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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 124(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ηηρ Μεηαθοπάρ ηος Πποζυπικού ηηρ Δλεγκηικήρ Τπηπεζίαρ ςνεπγαηικών Δηαιπειών ζηη Γημόζια 
Τπηπεζία Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ 
ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 124(Η) ηνπ 2014 
 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 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 Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνο ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 
 
 

22 ηνπ1985 
68 ηνπ1987 

190 ηνπ 1989 
8 ηνπ 1992 

22(Η) ηνπ 1992 
140(Η) ηνπ 1999 
140(Η) ηνπ 2000 
171(Η) ηνπ 2000 

8(Η) ηνπ 2001 
123(Η) ηνπ 2003 
124(Η) ηνπ 2003 
144(Η) ηνπ 2003 

5(Η) ηνπ 2004 
170(Η) ηνπ 2004 
230(Η) ηνπ 2004 

23(Η) ηνπ 2005 
49(Η) ηνπ 2005 
76(Η) ηνπ 2005 
29(Η) ηνπ 2007 
37(Η) ηνπ 2007 

177(Η) ηνπ 2007 
104(Η) ηνπ 2009 
124(Η) ηνπ 2009 

85(Η) ηνπ 2010 
118(Η) ηνπ 2011 
130(Η) ηνπ 2012 
204(Η) ηνπ 2012 
214(Η) ηνπ 2012 

15(Η) ηνπ 2013 
39(Η) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2013 

107(Η) ηνπ 2013 
185(Η) ηνπ 2013 
23(I) ηνπ 2014. 

2.  ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

 
«Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ» ή «Τπεξεζία» ζεκαίλεη ηελ ππεξεζία, ε νπνία 

ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
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 
 
 

«δεκφζηα ππεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
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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.   

 «ζέζε πξναγσγήο» ζεκαίλεη ζέζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην ηζρχνλ απφ ηελ κεηαθνξά ηεο ζέζεο, 
ζρέδην ππεξεζίαο∙ 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα ΗΗΗ: 

29.3.1991 
18.10.1991 

8.4.1991 
19.12.1994 
25.2.2000 
16.6.2000 
11.2.2002 

31.12.2003 
10.2.2006 
17.7.2009 
24.3.2011 

15.6.2012. 

«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∙ 

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

  
 «Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 
Πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο 
Νφκνπ. 
122(Η) ηνπ 2014. 
 

3.  Με ηε δηάιπζε ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 

πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Σξνπνπνηεηηθνχ (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014,  νη ππάιιεινη απηήο κεηαθέξνληαη ζηε 
δεκφζηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

Μεηαθνξά 
πξνζσπηθνχ 
θαη ζέζεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 
Παξάξηεκα Α 
Παξάξηεκα Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-(1) Σξηάληα πέληε (35) ζέζεηο κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη απφ ηα αλάινγα Κεθάιαηα πνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηέο εκθαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β, αληίζηνηρα. 

 
   (2)(α) Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εκθαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β δελ εληάζζνληαη ζηηο 
πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην νπνίν κεηαθέξνληαη αιιά ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη ζέζεηο απηέο είλαη «κεκνλσκέλεο» ή δηαηεξνχλ ηε 
δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή.  

 
(β) Σν πξνζσπηθφ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηφ εκθαίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη ελαιιάμηκν πξνζσπηθφ, ην νπνίν δχλαηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε 
άιια ππνπξγεία ή ππεξεζίεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη αλάινγε ππεξεζηαθή αλάγθε. 

 
 (3) Οη ζέζεηο ζην επίπεδν εηζδνρήο πνπ κεηαθέξνληαη ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ 

ζηαπξφ (++) θαη κε ηελ θέλσζή ηνπο θαηαξγνχληαη. 
 
(4) Τθηζηάκελε ζέζε πξναγσγήο, δηαηεξείηαη κεηά ηε κεηαθνξά ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία θαη φηαλ απηή 

θελσζεί, ζε απηήλ πξνάγεηαη άηνκν πνπ αλήθεη ζηε δνκή ησλ κεηαθεξζέλησλ απφ ηελ Διεγθηηθή 
Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαξεηψλ ππαιιήισλ.  



809 
 
Γηθαίσκα 
ππαιιήινπ λα 
αξλεζεί ηε 
κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο 
δηεπζεηήζεηο. 
 
122(Η) ηνπ 2014. 

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 
70(Η) ηνπ 2002 
79(Η) ηνπ 2002 
159 ηνπ 2002 

212(Η) ηνπ 2002 
110(Η) ηνπ 2003  
111(Η) ηνπ 2003. 

5.-(1) Κάζε ππάιιεινο ν νπνίνο δειψλεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, αλέθθιεηα θαη εγγξάθσο, 

εληφο κηαο βδνκάδαο απφ ηεο εκεξνκελίαο ςήθηζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φηη επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ 
ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, κεηαθέξεηαη ζηε 
Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.   

 
(2) Ζ ππεξεζία ππαιιήινπ πνπ δελ πξνβαίλεη ζε δήισζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), 

ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Σξνπνπνηεηηθνχ 
(Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

  

Όξνη ππεξεζίαο 
θαη δηθαηψκαηα 
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. 

