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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 130(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ Μεηαθοπάρ ηος Πποζυπικού ηηρ Απσήρ Κπαηικών Δκθέζευν ζηη Γημόζια Τπηπεζία  Νόμορ ηος 
2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 
ηος ςνηάγμαηορ. 

 
Αξηζκφο 130(Η) ηνπ 2014 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΥΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΚΘΔΔΧΝ 

ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 

                                   Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο.   

 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Μεηαθνξάο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο 

Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνο ηνπ 2014.    
 

Δξκελεία. 
 

93 ηνπ 1968 
28 ηνπ 1973 

10(Η) ηνπ 1995 
36(Η) ηνπ 1995 

136(Η) ηνπ 2002 
93(Η) ηνπ 2003 
75(Η) ηνπ 2004 

164(Η) ηνπ 2004 
125(Η) ηνπ 2005 
163(Η) ηνπ 2007 

140(Η) ηνπ 2009. 
 
 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27 (Η) ηνπ 1994 
83 (Η) ηνπ 1995 
60 (Η) ηνπ 1996 

109 (Η) ηνπ 1996 
69 (Η) ηνπ 2000 

156 (Η) ηνπ 2000 
4 (Η) ηνπ 2001 

94 (Η) ηνπ 2003 
128 (Η) ηνπ 2003 
183 (Η) ηνπ 2003 

31 (Η) ηνπ 2004 
218 (Η) ηνπ 2004 

68 (Η) ηνπ 2005 
79 (Η) ηνπ 2005 

105 (Η) ηνπ 2005 
96 (Η) ηνπ 2006 

107 (Η) ηνπ 2008 
137 (Η) ηνπ 2009 
194 (Η) ηνπ 2011 

78 (Η) ηνπ 2013 
7(Η) ηνπ 2014 

21(Η) ηνπ 2014.   
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα ΗΗΗ: 
29.03.1991 
18.10.1991 
08.04.1991 
19.12.1994 
25.02.2000 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

 
«Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί  δπλάκεη ησλ πεξί Αξρήο 
Κξαηηθψλ  Δθζέζεσλ  Νφκσλ ηνπ 1968 έσο 2009· 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Γεληθφ Λνγηζηήξην» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο· 
 
«δεκφζηα ππεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
Νφκνο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ζέζε πξναγσγήο» ζεκαίλεη ζέζε ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην ηζρχνλ απφ ηελ κεηαθνξά ηεο ζέζεο, 
ζρέδην ππεξεζίαο∙ 

«Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 3 ησλ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο (Γεληθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1991 έσο 2012∙ 
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16.06.2000 
11.02.2002 
31.12.2003 
10.02.2006 
17.07.2009 
24.03.2011 
  15.6.2012. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ, ν νπνίνο ακέζσο πξν ηεο 
εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαηείρε ζέζε ζηελ Αξρή Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ 
είηε κφληκα, είηε πξνζσξηλά, είηε κε αλαπιήξσζε· 

«Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
 

Μεηαθνξά 
πξνζσπηθνχ 
Αξρήο ζηε 
δεκφζηα 
ππεξεζία. 
112(Η) ηνπ 2014. 
 
 
Παξάξηεκα Η 
Παξάξηεκα ΗΗ 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 
 
 
 
 
 
 

3. (1) Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ 

ηνπ 2014, νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο κεηαθέξνληαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ.  
 
      
 
   (2) Γεθανθηψ (18) ζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαεπηά (17) κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη ζηε 
Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην θαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ, φπσο ζρεηηθά εκθαίλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, αληίζηνηρα. 
 
       
      (3)(α)  Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ δελ 

εληάζζνληαη ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή 
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ πνπ 
κεηαθέξνληαη, αιιά ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, παξακέλνπλ σο «κεκνλσκέλεο» ή δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή. 

