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ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 
4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α΄) 
 

Στο ΦΕΚ 254/Α’/21.11.2013 δημοςιεύτηκε ο ν.4210/2013 «Ρυθμύςεισ 

Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ», με 

τον οπούο τροποποιούνται οι διατϊξεισ  του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007) 

και του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλόλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν. 

3584/2007).  

Ο ανωτϋρω νόμοσ του Υπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ ρυθμύζει μια ςειρϊ θεμϊτων που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο ευρύτερων 

αλλαγών που προωθεύ το Υπουργεύο για την αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού, 

την ενδυνϊμωςη του κύρουσ του και τη βελτύωςη των υπηρεςιών που παρϋχονται ςτον 

πολύτη. 

 Συγκεκριμϋνα με τον παρόντα νόμο  ειςϊγονται οι εξόσ ρυθμύςεισ: 
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1. Κατϊργηςη μηχανογραφικόσ ϊδειασ: 

Με το ϊρθρο 1 του ν. 4210/2013 καταργούνται οι διατϊξεισ τησ παρ. 6 του 

ϊρθρου 50 του Υ.Κ. και παύει να ιςχύει κϊθε διϊταξη που ρυθμύζει το ύδιο ζότημα με τισ 

καταργούμενεσ διατϊξεισ και αφορϊ υπαλλόλουσ ό λειτουργούσ του Δημοςύου, των 

ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.  

Ειδικότερα, καταργεύται η «ειδικό» μηχανογραφικό ϊδεια για χρόςη 

ηλεκτρονικού υπολογιςτό και απαςχόληςη μπροςτϊ ςε οθόνη οπτικόσ καταγραφόσ. 

  

2.Φορόγηςη αναρρωτικόσ ϊδειασ: 

Με τα ϊρθρα 2 και 3 του ν.4210/2013 εξορθολογύζεται το καθεςτώσ των 

βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

Με την παρ. 1 του  ϊρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ 

του ϊρθρου 55 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του  ϊρθρου 2  του ν. 4210/2013 

αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 62 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την παρ. 1 του ϊρθρου 3 

του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 56 του Υ.Κ. και 

με την παρ. 2 του ϊρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 3 

του ϊρθρου 63 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. 

Ειδικότερα, ςυντομεύεται το χρονικό διϊςτημα χορόγηςησ τησ αναρρωτικόσ 

ϊδειασ για κοινό νόςημα από τρεισ (3) μόνεσ ςε ϋνα (1) μόνα και διατηρεύται το 

χρονικό διϊςτημα των ϋξι (6) μηνών για τη χορόγηςη τησ αναρρωτικόσ ϊδειασ επύ 

δυςύατου νοςόματοσ.  

Περαιτϋρω, το ςύνολο τησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικόσ ϊδειασ που χορηγεύται 

μόνο με γνωμϊτευςη θερϊποντοσ ιατρού, χωρύσ γνωμϊτευςη Υγειονομικόσ Επιτροπόσ, 

μειώνεται από δϋκα (10) ςε οκτώ (8) ημϋρεσ κατ’ ϋτοσ. Δύο (2) εξ αυτών, αλλϊ όχι 

ςυνεχόμενεσ, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δόλωςη του υπαλλόλου. 

Σημειώνεται ότι δεν υφύςταται πλϋον υποχρϋωςη παραπομπόσ του υπαλλόλου για 

εξϋταςη ςτην Υγειονομικό Επιτροπό ςε περύπτωςη αύτηςησ βραχυχρόνιασ 

αναρρωτικόσ ϊδειασ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 55 του Υ.Κ. πριν ό μετϊ από αργύα ό 

ανϊμεςα ςε αργύεσ.  

Αναρρωτικό ϊδεια πϋραν των οκτώ (8) ημερών κατ΄ ϋτοσ χορηγεύται ύςτερα 

από γνωμϊτευςη τησ οικεύασ υγειονομικόσ επιτροπόσ. Κατ΄ εξαύρεςη δεν απαιτεύται 

γνωμϊτευςη τησ οικεύασ υγειονομικόσ επιτροπόσ: α) ςτην περύπτωςη που η ϊδεια 

ΑΔΕΙΕ 
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χορηγεύται βϊςει γνωμϊτευςησ του διευθυντό κλινικόσ δημόςιου νοςοκομεύου και 

εφόςον πρόκειται για νοςηλεύα επτϊ (7) ημερών τουλϊχιςτον ό β) κατόπιν 

χειρουργικόσ επϋμβαςησ ςε  δημόςιο νοςοκομεύο ό ιδιωτικό κλινικό. Επιςημαύνεται ότι 

για την αναρρωτικό ϊδεια που χορηγεύται ςτισ ανωτϋρω αναφερόμενεσ περιπτώςεισ 

(νοςηλεύα ςε δημόςιο νοςοκομεύο, χειρουργικό επϋμβαςη) υφύςταται δικαύωμα 

ϋνςταςησ τόςο τησ υπηρεςύασ όςο και του υπαλλόλου ενώπιον τησ πρωτοβϊθμιασ ό 

τησ ειδικόσ υγειονομικόσ επιτροπόσ (παρ. 6 του ϊρθρου 56 Υ.Κ.). 

 Τϋλοσ, ενιςχύεται ο κατ’ ούκον ϋλεγχοσ των αςθενών υπαλλόλων που κϊνουν 

χρόςη αναρρωτικόσ ϊδειασ, με επύςκεψη και εξϋταςη ςτο ςπύτι του αςθενούσ από 

ελεγκτό ιατρό, τον οπούο υποχρεούται πλϋον ρητϊ να αποςτϋλλει η υπηρεςύα ςτην 

περύπτωςη κατ΄ επανϊληψη χρόςησ βραχυχρόνιων αδειών από τον υπϊλληλο. Η 

παρϊλειψη τησ παραπϊνω ενϋργειασ ςυνιςτϊ πειθαρχικό παρϊπτωμα του 

προώςταμϋνου τησ Δ/νςησ Διοικητικού τησ οικεύασ υπηρεςύασ. 

  

3.  Άδεια υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ: 

 Με το ϊρθρο 4 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 14 του 

ϊρθρου ϋνατου του ν. 4057/2012 και αναςτϋλλεται η χορόγηςη αδειών και 

παρατϊςεων αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ του ϊρθρου 58 του Υ.Κ. και του 

ϊρθρου 65 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. για τη ςυμμετοχό του υπαλλόλου ςε προγρϊμματα ό κύκλουσ 

μεταπτυχιακόσ εκπαύδευςησ μϋχρι τισ 31.12.2014. Η διϊταξη του προηγούμενου 

εδαφύου δεν θύγει την ιςχύ αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ που ϋχουν χορηγηθεύ ϋωσ 

την ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4210/2013. 

Η αναςτολό των αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ μϋχρι τισ 31.12.2014 

κρύνεται απαραύτητη με δεδομϋνη τη δημοςιονομικό κρύςη που περιορύζει ςτο 

ελϊχιςτο τισ προςλόψεισ ςτο δημόςιο τομϋα αλλϊ και προκειμϋνου να επιτευχθεύ ο 

προγραμματιςμόσ τησ αναδιοργϊνωςησ των δημοςύων υπηρεςιών (Ειςηγητικό 

Έκθεςη ν. 4210/2013). 

