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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ �ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ (1)
Άρθρο 83 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ.4 ν. 4369/2016)

Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε
πέντε (5) συνολικά βαθµούς ως ακολούθως:

� Βαθµός Α΄
� Βαθµός Β΄
� Βαθµός Γ΄
� Βαθµός ∆΄
� Βαθµός Ε΄.



� Οι θέσεις των κατηγοριών Π Ε, TE και ∆Ε
κατατάσσονται στους βαθµούς ∆΄, Γ΄, Β΄ και
Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο ∆΄ και
ανώτερος ο Α΄. 

� Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται
στους βαθµούς Ε΄, ∆΄, Γ΄ και Β΄, από τους
οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο
Β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ �ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ (2)
Άρθρο 83 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ.4 ν. 4369/2016)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΒΑΘΜΟΣ

ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ

Εισαγωγικός ∆ ∆ ∆ Ε

Γ Γ Γ ∆

Β Β Β Γ

Καταληκτικός Α Α Α Β

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ



� Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, TE και
∆Ε είναι ο βαθµός ∆΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθµός
Ε΄.

� Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος
εισαγωγικός βαθµός είναι ο Β΄, στον οποίον
κατατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. Για τους
κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ΄, στον οποίον
κατατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. 

� Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.) 
εισαγωγικός βαθµός είναι ο Β’. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ �ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ (3)
Άρθρο 83 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ.4 ν. 4369/2016)

Πλέον όχι συνάφεια



� Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.∆.∆.Α. υπολογίζεται ως
πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους
προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό.

� Η παραµονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθµό
υποχρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη
τουλάχιστον ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που
αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα.

(Ακόµη και οι απόφοιτοι της ΕΣ∆∆Α, που δεν διανύουν
δοκιµαστική υπηρεσία, παραµένουν υποχρεωτικά για δύο
χρόνια στον εισαγωγικό βαθµό Β΄.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ �ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ (4)
Άρθρο 83 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ.4 ν. 4369/2016)



Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται :
Για την κατηγορία ΥΕ:
�Από το βαθµό Ε΄ στο βαθµό ∆΄ διετής υπηρεσία στο βαθµό
Ε΄, από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο
βαθµό ∆΄ και από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ δεκαετής
υπηρεσία στο βαθµό Γ΄.
Για την κατηγορία ∆Ε:
�Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθµό
∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ οκταετής υπηρεσία στο
βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής
υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (1)
Άρθρο 85 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ. 5 ν. 4369/2016)



Για την κατηγορία TE:
� Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ εξαετής
υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

Για την κατηγορία ΠΕ:
� Από το βαθµό ∆΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό ∆΄, από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ πενταετής
υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (2)
Άρθρο 85 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ. 5 ν.4369/2016)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
/ ΒΑΘΜΟΣ

ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ

Ε΄ - - - 2 έτη

∆΄ 2 έτη 2 έτη 2 έτη 10 έτη

Γ΄ 5 έτη 6 έτη 8 έτη 10 έτη

Β΄ 6 έτη 6 έτη 6 έτη ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(22 έτη-0µ-0ηµ)

Α΄ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(13 έτη-0µ-0ηµ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(14 έτη-0µ-0ηµ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(16 έτη-0µ-0ηµ)

-

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Αρ. 85 Κ.Κ.∆.Κ.Υ.



� Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθµό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιµαστική
υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40.

� Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να
κατέχουν το απαιτούµενο τυπικό προσόν, εξελίσσονται
στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε
προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται για
προαγωγή στον επόµενο βαθµό
� µε εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθµό.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (3)
Άρθρο 85 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ.5 ν. 4369/2016)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
/ ΒΑΘΜΟΣ

ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ

Ε΄ - - - 2 έτη

∆΄ 2 έτη 2 έτη 2 έτη 11 έτη

Γ΄ 6 έτη 7 έτη 9 έτη 11 έτη

Β΄ 7 έτη 7 έτη 7 έτη ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(24 έτη-0µ-0ηµ)

Α΄ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(15 έτη-0µ-0ηµ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(16 έτη-0µ-0ηµ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(18 έτη-0µ-0ηµ)

-

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΛΟΓΩΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ



� Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών
διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος
που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη
µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.

� Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος ο
χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική
εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (4)
Άρθρο 85 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ. 5 ν. 4369/2016)



� Αν ο υπάλληλος κατέχει µεταπτυχιακό και
διδακτορικό δίπλωµα, η κατά τα ανωτέρω
µείωση του χρόνου αφορά µόνο το διδακτορικό
δίπλωµα. 

� Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός
µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που
απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται
κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός
(είτε τους τίτλους τους κατέχει κατά το διορισµό
είτε τους αποκτά µετά)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (5)
Άρθρο 85 ΚΚ�ΚΥ (άρθρο 25 παρ. 5 ν. 4369/2016)



ΠΑΡΑ�ΕΙΓΜΑ

Υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ,

που κατέχει κατά το διορισµό του
διδακτορικό (οπότε θα καταταγεί στον Β΄) ή

που αποκτά µετά το διορισµό του
διδακτορικό (οπότε θα µειωθεί η βαθµολογική

του εξέλιξη κατά 6 έτη) 

και εν συνεχεία αποκτά και µεταπτυχιακό, 

δεν θα µειωθεί η βαθµολογική του εξέλιξη
κατά 2 έτη.



ΠΑΡΑ�ΕΙΓΜΑ

� Υπάλληλος ΠΕ µε τρία µεταπτυχιακά κατά
το διορισµό του διορίζεται στον Γ΄µε
πλεονάζοντα δύο έτη (ένα έτος για κάθε
µεταπτυχιακό πέραν του ενός). Εντός ενός
έτους από το διορισµό καταθέτει και
διδακτορικό και κερδίζει άλλα δύο έτη

(6 λόγω διδ/κού – 4 ήδη κερδισµένα = 2).

Προσοχή : Θα µπορέσει να προαχθεί µετά τα
δύο έτη υποχρεωτικής παραµονής στον

εισαγωγικό βαθµό Γ΄.



� Για τον υπάλληλο που λαµβάνει στην
αξιολόγηση για 2 συνεχείς περιόδους
βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του βαθµού 90, 
µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος για
προαγωγή κατά 1 έτος. 

� Αν η βαθµολογία αυτή αφορά το τελευταίο
έτος που διανύει στο βαθµό, το 1 έτος
προσµετράται ως πλεονάζων χρόνος στον
επόµενο βαθµό.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (6)
Άρθρο 85 ΚΚ�ΚΥ (άρθρο 25 παρ. 5 ν. 4369/2016)



ΌΧΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

� ∆εν απαιτείται πλέον η προηγούµενη
αναγνώριση συνάφειας του µεταπτυχιακού
ή διδακτορικού, αλλά η κατάθεσή του µε
αίτηση του υπαλλήλου.

� Ο χρόνος κατάθεσης τους αποτελεί την
αφετηρία υπολογισµού του πλεονάζοντος
χρόνου



�Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

�Οι υπάλληλοι προάγονται στον αµέσως επόµενο
βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο
χρόνο στο βαθµό που κατέχουν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 85 και έχουν σε υψηλό επίπεδο
τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις
εκθέσεις αξιολόγησής τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ(1)
Άρθρο 86 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ. 6 ν. 4369/2016)



� Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, προκειµένου να
διαπιστώσει τη συνδροµή των ουσιαστικών
προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του
προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία
προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η
επαγγελµατική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η
αποτελεσµατικότητα του. 

� Για το σχηµατισµό της κρίσης του, το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του τις εκθέσεις
ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ(2)
Άρθρο 86 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ. 6 ν. 4369/2016)



� Ειδικά, για την προαγωγή στον Α΄ βαθµό πρέπει
ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
προσόντα που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, 
όπως αυτά καθορίζονται από την κλίµακα του
συστήµατος αξιολόγησης των ουσιαστικών
προσόντων των υπαλλήλων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ(3)
Άρθρο 86 Κ.Κ.�.Κ.Υ. (άρθρο 25 παρ. 6 ν. 4369/2016)



� Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους
καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις του άρθρου 90,
πίνακα προακτέων µε αλφαβητική σειρά κατά βαθµό,
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες µη προακτέων.

� Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι
υπάλληλοι που συµπληρώνουν έως τις 30 Απριλίου του
επόµενου έτους τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο
υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του
έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
οριστικοποίησης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 92.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ(4)
Άρθρο 86 ΚΚ�ΚΥ (άρθρο 25 παρ. 6 ν. 4369/2016)



Προακτέοι

� Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες
προακτέων, προάγονται υποχρεωτικά µέσα σε ένα (1)
µήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα
που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την
προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. 

� Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα
που συµπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας
που απαιτείται για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό, 
όχι όµως πριν από την έναρξη ισχύος του οικείου
πίνακα προακτέων.



Μη προακτέοι

� Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι
υπάλληλοι που κρίνονται ως µη προακτέοι. 

