
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Πράξη 34 της 21-12-2022 
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης 

Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών 

και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280). 

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε 

ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του 
Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (Α’ 22),

β) του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ-
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 234),

γ) της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπο-
λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Α’ 66),

δ) του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

ε) του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστή-
ματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυ-
ση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6), ιδίως των άρθρων 
5 έως 7,

στ) του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφά-
νειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, 
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήμα-
τος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166),

ζ) του άρθρου  90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019,

η) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος 
της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» 
(Α’ 118),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126),

ι) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

ιδ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιε) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162),

ιστ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

ιζ) της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλί-
ου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» (Α’ 280), όπως ισχύει κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 
56/2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παράταση 
ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβου-
λίου "Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημό-
σιο Τομέα" (Α’ 280)» (Α’ 254) και

ιη) της υπ’ αρ. 31/27.9.2022 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2023».

2. Την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομι-
κών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
που ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 51 του 

ν. 4622/2019, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης 
της και έως την 30η Ιουνίου 2023, η ισχύς της υπ’ αρ. 
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή 
ισχύει κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 56/2021 Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου.
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   
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