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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 143
28 Ιουνίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3584
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως καταρτίσθηκε από την
Επιτροπή του άρθρου 20 του ν. 3320/2005, του οποίου
το κείμενο έχει ως εξής:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αρχές του Κώδικα
Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενι−
αίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρό−
σληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της
ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγ−
γύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής
απόδοσης κατά την εργασία τους.
Άρθρο 2
Έννοια όρων
1. Όπου στον παρόντα Κώδικα αναφέρονται «Οργανι−
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ο.Τ.Α.), νοούνται οι Δήμοι,
οι Κοινότητες, τα Δημοτικά, Κοινοτικά Ιδρύματα και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και
οι Σύνδεσμοι Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοι−
νοτήτων.
2. Όπου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό−
ντος λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός, νοείται ο πραγ−
ματικός πληθυσμός, όπως αυτός εμφανίζεται στους
δημοσιευθέντες επίσημους πίνακες της τελευταίας
απογραφής.
Άρθρο 3
Έκταση εφαρμογής − Διαίρεση ύλης
Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγεται το πά−
σης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α., ως κατωτέρω:

1. Στις διατάξεις του πρώτου μέρους υπάγεται το μό−
νιμο προσωπικό:
α. των Δήμων,
β. των Κοινοτήτων,
γ. των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων και
δ. των Συνδέσμων και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των
Ο.Τ.Α.
2. Στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται το
προσωπικό Ειδικών Θέσεων και το προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ − ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ− ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 4
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο, που αποτελείται από:
1. Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του Σύμβουλο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται
από τον Πρόεδρο του Σώματος.
2. Έναν Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου ή Διοικητικής ή
Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών ή του τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου
με αναπληρωτή του επίσης Καθηγητή των ίδιων Πα−
νεπιστημίων που υποδεικνύονται από τους Πρυτάνεις
αυτών.
3. Τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης με αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ίδιου
Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
4. Έναν Γενικό Διευθυντή Δήμου με αναπληρωτή του
Γενικό Διευθυντή Δήμου που ορίζονται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
μετά από προηγούμενη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
η θέση που καταργήθηκε, ο απολυθείς προτιμάται για
την κατάληψή της.
2. Σε περίπτωση που οι καταργούμενες θέσεις δεν
εξειδικεύονται ή από το σύνολο των θέσεων κάποιας
ειδικότητας ορισμένες μόνο καταργούνται, απολύονται
εκείνοι που συγκεντρώνουν τα λιγότερα ουσιαστικά
προσόντα, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου.
Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από την
κοινοποίηση της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου.
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου,
η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να εισαγάγει την υπό−
θεση στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το αργότερο
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάργηση
των θέσεων, και το Συμβούλιο να αποφασίσει μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα περιέλθει σε
αυτό η υπόθεση.
4. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του πα−
ρόντος ισχύουν και για το προσωπικό του τμήματος
αυτού.
Άρθρο 201
Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης
Το προσωπικό του παρόντος τμήματος απολύεται
αυτοδικαίως από την υπηρεσία, από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης του από τον
οικείο φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον έχει συμπλη−
ρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
Η σχετική διαπιστωτική πράξη απόλυσης εκδίδεται το
αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση
της απόφασης συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφα−
λιστικό φορέα.
Άρθρο 202
Καταγγελία της σύμβασης εργασίας
από την υπηρεσία
1. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την
υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Σπου−δαίο
λόγο αποτελεί ιδίως:
α. η παράβαση της παρ. 1 περ. Α΄ του άρθρου 111 του
παρόντος,
β. η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα
ή άλλους ειδικούς νόμους,
γ. η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλ−
λάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά
την άσκηση των καθηκόντων του,
δ. η χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής ή ανάξια για
υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας,
ε. η παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις
κείμενες διατάξεις,
στ. η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22)
εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους,
ζ. η εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια,
η. η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε
δημοπρασία την οποία διενεργεί ο Ο.Τ.Α. στον οποίο
ανήκει ο υπάλληλος ή επιτροπή μέλος της οποίας είναι
αυτός.
2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να
γίνει για οποιοδήποτε παράπτωμα αν:
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α) κατά την προηγούμενη της διάπραξης αυτού διε−
τία, είχαν επιβληθεί στον υπάλληλο τρεις τουλάχιστον
πειθαρχικές ποινές ίσες με τις αποδοχές ενός (1) μηνός,
ή
β) κατά το προηγούμενο της διάπραξης αυτού έτος,
είχε τιμωρηθεί ο υπάλληλος για το ίδιο αδίκημα με
πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός (1) μηνός.
3. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται με απόφαση
του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από
σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας
επέρχεται από την ανακοίνωση της απόφασης στον
απασχολούμενο.
Άρθρο 203
Καταγγελία της σύμβασης εργασίας
από τον απασχολούμενο
1. Ο απασχολούμενος δικαιούται να καταγγείλει τη
σύμβαση εργασίας οποτεδήποτε.
2. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφη δήλωση του που
υποβάλλεται στην υπηρεσία.
Άρθρο 204
Αποζημίωση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων
3 και 4 του παρόντος, η αποζημίωση λόγω απολύσεως ή
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία
καθορίζεται ως εξής:
α. Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από
ένα έτος μέχρι τρία έτη οι αποδοχές ενός μήνα, πάνω
από τρία και μέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο μηνών, πάνω
από έξι και μέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών μηνών
και πάνω από οκτώ και μέχρι δέκα έτη οι αποδοχές
τεσσάρων μηνών.
β. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα
δέκα και μέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζημίωση
προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών ενός μήνα.
2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση
τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθε−
στώς πλήρους απασχόλησης. Κατά τον υπολογισμό της
αποζημίωσης, οι μηνιαίες αποδοχές δεν λαμβάνονται
υπόψη κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο
του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, πολλαπλασια−
ζόμενο με τον αριθμό τριάντα (30).
3. Το προσωπικό του παρόντος τμήματος, το οποίο
δεν υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση
του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις
λήψεως σύνταξης, μπορεί να αποχωρεί από την υπηρε−
σία, λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το
50%, το δε μη επικουρικά το 60% της αποζημίωσης που
ορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος.
Στο προσωπικό αυτό που απολύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 197 έως και 202 του παρόντος,
εφόσον κατά το χρόνο της απόλυσης δικαιούται σύντα−
ξη από δική του υπηρεσία από οποιονδήποτε Οργανισμό
Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση
με το 60% από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις α΄, β΄,
γ΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του παρόντος, για
τις οποίες δεν οφείλεται καμία αποζημίωση.
4. Αν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου διήρκεσε
πάνω από ένα έτος και λυθεί με το θάνατο του προ−

3124

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σληφθέντος, καταβάλλεται στους κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα αναγκαίους κληρονόμους του, με
εξαίρεση τα ενήλικα τέκνα, το 60% της οριζόμενης στην
παράγραφο 1 του παρόντος αποζημίωσης. Την αποζη−
μίωση αυτή δικαιούνται και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον
φοιτούν σε δημόσια ή αναγνωρισμένη σχολή ή ανώτα−
το εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχουν υπερβεί το 25ο
έτος της ηλικίας τους. Τα θήλεα τέκνα δικαιούνται την
παραπάνω αποζημίωση ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον
είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
5. Το ποσοστό αποζημίωσης που προβλέπεται στις δι−
ατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υπολογίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης
του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως
αυτό κάθε φορά αναπροσαρμόζεται.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άρθρο 205
Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών −
περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών
1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη δια−
δικασία των παρ. 2−17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
όπως ισχύει.
Ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με τους
Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.
2. Ειδικά το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυ−
ψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται
στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280
Α΄), όπως ισχύει.

ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών δια−
τάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού,
μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, το−
κετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για
το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω πα−
ραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της
Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 207
Λύση της σύμβασης
1. Μετά τη λήξη του χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση
εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό απο−
χωρεί από την υπηρεσία χωρίς την έκδοση σχετικής
διαπιστωτικής πράξης.
Οποιαδήποτε παράταση της αρχικής σύμβασης ή
ανανέωση με σύναψη νέας σύμβασης πέρα από το
ανώτατο κατά περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης
απαγορεύεται.
Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όρ−
γανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό
που διατηρείται κατά παράβαση των προηγούμενων
διατάξεων, άλλως τα καταβαλλόμενα ποσά καταλογί−
ζονται σε αυτά.
2. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης επιτρέπεται η
καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Αδικαι−
ολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3) τουλάχι−
στον συνεχείς ημέρες λογίζεται ως καταγγελία της σύμ−
βασης εργασίας από μέρους του προσλαμβανομένου.
3. Το προσωπικό, η σύμβαση εργασίας του οποίου
λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή.
