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ΘΕΜΑ:  Αυτοδίκαιη απόλυςη - Επαναφορά ςτην ενεργό υπηρεςία 
υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιησ απόλυςησ δυνάμει του άρθρου 155 του 
Τ.Κ.- υγκρότηςη υπηρεςιακών ςυμβουλίων 
 
 ασ ενημερώνουμε ότι ςτο ΥΕΚ Α΄ 33/27.2.2016 δημοςιεύτηκε ο ν. 
4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόςιασ Διοίκηςησ, βαθμολογική 
διάρθρωςη θέςεων, ςυςτήματα αξιολόγηςησ, προαγωγών και επιλογήσ προΰςταμένων 
(διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεςματικότητα τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ) και άλλεσ 
διατάξεισ». 
 Ειδικότερα, όςον αφορϊ ςτο πεδύο των αρμοδιοτότων μασ, ςασ γνωρύζουμε 
τα εξόσ: 
 
Α. ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΤΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ 

Με τισ διατϊξεισ του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α΄33) τροποποιόθηκαν 
οι διατϊξεισ του ϊρθρου 155 του Τπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και 
προβλϋπονται τα εξόσ:  
“1. Ο τίτλοσ του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοςίων Πολιτικών Διοικητικών  
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) «Απόλυςη λόγω ορίου ηλικίασ 
και τριακονταπενταετίασ» τροποποιείται ςε «Αυτοδίκαιη απόλυςη λόγω ορίου 
ηλικίασ».  
2.Η παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοςίων Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) αντικαθίςταται ωσ εξήσ: «1.Ο υπάλληλοσ 
απολύεται αυτοδικαίωσ από την υπηρεςία με τη ςυμπλήρωςη του εξηκοςτού έβδομου 
(670υ) έτουσ  τησ ηλικίασ του». 
3. Η παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοςίων Πολιτικών και Διοικητικών  
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) καταργείται.” 
 

Βϊςει των ανωτϋρω διατϊξεων, οι οπούεσ εφαρμόζονται από τη δημοςύευςη 
του ν.4369/2016, (ότοι από τισ 27/2/2016 ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ 
του ϊρθρου 74 του ωσ ϊνω νόμου), οι αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ Προςωπικού θα πρϋπει 
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να προβούν ϊμεςα ςε κϊθε περαιτϋρω απαιτούμενη ενϋργεια ενημερώνοντασ τουσ 
υπαλλόλουσ τουσ για τισ νϋεσ ρυθμύςεισ περύ αυτοδύκαιησ απόλυςησ λόγω ορύου 
ηλικύασ και κυρύωσ όςουσ επρόκειτο να απολυθούν αυτοδικαύωσ από την 
Τπηρεςύα με τισ προώςχύουςεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 155 του Τπαλληλικού 
Κώδικα, όπωσ εύχαν τροποποιηθεύ με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 τησ 
από 30-12-2015 Πρϊξησ Νομοθετικού Περιεχομϋνου, η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
4366/2016 (Α΄ 18), δεδομϋνου ότι οι διατϊξεισ αυτϋσ καταργόθηκαν με την παρ. 3 
του ϊρθρου 59 του ν. 4369/2016.  
 το ςημεύο αυτό επιςημαύνεται ότι ςε καμύα περύπτωςη με τισ 
προαναφερόμενεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 59 του ν. 4369/2016, δεν αύρεται το 
δικαύωμα παραύτηςησ του υπαλλόλου ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 148 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007).  

 
Β. Επαναφορά ςτην ενεργό υπηρεςία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιησ 
απόλυςησ δυνάμει του άρθρου 155 του Τ.Κ. 