� Ως µη προακτέοι κρίνονται µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων, οι
υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές
προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του
ανώτερου βαθµού.



Αποφάσεις προαγωγών

� Οι αποφάσεις προαγωγών

� δεν αναρτώνται στη ∆ιαύγεια

� δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 25

ΧρόνοςΧρόνος µηµη υπολογιζόµενοςυπολογιζόµενος γιαγια προαγωγήπροαγωγή
ΆρθροΆρθρο 91 91 ΚΚ∆ΚΥΚΚ∆ΚΥ

�� οο χρόνοςχρόνος τηςτης διαθεσιµότηταςδιαθεσιµότητας

�� οο χρόνοςχρόνος τηςτης αργίαςαργίας πουπου επήλθεεπήλθε είτεείτε εξαιτίαςεξαιτίας ποινικήςποινικής δίωξηςδίωξης πουπου

κκατέληξεατέληξε σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε καταδίκηκαταδίκη είτεείτε εξαιτίαςεξαιτίας πειθαρχικήςπειθαρχικής

δίωξηςδίωξης πουπου κατέληξεκατέληξε σεσε πειθαρχικήπειθαρχική ποινήποινή τουλάχιστοντουλάχιστον προστίµουπροστίµου

αποδοχώναποδοχών τριώντριών (3) (3) µηνώνµηνών

�� οο χρόνοςχρόνος τηςτης ααδικαιολόγητηςδικαιολόγητης αποχήςαποχής απόαπό τατα καθήκοντακαθήκοντα

�� οο χρόνοςχρόνος τηςτης προσωρινήςπροσωρινής παύσηςπαύσης

�� οο χρόνοςχρόνος τηςτης άδειαςάδειας άνευάνευ αποδοχώναποδοχών πουπου δενδεν αποτελεαποτελείί χρόνοχρόνο

πραγµατικήςπραγµατικής δηµόσιαςδηµόσιας υπηρεσίαςυπηρεσίας

�� οο χρόνοςχρόνος αναστολήςαναστολής άσκησηςάσκησης καθηκόντωνκαθηκόντων



Μεταβατικές �ιατάξεις (1)
Άρθρο 27 ν.4369/2016

� Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την
27η-2-2016 (έναρξη ισχύος ν.4369/2016), 
κατατάσσονται από 1.1.2016 αυτοδικαίως
στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 83 και 85 
του ΚΚ∆ΚΥ

� µε εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 85
&

� µε βάση το συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για τη µισθολογική
ή βαθµολογική τους εξέλιξη έως 31-12-2015.

αξιολόγηση



Μεταβατικές �ιατάξεις (2)
Άρθρο 27 ν.4369/2016

Πλεονάζων χρόνος
θεωρείται ότι
διανύθηκε

στο βαθµό κατάταξης.



Μεταβατικές �ιατάξεις (3)
Άρθρο 27 ν.4369/2016

� Για την κατάταξη δεν υπολογίζονται:
α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής

δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε
καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης
που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή
τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) 
µηνών

β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα
καθήκοντα

γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης



Μεταβατικές �ιατάξεις (4)
Άρθρο 27 ν.4369/2016

δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, που δεν αποτελεί
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφόσον
στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία
στ. το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο
υπάλληλος το δικαίωµα για προαγωγή
ζ. χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου
προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της
πειθαρχικής ποινής του υποβιβασµού.
Παρατήρηση : Λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος της
διαθεσιµότητας (εκτός της ενδοαυτοδιοικητικής
κινητικότητας).



Μεταβατικές �ιατάξεις (5)
Άρθρο 27 ν.4369/2016

� Για την κατάταξη, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, στο συνολικό χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του
πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε µε τυπικό
προσόν κατώτερης κατηγορίας. Ως ηµεροµηνία για
την κατάταξη αυτή λαµβάνεται η ηµεροµηνία
απόκτησης του τυπικού προσόντος της ανώτερης
κατηγορίας.

� Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς
να κατέχουν το απαιτούµενο τυπικό προσόν, 
κατατάσσονται στους βαθµούς της κατηγορίας που
υπηρετούν, µε προσθήκη 1 έτους στο χρόνο που
απαιτείται για προαγωγή στον επόµενο βαθµό,
� µε εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθµό.



� Για την κατάταξη που προβλέπεται από τις
µεταβατικές διατάξεις του ν. 4369/2016 
εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. 