Από την αναςτολό χορόγηςησ αδειών και παρατϊςεων αδειών υπηρεςιακόσ 

εκπαύδευςησ δεν προβλϋπεται εξαύρεςη ούτε ςτην περύπτωςη που ο υπϊλληλοσ ϋχει 

λϊβει υποτροφύα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

Σε κϊθε περύπτωςη, ο υπϊλληλοσ δύναται να αιτηθεύ τη χορόγηςη ϊδειασ ϊνευ 

αποδοχών ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 51 του Υ.Κ. όπωσ 

τροποποιόθηκαν από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 37  του ν. 3986/2011. 
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4. Άδεια Εξετϊςεων: 

Με το ϊρθρο 5 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 2 του 

ϊρθρου 60 του Υ.Κ. καθώσ και οι διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και 

πλϋον η ϊδεια εξετϊςεων η οπούα χορηγεύται ςε υπαλλόλουσ που εύναι μαθητϋσ, 

ςπουδαςτϋσ ό φοιτητϋσ, προπτυχιακού ό μεταπτυχιακού, ςε ςχολεύα ό ιδρύματα και 

των τριών βαθμύδων εκπαύδευςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ δϋκα (10) εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ κϊθε ϋτοσ. Για κϊθε ημϋρα εξετϊςεων χορηγεύται ϊδεια μύασ (1) ημϋρασ. 

Στόχοσ τησ προτεινόμενησ ρύθμιςησ εύναι η εκλογύκευςη του αριθμού ημερών 

τησ ϊδειασ εξετϊςεων και η αποφυγό κατϊχρηςησ του ςυγκεκριμϋνου δικαιώματοσ με 

ςκοπό την επύτευξη ιςορροπύασ μεταξύ αφενόσ τησ επιμόρφωςησ του υπαλλόλου και 

αφετϋρου τησ απρόςκοπτησ ϊςκηςησ των επαγγελματικών του καθηκόντων και τησ 

παρουςύασ ςτην υπηρεςύα του (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). 

Η ϊδεια εξετϊςεων χορηγεύται για τη διευκόλυνςη τησ φούτηςησ του 

υπαλλόλου ςε  εκπαιδευτικό ύδρυμα βαθμύδασ όχι κατώτερησ τησ κατηγορύασ του (ΠΕ, 

ΤΕ. ΔΕ). Η ϊδεια χορηγεύται και ςτην περύπτωςη παρϊδοςησ γραπτόσ εργαςύασ με την 

προώπόθεςη ότι η εργαςύα υπϋχει τη θϋςη εξϋταςησ ό αποτελεύ μϋροσ τησ εξεταςτικόσ 

διαδικαςύασ. 

Σημειώνεται ότι ςτην περύπτωςη που κατϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ του ν. 

4210/2013 ο υπϊλληλοσ ϋχει κϊνει χρόςη των δϋκα (10) ημερών τησ ϊδειασ εξετϊςεων 

δεν δικαιούται περαιτϋρω ημερών τησ εν λόγω ϊδειασ ϋωσ τη λόξη του ημερολογιακού 

ϋτουσ. 

 

5. Γονικό ϊδεια ανατροφόσ τϋκνων 

Με την παρ. 1 του ϊρθρου 6 του ν. 4210/2013 προςτύθεται εδϊφιο ςτο τϋλοσ 

τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ. και ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 60 του 

Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , με το οπούο  χορηγεύται ςε περύπτωςη γϋννηςησ διδύμων, τριδύμων κ.λπ. 

τϋκνων ϊδεια ανατροφόσ με αποδοχϋσ χρονικόσ διϊρκειασ ϋξι (6) μηνών για κϊθε 

τϋκνο πϋραν του ενόσ, επιπλϋον τησ ςυνεχόμενησ εννεϊμηνησ ϊδειασ ανατροφόσ ό του 

μειωμϋνου ωραρύου. Με την ϋναρξη ιςχύοσ των εν λόγω  διατϊξεων, παρϋχεται 

επιπλϋον ενύςχυςη ςτουσ πολιτικούσ διοικητικούσ υπαλλόλουσ που εύναι γονεύσ 

διδύμων ό πολυδύμων, ώςτε αυτού να διευκολυνθούν ςτην αντιμετώπιςη των 

διαφοροποιημϋνων, ςε ςχϋςη με τουσ λοιπούσ γονεύσ, αναγκών για την ανατροφό των 

τϋκνων τουσ (Ειςηγητικό ϋκθεςη ν. 4210/2013 ςελ. 2, ΣτΕ 845/2013). Η κατϊ τα ωσ 

ϊνω επιπλϋον ϊδεια λόγω γϋννηςησ διδύμων ό πολυδύμων χορηγεύται μετϊ τη χρόςη 



                                                                                      ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ 
 

5 

 

τησ εννεϊμηνησ ϊδειασ ανατροφόσ (και όχι απαραύτητα ςυνεχόμενα με αυτό) ό του 

μειωμϋνου ωραρύου, παρατεινομϋνου αναλόγωσ (κατϊ ϋξι (6) μόνεσ ςε περύπτωςη 

γϋννηςησ διδύμων, κατϊ δώδεκα (12) μόνεσ ςε περύπτωςη γϋννηςησ τριδύμων κ.λ.π.) 

του μεγύςτου ορύου ηλικύασ των τεςςϊρων (4) ετών των τϋκνων. 

Με την παρ. 2 του ϊρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργεύται το εδϊφιο γ τησ παρ. 

3 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ. καθώσ και το εδϊφιο γ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 60 του 

Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.  Με την ϋναρξη ιςχύοσ τησ εν λόγω  διϊταξησ δύδεται για πρώτη φορϊ η 

δυνατότητα ςτον πατϋρα δημόςιο υπϊλληλο να κϊνει χρόςη του μειωμϋνου ωραρύου ό 

τησ ςυνεχόμενησ μετ’ αποδοχών ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου ςε περύπτωςη που η 

ςύζυγόσ του δεν εργϊζεται. Η ωσ ϊνω διϊταξη θεςπύςτηκε όχι μόνο ςε ςυμμόρφωςη 

προσ το δύκαιο τησ ΕΕ (ιδύωσ Οδηγύα 2006/54/ΕΚ) αλλϊ και προσ αποκατϊςταςη του 

αιςθόματοσ ιςότητασ και ιςονομύασ καθώσ πρόκειται για ϋνα αυτονόητο γονεώκό 

δικαύωμα του πατϋρα δημοςύου υπαλλόλου, το οπούο πρϋπει να χορηγεύται υπό τουσ 

ύδιουσ όρουσ με εκεύνουσ που διϋπουν τη χορόγηςό του ςτη μητϋρα δημόςιο υπϊλληλο 

(Ειςηγητικό ϋκθεςη ν. 4210/2013).  

Διευκρινύζεται ότι, με την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου, ο πατϋρασ δημόςιοσ 

υπϊλληλοσ δικαιούται των διευκολύνςεων του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ 

μετ’ αποδοχών ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου, ανϊλογα με την ηλικύα του τϋκνου του και 

ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτότωσ του αν 

η ςύζυγόσ του απαςχολεύται με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου 

οριςμϋνου χρόνου ό με ςύμβαςη μύςθωςησ  ϋργου ςε φορϋα του δημοςύου ό ιδιωτικού 

τομϋα όπωσ επύςησ και ςτην περύπτωςη που απαςχολεύται με ςύμβαςη μερικόσ 

απαςχόληςησ. Στισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ αν η ςύζυγοσ του υπαλλόλου ϋκανε, κϊνει ό θα 

κϊνει χρόςη όμοιων διευκολύνςεων ανατροφόσ τϋκνου, ο ςύζυγοσ υπϊλληλοσ 

δικαιούται να κϊνει χρόςη του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ ϊδειασ 

ανατροφόσ κατϊ το υπολειπόμενο μϋροσ. 

