6269

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 163
4 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3801
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης

3. Οι θέσεις όλων των βαθμών κάθε εκπαιδευτικής
βαθμίδας (ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ), καθώς και του Ε.Ε.Π. είναι
οργανικώς ενιαίες.
Άρθρο 3
Χρόνος προαγωγής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

α. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄, διετής υπηρεσία στο
βαθμό Ε΄, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄, δεκαετής
υ πηρεσία στο βαθμό Δ΄ και από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό
Β΄, δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄.
β. Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εννεαετής
υ πηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
γ Για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ επταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄
ε ξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
δ. Για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής
υ πηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
ε. Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό:
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΄.
2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθμό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτελούν
δοκιμαστική υπηρεσία.
Για τους υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή
TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που α-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου
υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση
τ ο προσωπικό μερικής απασχόλησης.
Άρθρο 2
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
1. Οι θέσεις του προσωπικού του άρθρου 1 του παρόντος κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς
ως ακολούθως:
Βαθμός Α΄
Βαθμός Β΄
Βαθμός Γ΄
Βαθμός Δ΄
Βαθμός Ε΄.
2. Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
είναι ο βαθμός Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄ και των υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Ε΄ και καταληκτικός ο Β΄. Για τ ο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
(Ε.Ε.Π.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄.
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ταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή
Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης
στην οποία αιτείται μετάταξη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή θέοη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνιστάται προσωρινή
προσωποπαγής θέση με την πράξη μετάταξης. 0 υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για
όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου
για διορισμό οργάνου ύστερα από γνώμη του αρμόδιου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 224 του ν.
3584/ 2007 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με την
παρ. 9β του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση απόσπασης δημοτικών αστυνομικών
για συνυπηρέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 73, δεν ισχύει η δέσμευση της οκταετίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΊΊΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 43
Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας
διαμονής στην αττασχόληση
1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του
π.δ.131/2006 (ΦΕΚ 143 Α'), σχετικά με το δικαίωμα για
οικογενειακή επανένωση, παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση.
2. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο
κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής, η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή είχε
λάβει έγκριση για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί
να υφίσταται. Η ανανέωση των αδειών διαμονής του
προηγούμενου εδαφίου για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα δεν θεωρείται ως αρχική χορήγηση άδειας
διαμονής.
Άρθρο 44
Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής
1. Στο τέλος του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, μετά την ενηλικίωση του ημεδαπού τέκνου, χορηγείται παράταση
της άδειας διαμονής, για μια ακόμη πενταετία, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ'.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1

του παρόντος χορηγείται άδεια διαμονής για χρονικό
διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:
α. Εχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την εταιρία,
από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή τους είναι ίση,
τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου
εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, προσκομίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφαοης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων και βεβαίωση
της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών τους.
β. Είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8
του ν. 2166/1993 δεν θίγεται.
Η άδεια διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών
ρυθμίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι
τρίτων χωρών προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει:
ί. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
ϋ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Πα
τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού
σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ετησίως προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάςτου.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής και έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή άδεια διαμονής που παρέχει
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3
του άρθρου 11 του νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.»
5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/
2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής, παρέχουν όμως εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ' αντιστοιχία, άδεια διαμονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/
2005, όπως ισχύει, πρόστιμα. Σε περίπτωση υποτροπής
οι άδειες διαμονής ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται.»
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Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τ η δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από
τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τ η δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Παραγγέλλομε τ η δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
Κράτους.

και τέθηκε

η Μεγάλη Σφραγίδα

του

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ
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