� ∆εν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μεταβατικές �ιατάξεις (6)
Άρθρο 27 ν.4369/2016



Ο�ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1-1-2016

� Αρχικά κατάταξη στον εισαγωγικό βαθµό

� Υπολογισµός συνολικά αναγνωρισµένου
χρόνου πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
και χρόνου βάσει τυχόν πρόσθετων
τυπικών προσόντων έως 31-12-2015

� Κατάταξη βάσει των ανωτέρω στον κατά
περίπτωση προβλεπόµενο βαθµό

� Τυχόν πλεονάζων χρόνος υπολογίζεται στο
βαθµό κατάταξης



ΠΑΡΑ�ΕΙΓΜΑ 1

� Υπάλληλος ΠΕ µε διδακτορικό µε συνολική
υπηρεσία ως 31/12/2015 δέκα έτη

Αρχικά στον Β΄

(λόγω διδακτορικού)

Τελικά στον Α΄ µε πλεονάζοντα 4 έτη

(λόγω υπηρεσίας)



ΠΑΡΑ�ΕΙΓΜΑ 2

� Αριστούχος απόφοιτος ΕΣ∆∆Α µε διδακτορικό και συνολική
υπηρεσία 3 έτη (ενάµιση φοίτηση και ενάµιση από διορισµό
ως 1-1-2016)

Αρχικά στον Β΄ ΄(λόγω ΕΣ∆∆Α)

Χρόνος για κατάταξη : 10 έτη (6 λόγω διδακτορικού+3 
πραγµατική υπηρεσία+1 ως αριστούχος)

Τελικά στον Β΄ µε 10 έτη πλεονάζοντα χρόνο (δεν έχει διανύσει 2 
έτη στον εισαγωγικό)

Μετά από 6 µήνες θα προαχθεί στον Α΄ βαθµό µε τον
πλεονάζοντα χρόνο που θα έχει κατά την ηµ/νία προαγωγής
του



ΠΑΡΑ�ΕΙΓΜΑ 3 

� Υπάλληλος ΠΕ µε ηµ/νία διορισµού 31/12/1990, συνολική
υπηρεσία ως 31/12/2015 25 έτη που α)µετατάχθηκε στην
ανώτερη κατηγορία ΠΕ ΤΗΝ 31/12/2010 και β) απέκτησε τον
τίτλο ΠΕ την 1/9/2010

Υπηρεσία ως ΠΕ (Α): 5 έτη και 4 µήνες (1-9-2010 ως 31-12-2015)

Υπηρεσία στην κατώτερη κατηγορία : 19 έτη και 8 µήνες

Από αυτά υπολογίζονται (Β) : 14 έτη και 10 µήνες

Συνολικός χρόνος για κατάταξη Α+Β =20 έτη και δύο µήνες

Τελικά κατατάσσεται στον Α΄ µε πλεονάζοντα 7 έτη & δύο µήνες



Βαθµολογική Ένταξη-Αναγνώριση Προϋπηρεσίας
Άρθρο 102 ΚΚ�ΚΥ (άρθρο 26 παρ. 2 ν. 4369/2016)

� Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισµό τους
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται -
µετά τη µονιµοποίηση τους -µέχρι και τον αµέσως
προηγούµενο του καταληκτικού βαθµό, µε
συνυπολογισµό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό αυτό, 
ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. 

� ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς το ανώτατο
χρονικό διάστηµα που µπορεί να αναγνωριστεί.

� Εφόσον η προϋπηρεσία αναγνωριστεί, η ένταξη
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.



Βαθµολογική Ένταξη (2)
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

� Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε
υπηρεσία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆., σε
Ν.Π.Ι.∆. του ∆ηµοσίου ή σε Ο.Τ.Α.

Πρέπει να έχει διανυθεί :

� µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή Ι∆ΟΧ ή Ι∆ΑΧ
(για πρώτη φορά αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σε ΝΠΙ∆)

ή

� µε βάση ειδικές διατάξεις να αναγνωρίζεται ως
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για βαθµολογική εξέλιξη



Αναγνώριση προϋπηρεσίας

� Aντίστοιχη προϋπηρεσία µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
των χωρών − µελών αυτής, λαµβάνεται υπόψη για την ένταξη.

� Για την ένταξη λαµβάνεται υπόψη µόνο η προϋπηρεσία
που έχει διανυθεί πριν από το διορισµό στην κατηγορία, 
στην οποία ανήκει ο υπάλληλος , κατά το χρόνο της ένταξης.



