ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 13 - 2 - 2004
ΥΠ. ΟΙΚ/ΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθµ.Πρωτ.οικ 2/8975/0022
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.∆ΗΜΟΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η Μισθολογίου
ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Υπουργεία
ΤΜΗΜΑ: Β
α.∆/νσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να
κοινοποιήσουν την παρούσα
Ταχ.∆/νση: Πανεπιστηµίου 37
σε όλα τα ΝΠ∆∆ που
10165 Αθήνα
εποπτεύουν)
2. Όλες τις Νοµ/κές Αυτ/σεις
α. κ.κ. Προέδρους
Τηλέφωνο : 210 3338418 – 419
Νοµαρ/κών Αυτ/σεων
β. κ.κ.Νοµάρχες
3. Ελεγκτικό Συνέδριο
4. Όλες τις Περιφέρειες
α. ∆/νσεις Οικονοµικού
β. ∆/νσεις ∆ιοικητικού
5. Όλες τις Υ.∆.Ε.
6. Όλες τις ∆.Ο.Υ.
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
Σας κοινοποιούµε την αριθµ. 2/7093/0022/5-2-2004 ΚΥΑ «επέκταση των
διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο ∆ηµόσιο,Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ215/Β/5-2-2004 ) για
ενηµέρωση και εφαρµογή.
Οι διατάξεις της ανωτέρω απόφασης είναι σαφείς και σε συνδυασµό µε την
αριθµ. 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του
Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α…… και άλλες συναφείς διατάξεις» επιλύονται βασικά
θέµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή του ως άνω νέου µισθολογίου και στο
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).
Εσωτ. ∆ιανοµή
∆22-30 αντίγραφα
∆20
∆50

Ο Γενικός ∆ιευθυντής
∆ηµήτριος Σκούφης
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρ/νος ∆ιεκ/σης α.α.

Ακολουθεί το κείµενο της ανωτέρω απόφασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΟΙΚ/ΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.∆ΗΜΟΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η Μισθολογίου
ΤΜΗΜΑ: Β

Αθήνα 5 - 2 - 2004
Αριθµ.Πρωτ.οικ 2/ 7093/0022

Ταχ.∆/νση: Πανεπιστηµίου 37
10165 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3338418 - 419

ΘΕΜΑ: Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.

ΚΟ ΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚ.&ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.1876/1990 « Ελεύθερες συλλογικές
διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α/90).

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003)
«µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου,Ν.Π.∆.∆.
και Ο.Τ.Α. µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της

Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες
συναφείς διατάξεις»
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/85, το οποίο προστέθηκε µε το
άρθρο 27 του ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και του άρθρου 1 του ν.2469/97.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/78 «περί παροχής κινήτρων κ.λ.π.»

5.

Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται ετήσια
δαπάνη, που ανέρχεται στο ποσό των 132.000.000 ευρώ η οποία θα
αντιµετωπιστεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό κάθε
Υπουργείου και Ν.Π.∆.∆. κατά το µέρος που τους αναλογεί.

6.

Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση αδυναµίας υπογραφής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας για το παρακάτω προσωπικό.

7.

Την αριθµ.1065956/863/Α0006/15-7-2003 (ΦΕΚ 985/Β/2003) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «καθορισµός
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».

Αποφασίζουµε
1.

Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 , 4 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 , 11, 12, 13, 15, 16,17,
18,20, 21,22,23,24 , 25,26,του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28 του
Ν.3205/2003( 297/Α΄/23-12-2003) Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µονίµων στελεχών των
Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις
επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρµογή στο προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, που υπηρετεί
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.

2.

Η κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του ν.3205/2003 θα γίνει µε βάση τα
τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των
υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε
άλλη ειδικότητα και όχι µε άλλα αυξηµένα πρόσθετα προσόντα που
απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους.

3.

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τοµείς εκτός του ∆ηµοσίου,Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα) δεν αναγνωρίζονται για τη
µισθολογική εξέλιξη των παραπάνω υπαλλήλων.

4.

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα άδειας, καθώς
και η ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε
τα άρθρα 9 και 16 αντίστοιχα.

5.

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1-1-2004 να δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚ.&ΑΠΟΚ/ΣΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Κ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Β.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Γ.∆ΡΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆.ΡΕΠΠΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Γ.ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Χ.ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Χ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ
Ν.ΣΙΦΟΥΝΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιήσεις:
α) Εθνικό Τυπογραφείο
(για δηµοσίευση)
β) Γραµµατεία Υπουργικού Συµβουλίου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Γ.ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ

