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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  7  Νοεμβρίου   2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 62765
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 1. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα 2. Δ/νσεις Διοίκησης
Πληροφορίες : Α.Πατσιαβούρα
Τηλέφωνο : 213-1364380
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε 

προβληματική περιοχή, λόγω επιδότησης κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 

58 του ν. 4456/2017.     

ΣΧΕΤ.: Η  αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/617/οικ.39684/30-10-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ω0ΘΜ465ΧΘΨ-ΔΔΘ).

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου 

Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε 

για την αυθημερόν κοινοποίησή της στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, 

προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα για τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
               Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
              Τμήμα Κινητικότητας
               Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15
              Τ.Κ.: 106 74 ΑΘΗΝΑ
 ΚΕΔΕ
 ΕΝΠΕ
 ΠΟΕ ΟΤΑ
 ΠΟΠ ΟΤΑ
 ΟΣΥΑΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ελληνική  
ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ
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 Γενική Δ/ντρια Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης
 Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. / Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                              106 74, Αθήνα
τηλ.: 213 131 3375, -3371, -3372, 
-3374, -3201 

Αθήνα, 30  Οκτωβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.40 /617/οικ.39684

ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ:  Υπολογισμός δεκαετούς  υποχρεωτικής παραμονής  υπαλλήλου σε                
              προβληματική περιοχή λόγω επιδότησης κατοικίας σύμφωνα με το αρ. 58 του 
              ν.4456/2017.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 4του ν.1943/1991(Α’50) «Σε υπαλλήλους 
δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των 
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής 
περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε 
υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία 
άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι 
επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην 
αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, 
καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση 
ανέγερσης… Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της 
υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης 
καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την 
οικεία υπηρεσία ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον των νόμιμων τόκων…»
Η  χορήγηση της προβλεπόμενης από τις ως άνω διατάξεις επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης 
κατοικίας καταργήθηκε με το αρ. 24 παρ. 2 του ν.4002/2011. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4456/2017(Α’ 24), «Κατά την 
αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), όπως ίσχυσε μέχρι την 
κατάργησή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180):
α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην 
προβληματική περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω 
λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου 
της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μία δεκαετία αφορά το συνολικό χρόνο από την 
τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την 
αποχώρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη 
χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και
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β) αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής 
παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία, όπως ορίζεται 
ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, και 
αναζητείται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως 
υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και 
προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ή 
εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας».

Με την ως άνω πράγματι ερμηνευτική διάταξη ερμηνεύεται προγενέστερος νόμος στον οποίο 
αποδίδεται ένα συγκεκριμένο νόημα (το αληθές) το οποίο δεν προκύπτει αμέσως από αυτόν. 
Η ουσιαστική ισχύς του πράγματι ερμηνευτικού νόμου ανατρέχει στον χρόνο της ουσιαστικής 
ισχύος του ερμηνευόμενου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του 
υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος από την 
τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξη του στην ίδια προβληματική περιοχή. 

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται 
να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ 
και Ν.Π.Ι.Δ αυτών. 

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους. 

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας  μας: 
www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση - Ανθρώπινο Δυναμικό - 
Υπηρεσιακές Μεταβολές - Κινητικότητα.

                                                                                                             Η Υπουργός

                                                                       Μαρία - Ελίζα  Ξενογιαννακοπούλου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Ανεξάρτητες Αρχές
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης 

ΚΟΙΝ.: 
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού 
2. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
4. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων

http://www.minadmin.gov.gr/
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5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού   
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- webupload@ydmed.gov.gr  (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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