πίνακασ Β).
Παράδειγμα: ςε περίπτωςθ που ςε ζναν φορζα ο κλάδοσ π.χ. ΠΕ Διοικθτικοφ
διακζτει 50 οργανικζσ κζςεισ εκ των οποίων κενζσ είναι οι 31 (ποςοςτό άνω του 60%), τότε
υφίςταται υποχρζωςθ ζκδοςθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του οικείου Τπουργοφ και
του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτθν οποία
κα προςδιορίηονται κατά αρικμό οι οργανικζσ κζςεισ του εν λόγω κλάδου που
καταργοφνται, με ειδικι και εμπεριςτατωμζνθ αιτιολόγθςθ για τθ τυχόν διατιρθςθ κενϊν
κζςεων ςτο κλάδο αυτόν. Εξυπακοφεται ότι για όςουσ κλάδουσ προςωπικοφ, οι κενζσ
οργανικζσ τουσ κζςεισ δεν υπερβαίνουν το 60% ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ οργανικζσ,
θ παραπάνω διαπιςτωτικι πράξθ κατάργθςισ τουσ πρζπει να εκδίδεται ανεξάρτθτα από τθ
διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ παραπάνω ΚΤΑ.
Διευκρινίηεται ότι, θ αναλογία των κενϊν οργανικϊν κζςεων ςε ςχζςθ με τισ
προβλεπόμενεσ κζςεισ προςωπικοφ, επί τθσ οποίασ υπολογίηεται το ποςοςτό του 60%,
μετράτε ςφμφωνα με τα ιςχφοντα κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου και δεν μεταβάλλεται εάν
ςτθ ςυνζχεια λάβει χϊρα και κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ λόγω αυτοδίκαιθσ
απόλυςθσ ι κζςθσ ςε προςυνταξιοδοτικι διακεςιμότθτα των υπαλλιλων που τισ κατζχουν.
Όςον αφορά ειδικότερα, ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ), για τα οποία το
Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ είναι αρμόδιο για
τθν οργάνωςθ, τθν εποπτεία, τθν παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ τουσ,
οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ κατθγοριϊν ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ του κλάδου
Διεκπεραίωςθσ Τποκζςεων Πολιτϊν, οι οποίεσ είχαν ςυςτακεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των
διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 24 του Ν. 3200/2003 για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των
Κ.Ε.Π, καταργοφνται με τθν επιφφλαξθ του προτελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1α του
άρκρου 33 του Ν. 4024/2011.
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Δθλαδι, αν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ των κατθγοριϊν ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ του κλάδου
Διεκπεραίωςθσ Τποκζςεων Πολιτϊν υπερβαίνουν, επί του ςυνόλου των ςυςτθμζνων
κζςεων του κλάδου αυτοφ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ, όλων των ΚΕΠ του οικείου Διμου,
το 60% των κζςεων που προβλζπονται ςτισ ανωτζρω κοινζσ αποφάςεισ, ο αρικμόσ των
κζςεων που καταργείται κατά κατθγορία, ανά Διμο, κα οριςτεί με κοινι απόφαςθ του
Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του Τπουργοφ
Οικονομικϊν, θ οποία κα εκδοκεί εντόσ δφο μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου
αυτοφ.
Σζλοσ, δεδομζνθσ τθσ μεταβολισ που οι παραπάνω διατάξεισ του εν λόγω νόμου
επιφζρουν ςτο ςυνολικό αρικμό των κζςεων προςωπικοφ που ςτελεχϊνει το Δθμόςιο, τουσ
Ο.Σ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., ςθμειϊνουμε ότι οι οργανιςμοί των φορζων που βρίςκονται ςτθ
διαδικαςία ζκδοςισ τουσ δεν κα πρζπει να προωκοφνται για υπογραφι ςτα αρμόδια
όργανα προτοφ προςαρμοςτοφν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 33 του νόμου αυτοφ.
Όλεσ οι διαπιςτωτικζσ πράξεισ, ςτθν ζκδοςθ των οποίων αναφζρεται θ παροφςα
εγκφκλιοσ, κα πρζπει να κοινοποιοφνται ςτο Σμιμα Προγραμματιςμοφ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και Αξιολόγθςθσ Θζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Οργανωτικισ Ανάπτυξθσ του
Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτο πλαίςιο του
επιτελικοφ/ςυντονιςτικοφ ρόλου αυτοφ, για τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ι άλλων ςτοιχείων.
Για τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ θ υπθρεςία μασ παραμζνει ςτθ
διάκεςι ςασ.

