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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                     

Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου 2012 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 30457 

 

 

ΠΡΟΣ : 

Όπως πίνακας αποδεκτών 

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση:  Βασ. Σοφίας 15 

                               106 74, Αθήνα  

Τηλ.: 213 131-3240, 3250, 3253, 3275, 3201  

Fax :  213 1313204 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα--Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» 

Σας γνωστοποιούμε ότι στο υπ’αριθμ. 240 Α΄ ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η από 12-

12-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου,  με το άρθρο 5 της οποίας εισάγεται 

ερμηνευτική διάταξη,  σχετικά με το καθεστώς της διαθεσιμότητας της παρ. Ζ του  

ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) σύμφωνα με την οποία: «Για την εφαρμογή της υποπαρ. 

Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη “με διαγωνισμό 

ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια 

υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με 

αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας” νοείται η πρόσληψη με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων 

Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών 

Γραμματέων, η οποία: 

α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του ν. 2190/1994, έγινε μετά από 

δημόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό και,  

β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, έγινε μετά από 

διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες 

διοριστέων». 

Συνεπώς, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – 

Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι:  
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α) είτε προσελήφθησαν με διαγωνιστική διαδικασία, για ειδικότητες διαφορετικές 

από τις αναφερόμενες στη διάταξη της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στην ως άνω κατηγορία και 

ειδικότητες, ή προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που στη 

συνέχεια μετετράπη σε αορίστου χρόνου,  

β) είτε προσελήφθησαν πριν την εφαρμογή του ν. 2190/1994,  μετά από δημόσια 

προκήρυξη, αλλά χωρίς γραπτό διαγωνισμό, ή με γραπτό διαγωνισμό, αλλά χωρίς 

δημόσια προκήρυξη, 

γ) είτε προσελήφθησαν μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, εκτός διαγωνιστικής 

διαδικασίας του ΑΣΕΠ ή με διαδικασία κατά την οποία, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε συμμετοχή του, το ΑΣΕΠ δεν κατήρτισε τον οριστικό πίνακα 

διοριστέων, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 και τίθενται σε διαθεσιμότητα. 

Επισημαίνεται ότι προσωπικό που μεταφέρθηκε από Ν.Π.Ι.Δ. στο στενό 

δημόσιο τομέα και το οποίο ακολουθεί αντίστοιχη κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων 

Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών 

Γραμματέων όπως είναι οι ειδικότητες ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου, ΔΕ Γραμματειακής 

Υποστήριξης, ΔΕ Γραμματείς κ.λπ., εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη για άμεση αποστολή των στοιχείων 

αναφορικά με τις υπηρεσιακές σας ανάγκες σε προσωπικό, όπως έχει ήδη ζητηθεί 

στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085/3.12.2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ) εγκύκλιο 

της Υπηρεσίας μας, ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία 

μετακίνησης των υπαλλήλων που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.    

 

 

Ο Υπουργός 

  

Αντώνης Μανιτάκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

  1.Όλα τα Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες 
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ 
-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.ι.δ. 
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στα νομικά πρόσωπα 
της εποπτείας τους) 
 
2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
Δ/νσεις Διοικητικού 
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ 
βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 
 
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
Δ/νσεις  Διοικητικού 
 
ΚΟΙΝ. 
1. Όλα τα Υπουργεία 

-Γραφεία Υπουργών 
-Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
-Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 

3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
4. Ελεγκτικό Συνέδριο 
5. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
6. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  
7. Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
8. ΑΔΕΔΥ 
            Φιλελλήνων & Ψύλλα 2, 105 57 Αθήνα 
9.       ΠΟΕ – ΟΤΑ  

       Καρόλου 24, 104 37 Αθήνα 
10.       ΚΕΔΕ 
11.       ΕΝΠΕ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα  
4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων  
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων  
6. Δ/νση Διοικητικού  
Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 
(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή 
Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι). 
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