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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
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ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΔΩΝ

Αθήνα, 15 Γεκεμβπίος 2011

Ταρ. Γηεύζπλζε:

Βαζ. Σνθίαο 15

Ταρ. Κώδηθαο:
Πιεξνθνξίεο:
Τειέθωλα:

106 74 Αζήλα

Ππορ:
1) Τποςπγεία
α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζωπηθνύ
β) Γ/λζεηο ή Τκήκαηα Δπνπηείαο
Ννκηθώλ Πξνζώπωλ
(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ην
παξόλ ζηα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεύνπλ)
2)Γενικέρ και Διδικέρ Γπαμμαηείερ
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζωπηθνύ
3) Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ
Γ/λζεηοΓηνηθεηηθνύ ή Πξνζωπηθνύ (κε ηελ
παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξόλ
ζηα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεύνπλ)
4)Γ/νζη Οπγάνωζηρ και Λειηοςπγίαρ
ΟΣΑ ηος Τποςπγείος Δζωηεπικών
(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζεη ην
παξόλ ζηνπο ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ)
5) Ανεξάπηηηερ Απσέρ
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζωπηθνύ
Κοιν:
1) Υπνπξγνύο, Αλαπιεξωηέο Υπνπξγνύο
θαη Υθππνπξγνύο
2) Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Γξακκαηείο
Υπνπξγείωλ
3) Γεληθνύο Γξακκαηείο Απνθεληξωκέλωλ
Γηνηθήζεωλ
(αποζηολή με ηλεκηπονικό
ηασςδπομείο)

Απ. Ππωη.:
ΓΟΑ/Φ.14/38/νηθ. 26195

213-1313.120, 129, 147
(γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο:
doa.ydmed@gmail.com)

Θέμα:Ηλεκηπονική παποσή ζηοισείων για ηην καηάπγηζη κενών οπγανικών θέζεων
πολιηικού πποζωπικού με ζσέζη επγαζίαρ δημοζίος δικαίος
σεη. : η απιθ. ΓΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31-10-2011 (ΑΓΑ: 45ΒΝΥ-3Ρ8) εγκύκλιορ

Σε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ ηεο ππεξεζίαο καο, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή
ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά:
α) ζηελ θαηάξγεζε, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν, ηωλ θελώλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ
λόκνπ απηνύ (27-10-2011), νξγαληθώλ ζέζεωλπνιηηηθνύ πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο
δεκνζίνπ δηθαίνπ (παξ. 1α ηνπ ωο άλω άξζξνπ θαη λόκνπ) θαη
β) ζηελ θαηάξγεζε, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν, ηωλ νξγαληθώλ ζέζεωλπνιηηηθνύ
πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο θελώζεθαλ ιόγω απηνδίθαηεο
απόιπζεο ηωλ ππαιιήιωλ πνπ ηηο θαηείραλ, ή ζέζεο απηώλ ζε θαζεζηώο
πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκόηεηαο (παξ. 2 θαη 9 ηνπ ωο άλω άξζξνπ θαη λόκνπ),
ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα:
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Οη αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζωπηθνύ ηωλΥπνπξγείωλ θαη ηωλ
Ν.Π.Γ.Γ. απηώλ, ηωλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ, ηωλ ΑπνθεληξωκέλωλΓηνηθήζεωλ,
ηωλ ΟTA α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ηωλ Ν.Π.Γ.Γ. απηώλ, θαζώο θαη ηωλ
ΑλεμάξηεηωλΑξρώλ,παξαθαινύληαη
όπωο
κεηαβνύλ
ζην
ζύλδεζκν
(link)https://sites.google.com/site/organikes/ηνπ Υπνπξγείνπ ΓηνηθεηηθήοΜεηαξξύζκηζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,πξνθεηκέλνπ λαθαηαρωξίζνπλ, ηο απγόηεπο έωρ ηην2712-2011, ηα θάηωζη αξηζκεηηθάζηνηρεία:
1) Τνλ αξηζκό ηωλ θελώλ, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν, νξγαληθώλ ζέζεωλ πνιηηηθνύ
πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ (27-10-2011),
2) Τνλ αξηζκό ηωλ θελώλ, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν, νξγαληθώλ ζέζεωλ πνιηηηθνύ
πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ην 60% ηωλ
πξνβιεπόκελωλ, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν, νξγαληθώλ ζέζεωλ θαη ζα θαηαξγεζνύλ, θαηά ηα
νξηδόκελα ζηα δύν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011,
3) Τνλ αξηζκό ηωλ νξγαληθώλ, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν,ζέζεωλ πνιηηηθνύ
πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ,νη νπνίεο θελώζεθαλ ιόγω απηνδίθαηεο
απόιπζεο (δπλάκεη ηεο παξ. 1β ηνπ άξ. 33 ηνπ Ν. 4024/2011) ηωλ ππαιιήιωλ πνπ ηηο
θαηείραλ θαη θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξέιεπζε κελόο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ (2711-2011),
4) Τνλ αξηζκό ηωλ νξγαληθώλ,αλά θαηεγνξία θαη θιάδν, ζέζεωλ πνιηηηθνύ
πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο θελώζεθαλ ιόγω απηνδίθαηεο
απόιπζεο (δπλάκεη ηεο παξ. 1γ ηνπ άξ. 33 ηνπ Ν. 4024/2011) ηωλ ππαιιήιωλ πνπ ηηο
θαηείραλ θαη θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξέιεπζε κελόο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ (2711-2011) θαη
5) Τνλ αξηζκό ηωλ νξγαληθώλ, αλά θαηεγνξία θαη θιάδν,ζέζεωλ πνιηηηθνύ
πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο θελώζεθαλ ιόγω ζέζεο ζε
θαζεζηώοπξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκόηεηαο (δπλάκεη ηεοπαξ. 1γ ηνπ άξ. 33 ηνπ Ν.
4024/2011) ηωλ ππαιιήιωλ πνπ ηηο θαηείραλ θαη θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξέιεπζε κελόο
από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ (27-11-2011).
Τελ επζύλε γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε ηωλ αηηνύκελωλ ωο
άλωαξηζκεηηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ θνξέωλ ηνπο έρνπλ:
α) νη Γεληθνί Γξακκαηείο ηωλ Υπνπξγείωλ,γηα ην ζύλνιν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ θάζε
Υπνπξγείνπ,
β) νη Γεληθνί Γξακκαηείοηωλ Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ, γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο,
θαζώο θαη γηα ηνπο ΟΤΑ α’ θαηβ’ βαζκνύ θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. απηώλ, πνπ ππάγνληαη ζηε ρωξηθή
ηνπο αξκνδηόηεηα,
γ) νη Πξόεδξνη ηωλΝ.Π.Γ.Γ. θαη
δ) νη Πξόεδξνη ηωλ Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ.
Οη Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζωπηθνύ ή νη Γηεπζύλζεηο/Τκήκαηα Δπνπηείαο ΝΠΓΓ,
ηωλ Υπνπξγείωλ, νη Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζωπηθνύ ηωλ Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ
θαη νηΓηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζωπηθνύ ηωλ ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνύ, παξαθαινύληαη λα
θνηλνπνηήζνπλ ηελπαξνύζα εγθύθιην ζηα ΝΠΓΓ πνπ επνπηεύνπλ.
Γηα ηπρόλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ε ππεξεζία καο παξακέλεη ζηε
δηάζεζή ζαο.

Η Γενική Γπαμμαηέαρ

Δςζηαθία Μπεπγελέ
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