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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 280
19 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 35 της 18−12−2013
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ,
τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ.
4352/1964 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22),
β) του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 234),
γ) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ και 90 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
ε) της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπο−
λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 66),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 «Τροπο−
ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου
− Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικο−

νομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180),
ζ) της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανα−
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
(Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με τις 6/5.5.2009 (Α΄ 70),
28/31.12.2009 (Α΄ 237), 37/29.12.2010 (Α΄ 246), 35/29.12.2011
(Α΄ 271), 28/13−8−2012 (Α΄ 161) και 40/31−12−2012 (Α΄255)
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου,
2. την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομι−
κών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπι−
κής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
3. το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
4. τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφα−
σίζει:
Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως
την 31η Δεκεμβρίου 2014 η ισχύς της 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.
Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

