
1 

 

                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Αθήνα,   28  Απριλίου 2014   
Αριθμ. Πρωτ.:  
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/37/10325 

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15             ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής)  

Ταχ. Κώδ. : 106 74, Αθήνα  

FAX  : 210 33 93 229  
 

 

ΘΕΜΑ : Επαναφορά στην Υπηρεσία από προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα    

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από Δημόσιες Υπηρεσίες  που αφορούν στην 

επαναφορά στην υπηρεσία υπαλλήλων που αποχώρησαν λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης  ή είχαν τεθεί 

σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 1γ  

του άρθρου 33  του ν.4024/2012 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας 

του ΣτΕ,  σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του 

ν.3833/2010, όπως ισχύει, που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων 

και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις)  και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός μεν, οι οργανικές θέσεις των εν λόγω υπαλλήλων καταργήθηκαν 

αυτοδικαίως σύμφωνα τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του ν.4024/2012 και αφετέρου με την 

επαναφορά τους στη Υπηρεσία προκαλείται αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των  διαδικασιών  επαναφοράς των εν λόγω 

υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους  είναι η έκδοση απόφασης  κατανομής του  Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα αιτήματα για έκδοση απόφασης κατανομής θα πρέπει να υποβάλλονται από το 

φορέα, πριν την έκδοση της απόφασης επαναφοράς, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενώ πριν τη 

δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του 

άρθρου 49 του ν.3943/2011, απαραίτητη είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από την ανωτέρω 

υπηρεσία για τον έλεγχο τήρησης του λόγου ένα προς πέντε. 

 Οι Διευθύνσεις Διοικητικού στις οποίες απευθύνεται η παρούσα παρακαλούνται να 

ενημερώσουν τις Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν. 
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Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Hλ. Δ/νση 

www.ydmed.gov.gr στη Διαδρομή: Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις καθώς και στο 

«Διαύγεια»). 

                                                                                       

                                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                                                             Δημήτρης Στεφάνου 

  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

213 13 13 259    Δ.Ρενδούμη  

213 13 13 256    Σ. Γαλάνη 

 

Πίνακας διανομής: 

1. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης 

1) Όλα τα Υπουργεία 

      Δ/νσεις Διοικητικού 

2) Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 

    Δ/νσεις Διοικητικού 

3) Υπ. Εσωτερικών 

     Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. (προκειμένου να ενημερωθούν οι ΟΤΑ α΄και 

β΄βαθμού) 

4) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

    Δ/ νσεις Διοικητικού  

5) Ανεξάρτητες Αρχές 

     Δ/νσεις Διοικητικού 

 

Κοινοποίηση: 

ΔΗΕΣ 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο κ.Υπουργού 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
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