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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Στα μέσα του 2010 και μετά τις αποκαλύψεις ότι το 
δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε για το 
2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα 
καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, η ελληνική 
κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με λογικά 
επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του 
τρέχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος και την 
αναχρηματοδότηση του χρέους.  Αποτέλεσμα ήταν ο 
άμεσος κίνδυνος στάσης πληρωμών του Ελληνικού 
Δημοσίου. Η χώρα  έχασε την αξιοπιστία της στις 
διεθνείς αγορές και για να πετύχει μείωση των 
επιτοκίων οδηγήθηκε σε λήψη μέτρων μείωσης των 
δαπανών.



ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
 Τα νέα μέτρα που συνοδεύουν το μνημόνιο είναι τα 

εξής:
Μείωση κατά 22% του κατώτατου μισθού σε όλα τα 

κλιμάκια του βασικού μισθού (από 751 ευρώ σε 586 
ευρώ) και 32% στους νεοεισερχόμενους μέχρι 25 ετών.

 Κατάργηση 150.000 θέσεων εργασίας από το δημόσιο 
τομέα έως το 2015, εκ των οποίων 15.000 μέσα στο 
2012.

 Ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας αντί για 
τις κλαδικές.  Άρση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ και υπό 
κρατικό έλεγχο τράπεζες.

 Περικοπές συντάξεων, επιδομάτων, δαπανών υγείας, 
άμυνας, λειτουργιών του Κράτους και εκλογών.



Κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας 
και Εστίας.

Αύξηση αντικειμενικών αξιών και ενοποίηση 
φόρων στα ακίνητα.

Πλήρες άνοιγμα 20 κλειστών επαγγελμάτων.
Αύξηση των εισιτηρίων στις Αστικές Συγκοινωνίες 

και στον ΟΣΕ κατά 25%.
Κλείσιμο 200 εφοριών, κατάργηση 

φοροαπαλλαγών και χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά.



ΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΝΝΟΙΑ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

 Δημόσιοι Υπάλληλοι 
είναι τα έμμεσα 
όργανα του Κράτους 
τα διατελέσαντα εν 
αμέσω υπηρεσιακή, 
προαιρετική και 
πειθαρχική προς αυτό 
σχέσει.

 Ο μόνιμος και 
άρρηκτος δεσμός του 
υπαλλήλου με τη θέση 
του είναι το κύριο 
εννοιολογικό 
χαρακτηριστικό της 
μονιμότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις, 

εφόσον αυτές υφίστανται.  Δηλαδή άπαντες οι τακτικοί 
πολιτικοί υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης 
ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή βαθμού καθώς και 
το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις στη διοικητική ιεραρχία 
των Υπηρεσιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ’ 
ολοκλήρου στις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.

 Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις στη διοικητική ιεραρχία 
των Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. υπάλληλοι.



 Αντιστοίχως, της συνταγματικής εγγύησης της 
μονιμότητας εξαιρούνται (άρθρο 103 παρ.5):

 -Οι μετακλητοί υπάλληλοι, δηλαδή οι ανώτατοι 
διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της 
υπαλληλικής ιεραρχίας, δύνανται να εξαιρούνται με 
Νόμο.

 -Οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των 
γραφείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και των 
Υφυπουργών.

 -Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη 
χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για την 
κάλυψη είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών.



Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
 Εισάγεται ένα νέο, ευέλικτο και λειτουργικό 

πλαίσιο κινητικότητας, το οποίο διευκολύνει τη 
μετακίνηση προσωπικού σε όλο το εύρος του 
δημόσιου τομέα.

 Εκσυγχρονίζεται ο θεσμός της διαθεσιμότητας, ο 
οποίος πλέον παρέχει ευρύτερες δυνατότητες 
αξιοποίησης του προσωπικού.

 Ενισχύεται ο θεσμός της αργίας.
 Καταργούνται ορισμένες θέσεις ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σε κλάδους και ειδικότητες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



 Α.  Μετάταξη – Μεταφορά Προσωπικού
1) Αίτημα οικείου Υπουργού ή οργάνων Διοίκησης
2) Αξιολόγηση αιτήματος από το Τριμελές 

Συμβούλιο    του άρθρου 5 παρ.3 του. Ν. 
4024/2011

3) Έκδοση Ανακοίνωσης
4) Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης 
5) Υποβολή δηλώσεων των ενδιαφερομένων 

υπαλλήλων
6) Ενέργειες της Διοίκησης



 Β. Διαθεσιμότητα
 Η διαθεσιμότητα υπηρετεί το θεσμό της κινητικότητας 

και αποβλέπει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του 
προσωπικού.

i. Να μετατάσσονται εκουσίως.
ii. Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται, 

με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

iii. Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών 
αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου.

iv. Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα 
επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή 
επανακατάρτισης.