 
τισ διατϊξεισ του άρθρου 35 του ν. 4369/2016 προβλϋπονται τα εξόσ: 

«Οι υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίωσ από την υπηρεςία κατά το χρονικό 
διάςτημα από τισ 19.8.2015 έωσ την έναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ νόμου ςύμφωνα με 
τισ διατάξεισ τησ παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου τησ παραγράφου 2 του 
άρθρου 155 του Κώδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α΄ 
26) και ςύμφωνα με τισ διατάξεισ τησ παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου τησ 
παραγράφου 2 του άρθρου 159  του Κώδικα Κατάςταςησ Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, όπωσ κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3854/2007, δύνανται να 
επανέλθουν ςτη υπηρεςία με αίτηςή τουσ που υποβάλλεται εντόσ αποκλειςτικήσ 
προθεςμίασ ενόσ (1) μηνόσ από την έναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ νόμου. Οι υπάλληλοι 
που αιτούνται να επανέλθουν, μπορούν να παραμείνουν ςτην υπηρεςία μέχρι την 
αυτοδίκαιη απόλυςή τουσ, ςύμφωνα τισ διατάξεισ του  άρθρου 155 του Κώδικα 
Δημόςιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 
3528/2007) και τισ διατάξεισ του άρθρου 159 του  Κώδικα Κατάςταςησ Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπωσ αυτέσ τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο. Η αίτηςη 
μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαςη του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου 
κατόπιν γνώμησ του οικείου υπηρεςιακού ςυμβουλίου με βάςη την εκτίμηςη των 
υπηρεςιακών αναγκών. Η επαναφορά ςτην υπηρεςία ςύμφωνα με τα προηγούμενα 
εδάφια ιςχύει από τη δημοςίευςη ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ τησ απόφαςησ 
του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου, με την οποία γίνεται αποδεκτή η 
αίτηςη του υπαλλήλου. Η επαναφορά αφορά αποκλειςτικά ςτην οργανική θέςη που 
κατείχε ο υπάλληλοσ, χωρίσ να παρέχεται δικαίωμα επανάκτηςησ τυχόν καθηκόντων 
ευθύνησ που αςκούςε κατά την αυτοδίκαιη απόλυςή του, ή τυχόν  θέςεων και 
ιδιοτήτων που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη  απόλυςή του. Το χρονικό διάςτημα από 
την αυτοδίκαιη απόλυςη μέχρι την επαναφορά ςτην υπηρεςία δεν αποτελεί χρόνο 
πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ. Οι υπάλληλοι που επανέρχονται κατ’  εφαρμογή 
τησ παρούςασ διάταξησ λαμβάνουν τισ αποδοχέσ που λάμβαναν πριν την αυτοδίκαιη 
απόλυςή τουσ πλην αυτών που ςυνδέονται με την ενεργό άςκηςη καθηκόντων 
ευθύνησ». 
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το πεδύο εφαρμογόσ των προαναφερόμενων διατϊξεων εμπύπτουν όςοι 
υπάλληλοι απολύθηκαν αυτοδικαίωσ ςύμφωνα με τισ διατάξεισ τησ παρ. 1 
και του πρώτου εδαφίου τησ παρ. 2 του άρθρου 155 του ΤΚ (ν. 3528/2007) και 
τισ αντύςτοιχεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 159 του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοτικών και 
Κοινοτικών Τπαλλόλων (ν. 3584/2007) από 19-8-2015 έωσ 27/2/2016, ημερομηνύα 
δημοςύευςησ και ϋναρξησ ιςχύοσ των προαναφερόμενων διατϊξεων του ϊρθρου 35 
του ν. 4369/2016.   

Διαδικαςύα επαναφορϊσ:  
 Για την επαναφορϊ των υπαλλόλων αυτών απαιτεύται η υποβολό εκ μϋρουσ 

τουσ ςχετικόσ αύτηςησ, η οπούα κατατίθεται εντόσ αποκλειςτικήσ 
προθεςμίασ ενόσ (1) μηνόσ από τη δημοςίευςη του ν. 4369/2016, ήτοι από 
29/2/2016. Οι εν λόγω υπϊλληλοι δύνανται, επανερχόμενοι, να παραμεύνουν 
ςτην Τπηρεςύα μϋχρι την αυτοδύκαιη απόλυςό τουσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 155, όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 
59 του ν. 4369/2016, ότοι μϋχρι τη ςυμπλόρωςη του 67ου ϋτουσ τησ ηλικύασ 
τουσ. το ςημεύο αυτό επιςημαύνεται εκ νϋου ότι και εν προκειμϋνω με τισ 
προαναφερόμενεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 35 του ν. 4369/2016, δεν αύρεται το 
δικαύωμα παραύτηςησ του υπαλλόλου ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 
148 του Τ.Κ. (ν. 3528/2007). 