ΠΑΡΑ�ΕΙΓΜΑ

� Υπάλληλος ΠΕ που διορίστηκε την 1/10/2014 καταθέτει αίτηση για
αναγν. προυπ. 15 ετών ως Ι∆ΟΧ (5 έτη ως ΠΕ στο ΥΠΕΣ∆∆Α και 10 
έτη ως ΠΕ σε ΝΠΙ∆ του δηµοσίου)

� Μετά την αυτοδίκαιη µονιµοποίηση (1/10/2016) η αίτησή του και η
πράξη µονιµοποίησης θα διαβιβαστούν στο Υ.Σ.

� Το Υ.Σ. πρέπει άµεσα να προβεί σε ουσιαστική κρίση, γιατί η ένταξη
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του.

� Κατά την ηµ/νία θετικής κρίσης εντάσσεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου στον Β (αµέσως προηγούµενο του καταληκτικού) µε
συνυπολογισµό του τότε πλεονάζοντα χρόνου



Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα

� Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο, έως 7 έτη
που έχει διανυθεί πριν από το διορισµό, εκτός του
δηµόσιου τοµέα, λαµβάνεται υπόψη εφόσον
αποδεικνύεται. 

� Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως
άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε το Π.∆. 69/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 127).



Π� 69/2016 

Η προυπηρεσία εκτός δηµοσίου τοµέα :

�∆εν συνιστά πραγµατική δηµόσια υπηρεσία

�Αναγνωρίζεται µέγιστο όριο 7 ετών

�Πρέπει να έχει διανυθεί µετά την απόκτηση τίτλου
σπουδών/άδειας άσκησης επαγγέλµατος

�Απαιτείται συνάφεια µε αντικείµενα στα οποία απασχολείσαι
ή είναι δυνατόν βάσει ΟΕΥ να απασχοληθείς

�Αφορά στη βαθµολογική και µόνο ένταξη

�Μοριοδοτείται κατά την επιλογή προϊσταµένων



Αναγνωρίζεται :

�Η άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή η απασχόληση
µε έµµισθη εντολή & η εξαρτηµένη µισθωτή εργασία

�Με απόφαση του αρµόδιου για βαθµολογική ένταξη
οργάνου µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου

�Η βαθµολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο
γνωµοδότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Π� 69/2016 



Τελικές-Καταργούµενες �ιατάξεις
Άρθρο 28 ν. 4369/2016

Τα άρθρα 6 έως 11 και 28 του ν. 4024/2011
καταργούνται και τα σχετικά θέµατα

ρυθµίζονται από τις διατάξεις

των άρθρων 45 και 91 έως 97 του ΚΚ∆ΚΥ.

Βαθµολογική κατάταξη/εξέλιξη, µονιµοποίηση, 
προαγωγές, προϋποθέσεις προϊστ/νων & 

µεταβατικές/τελικές



� Όπου για τη συµµετοχή σε συλλογικό
όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως
τυπική προϋπόθεση η κατοχή
συγκεκριµένου βαθµού, οι υπάλληλοι
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, 
ανεξαρτήτως του βαθµού στον οποίον
κατατάσσονται, µέχρι τη λήξη της θητείας
τους.

Τελικές-Καταργούµενες �ιατάξεις
Άρθρο 28 ν. 4369/2016



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 45
45

ΑποδοχέςΑποδοχές
((νν.4354/2015).4354/2015)

�� ΒασικόςΒασικός µισθόςµισθός

�� ΥπερωρίεςΥπερωρίες

�� ΑποσύνδεσηΑποσύνδεση µισθούµισθού -- βαθµούβαθµού



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 46
46

ΜισθόςΜισθός

�� προκαταβολήπροκαταβολή µισθούµισθού στηνστην αρχήαρχή
κάθεκάθε δεκαπενθηµέρουδεκαπενθηµέρου

�� πλαφόνπλαφόν γιαγια πρόσθετεςπρόσθετες αποδοχέςαποδοχές



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 47

ΠερικοπήΠερικοπή µισθούµισθού
ΆρθροΆρθρο 47 47 

�� ΠερικοπήΠερικοπή αποδοχώναποδοχών γιαγια υπαίτιαυπαίτια µηµη

παροχήπαροχή υπηρεσίαςυπηρεσίας

�� ΚατάΚατά τηςτης πράξηςπράξης περικοπήςπερικοπής µισθούµισθού, , 

ηη οποίαοποία κοινοποιείταικοινοποιείται µεµε απόδειξηαπόδειξη στονστον

υπάλληλουπάλληλο επιτρέπεταιεπιτρέπεται προσφυγήπροσφυγή στοστο

υπηρεσιακόυπηρεσιακό συµβούλιοσυµβούλιο µέσαµέσα σεσε 10 10 

ηµέρεςηµέρες απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση. . 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