Άρθρο 208
Μετακίνηση

Άρθρο 206
Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες
ανάγκες Ο.Τ.Α.

Οι διατάξεις του άρθρου 185 του παρόντος εφαρμόζο−
νται και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. που προσλαμβάνεται
για κάλυψη των αναγκών του τμήματος αυτού.

1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποι−
ασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπει−
γουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστη−
μα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου
γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21
του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α). Παράταση ή σύναψη νέας
σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα
ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου εί−
ναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την
πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων
κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί
έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της πα−
ρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η
παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 209
Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται με
αυτεπιστασία από Δήμους και Κοινότητες, τους Συνδέ−
σμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά
ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του
έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη
ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ.
609/1985 (ΦΕΚ 170 Α), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνε−
ται με ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το προσωπικό
που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου.
Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του Δημάρχου,
του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του Συν−
δέσμου ή του Προέδρου του νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες
ημέρες ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέ−
ωσης. Η πρόσληψη του προσωπικού του παρόντος δεν
υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει. Η διαδικασία υπόκειται στον
έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
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9. Το προσωπικό των Συνδέσμων που καταργούνται
κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. μεταφέρεται αυτοδικαίως
και κατανέμεται με την ίδια σχέση εργασίας που είχε,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στους
Ο.Τ.Α. που αποτελούσαν τον Σύνδεσμο, ανάλογα με τον
πληθυσμό τους ή τις οικονομικές τους δυνατότητες,
με βάση τους προϋπολογισμούς των τριών τελευταίων
ετών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.
1 και 2.
Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για το προσωπικό των
υφιστάμενων Αναπτυξιακών Συνδέσμων, όταν λήξει ο
χρόνος λειτουργίας τους, που προβλέπεται από τη συ−
στατική τους πράξη.
Άρθρο 220
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων που ισχύουν
για δημοσίους υπαλλήλους
1. Γενικοί ή ειδικοί νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις
που περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν στην υπη−
ρεσιακή, εν γένει, κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων
και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους που διέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος, εάν δεν γίνεται ρητή
παραπομπή σε αυτούς.
2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν
στους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να επεκτείνονται
ανάλογα, εν όλω ή εν μέρει, αναδρομικά και στους υπαλ−
λήλους του παρόντος.
Άρθρο 221
Δικαίωμα στέγασης
Οι ισχύουσες ειδικές στεγαστικές ρυθμίσεις για τους
μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και για τους
συνταξιούχους του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή και για
τους αντίστοιχους υπαλλήλους και συνταξιούχους των
Ο.Τ.Α., τους μονίμους υπαλλήλους του Ταμείου Ασφαλί−
σεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)
και του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).
Άρθρο 222
Ρύθμιση λεπτομερειών
Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης καθορίζεται, όπου απαιτείται, κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 223
Ειδικές ρυθμίσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της
Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.− Ο.Τ.Α., μπορεί να μεταβάλ−
λεται ο αριθμός των μορίων των κριτηρίων καθεμίας
από τις τρεις ομάδες (ενότητες) κριτηρίων του άρθρου
87 του παρόντος, χωρίς υπέρβαση του συνολικού αριθ−
μού μορίων κάθε ομάδας (ενότητας).
2. Σε περίπτωση που, με το διάταγμα που προβλέπε−
ται στο άρθρο 84, διαφοροποιηθεί το περιεχόμενο των
εκθέσεων αξιολόγησης, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα
γίνεται προσαρμογή της βαθμολογίας του κριτηρίου της
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υπηρεσιακής αξιολόγησης των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου 88, τηρουμένου του συνολικού αριθμού των
μορίων της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού.
3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1586/
1986 (ΦΕΚ 37 Α΄) δεν θίγονται.
4. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/
2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου
78 του παρόντος.
5. Οι μουσικοί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
προσλαμβάνονται σύμφωνα με το π.δ. 524/1980 (ΦΕΚ
143 Α΄), όπως ισχύει. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσω−
πικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Το δε Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Άρθρο 224
Ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας
διέπεται από τις ειδικές για αυτό διατάξεις. Για θέματα
που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις αυτές, ισχύουν
οι διατάξεις του παρόντος, εκτός των άρθρων 72 παρ.
3, 73 παρ. 1, 2, 4, 5, 10 και 15, 74 παρ. 1 και 4, 75, 76 με
εξαίρεση τη μετάταξη εντός των κλάδων της Δημοτικής
Αστυνομίας, 77, 78 και 79 παρ. 5.