 Η αύτηςη των υπαλλόλων διαβιβϊζεται άμεςα ςτα αρμόδια υπηρεςιακϊ 
ςυμβούλια προκειμϋνου να γνωμοδοτόςουν ςχετικϊ με βϊςη την εκτύμηςη των 
υπηρεςιακών αναγκών. 

 Κατόπιν την γνωμοδότηςησ του αρμόδιου υπηρεςιακού ςυμβουλύου, ο 
Τπουργόσ ό το αρμόδιο όργανο διούκηςησ ςτο πλαύςιο τησ διακριτικόσ του 
ευχϋρειασ αποδϋχεται την αύτηςη επαναφορϊσ του υπαλλόλου με απόφαςη 
που δημοςιεύεται ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. 

 Η επαναφορϊ του υπαλλόλου ςυντελεύται από τη δημοςύευςη τησ ςχετικόσ 
απόφαςησ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. 
 
Λόγω  τησ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ που τύθεται για την υποβολό τησ 

ςχετικόσ αύτηςησ επαναφορϊσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ υπαλλόλουσ που 
επιθυμούν να επανϋλθουν ςτην ενεργό Τπηρεςύα, παρακαλούνται οι αρμόδιεσ 
Τπηρεςύεσ Προςωπικού για την άμεςη ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων 
υπαλλόλων αρμοδιότητϊσ τουσ. Περαιτϋρω και προκειμϋνου να καταςτεύ 
αποτελεςματικό η διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού, παρακαλούνται οι 
αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ και τα αρμόδια όργανα να προβαύνουν ϊμεςα ςτισ 
προαναφερόμενεσ ενϋργειεσ προκειμϋνου να ολοκληρώνεται εντόσ ευλόγου 
χρόνου η επαναφορϊ των αιτούντων υπαλλόλων, εφόςον βϋβαια γύνει δεκτό η 
ςχετικό αύτηςό τουσ.  

 
Τπηρεςιακό κατϊςταςη: 
 ύμφωνα με τισ προαναφερόμενεσ διατϊξεισ ο εκτόσ υπηρεςύασ χρόνοσ που 

μεςολαβεύ από την αυτοδύκαιη απόλυςη μϋχρι τη δημοςύευςη τησ πρϊξησ 
αποδοχόσ τησ αύτηςησ επαναφορϊσ των υπαλλόλων δεν αποτελεί χρόνο 
πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ και ωσ εκ τούτου δεν λαμβϊνεται υπόψη 
για τη βαθμολογικό και μιςθολογικό εξϋλιξη των υπαλλόλων. 
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 Οι υπϊλληλοι επανϋρχονται ςε κενό οργανικό θϋςη του φορϋα από τον οπούο 
απολύθηκαν αυτοδικαύωσ και εφόςον δεν υπϊρχει κενό θϋςη ό οι υπϊρχουςεσ 
δεν επαρκούν, η Διούκηςη θα προβεύ ςε επαναςύςταςη, ςύμφωνα με τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, των θϋςεων προκειμϋνου να επαναφερθούν οι εν λόγω 
υπϊλληλοι, αφού προηγουμϋνωσ εξαςφαλιςτούν οι αναγκαύεσ προσ τούτο 
πιςτώςεισ. το ςημεύο αυτό διευκρινύζεται ότι για την επαναφορϊ των 
υπαλλόλων αυτών δεν απαιτεύται προηγουμϋνωσ η ϋκδοςη απόφαςησ 
κατανομόσ του ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπωσ ιςχύει.  