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

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν,  κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, απνιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ φισλ ησλ δηθαησκάησλ 
θαη σθειεκάησλ θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 
(2) ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη επηιέγνπλ λα κεηαθεξζνχλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία, θαηαβάιιεηαη ν 

ινγαξηαζκφο Α ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ αθνξά ζηηο δηθέο ηνπο εηζθνξέο, ελψ ν ινγαξηαζκφο Β ηνπ 
Σακείνπ πνπ αθνξά ζηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ αληηζηνηρεί ζηνλ 
θάζε ππάιιειν ιφγσ ηεο θαηνρχξσζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
εξγνδφηε-εξγνδνηνχκελνπ, κεηαθέξεηαη ζε θνλδχιη εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ νη 
ππάιιεινη εληάζζνληαη ζην πθηζηάκελν ζρέδην ζπληάμεσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε αλαγλψξηζε ησλ 
εηψλ ππεξεζίαο ηνπο.  

 
(3)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

κεηαθέξνληαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ,  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, 
κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 
θαζψο θαη ηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ή 
νπνησλδήπνηε άιισλ Νφκσλ ή Καλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ 
ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  
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112(Η) ηνπ 2011 
193(Η) ηνπ 2012 

74(Η) ηνπ 2012 
184(Η) ηνπ 2012. 
192(Η) ηνπ 2011 
185(Η) ηνπ 2012 
73(Η) ηνπ 2014. 

168(Η) ηνπ 2012 
31(Η) ηνπ 2013 

152(Η) ηνπ 2013. 

(β) Απφ ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο ησλ ππαιιήισλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη 
πληαμηνχρσλ  ηεο  Κξαηηθήο  Τπεξεζίαο  θαη  ηνπ  Δπξχηεξνπ  Γεκφζηνπ  Σνκέα Νφκνπ, ηνπ πεξί ηεο Με  
Παξαρψξεζεο Πξνζαπμήζεσλ θαη Σηκαξηζκηθψλ Απμήζεσλ ζηνπο Μηζζνχο ησλ Αμησκαηνχρσλ θαη 
Δξγνδνηνπκέλσλ θαη ζηηο πληάμεηο ησλ πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκνπ θαη ηνπ πεξί ηεο Μείσζεο ησλ Απνιαβψλ θαη ησλ πληάμεσλ ησλ 
Αμησκαηνχρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

  (γ) Κάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαηεξεί ηε κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηπρφλ πξνζσπηθήο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο. 

  
 (4) Ζ ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ή ζην 

Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο απηνχ κε ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ, 
ελψ νη απνιαβέο θαη ινηπνί φξνη ππεξεζίαο δελ δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία 
ηνπ ζην αλάινγν Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: 

  
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 
Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
Μέξνο Η 
22.06.1998 
17.02.2000 
20.03.2001 
3.12.2003 
3.12.2005 
06.11.2009. 

Ννείηαη φηη, ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ   εκεξνκελία 
κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη 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 Τπεξεζία.   

 (5) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή Καλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο 
θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, εθαξκφδνληαη 
ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ππαιιήινπ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνχρνπ 
ιεηηνπξγνχ ηεο Τπεξεζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

Τποςπγείο Οικονομικών – Γιοίκηζη 
 

(Άξζξν 4) 
 

(α) Μηα ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Γηεπζπληήο (Κι. Α15 θαη Α16) κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεπζπληή Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε». Ζ ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
(β) Σξεηο ζέζεηο, πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Πξψηνη Διεγθηέο (Κι. Α12 θαη Α13(ηη)) κεηνλνκάδνληαη ζε Πξψηνπο 

Διεγθηέο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη κεηαθέξνληαη κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζε λέν εδάθην 
ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».  Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
(γ) Μία ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Λεηηνπξγφο Διέγρνπ Α’ (Κι. Α11(ηη)) (ζέζε πξναγσγήο), κεηνλνκάδεηαη ζε 

Λεηηνπξγφ Διέγρνπ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄ θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν 
εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».  Ζ ζέζε απηή κε ηελ θέλσζή ηεο δηαηεξείηαη.   

 
(δ) Δίθνζη πέληε ζέζεηο, πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Λεηηνπξγνί Διέγρνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α8, Α10 θαη 

Α11), κεηνλνκάδνληαη ζε Λεηηνπξγνχο Διέγρνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ 
Δηαηξεηψλ (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξνληαη κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».  Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
(ε) Μηα ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Διεγθηήο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α4 θαη Α7(ηη)), κεηνλνκάδεηαη ζε 

Διεγθηή πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α4 θαη Α7 (ηη)) θαη 
κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.01–Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γηνίθεζε».   Ζ 
ζέζε ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
Σμήμα Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Πποζυπικού 

 

(Άξζξν 4) 
 

(α) Μηα ζέζε, πξνεγνπκέλσο θαινχκελε Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) (πξναγσγήο) 
κεηνλνκάδεηαη ζε Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α8 θαη 
Α9(η)) θαη κεηαθέξεηαη κε ηνλ θάηνρφ ηεο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07-Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ».  Ζ ζέζε απηή κε ηελ θέλσζή ηεο δηαηεξείηαη. 

 
(β) Σξεηο ζέζεηο, πξνεγνπκέλσο θαινχκελεο Γεληθνί Γξαθείο (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) κεηνλνκάδνληαη ζε Γεληθνχο 

Γξαθείο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Κι. Α2, Α5 θαη Α7(ηη)) θαη κεηαθέξνληαη κε ηνπο θαηφρνπο 
ηνπο ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ».  Οη ζέζεηο απηέο 
ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 


