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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

  ΑΔΑ :    Β45ΝΧ-ΦΚΧ                               

Ακινα,   6 Δεκεμβρίου 2012 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ /ΔΙΡΙΔΔ/οικ. 28770 

 

 

ΠΡΟ : 

Όπωσ πίνακασ αποδεκτών 

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

 
Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 

                              106 74, Ακινα  

 

Τθλ.:  

για κζματα μετατάξεων και διακεςιμότθτασ 

213 1313365, 3371, 3372, 3375 

 

για κζματα αργίασ λόγω πεικαρχικϊν παραπτωμάτων 

213 1313338, 3337, 3335, 3340, 3321 

 

για κζματα κατάργθςθσ κζςεων 

213 1313246, 3240, 3250, 3253, 3275, 3201  

 

για τεχνικά κζματα τθσ εφαρμογισ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων 

και κζματα του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων (απογραφι) 

213 1306075, 213 1313297, 3383, 3379 

 

Fax :  213 1313204 

 

 

ΘΕΜΑ: «Δημοςίευςη Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου – Διευκρινήςεισ -   

αποςαφηνίςεισ» 

χετ.: η υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3.12.2012 εγκφκλιοσ (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ) 

 

Με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 

237/Α/5.12.2012) ειςάγονται ρυκμίςεισ (άρκρα 17 και 18) με τισ οποίεσ 
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αναγνωρίηεται και ρθτά ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ θ  αρμοδιότθτα να επικαιροποιεί και να ςυμπλθρϊνει 

τα ςτοιχεία των υπαλλιλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, όταν πρόκειται  για μεταβολζσ τθσ υπθρεςιακισ τουσ κατάςταςθσ που 

επζρχονται αυτοδικαίωσ από τυπικό νόμο, όπωσ είναι θ διακεςιμότθτα που επιλκε 

δυνάμει τθσ υποπαρ. Ζ4 τθσ  παρ. Ζ του ν. 4093/2012 και θ κζςθ ςε αυτοδίκαιθ 

αργία που επζρχεται δυνάμει τθσ υποπαρ. Ζ3 τθσ  παρ. Ζ του ν. 4093/2012,  εφόςον 

(θ επικαιροποίθςθ αυτι) δεν πραγματοποιθκεί  από το αρμόδιο όργανο (τισ 

Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ των οικείων υπθρεςιϊν) εντόσ τθσ προκεςμίασ που 

προβλζπεται από το νόμο. Τα ςχετικά είχαν επιςθμανκεί ιδθ ςτθν υπ’αρικμ. 

ΔΙΔΑΔ/ΔΙΡΙΔΔ/οικ.27052/21.11.2012 εγκφκλιο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΧ-ΤΑ8). 

Επιπρόςκετα, κατά τθν ωσ άνω ΡΝΡ, για τθν επζλευςθ των πάςθσ φφςεωσ 

ςυνεπειϊν τθσ πιο πάνω  υπθρεςιακισ μεταβολισ (διακεςιμότθτα, κζςθ ςε 

αυτοδίκαιθ αργία)  δεν είναι αναγκαία θ ζκδοςθ ςχετικισ διαπιςτωτικισ πράξθσ. 

Και αυτό, επειδι όχι μόνο θ ίδια θ υπθρεςιακι μεταβολι (θ κζςθ ςε διακεςιμότθτα 

και αυτοδίκαιθ αργία) επζρχεται αυτοδικαίωσ εκ του νόμου, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

κατάργθςθσ τθσ κζςθσ που κατείχε ο υπάλλθλοσ, ι τθσ ςυνδρομισ των 

προχποκζςεων του νόμου για τθ κζςθ ςε αργία, αντίςτοιχα, αλλά και επειδι ο ίδιοσ 

ο νόμοσ ορίηει ρθτά τισ εντεφκεν ςυνζπειεσ (δυνατότθτα για μετάταξθ ι μεταφορά, 

μείωςθ αποδοχϊν κλπ.).   

Τζλοσ, κατά τθν ωσ άνω ΡΝΡ, ςτο προτελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ 

υποπαραγράφου Ζ.4 τθσ παραγράφου Ζ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 μετά 

τθ φράςθ «μόνιμοι πολιτικοί υπάλλθλοι» προςτίκεται θ φράςθ «δθμόςιοι 

λειτουργοί». Συνεπϊσ, για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ αυτισ, ςτο 

ςυνολικό αρικμό των τακτικϊν υπαλλιλων τθσ υπθρεςίασ ι του φορζα 

(προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ςυνδρομι των αρικμθτικϊν κριτθρίων που κζτει θ 

διάταξθ) προςμετρϊνται και όςοι δεν καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του 

Τπαλληλικοφ Κώδικα (πχ. Διπλωματικοί υπάλλθλοι, εκπαιδευτικοί, δικαςτικοί 

λειτουργoί, μζλθ ΔΕΡ, ζνςτολο προςωπικό, πυροςβζςτεσ, λιμενικοί, κλπ).  