 
           (β)   Όιεο νη ζέζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, 

θαηά ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαζίζηαληαη 
ελαιιάμηκεο θαη ην πξνζσπηθφ  δχλαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε άιια ππνπξγεία ή ηκήκαηα ή 
ππεξεζίεο αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  

 
   (4) Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε δηπιφ 
ζηαπξφ (++) ή πξφθεηηαη λα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή 
ηνπο απφ θαηφρνπο ησλ θαηψηεξσλ ζέζεσλ ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα 
Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

Γηθαίσκα 
ππαιιήινπ λα 
αξλεζεί ηε 
κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο 
δηεπζεηήζεηο. 

 
24 ηνπ 1967 
17 ηνπ 1968 
67 ηνπ 1972 
6 ηνπ 1973 
1 ηνπ 1975 

18 ηνπ 1977 
30 ηνπ 1979 
57 ηνπ 1979 
82 ηνπ 1979 
92 ηνπ 1979 
54 ηνπ 1980 
12 ηνπ 1983 

167 ηνπ 1987 
37 ηνπ 1988 
18 ηνπ 1990 

203 ηνπ 1990 
52(Η) ηνπ 1994 
61(Η) ηνπ 1994 
26(Η) ηνπ 2001 

111(Η) ηνπ 2001 
 

4.- 1) Κάζε ππάιιεινο ν νπνίνο δειψλεη πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ, αλέθθιεηα 

θαη εγγξάθσο, εληφο κηαο βδνκάδαο απφ ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φηη επηζπκεί 
ηε κεηαθνξά ηνπ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή 
ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν. 
 
      (2) Ζ  ππεξεζία  ππαιιήινπ πνπ δελ πξνβαίλεη ζε δήισζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
εδαθίνπ (1), ηεξκαηίδεηαη κε βάζε ηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκνπο ηνπ 1967 έσο 
2003, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ηνπ πεξί Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2014. 
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70(Η) ηνπ 2002 
79(Η) ηνπ 2002 

159(Η) ηνπ 2002 
212(Η) ηνπ 2002 
110(Η) ηνπ 2003 

111(Η) ηνπ 2003. 
112(Η) ηνπ 2014. 

Όξνη ππεξεζίαο 
θαη δηθαηψκαηα 
ησλ ππαιιήισλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97 (Η) ηνπ 1997 
3 (Η) ηνπ 1998 

77 (Η) ηνπ 1999 
141 (Η) ηνπ 2001 

69 (Η) ηνπ 2005 
37 (Η) ηνπ 2010 
94 (Η) ηνπ 2010 
31 (Η) ηνπ 2012 

131 (Η) ηνπ 2012. 
216(Η) ηνπ 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 
Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
Μέξνο Η 

22.6.1998 
17.2.2000 
20.3.2001 
3.12.2003 
3.12.2005 

6.11.2009. 
 
 
                         

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν,  κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, απνιακβάλεη ησλ δηθαησκάησλ θαη σθειεκάησλ 
θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 
ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

      (2)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ζηε Γηνίθεζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ππεξεζίαο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, 
ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ 
Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ 
ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

 
 
 
          
           (β)  Κάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην 

Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, δηαηεξεί ηε κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ 
πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 
      (3) Ζ ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο 
απηνχ κε ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη ινηπνί φξνη δελ δχλαηαη λα 
κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζην αλάινγν Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία, ζην 
νπνίν ηνπνζεηείηαη παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: 
 
      Ννείηαη φηη, ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ   
εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη ε άδεηα 
αλάπαπζήο ηνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1998 έσο 2009, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηελ Αξρή.   
 
     
 
 
 
 
 
 
     (4) Οη δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ Νφκσλ ηνπ 1997 κέρξη 2012, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ ή 
Καλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ 
ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα 
θάζε ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ  ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνδνηεζέληνο 
ιεηηνπξγνχ ηεο Αξρήο. 