Συναφώσ υπενθυμύζεται ότι το Υπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ υιοθϋτηςε την ϊποψη ότι η ειδικό παροχό προςταςύασ 

τησ μητρότητασ του ϊρθρου 142 του Ν. 3655/2008 δεν αποτελεύ όμοια διευκόλυνςη με 

το μειωμϋνο ωρϊριο ό τη ςυνεχόμενη μετ΄ αποδοχών ϊδεια για την ανατροφό τϋκνου 

δυνϊμει τησ διϊταξησ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του ΥΚ (ϋγγραφο προσ το Υπουργεύο 

Εξωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1832/29499/11.12.2012).   
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1. Θϋςη του υπαλλόλου ςε αργύα 

Α. Με τα ϊρθρα 13 και 14 του ν. 4210/2013 υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ 

δυνητικόσ και όχι τησ αυτοδύκαιησ αργύασ οι περιπτώςεισ υπαλλόλων οι οπούοι λόγω 

τησ ςυμμετοχόσ τουσ ωσ μϋλη υπηρεςιακού ςυμβουλύου ό ςυλλογικού οργϊνου εν 

γϋνει διώκονται ποινικώσ ό πειθαρχικώσ για διϊπραξη ςυγκεκριμϋνων αδικημϊτων ό 

παραπτωμϊτων.  

Συγκεκριμϋνα υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ δυνητικόσ και όχι τησ αυτοδύκαιησ αργύασ 

οι περιπτώςεισ: α) τησ αμετϊκλητησ ποινικόσ δύωξησ ενώπιον του αρμόδιου 

δικαςτηρύου για τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ ςτην υπηρεςύα και τησ απιςτύασ περύ 

την υπηρεςύα που ϋχουν τελεςτεύ με την ιδιότητα του μϋλουσ υπηρεςιακού 

ςυμβουλύου και ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει και β) τησ παραπομπόσ ενώπιον του 

αρμόδιου πειθαρχικού ςυμβουλύου για το πειθαρχικό παρϊπτωμα τησ παρϊβαςησ 

καθόκοντοσ κατϊ τον ποινικό κώδικα ό ϊλλουσ ειδικούσ ποινικούσ νόμουσ ό για το 

παρϊπτωμα τησ αναξιοπρεπούσ ό ανϊρμοςτησ ό ανϊξιασ για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊσ 

εκτόσ υπηρεςύασ που ϋχουν τελεςτεύ με την ιδιότητα του μϋλουσ υπηρεςιακού 

ςυμβουλύου και ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει.  

Συνεπώσ επύ περιπτώςεων υπαλλόλων για τουσ οπούουσ ϋχουν εκδοθεύ πρϊξεισ 

διαπιςτωτικϋσ τησ αυτοδύκαιησ θϋςησ ςε αργύα δυνϊμει των διατϊξεων των 

περιπτώςεων γ΄ και ε΄ του ϊρθρου 103 του Υ.Κ.  και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. 

όπωσ ύςχυαν μετϊ την τροποπούηςό τουσ με τισ περιπτώςεισ 1 και 3 τησ 

υποπαραγρϊφου Ζ.3 τησ παραγρϊφου Ζ΄ του ϊρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

ωςτόςο, μετϊ την τροποπούηςη των ωσ ϊνω διατϊξεων με το ν. 4210/2013, δεν 

πληρούνται οι νόμιμεσ προώποθϋςεισ τησ αυτοδύκαιησ θϋςησ ςε αργύα, οι υπηρεςύεσ θα 

πρϋπει να προβούν ϊμεςα ςε ϋκδοςη διαπιςτωτικόσ πρϊξησ επανόδου των υπαλλόλων 

ςτα υπηρεςιακϊ τουσ καθόκοντα.  

Επιςημαύνεται ότι οι υπηρεςύεσ θα πρϋπει να εξετϊζουν ςε κϊθε περύπτωςη, 

κατϊ την ειδικό  διαδικαςύα τησ δυνητικόσ θϋςησ ςε αργύα του ϊρθρου 104 του Υ.Κ. και 

του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αν ςυντρϋχουν διαζευκτικϊ (ό ςωρευτικϊ) οι 

προώποθϋςεισ των πραγματικών και νομικών περιςτατικών που αριθμούν οι 

περιπτώςεισ α΄,β΄,γ΄ του ϊρθρου 104 Υ.Κ.  ό του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και οι λόγοι 

δημοςύου ό υπηρεςιακού ςυμφϋροντοσ για τη θϋςη του υπαλλόλου ςε δυνητικό αργύα.  

ΘΕΗ Ε ΑΡΓΙΑ - ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Β. Με το ϊρθρο 16 του ν. 4210/2013 αποςαφηνύζεται η νομικό προςταςύα των 

υπαλλόλων που ϋχουν τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα. Ειδικότερα προβλϋπεται ρητϊ, προσ 

αποφυγό ερμηνευτικών αςαφειών και παρανοόςεων, ότι ο υπϊλληλοσ που ϋχει τεθεύ 

ςε αυτοδύκαιη αργύα για τισ περιπτώςεισ β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. 

και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και ςτον οπούο δεν ϋχει επιβληθεύ η ποινό τησ 

οριςτικόσ παύςησ ϋχει τη δυνατότητα να ζητόςει οποτεδόποτε με αύτηςό του προσ το 

αρμόδιο για διοριςμό όργανο (με την επιφύλαξη ειδικών διατϊξεων που ορύζουν 

διαφορετικϊ περύ του αρμοδύου οργϊνου) την αναςτολό τησ αργύασ, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του πειθαρχικού ςυμβουλύου ςτο οπούο εκκρεμεύ η υπόθεςη 

(Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Η διούκηςη υποχρεούται να διαβιβϊζει ϊμεςα το 

αύτημα του υπαλλόλου ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο. Το πειθαρχικό ςυμβούλιο 

γνωμοδοτεύ ςε κϊθε περύπτωςη υποβολόσ  ςχετικού αιτόματοσ από τουσ κατϊ νόμο 

δικαιούμενουσ το αργότερο εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την 

περιϋλευςη ςε αυτό του ςχετικού αιτόματοσ. Σε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ 

ωσ ϊνω προθεςμύασ, το αρμόδιο όργανο ϋχει διακριτικό ευχϋρεια να αποφαςύςει και 

χωρύσ τη γνωμοδότηςη του πειθαρχικού ςυμβουλύου, λαμβϊνοντασ πϊντα υπόψη τισ 

ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ τησ υπόθεςησ, την υπηρεςιακό απόδοςη του υπαλλόλου και το 

ςυμφϋρον τησ υπηρεςύασ και ςυνεκτιμώντασ την τυχόν ςυνδρομό ςτο πρόςωπο του 

υπαλλόλου  ςοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ό οικογενειακών λόγων. Η απόφαςη 

εκδύδεται κατ΄ ενϊςκηςη αρμοδιότητασ διακριτικόσ ευχϋρειασ και ωσ εκ τούτου πρϋπει 

να εύναι πλόρωσ αιτιολογημϋνη. Ενόψει τησ φύςησ τησ αρμοδιότητασ και λόγω του 

δυςμενούσ χαρακτόρα τησ πρϊξησ, η προηγούμενη ακρόαςη του υπαλλόλου αποτελεύ 

ςτην περύπτωςη αυτό ουςιώδη τύπο τησ διαδικαςύασ (ϊρθρο 20, παρ. 2 Σ). Συνεπώσ, 

ςτην περύπτωςη που το πειθαρχικό ςυμβούλιο δεν γνωμοδοτόςει εντόσ τησ 

ταςςόμενησ προθεςμύασ, η ϋκδοςη τησ απόφαςησ προώποθϋτει την κλόςη του 

υπαλλόλου ςε ακρόαςη  από το αρμόδιο για το διοριςμό όργανο, ςτο οπούο ο 

υπϊλληλοσ πρϋπει να υποβϊλλει εγγρϊφωσ τισ απόψεισ του  εντόσ προθεςμύασ πϋντε 

(5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ κλόςησ,  κατ΄ ανϊλογη εφαρμογό του τελευταύου 

εδαφύου τησ παρ. 4 του ϊρθρου 104 του Υ.Κ. και του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 4 

του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.  