Κατόπιν των ανωτζρω, καλοφνται όλοι οι φορείσ που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ 

υποπαρ. Ζ.4 τθσ παρ. Ζ του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 να ολοκλθρϊςουν 
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άμεςα τθ διαδικαςία καταχϊριςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://apografi.gov.gr/kinitikotita και να προβοφν ςτθν αποδζςμευςθ των 

υπαλλιλων που τίκενται ςε διακεςιμότθτα, επειδι θ νόμιμθ προκεςμία ζχει 

εκπνεφςει.  

Εφόςον θ ωσ άνω διαδικαςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί ι  παραμζνει θμιτελισ (δθλ. 

χωρίσ τθν τελικι αποδζςμευςθ των υπαλλιλων), το Υπουργείο Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ είναι υποχρεωμζνο, κατ’ 

εφαρμογι των διατάξεων του νόμου, να αποδεςμεφςει το ςφνολο των υπαλλιλων 

ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικοφ, Διοικητικοφ – Λογιςτικοφ, Διοικητικοφ – Οικονομικοφ, 

Διοικητικών Γραμματζων των φορζων που καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του 

ν.4093/2012,  βάςει των διαθζςιμων ςτοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου 

Δυναμικοφ Ελληνικοφ Δημοςίου κατά τη 12η Νοεμβρίου 2012 (θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ του ν. 4093/2012).  

Στο ςθμείο αυτό τονίηεται ότι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ ςτθν κατάςταςθ των 

υπαλλιλων ΙΔΑΧ ΔΕ που γίνονται ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου μετά τισ 12.11.2012 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ν. 4093/2012),  δεν 

μποροφν να ανατρζψουν ι να  αναςτείλουν ωσ προσ τουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ τισ 

ςυνζπειεσ του νόμου, που ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ του.  Καμιά μεταβολι 

που ζλαβε χϊρα μετά τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ του νόμου δεν κα λθφκεί υπόψθ.  

Επιςθμαίνουμε ότι:  

Α) Οι   Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ των υπθρεςιϊν / φορζων που 

εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ  τθσ υποπαρ.  Ζ.4 τθσ παρ. Ζ του άρκρου πρϊτου του ν. 

4093/2012, ι ζχουν προςωπικό που τίκεται ςε αυτοδίκαιθ αργία κατά τισ διατάξεισ  

τθσ υποπαρ.  Ζ.3 τθσ παρ. Ζ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012,  είναι 

υποχρεωμζνεσ να αποςτείλουν,  εντόσ τθσ επομζνθσ  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

παροφςασ, ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ, κατάςταςθ με τα ςτοιχεία  των 

υπαλλιλων ΙΔΑΧ ΔΕ που τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα,  δυνάμει τθσ υποπαρ. Ζ4 τθσ 

παρ. Ζ του ν. 4093/2012, ι των  υπαλλιλων  που τζκθκαν ςε αυτοδίκαιθ αργία,  

δυνάμει τθσ υποπαρ. Ζ3 του  ν. 4093/2012, προκειμζνου να καταρτίςουν τισ 

επόμενεσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ με βάςθ τθ μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ 

κατάςταςθσ των ωσ άνω υπαλλιλων.  

http://apografi.gov.gr/kinitikotita
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Β) Τονίηεται ότι οι  διατάξεισ του ν. 4093/2012 καταλαμβάνουν και τα Νομικά 

Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ  Δικαίου τα οποία ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα (για κζματα 

διακεςιμότθτασ και αργίασ),  κακϊσ και αυτά που ανικουν ςτο κεφ. Βϋ του 

ν.3429/2005 (μόνο για κζματα αργίασ).  

Συνεπϊσ, οι Διευκφνςεισ Εποπτείασ των ΝΡΙΔ παρακαλοφνται για τον ζλεγχο τθσ 

ορκότθτασ των ςτοιχείων που ζχουν καταχωρθκεί από τουσ φορείσ εποπτείασ τουσ, 

ςχετικά με τουσ υπαλλιλουσ τουσ  που τίκενται  ςε διακεςιμότθτα ι ςε αυτοδίκαιθ 

αργία, δυνάμει των διατάξεων των υποπαρ. Ζ4  και Ζ3 αντιςτοίχωσ.  

Σθμειϊνεται ότι θ όλθ διαδικαςία κα ελεγχκεί ωσ προσ τθ νομιμότθτά τθσ από το 

Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Γ) Οι   υπθρεςίεσ προζλευςθσ,   από τισ οποίεσ ζχει αποςπαςκεί υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ ΔΕ  

που τζκθκε ςε διακεςιμότθτα,  είναι υποχρεωμζνεσ να ενθμερϊςουν   άμεςα τισ 

Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ και Οικονομικοφ των υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ είναι 

αποςπαςμζνοσ ο υπάλλθλοσ, προκειμζνου να ενεργιςουν ό,τι απαιτείται για τθν 

εφαρμογι του νόμου (βλ. περ. Α τθσ παροφςθσ).   