 Γ. Αργία στο πλαίσιο της Πειθαρχικής και 
Ποινικής Διαδικασίας

1. Αυτοδίκαιη αργία
2. Δυνητική αργία



 Δ. Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ
 Με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με 

προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον 
έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι οι διαδικασίες 
επιλογής ΑΣΕΠ.

 Με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται 
με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως 
π.χ. δημόσια ανακοίνωση - προκήρυξη θέσεων με 
προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

 Με ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με το Ν. 1648/1986, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2643/1998, για την προστασία 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πολύτεκνες 
οικογένειες, αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, 
προστασία ατόμων με αναπηρία), Ν. 3624/2007 για το 
διορισμό συγγενούς θανόντος εξαιτίας των 
καταστροφικών πυρκαγιών του έτους 2007, Ν. 
3448/2006 για το διορισμό συγγενών θανόντων εν 
υπηρεσία, Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, για το διορισμό 
διακριθέντων αθλητών κλπ.



Ν. 4172/23 Άρθρο 90 Διαθεσιμότητα και 
εξαιρέσεις υπό όρους
Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά 

κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με απόφαση 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου 
Υπουργού.

Εάν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου 
κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του 
προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω 
κατάργησης θέσης, διενεργείται με βάση την 
αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων 
του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
I. Η αποτίμηση προσόντων του 

υπαλλήλου στηρίζεται σε επί 
μέρους κριτήρια που αφορούν τη 
βασική και επαγγελματική του 
εκπαίδευση, την εν γένει 
εργασιακή και διοικητική του 
εμπειρία

II. Η αποτίμηση των προσόντων 
γίνεται βάσει βαθμολογικής 
κλίμακας και αντικειμενικής 
μοριοδότησης, όπως καθορίζεται 
από την περίπτωση Ε και η 
επιλογή των υπαλλήλων με τα 
λιγότερα προσόντα που τίθενται 
σε διαθεσιμότητα προκύπτει 
κατά φθίνουσα σειρά από το 
βαθμολογικό πίνακα.

III. Για την αποτίμηση των 
προσόντων του υπαλλήλου και 
την κατάρτιση βαθμολογικών 
πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο 

ή και ειδικότητα συνιστώνται 
από τον οικείο κατά περίπτωση 
Υπουργό Τριμελή Ειδικά 
Υπηρεσιακά Συμβούλια στα 
Υπουργεία, τη Γενική Γραμματεία 
της Κυβέρνησης, τη Γενική 
Γραμματεία του Πρωθυπουργού, 
τη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού και τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

IV. Η διαδικασία αποτίμησης των 
προσόντων, τα αναγκαία 
δικαιολογητικά, ο αριθμός των 
μορίων που αντιστοιχούν στα 
επιμέρους κριτήρια,
καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 α)υπάλληλος που είναι 

ανάπηρος σε ποσοστό 
τουλάχιστον 67% .

 β)υπάλληλος του οποίου ο 
σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο 
που ανήκει στην κατηγορία των 
εξαρτώμενων μελών σύμφωνα 
με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια 
εισοδήματα χαμηλότερα των 
12.000 ευρώ και συνοικεί με 
αυτόν, έχει αναπηρία σε 
ποσοστό τουλάχιστον 67%.

 γ)υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει 
νόμου ή δικαστικής 
αποφάσεως, ασκεί κατ’ 
αποκλειστικότητα τη γονική 
μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με 
αυτόν και ανήκει στην 
κατηγορία των εξαρτώμενων 
μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 
όπως ισχύει και έχει ετήσια 

εισοδήματα χαμηλότερα των 
12.000 ευρώ.

 δ) υπάλληλος του οποίου ο 
σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε 
διαθεσιμότητα δυνάμει του 
παρόντος νόμου,

 ε) υπάλληλος ο οποίος έχει 
ορισθεί δικαστικός 
συμπαραστάτης δυνάμει 
δικαστικής αποφάσεως και 
συνοικεί με τον 
συμπαραστατούμενο ο οποίος 
έχει ετήσια εισοδήματα 
χαμηλότερα των 12.000 ευρώ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ         

 1. Την άμεση ένταξη στο Πρόγραμμα 
Κινητικότητας ενός περιορισμένου αριθμού 
υπαλλήλων συγκεκριμένων ειδικοτήτων με σκοπό 
τη μετακίνησή τους σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν 
επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 2. Την ενίσχυση και αυστηρή εφαρμογή του 
νομικού πλαισίου όσον αφορά τους υπαλλήλους 
που διώκονται για πολύ σοβαρά πειθαρχικά 
παραπτώματα και ποινικά αδικήματα, προκειμένου 
να απομακρυνθούν άμεσα από τις υπηρεσίες τους 
και να προστατευθεί το κύρος του Δημοσίου.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 Το στοίχημα για τη χώρα είναι η αναδιοργάνωση του
δημοσίου τομέα, ώστε αυτός να αποτελέσει μοχλό
για την ανάπτυξη της χώρας και το διακύβευμα
παραμένει η αποδιοργάνωσή του.
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