  



846 
 
 
 
 
 

Παπάπηημα Ι 

Τποςπγείο Eνέπγειαρ, Δμποπίος, Βιομησανίαρ και Σοςπιζμού - Γιοίκηζη 
 

(Άξζξν 3) 
  
(α) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Σερληθφο Δπηζεσξεηήο (Κι. Α10(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Σερληθφ Δπηζεσξεηή 
Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α10(i)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «14.01 - 
Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ - Γηνίθεζε». Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
Παπάπηημα ΙΙ 

Γενικό Λογιζηήπιο 
 

(Άξζξν 3) 
 

(α)  Μία ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο 1
εο

 ηάμεο (Κιίκαθα Α8-Α9+1)  , κεηνλνκάδεηαη  ζε  
Λνγηζηηθφ Λεηηνπξγφ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ 1

εο
 ηάμεο (Κιίκαθα Α8 – Α9+1)  θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ 

Κεθαιαίνπ «19.02 – Γεληθφ Λνγηζηήξην».  Ζ ζέζε ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε 
πιήξσζή ηεο απφ ηνλ θάηνρν ηεο ζέζεο Λνγηζηηθνχ Λεηηνπξγνχ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α4 θαη Α7(ii)).  
 
(β) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο (Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii)) (ζέζε πξναγσγήο) 
κεηνλνκάδεηαη  ζε  Λνγηζηηθφ Λεηηνπξγφ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α4 θαη Α7(ii))  θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ 
θάηνρν ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 – Γεληθφ Λνγηζηήξην».  Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 

Παπάπηημα IΙΙ 
 

Σμήμα Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Πποζυπικού 
 

(Άξζξν 3) 
 

(α) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λεηηνπξγφο Δθζέζεσλ Α’ (Κι. Α11(ηη)) κεηνλνκάδεηαη ζε Λεηηνπξγφο 
Δθζέζεσλ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ Α΄ (Κι. Α11(ηη)) (ζέζε πξναγσγήο) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν 
εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.11 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ)». Ζ 
ζέζε ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηεο απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ 
Λεηηνπξγνχ Δθζέζεσλ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α8, Α10 θαη Α11).   
 
(β) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Λεηηνπξγνί Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαηΑ11),  κεηνλνκάδνληαη 
ζε Λεηηνπξγνχο Δθζέζεσλ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11)   θαη κεηαθέξνληαη  κε ηνπο θαηφρνπο 
ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.11 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γηνηθεηηθφ 
Πξνζσπηθφ)».  Οη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++).  
 
(γ)  Γχν (2) ζέζεηο  πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Γηνηθεηηθνί Λεηηνπξγνί (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11), κεηνλνκάδνληαη ζε 
Γηνηθεηηθνχο Λεηηνπξγνχο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξνληαη  κε ηνπο  θαηφρνπο 
ηνπο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.11 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γηνηθεηηθφ 
Πξνζσπηθφ)».  Οη ζέζεηο  ζεκεηψλνληαη  κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 
(δ) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο (Κι. Α8 θαη Α9 (η)), κεηνλνκάδεηαη ζε 
Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α8 θαη Α9 (η)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν 
εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.7.12 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ)». Ζ 
ζέζε ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηεο κε ηνπο θαηφρνπο ηεο ζέζεο Βνεζνχ 
Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ Aξρήο Kξαηηθψλ Eθζέζεσλ (Κι. Α2, Α5 θαη Α7 (ηη)). 
 
(ε) Πέληε (5) ζέζεηο πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii))  
κεηνλνκάδνληαη ζε Βνεζνχο Γξακκαηεηαθνχο Λεηηνπξγνχο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) θαη 
κεηαθέξνληαη  κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07.12 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ)».  Οη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 
(ζη) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Απνζεθάξηνο/Γξαθέαο (Κι. Α2 θαη Α5), κεηνλνκάδεηαη ζε 
Απνζεθάξην/Γξαθέα Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α2 θαη Α5) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ 
Κεθαιαίνπ «18.07.12 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Γξακκαηεηαθφ Πξνζσπηθφ)». Ζ ζέζε 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 
 
(ε) Μία (1) ζέζε πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Βνεζφο Γξαθείνπ (Κι. Α1, Α2 θαη Α5(ηη)), κεηνλνκάδεηαη ζε Βνεζφ Γξαθείνπ 
Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ (Κι. Α1, Α2 θαη Α5 (ηη)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ 
«18.07.13 – Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (Γεληθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθνχ)». Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε 
δηπιφ ζηαπξφ (++). 