Δ) Στον υπάλλθλο που τίκεται ςε διακεςιμότθτα  καταβάλλεται το 75% του ςυνόλου 

των αποδοχϊν (τακτικζσ και επιδόματα) που λάμβανε τθν θμζρα που τζκθκε ςε 

διακεςιμότθτα.  

Επί των ανωτζρω αποδοχϊν εξακολουκοφν να διενεργοφνται και οι κρατιςεισ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 2α του άρκρου 38 του ν.3986/2011 (ειδικι ειςφορά 

αλλθλεγγφθσ 2% για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ) και ςτθν παρ. 2β του ίδιου 

άρκρου για όςουσ κατά το χρόνο ζνταξισ τουσ ςε διακεςιμότθτα υπάγονταν ςτο 

ΤΡΔΥ.  

Για το προςωπικό που εντάςςεται ςε διακεςιμότθτα, εξακολουκοφν να 

καταβάλλονται οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, αςφαλιςμζνου και εργοδότθ, για κφρια 

ςφνταξθ, επικουρικι αςφάλιςθ, πρόνοια και υγειονομικι περίκαλψθ, οι οποίεσ 

υπολογίηονται επί των αποδοχϊν που καταβάλλονται ςτο εν λόγω προςωπικό κατά 

τθ διάρκεια τθσ διακεςιμότθτασ. Η ειςφορά εργοδότθ βαρφνει το φορζα 

προζλευςθσ και θ ειςφορά του αςφαλιςμζνου βαρφνει τον ίδιο. Ο φορζασ 

προζλευςθσ παρακρατεί τθν ειςφορά του αςφαλιςμζνου και τθν αποδίδει μαηί με 
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τθν εργοδοτικι ειςφορά ςτουσ οικείουσ φορείσ εντόσ των προκεςμιϊν που 

προβλζπονται από τθ νομοκεςία των φορζων.  

Ε) Τζλοσ, όςον αφορά ςτθν ενίςχυςθ ςε προςωπικό ΔΕ Διοικθτικϊν κλάδων για τθν 

κάλυψθ άμεςων λειτουργικϊν αναγκϊν των φορζων, ςε εφαρμογι των διατάξεων 

τθσ παραγράφου Ζ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 και ςε ςυνζχεια τθσ με αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3-12-2012 εγκυκλίου, διευκρινίηεται ότι ςτο ςυνθμμζνο 

Υπόδειγμα I "Αίτθμα για κάλυψθ άμεςων λειτουργικϊν αναγκϊν", θ ςτιλθ 

"Εκτίμθςθ χρονικισ διάρκειασ" δεν ςυμπλθρϊνεται όταν οι φορείσ ζχουν ανάγκεσ 

διαρκοφσ χαρακτιρα. Συμπλθρϊνεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που προκφπτουν 

χρονικά προςδιορίςιμεσ ανάγκεσ ςε φορείσ. Επιςθμαίνεται τζλοσ ότι δεν αφορά 

και δεν ςυμπλθρϊνεται κατά τθ διαδικαςία μετακίνθςθσ υπαλλιλων που ζχουν 

τεκεί ςε διακεςιμότθτα μετά τθν κατάργθςθ τθσ κζςθσ τουσ. 

 

 

Ο Τπουργόσ 

 

Αντώνησ Μανιτάκησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ  
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

  1.Πλα τα Υπουργεία, Γενικζσ ι Ειδικζσ Γραμματείεσ 
-Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ 
-Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.δ.δ 
-Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.ι.δ. 
((με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτα νομικά πρόςωπα 
τθσ εποπτείασ τουσ) 
 
2.Πλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 
Δ/νςεισ Διοικθτικοφ 
(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτουσ ΟΤΑ Αϋ και Β’ 
βακμοφ τθσ εποπτείασ τουσ κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν 
 
3. Πλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 
Δ/νςεισ  Διοικθτικοφ 
 
ΚΟΙΝ. 
1. Όλα τα Τπουργεία 

-Γραφεία Υπουργϊν 
-Γραφεία κ.κ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων 

2. Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ 
-Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

3. Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ 
4. Ελεγκτικό υνζδριο 
5. Γενικό Επιθεωρητή Δημόςιασ Διοίκηςησ 
6. ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόςιασ Διοίκηςησ  
7. Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικοφ υμβουλίου 
8. ΑΔΕΔΤ 
               Φιλελλινων & Ψφλλα 2, 105 57 Ακινα 
9. ΠΟΕ – ΟΣΑ  

       Καρόλου 24, 104 37 Ακινα 
10. ΚΕΔΕ 
11. ΕΝΠΕ 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματζα  
4. Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων  
5. Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων  
6. Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
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7. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ Στοιχείων 
(Αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ webupload@ydmed.gov.gr για τθν 
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) ςτθ διαδρομι 
Υπθρεςιακζσ Ανακοινϊςεισ- Εγκφκλιοι). 

mailto:webupload@ydmed.gov.gr
http://www.ydmed.gov.gr/
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