Το αρμόδιο όργανο μπορεύ να αποφαςύζει εύτε τη μη αναςτολό τησ αργύασ εύτε 

την αναςτολό τησ και την επϊνοδο του υπαλλόλου ςτα καθόκοντα τα οπούα αςκούςε 

πριν την αυτοδύκαιη θϋςη ςε αργύα εύτε την αναςτολό τησ και τη μετακύνηςό του 
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ςύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 66 Υ.Κ. ό του ϊρθρου 72 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Μϋχρι την 

τυχόν ϋκδοςη απόφαςησ αναςτολόσ τησ αργύασ ο υπϊλληλοσ παραμϋνει ςε αργύα.  

Απόφαςη περύ τησ ςυνϋχιςησ ό μη τησ αργύασ εκδύδεται αυτεπϊγγελτα από το 

αρμόδιο για το διοριςμό του υπαλλόλου όργανο, ςύμφωνα με την ωσ ϊνω διαδικαςύα, 

μετϊ την πϊροδο ενόσ (1) ϋτουσ από τη θϋςη του υπαλλόλου ςε αυτοδύκαιη αργύα και 

κϊθε επόμενο ϋτοσ εφόςον ο υπϊλληλοσ ϋχει τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα για τισ 

περιπτώςεισ β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του 

Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , δεν του ϋχει επιβληθεύ η ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ και η αργύα δεν ϋχει 

αρθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και ςτην παρ. 2 του 

ϊρθρου 107 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.  

Οι αποφϊςεισ αναςτολόσ τησ αργύασ κοινοποιούνται ςτο  Υπουργεύο 

Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ/Γενικό Δ/νςη Κατϊςταςησ Προςωπικού/Δ/νςη 

Διούκηςησ Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμόμα Δικαιωμϊτων και Υποχρεώςεων. 

 

2. Άςκηςη ϋνςταςησ 

Με το ϊρθρο 17 του ν. 4210/2013 προςδιορύζεται ςαφώσ ο τρόποσ αςκόςεωσ 

(καταθϋςεωσ) των ενςτϊςεων, ώςτε να αποφεύγονται οι οποιεςδόποτε 

αμφιςβητόςεισ και να διευκολύνεται η διερεύνηςη του παραδεκτού τησ αςκόςεωσ 

(καταθϋςεωσ) από το Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και του εμπροθϋςμου 

των ενςτϊςεων κατϊ των αποφϊςεων των πρωτοβϊθμιων πειθαρχικών ςυμβουλύων 

(Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013).  

Έτςι η ϋνςταςη κατϊ των αποφϊςεων των πειθαρχικώσ προώςταμϋνων 

κατατύθεται με ποινό απαραδϋκτου ςτο αρμόδιο πειθαρχικό ςυμβούλιο, 

ςυνταςςομϋνησ εκθϋςεωσ. Η ϋνςταςη κατϊ των αποφϊςεων του πειθαρχικού 

ςυμβουλύου που ϋκρινε ςε πρώτο βαθμό κατατύθεται με ποινό απαραδϋκτου ςε αυτό 

ςυνταςςομϋνησ εκθϋςεωσ. Το πειθαρχικό ςυμβούλιο διαβιβϊζει αμελλητύ την ϋνςταςη 

ςτο Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλόρη φϊκελο τησ πειθαρχικόσ 

υπόθεςησ. 

Η ϋνςταςη του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ αποςτϋλλεται με 

ςυςτημϋνη αλληλογραφύα ςτο αρμόδιο πειθαρχικό ςυμβούλιο για τη ςύνταξη 

εκθϋςεωσ κατϊθεςησ.  Ωσ ημερομηνύα κατϊθεςησ λογύζεται η ημερομηνύα κατϊθεςησ 

τησ ςυςτημϋνησ αλληλογραφύασ από το Γραφεύο του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ 

Διούκηςησ ςτο Ταχυδρομικό Κατϊςτημα.  
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Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 141 του 

Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με την υποπαρϊγραφο ΣΤ8 του ϊρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09.05.2013) ςυντομεύτηκε  η προθεςμύα ϊςκηςησ ϋνςταςησ 

ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ό την πλόρη γνώςη αυτόσ 

από τον υπϊλληλο ό από την περιϋλευςό τησ ςτα όργανα που δικαιούνται να 

αςκόςουν ϋνςταςη, με παρϊταςη κατϊ εύκοςι (20) ημϋρεσ για αυτούσ που διαμϋνουν 

ςτο εξωτερικό.  

Επύςησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 8 του ϊρθρου 141 Υ.Κ. όπωσ 

τροποποιόθηκε με την υποπαρϊγραφο ΣΤ8 του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι 

αποφϊςεισ των πειθαρχικών ςυμβουλύων που εκδύδονται μετϊ την ημερομηνύα 

δημοςύευςησ του ν. 4152/2013 και επιβϊλλουν τισ πειθαρχικϋσ ποινϋσ του 

υποβιβαςμού και τησ οριςτικόσ παύςησ δεν υπόκεινται ςε ϋνςταςη ενώπιον του 

Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικού Συμβουλύου αλλϊ ςε προςφυγό ενώπιον του 

Συμβουλύου τησ Επικρατεύασ.  

 

3. ύνθεςη πειθαρχικών ςυμβουλύων 

Με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 18 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι 

διατϊξεισ τησ περύπτωςησ α΄ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 146Β του Υ.Κ.  που 

ρυθμύζουν τα ςχετικϊ με την ιδιότητα του προϋδρου των πρωτοβϊθμιων πειθαρχικών 

ςυμβουλύων. Συγκεκριμϋνα ορύζεται ότι ο πρόεδροσ του πειθαρχικού ςυμβουλύου και ο 

αναπληρωτόσ του εύναι Πϊρεδροσ του Ελεγκτικού Συνεδρύου ό Εφϋτησ ό Πρόεδροσ 

Πρωτοδικών ό Πρωτοδύκησ των διοικητικών ό των πολιτικών δικαςτηρύων ό 

Ειςαγγελϋασ ό Αντειςαγγελϋασ εφετών ό Ειςαγγελϋασ ό αντιειςαγγελϋασ πρωτοδικών.  

Με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 18 του ν. 4210/2013 ορύζεται ότι οι πρόεδροι 

των πειθαρχικών ςυμβουλύων που κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ προϊγονται ςε 

βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οπούο κατεύχαν κατϊ τον οριςμό τουσ ςτο πειθαρχικό 

ςυμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προϋδρου του πειθαρχικού ςυμβουλύου. 