 Οι εν λόγω υπϊλληλοι καταλαμβϊνουν θϋςη τησ κατηγορύασ και του κλϊδου, 
ςτον οπούο υπηρετούςαν. Η επαναφορϊ αφορϊ αποκλειςτικϊ ςτην οργανικό 
θϋςη που κατεύχαν οι υπϊλληλοι, χωρύσ να παρϋχεται αυτοδικαύωσ δικαύωμα 
επανϊκτηςησ τυχόν καθηκόντων ευθύνησ που αςκούςαν κατϊ την αυτοδύκαιη 
απόλυςό τουσ, ό τυχόν  θϋςεων και ιδιοτότων που κατεύχαν κατϊ την 
αυτοδύκαιη  απόλυςό τουσ, π.χ. ςυμμετοχό ςε ςυλλογικϊ όργανα τησ 
διούκηςησ. 

 Οι υπαγόμενοι ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Τπαλληλικού Κώδικα υπϊλληλοι που 
απολύθηκαν αυτοδικαύωσ από 19.8.2015 ϋωσ τη δημοςύευςη του ν. 4369/2016, 
κατϊ την επαναφορϊ τουσ θα καταταχθούν βαθμολογικϊ βϊςει των διατϊξεων 
των ϊρθρων 80 και 82 του Τ.Κ. (ν.3528/2007), όπωσ αντικαταςτϊθηκαν με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 25 του ν. 4369/2016, με εξαύρεςη τισ διατϊξεισ τησ παρ. 5 
του ϊρθρου 82 του ΤΚ (ν. 3528/2007).  
 
Μιςθολογικό κατϊςταςη: 
 Οι υπϊλληλοι που επανϋρχονται κατ’  εφαρμογό τησ παρούςασ διϊταξησ 

λαμβϊνουν τισ αποδοχϋσ που ελϊμβαναν πριν από την αυτοδύκαιη 
απόλυςό τουσ πλην αυτών που ςυνδϋονταν με την ενεργό ϊςκηςη 
καθηκόντων ευθύνησ. 

 
Για περαιτϋρω θϋματα που αφορούν ζητόματα μιςθολογικόσ κατϊςταςησ των 

εν λόγω υπαλλόλων καθώσ και ανακύπτοντα θϋματα ςχετικϊ με τισ ενϋργειεσ που 
ϋχουν όδη ενδεχομϋνωσ πραγματοποιηθεύ για τη ςυνταξιοδότηςη των εν λόγω 
υπαλλόλων, παρακαλούνται οι Τπηρεςύεσ Προςωπικού/ Οικονομικού να 
απευθύνονται ςτισ αρμόδιεσ, κατϊ περύπτωςη, Τπηρεςύεσ του Γενικού 
Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ ό εκεύνεσ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ 
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, ςτισ οπούεσ κοινοποιεύται η παρούςα 
εγκύκλιοσ. 

Σϋλοσ, διευκρινύζεται ότι για τα θϋματα επαναφορϊσ ςτην υπηρεςύα των 
αυτοδικαύωσ απολυθϋντων υπαλλόλων των ΟΣΑ α΄ βαθμού, αρμόδια 
αποκλειςτικϊ Τπηρεςύα για την παροχό οδηγιών ό επύλυςησ ερωτημϊτων που 
ανακύπτουν κατϊ την εφαρμογό των ςχετικών διατϊξεων εύναι η Διεύθυνςη 
Προςωπικού Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ του Τπουργεύου Εςωτερικών και 
Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ (ταδύου 27).  
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Γ. ΛΗΞΗ ΘΗΣΕΙΑ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ- 
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ 

 
τισ διατϊξεισ των παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 30 του ν. 4369/2016 