Ο Τπουργόσ

Δημήτρησ Ρζππασ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΩΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αθήνα,

Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΜΗΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:

Σαχ. Διεφθυνςη:
Σαχ. Κώδικασ:
Πληροφορίεσ:
Σηλζφωνα:
Fax:
E – mail:

Προσ:
Τπουργείο Διοικητικήσ
Μεταρρφθμιςησ & Ηλεκτρονικήσ
Διακυβζρνηςησ
Γεν. Δ/νςθ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ
& Διαδικαςιϊν
Δ/νςθ Οργανωτικισ Ανάπτυξθσ
Σμιμα Προγραμματιςμοφ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ &
Αξιολόγθςθσ Θζςεων
Βας. οφίασ 15
106-74, Ακινα

Θζμα: Διαπίςτωςη αυτοδίκαιησ κατάργηςησ κενών οργανικών θζςεων πολιτικοφ
προςωπικοφ με ςχζςη εργαςίασ δημοςίου δικαίου του φορζα …………………., κατ΄
εφαρμογή τησ παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΗ
(Ο ΤΠΟΤΡΓΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΔΗΜΑΡΧΟ/ΠΡΟΕΔΡΟ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.)
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:
1) τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Αϋ) και
2) του Προεδρικοφ Διατάγματοσ (ι υπουργικισ απόφαςθσ) αρικμ. ………. «Περί
Οργανιςμοφ του ………………………»
Διαπιςτώνουμε:
1. τθν αυτοδίκαιθ κατάργθςθ …… (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) κενϊν οργανικϊν κζςεων
μόνιμου προςωπικοφ που προβλζπονται από τον οικείο οργανιςμό του φορζα …….., όπωσ
αναλυτικά προςδιορίηονται, κατά κατθγορία και κλάδο, ωσ ακολοφκωσ:
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ΠΙΝΑΚΑ Α
ΦΟΡΕΑ:
ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΕ
ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

Προβλεπόμενεσ
οργανικζσ
θζςεισ

Καλυμμζνεσ
(Α)

(Α + Β)

Κενζσ
(Β)

Κενζσ που εξαιροφνται
από την κατάργηςη, κατ΄
εφαρμογή των περ. α
ή/και β τησ παρ. 1α του
άρ. 33 του ν. 4024/2011
περ. α
(Γ)

Καταργοφμενεσ κενζσ
*Β μείον (Γ + Δ)+

περ. β
(Δ)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδοσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕ
Κλάδοσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδοσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδοσ
ΤΝΟΛΟ

2. ότι οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ, κατά κατθγορία και κλάδο προςωπικοφ, οι οποίεσ
υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων ςτον οικείο οργανιςμό οργανικϊν κζςεων, ζχουν
ωσ ακολοφκωσ:

ΠΙΝΑΚΑ Β
ΦΟΡΕΑ:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

Προβλεπόμενεσ
οργανικζσ θζςεισ

Καλυμμζνεσ

Κενζσ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδοσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕ
Κλάδοσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδοσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδοσ
ΤΝΟΛΟ
Με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 1α του άρκρου 33 του
Ν. 4024 /2011, κα προςδιοριςτεί ο αρικμόσ των κενϊν οργανικϊν κζςεων των παραπάνω
κλάδων του πίνακα Β, που κα καταργθκοφν.
Η παροφςα πράξθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ
(Ο ΤΠΟΤΡΓΟ/ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ/ΔΗΜΑΡΧΟ/ ΠΡΟΕΔΡΟ ι
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.)
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