Επιςημαύνεται ότι οι μϋχρι την ιςχύ του ν. 4210/2013 πρόεδροι πειθαρχικών 

ςυμβουλύων που προόχθηςαν ςε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οπούο κατεύχαν κατϊ 

τον οριςμό τουσ ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο μετεύχαν νομύμωσ ςτη ςύνθεςη του οικεύου 

πειθαρχικού ςυμβουλύου.  
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4. Ανακούνωςη ποινικών διώξεων – Τποχρεώςεισ πειθαρχικών προώςταμϋνων 

Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 19 του ν. 4210/2013 τροποποιεύται η διϊταξη τησ 

παρ. 6 του ϊρθρου 114 του Υ.Κ. και ορύζεται ρητϊ ότι επιπροςθϋτωσ τησ υποχρϋωςησ 

του Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην προώςταμϋνη αρχό του 

υπαλλόλου κϊθε ποινικό δύωξη που αςκεύται κατ΄ αυτού, ο γραμματϋασ του 

Δικαςτηρύου ό του δικαςτικού ςυμβουλύου υποχρεούται να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην 

ύδια αρχό τα παραπεμπτικϊ ό απαλλακτικϊ βουλεύματα ςε κϊθε βαθμό δικαιοδοςύασ 

καθώσ και τισ εκδιδόμενεσ ςε κϊθε βαθμό δικαιοδοςύασ αθωωτικϋσ ό καταδικαςτικϋσ 

αποφϊςεισ κατϊ του υπαλλόλου. Σε περύπτωςη εγκλειςμού ςε ςωφρονιςτικό 

κατϊςτημα, ο διευθυντόσ φυλακών γνωςτοποιεύ τούτο, χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτην 

προώςταμϋνη αρχό του υπαλλόλου.  

Οι υπηρεςύεσ υποχρεούνται μετϊ την ωσ ϊνω ανακούνωςη να προβαύνουν 

αμελλητύ ςτισ κατϊ περύπτωςη οφειλόμενεσ ενϋργειεσ εφαρμόζοντασ όπου απαιτεύται 

τισ ςχετικϋσ με τη θϋςη ςε αργύα και την ϋναρξη τησ πειθαρχικόσ δύωξησ διατϊξεισ.  

Ειδικϊ όςον αφορϊ τη ςχϋςη τησ ποινικόσ με την πειθαρχικό δύκη με τη διϊταξη 

του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 6 του ϊρθρου 114 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με 

το ϊρθρο 19 του ν. 4210/2013 ορύζεται ότι τα πειθαρχικϊ όργανα εντόσ εύκοςι (20) 

ημερών από την ενημϋρωςό τουσ για την ποινικό δύωξη υπαλλόλου οφεύλουν να 

αποφαύνονται αιτιολογημϋνα για την ϊςκηςη ό μη πειθαρχικόσ δύωξησ ςε βϊροσ του 

υπαλλόλου. Σε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ ποινικού δικαςτηρύου η ϊςκηςη 

πειθαρχικόσ δύωξησ εύναι υποχρεωτικό.  

 

 

 

Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 του ν.4210/2013 αντικαθύςταται η παρ. 2 του 

ϊρθρου 7 του Κώδικα Δημοςύων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλόλων και 

Υπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δυνϊμει του οπούου προβλϋπεται η υγεύα ωσ 

προςόν διοριςμού και η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ αυτόσ. Ειδικότερα, με την νϋα 

διϊταξη  προβλϋπεται ότι η υγεύα των υποψόφιων υπαλλόλων να αςκόςουν τα 

καθόκοντα τησ αντύςτοιχησ θϋςησ, πιςτοποιεύται με γνωματεύςεισ (α) παθολόγου ό 

γενικού ιατρού και (β) ψυχιϊτρου, εύτε του δημοςύου εύτε ιδιωτών, με βϊςη 

παραπεμπτικό ϋγγραφο, ςτο οπούο περιγρϊφονται από την υπηρεςύα, ςε γενικϋσ 

γραμμϋσ, τα καθόκοντα τησ θϋςησ που πρόκειται να καταληφθεύ. Με την εν λόγω 

ρύθμιςη απλοποιεύται η διαδικαςύα καθόςον πλϋον η υγεύα ωσ προςόν διοριςμού θα 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ 
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πιςτοποιεύται με γνωματεύςεισ παθολόγου ό γενικού ιατρού και ψυχιϊτρου, εύτε του 

δημοςύου εύτε ιδιωτιών, και όχι από τισ υγειονομικϋσ επιτροπϋσ, μειώνοντασ αφενόσ 

ςημαντικϊ το διοικητικό βϊροσ των υγειονομικών επιτροπών, οι οπούεσ εύναι όδη 

ιδιαιτϋρωσ επιβαρυμϋνεσ, και αφετϋρου διευκολύνοντασ τουσ διοριςτϋουσ υπαλλόλουσ.  

 

 

 

1. Κϊλυψη θϋςεων τακτικού προςωπικού από πύνακεσ επιλαχόντων 

προηγούμενου διαγωνιςμού Α..Ε.Π. 

Με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 8 του ν.4210/2013, με τισ 

οπούεσ προςτύθεται παρϊγραφοσ 9 ςτο τϋλοσ του ϊρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α΄28), 

επιτυγχϊνεται η ϊμεςη κϊλυψη των αναγκών των υπηρεςιών ςε προςωπικό, χωρύσ να 

χρειϊζεται να εκδοθεύ εκ νϋου προκόρυξη για την πλόρωςη των θϋςεων που αφορούν 

όμοιουσ κλϊδουσ-ειδικότητεσ και πρόςθετα προςόντα και χωρύσ να χρειϊζεται οι 

υποψόφιοι να υποβϊλουν εκ νϋου αιτόςεισ και δικαιολογητικϊ, ςυμβϊλλοντασ με τον 

τρόπο αυτό ςτη ςημαντικό επιτϊχυνςη των διαδικαςιών προςλόψεων και ςτην 

εξοικονόμηςη πόρων.  

Ειδικότερα, η κϊλυψη θϋςεων τακτικού προςωπικού των υπηρεςιών και 

των νομικών προςώπων τησ παρ. 1 του ϊρθρου 1 του ν. 3812/2009 εύναι δυνατόν να 

πραγματοποιεύται μετϊ από ςύμφωνη γνώμη του Α..Ε.Π. και τη ςύμφωνη 

γνώμη του οικεύου φορϋα, χωρύσ νϋα προκόρυξη από πύνακα επιλαχόντων 

προηγούμενου διαγωνιςμού του Α..Ε.Π., υπό την προώπόθεςη ότι οι νϋεσ προσ 

κϊλυψη θϋςεισ αφορούν όμοιουσ κλϊδουσ-ειδικότητεσ και πρόςθετα προςόντα, και ότι 

δεν ϋχουν παρϋλθει εννϋα (9) μόνεσ από τη δημοςύευςη των αντύςτοιχων πινϊκων 

διοριςτϋων ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του 

ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει (ϋκδοςη απόφαςησ 

κατανομόσ).  

