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Ενηµερωτικό σηµείωµα 
 

Με τη δηµοσίευση του Ν. 4057/2012 - Πειθαρχικό ∆ίκαιο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. - τέθηκαν σε ισχύ οι παρακάτω διατάξεις, κάποιες εκ των οποίων 
αφορούν και τους εκπαιδευτικούς (βλέπε άδειες και επίδοµα) και άλλες τον υπόλοιπο 
∆ηµόσιο Τοµέα. 

 
Αναστολή χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 

 
Αναστέλλονται µέχρι τέλους του 2012 οι χορηγήσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

Ιδού η σχετική διάταξη: «∆εν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 
του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συµµετοχή του υπαλλήλου σε 
προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µέχρι τις 31.12.2012. Η διάταξη του 
προηγούµενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν 
χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις» 
(άρθρο 9, παρ. 14). 
 

Χορήγηση επιδόµατος στους υπαλλήλους των νοµών Κιλκίς και ∆ράµας 
 

Οι νοµοί Κιλκίς και ∆ράµας εντάσσονται στις Περιοχές στις οποίες χορηγείται το 
επίδοµα Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων περιοχών. Ιδού η σχετική διάταξη: 
«Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄226) µετά τις λέξεις «παραµεθόριες 
περιοχές» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέξεις «στους Νοµούς Κιλκίς και ∆ράµας,» 
(άρθρο 9, παρ. 17). 
 

Αλλαγές στην συµµετοχή Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια 
 
Στα Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων που έχουν συσταθεί σε κάθε Υπουργείο 

(άρθρο 158, παρ. 3 του Ν. 3528/07) µετέχουν δύο Αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζοµένων µε 
βαθµό τουλάχιστον Γ’ (από Α΄ που ίσχυε µέχρι τώρα). 

Στα Υπηρεσιακά Συµβούλια του προσωπικού των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και των 
Ν.Π.∆.∆. µετέχουν Αιρετοί µε βαθµό τουλάχιστον Γ’ (από Α’ που ίσχυε µέχρι τώρα). 
 

 
 

Επανατοποθετήσεις Προϊσταµένων ύστερα από συγχώνευση ή κατάργηση 
οργανικής µονάδας 

 
Ενόψει των συγχωνεύσεων - καταργήσεων οργανικών µονάδων του ∆ηµοσίου 

ρυθµίζεται ο τρόπος επανατοποθέτησης Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων (δεν 
εφαρµόζεται στις σχολικές µονάδες). Ιδού η σχετική διάταξη (άρθρο 9 του Ν. 4057/12): 



«υπέρβαση»: Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε. Νίκαιας 

 
«1. Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης, 
∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος συνεπάγεται την επανατοποθέτηση από το 
αρµόδιο προς τούτο όργανο όλων των προϊσταµένων του ιδίου επιπέδου, στις θέσεις 
προϊσταµένων που διατηρούνται, µε βάση τη µοριοδότηση της τελευταίας κρίσης για τις 
επιλογές προϊσταµένων του κάθε επιπέδου. 
2. Οι υπάλληλοι που κατά την ως άνω παράγραφο παύουν να ασκούν καθήκοντα 
προϊσταµένου τοποθετούνται υποχρεωτικά ως προϊστάµενοι σε οργανική µονάδα 
του αµέσως κατώτερου επιπέδου µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων 
σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
κενές θέσεις προϊσταµένων στο αµέσως κατώτερο επίπεδο, η υποχρεωτική τοποθέτηση των 
υπαλλήλων που παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
συνεπάγεται την αποχώρηση εκ των λοιπών προϊσταµένων αυτού του επιπέδου 
εκείνων που συγκέντρωσαν τα λιγότερα µόρια κατά την τελευταία κρίση για επιλογή από το 
υπηρεσιακό συµβούλιο. 
3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου λόγω ισοβαθµίας των τελευταίων στην κατάταξη 
επιλεγµένων προϊσταµένων, το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο αποφαίνεται ποιοι από τους 
ισοβαθµούντες προϊσταµένους είναι οι καταλληλότεροι να διατηρήσουν θέση προϊσταµένου 
του αυτού επιπέδου. 
4. Στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας, σε αυτήν 
τοποθετείται κατά προτεραιότητα ως προϊστάµενος υπάλληλος από αυτούς που ήταν 
τοποθετηµένοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική µονάδα πριν την κατάργησή τους, βάσει 
της µοριοδότησης της τελευταίας κρίσης για επιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων 
αντίστοιχου επιπέδου». 
 

Στο Βαθµό Α’ και οι Ειδικοί Επιθεωρητές 
 

«Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης απονέµεται, µε την απόφαση απόσπασής τους και για όσο 
χρόνο διαρκεί η θητεία τους, ο βαθµός Α', εντός του οποίου εξελίσσονται. Η µισθολογική 
διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών προέλευσης των 
Ειδικών Επιθεωρητών. Εφόσον τα έτη πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα 
ελάχιστα προβλεπόµενα για κατάταξη στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο του βαθµού Α΄, 
κατατάσσονται στα επόµενα µισθολογικά κλιµάκια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4024/2011. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές χορηγείται το επίδοµα που προβλέπεται (σ.σ. 250 
Ευρώ) στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του 
ν. 4024/2011» (άρθρο 9, παρ. 19 του Ν. 4057/12). 

 
Μάρτιος 2012 

 
 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
http://www.gdimitrakopoulos.gr 

 
και ονοµατεπώνυµο: 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 

 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
 