προβλϋπονται τα εξόσ: «2. Από την έναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ νόμου λήγει 
αυτοδικαίωσ η θητεία των μελών των Υπηρεςιακών Συμβουλίων, εκτόσ των αιρετών 
εκπροςώπων. 3. Με απόφαςη του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού ςυγκροτούνται 
Υπηρεςιακά Συμβούλια μέςα ςε τριάντα (30) μέρεσ από την έναρξη ιςχύοσ του 
παρόντοσ νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τρεισ 
(3) μόνιμουσ υπαλλήλουσ, που αςκούν καθήκοντα προΰςταμένου Διεύθυνςησ, έχουν 
τον περιςςότερο χρόνο άςκηςησ καθηκόντων προΰςταμένου Διεύθυνςησ, υπάγονται 
ςτην αρμοδιότητα του Υπηρεςιακού Συμβουλίου και υπηρετούν ςτην έδρα του ή ςτο 
Νομό Αττικήσ, για τα υπηρεςιακά Συμβούλια που εδρεύουν ςτο νομό αυτό. β) Δύο (2) 
αιρετούσ εκπροςώπουσ των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και 
ΔΕ.»   

Βϊςει των προαναφερομϋνων διατϊξεων οι Τπηρεςύεσ θα πρϋπει να 
προβούν ϊμεςα και εντόσ τησ προθεςμύασ των τριϊντα (30) ημερών από την 
ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4369/2016,  όπωσ προβλϋπουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ, ςτην εκ 
νϋου ςυγκρότηςη των Τπηρεςιακών υμβουλύων τουσ αποτελούμενα από:  
α) τρεισ (3) μόνιμουσ υπαλλόλουσ, που αςκούν καθόκοντα προώςταμϋνου 
Διεύθυνςησ, ϋχουν τον περιςςότερο χρόνο ϊςκηςησ καθηκόντων προώςταμϋνου 
Διεύθυνςησ, υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα του Τπηρεςιακού υμβουλύου και 
υπηρετούν ςτην ϋδρα του ό ςτο Νομό Αττικόσ, για τα υπηρεςιακϊ υμβούλια που 
εδρεύουν ςτο νομό αυτό.  
β) τουσ αιρετούσ εκπροςώπουσ των υπαλλόλων και τουσ αναπληρωτϋσ αυτών, οι 
οπούοι ϋχουν αναδειχθεύ από τισ τελευταύεσ εκλογϋσ για την ανϊδειξη αιρετών 
εκπροςώπων, καθώσ η θητεύα αυτών εξακολουθεύ να ιςχύει βϊςει των 
προαναφερομϋνων διατϊξεων με τισ οπούεσ ρητώσ προβλϋπεται ότι λόγει η θητεύα 
των μελών των Τπηρεςιακών υμβουλύων, εκτόσ των αιρετών εκπροςώπων.  

Οι αποδϋκτεσ τησ παρούςασ εγκυκλύου παρακαλούνται να την 
κοινοποιόςουν ςε όλουσ τουσ  φορεύσ που υπϊγονται ό εποπτεύονται από  αυτούσ 
καθώσ και ςτουσ ενδιαφερομϋνουσ υπαλλόλουσ.  

Οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ παρακαλούνται να ενημερώςουν τουσ ΟΣΑ 
α΄ και β΄ βαθμού χωρικόσ αρμοδιότητϊσ τουσ.  

Η παρούςα εγκύκλιοσ βρύςκεται ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη τησ 
υπηρεςύασ  μασ www.minadmin.gov.gr, ςτη διαδρομό:  Διοικητικό 
Αναςυγκρότηςη – Ανθρώπινο Δυναμικό.                                                              

                                                                 Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ 

                                                                     Χριςτόφοροσ Βερναρδάκησ 
 
 

υνημμένα:  
Τπόδειγμα ςχεδύου απόφαςησ επαναφορϊσ 

 
 
 

http://www.minadmin.gov.gr/
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Π Ι Ν Α Κ Α    Α Π Ο Δ Ε Κ Σ Ω Ν  
1. Όλα τα Τπουργεία  

Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 
2. Γενικέσ και Ειδικέσ Γραμματείεσ Τπουργείων 

Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 
3. Όλεσ τισ αυτοτελείσ Γενικέσ και Ειδικέσ Γραμματείεσ 

Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 
4. Όλεσ τισ Αποκεντρωμένεσ Διοικήςεισ 

Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 
5. Όλεσ τισ Περιφέρειεσ 

Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 
6. Όλεσ τισ Ανεξάρτητεσ Αρχέσ 
7. Διεύθυνςη Οργάνωςησ και Λειτουργίασ Ο.Σ.Α. του Τπουργείου Εςωτερικών 
ΚΟΙΝ.:  
1. Γραφεύα Τπουργών, Αναπληρωτών  Τπουργών και Τφυπουργών 
2. Γραφεύα Γενικών Γραμματϋων  
3. Γραφεύα Ειδικών Γραμματϋων 
4. Α.Δ.Ε.Δ.Τ.  