Η επιλογό των διοριςτϋων ςτισ νϋεσ θϋςεισ από τουσ επιλαχόντεσ, γύνεται με 

απόφαςη του Α..Ε.Π. με βϊςη τουσ πύνακεσ κατϊταξησ των αντύςτοιχων κλϊδων-

ειδικοτότων και επύ πλειόνων πινϊκων εκεύνων που προηγούνται χρονικϊ και με τη 

ςειρϊ που ϋχουν οι υποψόφιοι  ςε αυτούσ και μετϊ τον ϋλεγχο των προςόντων τουσ. Οι 

υποψόφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλϊβουν την προτεινόμενη ςε αυτούσ 

νϋα θϋςη, οφεύλουν να δηλώςουν με γραπτό δόλωςό τουσ, εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) 

ημερών από τότε που θα περιϋλθει ςε αυτούσ η ϋγγραφη ειδοπούηςη του Α.Σ.Ε.Π., αν 

ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΛΗΦΕΧΝ 
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αποδϋχονται τη νϋα θϋςη. Η δόλωςη κατατύθεται ςτο Α.Σ.Ε.Π. ό αποςτϋλλεται ςε αυτό 

μϋςω τηλεομοιοτυπύασ. Αν δεν υποβληθεύ η ωσ ϊνω δόλωςη, τεκμαύρεται αμαχότωσ η 

μη αποδοχό τησ προτεινόμενησ νϋασ θϋςησ, χωρύσ ο υποψόφιοσ να διαγρϊφεται από 

τουσ οικεύουσ πύνακεσ κατϊταξησ.» 

 

2. Τποχρεωτικό ενημϋρωςη του Α..Ε.Π. για την ανϊληψη υπηρεςύασ των 

διοριςθϋντων. 

Με την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 8  ν.4210/2013 προςτύθεται  εδϊφιο β΄ ςτην 

παρϊγραφο 16 του ϊρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, ςύμφωνα με το οπούο  

προβλϋπεται ρητώσ η υποχρϋωςη του οικεύου φορϋα να αποςτεύλει ςτο Α.Σ.Ε.Π. 

αντύγραφο τησ ςχετικόσ πρϊξησ ανϊληψησ υπηρεςύασ μετϊ την ϋκδοςη τησ πρϊξησ 

διοριςμού του υπαλλόλου. 

 

3. Δυνατότητα ϊμεςησ πρόςληψησ προςωπικού από τουσ προςωρινούσ πύνακεσ  

κατϊταξησ των υποψηφύων. 

Για την αποδοτικότερη λειτουργύα τησ Δημόςιασ Διούκηςησ μϋςω μιασ ευϋλικτησ 

διαδικαςύασ που εξαςφαλύζει την ϊμεςη κϊλυψη των επειγουςών αναγκών των 

υπηρεςιών ςε προςωπικό παρϋχεται με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 8 

ν. 4210/2013 η δυνατότητα ςτουσ φορεύσ που ϋχουν προκηρύξει θϋςεισ για κϊλυψη ςε 

προκόρυξη του ΑΣΕΠ, να προςλϊβουν ϊμεςα οριςμϋνο ό και το ςύνολο του αριθμού 

των υποψηφύων προσ διοριςμό από τουσ προςωρινούσ πύνακεσ κατϊταξησ, πριν 

δηλαδό την εξϋταςη των ενςτϊςεων, αφού όμωσ προηγηθεύ η ϋκδοςη απόφαςησ 

κατανομόσ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ  

Ειδικότερα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 8 του ν. 4210/2013 

με τισ οπούεσ προςτύθενται παρϊγραφοι 19 και 18 ςτα ϊρθρα 17 και 18, αντύςτοιχα, 

του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, προβλϋπεται ότι μετϊ την κατϊρτιςη και δημοςύευςη 

των προςωρινών πινϊκων κατϊταξησ των υποψηφύων και πριν τον αυτεπϊγγελτο ό 

κατ’ ϋνςταςη ϋλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, για την κϊλυψη 

ιδιαύτερησ ςημαςύασ επειγουςών υπηρεςιακών αναγκών των υπηρεςιών και 

των νομικών προςώπων του ϊρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν ϋκδοςησ 

απόφαςησ κατανομόσ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπωσ ιςχύει, 

επιτρϋπεται η πρόςληψη με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου 
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χρόνου μη ανανεούμενησ, μϋχρι του αριθμού των προκηρυχθειςών θϋςεων, 

υποψηφύων κατϊ τη ςειρϊ εγγραφόσ των ςτουσ προςωρινούσ αυτούσ πύνακεσ, 

με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 11 «Περιοριςμόσ προςλόψεων για τα ϋτη 

2011 ϋωσ και 2013» του ν. 3833/ 2010, όπωσ τροποποιόθηκε με τη διϊταξη τησ παρ. 1 

τησ υποπαραγρϊφου Ζ.5 του πρώτου ϊρθρου του ν. 4093/ 2012 και επεκτϊθηκε η 

ιςχύσ του ϋωσ το ϋτοσ 2016.  

Οι προςλόψεισ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό θϋςεων 

από αυτϋσ  που προκηρύςςονται ανϊ φορϋα κατηγορύα κλϊδο-ειδικότητα. Η ςύμβαςη 

αυτό διαρκεύ ϋωσ την ανϊληψη των καθηκόντων κϊθε υποψηφύου μετϊ τη 

δημοςύευςη τησ ατομικόσ πρϊξησ διοριςμού του ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ 

και απαγορεύεται η διϊρκειϊ τησ να υπερβαύνει τουσ οκτώ (8) μόνεσ.  

Για τισ κατϊ τα ανωτϋρω προςλόψεισ απαιτεύται η ϋκδοςη πρϊξεων των 

αρμοδύων οργϊνων των οικεύων φορϋων, ύςτερα από διϊθεςη των υποψηφύων από το 

Α.Σ.Ε.Π., που γύνεται μετϊ την υποβολό ςε αυτό πλόρωσ αιτιολογημϋνων αιτημϊτων 

των οικεύων φορϋων. Οι πρϊξεισ αυτϋσ δεν δημοςιεύονται ςτην Εφημερύδα τησ 

Κυβερνόςεωσ.  

Με τη δημοςύευςη των οριςτικών πινϊκων κατϊταξησ οι ςυμβϊςεισ των 

όδη προςληφθϋντων που δεν περιλαμβϊνονται ςτουσ οριςτικούσ πύνακεσ διοριςτϋων, 

λόγουν αυτοδικαύωσ, χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε αποζημύωςησ από την αιτύα 

αυτό. Επύςησ, λόγουν αυτοδικαύωσ χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε αποζημύωςησ 

και οι ςυμβϊςεισ των όδη προςληφθϋντων υποψηφύων που περιλαμβϊνονται ςτον 

οριςτικό πύνακα διοριςτϋων, μετϊ τη δημοςύευςη των ατομικών πρϊξεων διοριςμού 

και την ανϊληψη των καθηκόντων τουσ, καθώσ και μετϊ την παρϋλευςη οκταμόνου 

από την προςωρινό πρόςληψη, εφόςον δεν ϋχουν δημοςιευτεύ οι οριςτικού πύνακεσ 

διοριςτϋων.  

Η μη αποδοχό εκ μϋρουσ του υποψηφύου να αναλϊβει καθόκοντα μϋχρι τη 

δημοςύευςη του οριςτικού πύνακα διοριςτϋων, ουδεμύα επιρροό αςκεύ ςτην κατϊταξό 

του ςτον οριςτικό πύνακα διοριςτϋων.  

 

 Οι ωσ άνω ρυθμίςεισ ιςχύουν και για προκηρύξεισ Α.Σ.Ε.Π., τα προςωρινά 

αποτελέςματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοςίευςη 

ν.4210/2013 ςτο φύλλο τησ Εφημερίδασ τησ Κυβερνήςεωσ. 
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4. Διακρύβωςη ειδικών γνώςεων ό/και δεξιοτότων που ςυνϊδουν με τα προςόντα 

ό τα καθόκοντα των υπό πλόρωςη θϋςεων μϋςω τησ διενϋργειασ πρακτικών 

και ειδικών γραπτών δοκιμαςιών  

Με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 8 του ν.4210/2013, με την οπούα  

αντικαθύςταται το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 7 του ϊρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπωσ 

ιςχύει, παρϋχεται η δυνατότητα ςτον οικεύο φορϋα, προσ διακρύβωςη ειδικών 

γνώςεων ό/και δεξιοτότων που ςυνϊδουν με τα προςόντα ό τα καθόκοντα των υπό 

πλόρωςη θϋςεων, να ζητόςει από το Α..Ε.Π. επιπροςθϋτωσ τη διενϋργεια: α) 

πρακτικόσ δοκιμαςύασ ό/και β) εξϋταςησ των υποψηφύων με τη βοόθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιςτό ό ϊλλων κατϊλληλων ςυςκευών ό/και γ) ειδικόσ γραπτόσ δοκιμαςύασ με 

τη μϋθοδο των ερωτόςεων πολλαπλών επιλογών, για την αναβϊθμιςη των ςτελεχών 

τησ δημόςιασ διούκηςησ και των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ και τισ 

επιχειρόςεισ, και τησ διαςφϊλιςησ τησ πρόςληψησ υποψηφύων που ξεχωρύζουν όχι 

μόνο με βϊςη τα τυπικϊ προςόντα τουσ, αλλϊ και με βϊςη την αξιολόγηςη των 

ουςιαςτικών ικανοτότων και δεξιοτότων που ςυνθϋτουν τα χαρακτηριςτικϊ 

γνωρύςματα (profile) που αφορούν κϊθε θϋςη εργαςύασ. 

 

5. υμμετοχό του Α..Ε.Π. ςτισ διαδικαςύεσ κατϊταξησ και επιλογόσ του 

επικουρικού προςωπικού ςτα νοςοκομεύα και τισ Μονϊδεσ Κοινωνικόσ 

Υροντύδασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ  

Για την επύςπευςη των διαδικαςιών κατϊταξησ και επιλογόσ των υποψηφύων 

για την κϊλυψη των θϋςεων επικουρικού προςωπικού ςτα νοςοκομεύα του Ε.Σ.Υ. και 

ςτισ Μονϊδεσ Κοινωνικόσ Φροντύδασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, αλλϊ και για την  

ενύςχυςη του κύρουσ των ωσ ϊνω διαδικαςιών με τη ςυμμετοχό του Α.Σ.Ε.Π. ςε αυτϋσ, 

ωσ αρμοδύου, εκ του Συντϊγματοσ, οργϊνου για την επιλογό του πϊςησ φύςεωσ (πλην 

του ιατρικού) ςτο Δημόςιο, ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9 του ν.4210/2013,  με τισ 

οπούεσ προςτύθενται εδϊφια ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 10 του ν. 3329/2005, 

όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 5 του ϊρθρου 6 του ν. 4052/2012, προβλϋπεται 

ότι : «Η πρόςληψη του επικουρικού αυτού προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού 

δικαύου οριςμϋνου χρόνου τελεύ υπό τον ϋλεγχο του Ανωτϊτου Συμβουλύου Επιλογόσ 

Προςωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. κατϊ την ϊςκηςη τησ ανωτϋρω αρμοδιότητϊσ του 

εφαρμόζει, όπου εύναι απαραύτητο, τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 2190/1994, όπωσ 

ιςχύει. Οι αναγκαύεσ λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό τησ παρούςασ διϊταξησ 
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καθορύζονται με απόφαςη των Υπουργών Υγεύασ και Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 

και Πρόνοιασ, μετϊ από πρόταςη του Α.Σ.Ε.Π..» 

 

6. Ρυθμύςεισ διοριςμών και πλόρωςησ θϋςεων των φορϋων του Τπουργεύου 

Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων από τουσ επιτυχόντεσ των 

προκηρυχθϋντων από το Α..Ε.Π. διαγωνιςμών με τισ Προκηρύξεισ 8Κ/2008 και 

9Κ/2008   

Με τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 20 του ν.4210/2013 οι επιτυχόντεσ του 

διαγωνιςμού τησ υπ’ αριθ. 9Κ/2008 προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π. (Α΄ 575/3.11.2008 

Τεύχοσ Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), οι οπούοι απολύθηκαν από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ςε 

εκτϋλεςη των αποφϊςεων του Διοικητικού Εφετεύου Αθηνών (2303, 2304, 2305, 2307, 

2308, 2309, 2312, 2313, 2314) επαναπροςλαμβϊνονται κατϊ προτεραιότητα ςε 

φορεύσ του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, προσ 

αποκατϊςταςη τησ  δικαιολογημϋνησ εμπιςτοςύνησ την οπούα εύχαν απϋναντι ςτο 

κρϊτοσ, καθώσ κρύθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. ωσ επιτυχόντεσ ςε δημόςιο διαγωνιςμό.  

Η πρόςληψό τουσ  γύνεται, κατϊ τη ςειρϊ του ςχετικού πύνακα κατϊταξησ, μετϊ 

την ολοκλόρωςη του διοριςμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνιςμού τησ 

υπ’ αριθ. 8Κ/2008 προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π., ςτισ κενϋσ οργανικϋσ θϋςεισ του Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ. για την κϊλυψη των εξαιρετικϊ αυξημϋνων λειτουργικών του αναγκών. 

 

7. Σοποθϋτηςη διοριςτϋων κατηγορύασ ΔΕ και ΤΕ του ν. 2643/1998 ςτουσ Ο.Σ.Α. 

Με  τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 22 του ν.4210/2013 δύναται να 

πραγματοποιηθούν οι διοριςμού των επιτυχόντων προςτατευομϋνων ατόμων του ν. 

2643/1998 κατηγορύασ ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλϊδων και ειδικοτότων, ςε θϋςεισ ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθμού, που εύχαν αναςταλεύ ςε εφαρμογό των διατϊξεων τησ παρ. ΣΤ΄ του 

ϊρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ϋωσ τισ 31.12.2016, ςε κενϋσ θϋςεισ ϊλλων 

υπηρεςιών και φορϋων του δημοςύου ςτουσ νομούσ που αυτού ϋχουν τοποθετηθεύ, 

με βϊςη τισ προτεραιότητεσ τησ πολιτικόσ προςλόψεων και τα προςόντα των 

διοριςτϋων, κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ 

και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 

Με την ωσ ϊνω ρύθμιςη επιτυγχϊνεται η αποκατϊςταςη όλων των 

επιτυχόντων του ν. 2643/1998 οι οπούοι αναμϋνουν τρύα και πλϋον ϋτη την 

ολοκλόρωςη των διαδικαςιών για την πρόςληψό τουσ και εύναι ςύμφωνη με το 

θεςμικό πλαύςιο που ςτόχο ϋχει την προςταςύα των εν λόγω προςτατευομϋνων 
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εντϊςςοντϊσ τουσ, μεταξύ ϊλλων, ςτο ςτελεχιακό δυναμικό του δημοςύου τομϋα με 

βϊςη τα προςόντα που κατϋχουν ςόμερα. 