Άρθρο 225
Αποζημίωση
Οι διατάξεις του άρθρου 204 του παρόντος εφαρμό−
ζονται αναλόγως και στους μόνιμους Υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. που επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το
Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 226
Ισχύς εκδοθέντων διαταγμάτων ή αποφάσεων
Εως την έκδοση των διαταγμάτων ή αποφάσεων που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι
προ−ίσχύσασες αντίστοιχες διατάξεις, κατά το μέρος
που δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του.
Άρθρο 227
Ελεγκτές Εσόδων και Εξόδων Ο.Τ.Α. −
Εισπράκτορες Εσόδων Ο.Τ.Α.
1. Μετά τη σύσταση και λειτουργία των ταμειακών
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. οι Ελεγκτές Εσόδων − Εξόδων (ΔΕ
14 ) και οι Εισπράκτορες Εσόδων (ΔΕ 15) διατίθενται,
αποκλειστικώς, για τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρε−
σιών. Οι θέσεις τους στους Οργανισμούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγρά−
φου, διατηρούνται μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από την υπηρεσία.
2. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω κλάδοι εξυπηρε−
τούσαν ομάδα Ο.Τ.Α. στις οικείες Δ.Ο.Υ. η κατανομή τους
στους Ο.Τ.Α. γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας, ανάλογα με τον πληθυσμό
τους ή την οικονομική τους δυνατότητα, με βάση τους
προϋπολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών.
Με την ίδια απόφαση συνιστώνται προσωρινές θέσεις
στους αντίστοιχους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρε−
σίας των Ο.Τ.Α..
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3. Οι κενές οργανικές θέσεις των Ελεγκτών Εσόδων
και Εξόδων Ο.Τ.Α. και των Εισπρακτόρων Ο.Τ.Α., καθώς
και όσες θα κενωθούν καταργούνται.
4. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπηρετούντων ρυθμί−
ζεται από τις διατάξεις που αφορούν στο λοιπό μόνιμο
προσωπικό των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 228
Προσωρινές θέσεις που κατέχονται από τακτικούς
μόνιμους υπαλλήλους
Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του
παρόντος και το οποίο κατέχει μόνιμες προσωρινές
θέσεις εξακολουθεί να κατέχει τις θέσεις αυτές, οι
οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε
τρόπο.
Άρθρο 229
Κατάταξη αδιαβάθμιστου προσωπικού
Το προσωπικό που υπηρετεί, μέχρι την ισχύ του πα−
ρόντος, σε αδιαβάθμιστες θέσεις του άρθρου 236 του
ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως είχε τροποποιηθεί και
ίσχυε, κατατάσσεται, με απόφαση του αρμόδιου προς
διορισμό οργάνου, σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας που υπηρετούσε,
και εξελίσσεται μισθολογικά σε όλα τα κλιμάκια της
κατηγορίας όπου ανήκει. Για τη μισθολογική αυτή εξέ−
λιξη, λαμβάνεται υπ’όψη όλη η πραγματική υπηρεσία ή
προϋπηρεσία του.
Άρθρο 230
Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στους Ο.Τ.Α. κατά τη
δημοσίευση του παρόντος και κατέχει προσωρινές θέ−
σεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οποιασδήποτε ειδικότητας, παραμένει στις θέ−
σεις αυτές μέχρι την αποχώρησή του με οποιονδήποτε
τρόπο και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 170
μέχρι και 177, 181 μέχρι και 204 του παρόντος.
2. Προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού
Δήμων, που προέρχονται, αποκλειστικώς, από Ο.Τ.Α. που
συνενώθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ
244 Α), από τη δημοσίευση του παρόντος, μετατρέπονται
σε προσωρινές προσωποπαγείς πλήρους απασχόλησης,
και η κατάταξη των υπηρετούντων γίνεται με απόφαση
του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Η ανωτέρω
κατηγορία προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Οι θέσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος, όταν κε−
νωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται.
4. Ειδικά για το βοηθητικό προσωπικό, χρέη Υπηρεσι−
ακών − Πειθαρχικών Συμβουλίων ασκούν, για τους Δή−
μους οι Δημαρχιακές Επιτροπές, για τις Κοινότητες τα
Κοινοτικά Συμβούλια, για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια, για τα ιδρύματα
και για τους Συνδέσμους η Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 231
Ρυθμίσεις για τους υπηρετούντες
1. Οι θέσεις των υπαλλήλων κάθε κλάδου διαβαθμί−
ζονται αυτοδικαίως ενιαία σε όλους τους βαθμούς της
οικείας κατηγορίας, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του
άρθρου 83 του παρόντος.

