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ΘΕΜΑ: Ρυθµίσεις του Ν.3320/2005 για τη σύσταση θέσεων µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Σας ενηµερώνουµε ότι, στο ΦΕΚ 48/τ. Α’/23-2-2005 δηµοσιεύτηκε ο
Ν.3320/2005 «Ρύθµιση θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµοσίου και των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.»
Στο άρθρο 1 του νόµου αυτού προβλέπεται η κατάταξη, σε θέσεις µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του προσωπικού του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, του οποίου οι συµβάσεις,
µετά την τελική κρίση του Α.Σ.Ε.Π., συνιστούν συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆.
164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-7-2004).
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Η κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει είτε σε υφιστάµενες
κενές οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, είτε σε όµοιες οργανικές θέσεις που θα συσταθούν µε Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΕΣ.∆.∆.Α.), Οικονοµίας και Οικονοµικών και του οικείου, κατά περίπτωση,
Υπουργού.
α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι φορείς, µετά την παραλαβή των τελικών κρίσεων από το Α.Σ.Ε.Π.
οφείλουν να προβούν στις εξής ενέργειες:
1. Εάν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων αντίστοιχων ή
παρεµφερών, προς τις ειδικότητες αυτών που θα κριθεί από το Α.Σ.Ε.Π. ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.∆. 164/2004, οι φορείς
προχωρούν άµεσα στην κατάταξη του εν λόγω προσωπικού στις θέσεις αυτές,
µε πράξη που εκδίδει το αρµόδιο για την πρόσληψη όργανο. Οι αποφάσεις
αυτές δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εάν δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων αντίστοιχων ή
παρεµφερών, προς τις ειδικότητες όσων πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 11 του Π.∆. 164/2004, τότε, µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών
ΕΣ.∆.∆.Α., Οικονοµίας και Οικονοµικών και του οικείου, κατά περίπτωση,
Υπουργού, συνιστώνται οι θέσεις αυτές.
Οι συνιστώµενες αυτές θέσεις δεν είναι προσωποπαγείς, αλλά
οργανικές θέσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στον Οργανισµό του
φορέα και οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και µετά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.
Τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού υποβάλλουν σχετικό
αίτηµα στο εποπτεύον Υπουργείο, µε τον αριθµό, την ειδικότητα και την
εκπαιδευτική βαθµίδα των θέσεων που απαιτούνται. Το αίτηµα συνοδεύεται
από τις θετικές κρίσεις του Α.Σ.Ε.Π. για τους υπαλλήλους που πρόκειται να
καταλάβουν τις θέσεις που θα συσταθούν.
Στη συνέχεια, το εποπτεύον Υπουργείο, µε βάση το ανωτέρω αίτηµα,
καταρτίζει, ανά εποπτευόµενο φορέα, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
το οποίο υπογράφεται από τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό,
προωθείται για συνυπογραφή στους Υπουργούς ΕΣ.∆.∆.Α. και Οικονοµίας
και Οικονοµικών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο
προοίµιο της Κ.Υ.Α. που θα καταρτιστεί µνηµονεύονται οι σχετικές θετικές
κρίσεις του Α.Σ.Ε.Π.
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Σηµειώνεται ότι, για το προσωπικό µειωµένης απασχόλησης, βάσει της
κρίσης του Α.Σ.Ε.Π., στην σχετική Κ.Υ.Α. θα προβλεφθεί η σύσταση
οργανικών θέσεων µειωµένης απασχόλησης, µε συγκεκριµένο ωράριο
εργασίας, όπως αυτό προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση.
3. Εκπαιδευτική Βαθµίδα και Ειδικότητα των οργανικών θέσεων
που θα συσταθούν.
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ 2 του άρθρου 1 του Ν.3320/2005,
συνιστώνται οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου για να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του φορέα. Συνεπώς, η ειδικότητα της θέσης που θα συσταθεί, θα
είναι αντίστοιχη των καθηκόντων που ασκούσε ο ενδιαφερόµενος, όπως αυτά
περιγράφονται στην τελική κρίση του Α.Σ.Ε.Π.
Η εκπαιδευτική βαθµίδα της οργανικής θέσης που θα συσταθεί θα είναι
ανάλογη των τυπικών προσόντων που ελήφθησαν υπόψη κατά την σύναψη
της σύµβασης ορισµένου χρόνου ή έργου.
Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω Κ.Υ.Α. θα αναφέρονται στη σύσταση των
θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα και όχι ονοµαστικά στους
υπαλλήλους που θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές.
4. Κατάταξη Προσωπικού
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3320/2005, η
κατάταξη του προσωπικού γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για την
πρόσληψη οργάνου, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Συνεπώς, µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
σχετικής Κ.Υ.Α. µε την οποία θα συσταθούν οι αναγκαίες θέσεις, το αρµόδιο
για την πρόσληψη όργανο του φορέα κατατάσσει, µε απόφασή του, το
προσωπικό που κρίθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, στις οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί µε την ανωτέρω Κ.Υ.Α.
5. Σύσταση θέσεων στα Ν.Π.Ι.∆.
Η σύσταση των θέσεων που θα καταληφθούν από το προσωπικό για το
οποίο θα υπάρξουν θετικές κρίσεις του Α.Σ.Ε.Π., θα γίνει σύµφωνα µε την
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί σύστασης θέσεων που
διέπουν το συγκεκριµένο κάθε φορά Ν.Π.Ι.∆.
6. Γενικά προσόντα πρόσληψης
Για την κατάληψη οργανικής θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του
κατατασσόµενου τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται από τις
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διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειµένου για το δηµόσιο και για τα
Ν.Π.∆.∆. (ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε, να µην
υπάρχει ποινική καταδίκη κατά την κείµενη νοµοθεσία κλπ) ή από τις ειδικές
διατάξεις που διέπουν κάθε φορέα.
Για το λόγο αυτό οι αρµόδιοι φορείς θα πρέπει, παράλληλα µε τη
διαδικασία σύστασης των οργανικών θέσεων, να µεριµνήσουν για τη
συγκέντρωση των απαραίτητων σχετικών δικαιολογητικών.

β.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3320/2005, οι
κατατασσόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ηµεροµηνία
έκδοσης της πράξης κατάταξής τους.
Σε ότι αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/99), ως
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, ή που αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία µε βάση
ειδικές διατάξεις.
Συνεπώς, ο χρόνος των κατατασσοµένων που έχει διανυθεί στο
∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αναγνωρίζεται ως χρόνος δηµόσιας
υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.
Επειδή, σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 1 του Ν.3320/2005, ο χρόνος των συµβάσεων µίσθωσης έργου
λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ότι έχει διανυθεί µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, τούτο συνεπάγεται ότι και ο χρόνος που έχει διανυθεί στο
∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου αναγνωρίζεται ως χρόνος δηµόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άµεσα την εγκύκλιο
αυτή στους εποπτευόµενους από αυτά φορείς.
Η παρούσα εγκύκλιος, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.gspa.gr στον δικτυακό τόπο {Επικαιρότητα}.
Ο Γενικός Γραµµατέας
Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Υπουργού
Γραφεία Υφυπουργών
Γραφεία Γενικών Γραµµατέων

Βασίλειος Ανδρονόπουλος
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