 

Οι λεπτομϋρειεσ και κϊθε ειδικότερο θϋμα τησ διαδικαςύασ των ωσ ϊνω 

διοριςμών θα ρυθμιςτούν με απόφαςη του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 

 

8. Διαδικαςύα διοριςμού των αθλητών που ϋτυχαν διϊκριςησ. 

Με τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 28 του ν.4210/2013, τροποποιούνται οι διατϊξεισ 

τησ παρ.9 του ϊρθρου 34 του ν.2725/1999, όπωσ ιςχύουν, ωσ προσ την τοποθϋτηςη 

των υπό διοριςμό αθλητών, οι οπούοι πλϋον δύνανται να διορύζονται με βϊςη τα 

τυπικϊ προςόντα που κατϋχουν ςόμερα και τισ παρούςεσ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ 

ςε κενϋσ οργανικϋσ ό ςυνιςτώμενεσ προςωποπαγεύσ θϋςεισ, ςε υπηρεςύεσ ό 

φορεύσ του Δημοςύου ςτουσ νομούσ που ϋχουν επιλϋξει με την αρχικό τουσ αύτηςη 

κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ.  

Η εν λόγω ρύθμιςη κρύθηκε αναγκαύα προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η 

διαδικαςύα διοριςμού των διακριθϋντων αθλητών, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 

πραγματικϋσ ανϊγκεσ των φορϋων του δημοςύου που πρϋπει να καλυφθούν, αλλϊ και 

του γεγονότοσ ότι από την αύτηςη διοριςμού ϋωσ το διοριςμό μεςολαβεύ μεγϊλο 

διϊςτημα και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τα τυπικϊ προςόντα των υπό διοριςμό αθλητών 

ϋχουν μεταβληθεύ. 

 

Επιςημαύνεται ότι: 

Για όςουσ αθλητέσ έτυχαν διάκριςησ μέχρι και την 31η12.2009 αλλά δεν 

έχουν υποβάλει ςχετική αίτηςη διοριςμού μέχρι και την ημερομηνία 

δημοςίευςησ του ν. 4210/2013, ήτοι μέχρι την 21η.11.2013, το δικαίωμα 

διοριςμού καταργείται.. 

 

Η διαδικαςύα καθώσ και κϊθε ϊλλο ειδικότερο θϋμα που αφορϊ το διοριςμό των 

διακριθϋντων αθλητών,  κατϊ τα ανωτϋρω, θα ρυθμιςτούν με απόφαςη του Υπουργού 

Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 
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9. Εξαύρεςη διακριθϋντων αθλητών από τη θϋςη ςε διαθεςιμότητα 

Με τισ ρυθμύςεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 28 του ν. 4210/2013, προςτύθεται ςτο 

τϋλοσ τησ παρ. 2, περύπτωςη Δ΄ του ϊρθρου 90 του ν. 4172/2013, περύπτωςη θθ), 

ςύμφωνα με την οπούα δεν τύθενται ςε διαθεςιμότητα οι διακριθϋντεσ αθλητϋσ που 

διορύςτηκαν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2725/1999.  Η εν λόγω ρύθμιςη αφορϊ 

και τουσ διακριθϋντεσ αθλητϋσ, οι οπούοι τϋθηκαν ςε διαθεςιμότητα με την εφαρμογό 

του ϊρθρου 90 του ν. 4172/2013. 

Τϋλοσ, επιςημαύνεται ότι ςτο ϊρθρο 5α τησ αριθμ. 

ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β΄) απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ 

Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ μεταβιβϊζεται ςτον Προώςτϊμενο 

τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Κατϊςταςησ Προςωπικού του Υπουργεύου Διοικητικόσ 

Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ το δικαύωμα να υπογρϊφει «Με 

εντολό Υπουργού» τισ αποςπϊςεισ τακτικών υπαλλόλων και Ειδικού Επιςτημονικού 

Προςωπικού δημοςύων υπηρεςιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξϊρτητων Αρχών, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και των νομικών προςώπων αυτών και υπηρεςιών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, 

των κρατών-μελών αυτόσ ό ϊλλων χωρών. 

 Κατόπιν τούτου, παρακαλεύςθε όπωσ περιλαμβϊνετε την ωσ ϊνω απόφαςη ςτο 

προούμιο αποφϊςεων απόςπαςησ υπαλλόλων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ 

με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β΄) απόφαςησ του Υπουργού 

Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και απαιτούν 

ςυνυπογραφό από την Υπηρεςύα μασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.16 του ϊρθρου 

ϋνατου του ν. 4057/2012. 

 

Τα Υπουργεύα παρακαλούνται να κοινοποιόςουν ϊμεςα την παρούςα  ςτα 

νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου που εποπτεύουν καθώσ επύςησ και ςτα νομικϊ 

πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου που εποπτεύουν, τα οπούα αφορϊ το μϋροσ αυτόσ που 

αναφϋρεται ςε ζητόματα θϋςησ υπαλλόλου ςε αργύα.  

 

 

Ο Υπουργόσ   
 

Κυριάκοσ Μητςοτάκησ   
 
 
 



                                                                                      ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ 
 

18 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο): 
1. Όλα τα Τπουργεύα 

-Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 
-Δ/νςεισ εποπτεύασ ν.π.δ.δ. 
-Δ/νζεις εποπηείας ν.π.ι.δ. 

(με την παρϊκληςη να κοινοποιόςουν αυθημερόν το παρόν ςτα νομικϊ 
πρόςωπα τησ εποπτεύασ τουσ) 

2. Όλεσ τισ Γενικϋσ και Ειδικϋσ Γραμματεύεσ 
-Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 

3. Όλεσ τισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 
-Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 

(με την παρϊκληςη να κοινοποιόςουν αυθημερόν το παρόν ςτουσ ΟΤΑ α΄ και β’ 
βαθμού τησ εποπτεύασ τουσ καθώσ και ςτα νομικϊ πρόςωπα αυτών) 

4.Όλεσ τισ Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 
-Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 

 
 

ΚΟΙΝ. 
1. Όλα τα Τπουργεύα 

-Γραφεύα Υπουργών 
-Γραφεύα κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματϋων 

2. Όλεσ τισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 
-Γραφεύα κ.κ. Γενικών Γραμματϋων 

3. Νομικό υμβούλιο του Κρϊτουσ 
4. Ελεγκτικό υνϋδριο 
5. Γενικό Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ 
6. ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόςιασ Διούκηςησ  
7. Γραμματεύα Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικού υμβουλύου 
8. ΑΔΕΔΤ 

Φιλελλόνων &Ψύλλα 2, 105 57 Αθόνα 
9. ΠΟΕ – ΟΣΑ 

Καρόλου 24, 104 37 Αθόνα 
 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφεύο κ. Υπουργού  
2. Γραφεύο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφεύο κ. Γ. Γραμματϋα  
4. Προώςταμϋνουσ Γενικών Διευθύνςεων  
5. Δ/νςη Διοικητικού  
6. Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Επεξεργαςύασ Στοιχεύων 

(Αποςτολό ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη webupload@ydmed.gov.gr για την ανϊρτηςη 
ςτην ιςτοςελύδα του Υπουργεύου (www.ydmed.gov.gr) ςτη διαδρομό Υπηρεςιακϋσ 
Ανακοινώςεισ- Εγκύκλιοι). 
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