5. ΤΠΟΙΚ, ΓΛΚ, ΔΕΠ, d22@glk.gr 

6. ΤΠΟΙΚ, Διεύθυνςη Κανονιςμού και Εντολόσ Πληρωμών Πολιτικών 
υντϊξεων, dne@glk.gr  

7. Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ 

         Γενικό Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
         Διεύθυνςη Κύριασ Αςφϊλιςησ Αυτοαπαςχολούμενων και Αγροτών 
         asfmis@ggka.gr,  
        pfka.ggka@gmail.com 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφεύο κου Αναπληρωτό Τπουργού    
- Γραφεύο κου Αναπληρωτό Γενικού Γραμματϋα 
- Γραφεύα κ.κ. Προώςταμϋνων Γενικών Διευθύνςεων 
- Γραφεύα κ.κ. Προώςταμϋνων Διευθύνςεων 
- ΔΗΕ (για ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΕΔΙΟΤ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΑΝΑΥΟΡΑ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ …… 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ .. 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ … 

ΣΜΗΜΑ ….. 
 

           ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  
 

      Αθόνα,     ……. 

 

          

Αριθμ. Πρωτ.: 
 

 
 

  

ΘΕΜΑ:  Επαναφορά ςτην ενεργό υπηρεςία του υπαλλήλου…… κατόπιν 
αυτοδίκαιησ απόλυςησ δυνάμει του άρθρου 155 του Τ.Κ. 
 

ΑΠΟΥΑΗ 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
Ή  

Σο Αρμόδιο όργανο 
Έχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 35 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), 
2. Σην αριθ. πρωτ. …… (ΥΕΚ ……) απόφαςη αυτοδύκαιησ απόλυςησ του υπαλλόλου, 

……….., ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.1  (ό του εδαφύου α΄ τησ παρ. 2 ) του 
ϊρθρου 155 του Τπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) 

3. Σην αριθ. πρωτ. ……. εμπροθϋςμωσ υποβληθεύςα αύτηςη επαναφορϊσ του 
υπαλλόλου, ……… 

4. Σην αρ. ……/(ημερομηνύα) γνώμη του Τπηρεςιακού υμβουλύου 
5. Την αριθ…..απόφαςη ςύςταςησ θέςησ (εφόςον απαιτείται) 
6. Σισ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ 

 
Αποφαςύζουμε 

1. Επαναφϋρουμε από τη δημοςύευςη τησ παρούςασ ςτην Εφημερύδα τησ 
Κυβερνόςεωσ τον ……., υπϊλληλο του ……(φορϋασ) ςτην οργανικό θϋςη που 
κατεύχε/ ό ςε ςυνιςτώμενη θϋςη. 

2. Η επαναφορϊ αφορϊ αποκλειςτικϊ ςτην οργανικό θϋςη που κατεύχε ο 
υπϊλληλοσ κατϊ την αυτοδύκαιη απόλυςό του, χωρύσ να παρϋχεται 
δικαύωμα επανϊκτηςησ των καθηκόντων ευθύνησ που αςκούςε κατϊ την 
αυτοδύκαιη απόλυςό του, ό τησ  θϋςησ/ ιδιότητϊσ του ωσ μϋλουσ του 
…..(ςυλλογικού οργϊνου) που κατεύχε κατϊ την αυτοδύκαιη  απόλυςό του 
(εφόςον ο υπάλληλοσ αςκούςε κατά την αποχώρηςή του καθήκοντα ευθύνησ ή 
μετείχε ςε ςυλλογικά όργανα κ.α.)  

3. Η παρούςα απόφαςη να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ 
 

 Ο Υποσργός/το αρμόδιο όργανο 