2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύ−
ος του παρόντος, κατατάσσονται, αυτοδικαίως, στους
ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας όπου υπηρετούν, με
βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που
έχουν διανύσει. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται
ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης. Για την κατάταξη
και τον καθορισμό του χρόνου που θεωρείται ότι έχει
διανυθεί στο βαθμό στον οποίο κατατάσσεται ο υπάλ−
ληλος, δεν υπολογίζονται:
α. τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από το
άρθρο 91 του παρόντος (διαθεσιμότητας, αργίας, αδι−
καιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, προσωρινής
παύσεως και αναστολής άσκησης καθηκόντων),
β. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο
υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
γ. ένα έτος για κάθε φορά που ο υπάλληλος κρίθηκε
ως μη προακτέος, και
δ. χρονικό διάστημα ίσο προς το ήμισυ του απαιτού−
μενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής
της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
3. Για την κατάταξη, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσί−
ας δεν υπολογίζεται το ήμισυ του πέραν της δεκαετίας
χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης
κατηγορίας.
4. Υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώ−
τερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσ−
σονται στους βαθμούς της κατηγορίας όπου υπηρετούν,
και ως χρόνος εξέλιξης τους λογίζεται ο χρόνος που
απαιτείται στην κατηγορία της οποίας έχουν το τυπι−
κό προσόν. Για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας
με κατώτερο τυπικό προσόν, ως χρόνος εξέλιξης τους
λογίζεται αυτός της ΔΕ κατηγορίας.
5. Για τις κατατάξεις που προβλέπονται από τις δια−
τάξεις των προηγούμενων παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
αυτού, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις του αρμόδιου
προς διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Οι κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 88 του παρό−
ντος προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, εφόσον έχουν
επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28 Α) εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους, μέ−
χρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί.
Εφόσον η νέα επιλογή, βάσει των διατάξεων του ανω−
τέρω νόμου, δεν γίνει εντός τριών (3) μηνών από την
έναρξη ισχύος του άρθρου 88 του παρόντος, εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού.
7. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
υποθέσεις επαναφοράς υπαλλήλων στην υπηρεσία,
ύστερα από έκπτωση, ολοκληρώνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 154 του παρόντος.
8. Τα μέλη των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, υπηρεσιακών συμβουλίων εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντα τους, έως τη λήξη της θητείας
τους.
9. Εκκρεμείς διαδικασίες μετατάξεων ολοκληρώνονται
με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, εφόσον μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποφανθεί τα οικεία
υπηρεσιακά συμβούλια.
10. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς και οι
υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που είναι κά−
τοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του πα−
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ρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς
της κατηγορίας με βάση την κλίμακα βαθμών και τον
αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό, όπως ορίζεται στο άρθρο
83 και το χρόνο εξέλιξης, όπως ορίζεται στο άρθρο
85, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του
παρόντος. Τυχόν πλεονάζων χρόνος λογίζεται ως χρό−
νος υπηρεσίας στο βαθμό κατάταξης. Για την κατάταξη
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, που δεν δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Η προσαύξηση αποδοχών των υπαλλήλων στους
οποίους χορηγήθηκαν εκπαιδευτικές άδειες, κατ’ εφαρ−
μογή των διατάξεων του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α΄), εξακολουθεί να διέπε−
ται από τις ίδιες διατάξεις.
12. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων που πραγ−
ματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 68 του προίσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 2683/1999) επιτρέπεται να παρατείνεται κατά ένα (1)
επιπλέον έτος, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.
13. Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Εθνικού Κέ−
ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου, που έχουν
αποκτηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα
αποκτηθούν έως την εφαρμογή συστήματος πιστοποι−
ημένης επιμόρφωσης γίνονται δεκτά για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 88.
14. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μειωμένο ωρά−
ριο εργασίας για ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων των
Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ.
15. Οι πίνακες προακτέων στους ενιαίους βαθμούς
που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος δεν θίγονται.
16. Εως την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 63, η παράταση ή χορήγη−
ση της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο άδειας
γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας
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ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 232
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντί−
κειται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή ρυθμίζει
διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν.»
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξε−
ων των άρθρων 87 έως και 89, οι οποίες αρχίζουν να
ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2008.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

