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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ 

Ταχ. Δ/νση:      Σταδίου 27 

Τ.Κ.:                    10183, Αθήνα 

Πληροφορίες: Α. Πατσιαβούρα 

Τηλέφωνο:       213136-4380  

 

    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

                  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

           ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

(για τις περιπτώσεις μετατάξεων σε 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) 

Πληροφορίες: Π. Πολυζωγοπούλου 

Τηλέφωνο:       213136-4641 

Fax:                     210-3744616 

 

 

 

 

ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

(Να αποσταλεί με fax και με e-mail) 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 30131 

 

 

       

ΠΡΟΣ:  

1) Δήμους της Χώρας,  

     Γραφεία κ.κ. Δημάρχων 

2) Περιφέρειες της Χώρας,  

     Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών 

3) Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 

     Διοικήσεων της Χώρας  

4) ΚΕΔΕ 

5) ΕΝΠΕ 

6) ΙΤΑ 

7) ΠΕΔ της Χώρας 

 

Εγκύκλιος: 42 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας: Χρονικό διάστημα σύνταξης 

αποφάσεων μετατάξεων 

   

Σας γνωρίζουµε ότι την 30η Ιουλίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόµου 

«Νέο ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις», τρο̟ολογία αναφορικά 

µε το Πρόγραµµα Εθελοντικής Κινητικότητας. Με την τρο̟ολογία αυτή δίνεται ̟λέον η 

δυνατότητα να ολοκληρωθούν άµεσα, δηλαδή και ̟ριν α̟ό τις καταληκτικές 

ηµεροµηνίες ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος, οι διαδικασίες µετάταξης µέσω της εθελοντικής 

κινητικότητας α̟ό τους φορείς υ̟οδοχής.  

 

Η νομοθετική πρόβλεψη 

 

Το άρθρο 63 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου έχει ως εξής: 

«Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν.4223/2013, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί µε την 

̟ερ.Β. της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4255/2014 και ισχύει, η φράση “Εντός 

τριών ηµερών α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου” 
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αντικαθίσταται α̟ό τη φράση “Α̟ό την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα της υ̟οβολής της 

αιτήσεως και έως την 5η.9.2014 “.  Η ισχύς της ̟αρούσας αρχίζει α̟ό την ψήφισή 

της.» 

Ο σκοπός της ρύθμισης 

  

 Ό̟ως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της τρο̟ολογίας, µε τη νέα 

διάταξη ρυθµίστηκε το ζήτηµα του ̟ολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος των µόλις 

τριών ηµερών εντός του ο̟οίου θα έ̟ρε̟ε να συνταχθούν όλες οι α̟οφάσεις 

µετατάξεων µέσω του Προγράµµατος Εθελοντικής Κινητικότητας.   

 Ειδικότερα, µε την ̟αρ.2 του άρθρου 48 του ν.4274/2014 ορίστηκε ότι η 

υ̟οβολή αιτήσεων στο Πρόγραµµα Εθελοντικής Κινητικότητας, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην ̟αρ.2 του άρθρου 30 του ν.4223/2013, ως ισχύει, δύναται να λάβει χώρα 

α̟ό τη δηµοσίευση του ν.4274/2014 έως τις 29.8.2014.  Ακολούθως, ό̟ως όριζε η ̟αρ.3 

του άρθρου 30 του ν.4223/2013, ως ίσχυε, εντός τριών ηµερών α̟ό τη λήξη της 

̟ροθεσµίας υ̟οβολής αιτήσεων, το αρµόδιο ̟ρος διορισµό όργανο του φορέα υ̟οδοχής 

θα έ̟ρε̟ε να συντάξει την α̟όφαση µετάταξης κατά ̟αρέκκλιση κάθε άλλη διαδικασίας.   

 Ο µεγάλος αριθµός αιτήσεων στο Πρόγραµµα Εθελοντικής Κινητικότητας και 

η έµ̟ρακτη συµµετοχή σε αυτό των Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, ανέδειξε το 

̟ρακτικό ̟ρόβληµα, ενώ ήδη α̟ό την 15η Ιουλίου υ̟οβάλλονται καθηµερινά ̟λήθος 

αιτήσεων και οι φορείς έχουν ανάγκη να καλύψουν άµεσα τις ε̟ιτακτικές υ̟ηρεσιακές 

τους ανάγκες,  ωστόσο χρειαζόταν να αναµένουν έως την 1η Σε̟τεµβρίου για να 

συντάξουν τις α̟οφάσεις µετατάξεων.  Οι Υ̟ηρεσίες των φορέων υ̟οδοχής θα είχαν 

µόνο τρεις ηµέρες για να συντάξουν το ̟λήθος α̟οφάσεων µετατάξεων.  

Ταυτοχρόνως, οι συγκεκριµένες µέρες φέρουν ιδιαίτερη σηµασία για την Το̟ική 

Αυτοδιοίκηση, καθώς σύµφωνα µε την ̟αρ.3 του αρ.9 του ν.3852/2010, η εγκατάσταση 

των νέων δηµοτικών και ̟εριφερειακών αρχών γίνεται την 1η Σε̟τεµβρίου.  Το 

ζήτηµα αυτό, ̟ου δεν υ̟ήρχε κατά την ̟ροηγούµενη εφαρµογή του Προγράµµατος 

Εθελοντικής Κινητικότητας, ανέκυψε τώρα, δεδοµένου ότι η ̟αράταση της υ̟οβολής 

αιτήσεων λήγει 29.8.2014. 

 Με τη νέα ρύθµιση διευκολύνεται η α̟ρόσκο̟τη εφαρµογή του 

Προγράµµατος Εθελοντικής Κινητικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα η α̟όφαση 

µετάταξης να µ̟ορεί να συνταχθεί, εφόσον ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις του 

υφιστάµενου θεσµικού ̟λαισίου, α̟ό την ε̟οµένη κιόλας της υ̟οβολής της αίτησης  και 

σε κάθε ̟ερί̟τωση το αργότερο έως και τις 5.9.2014.  
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Τεχνική επεξήγηση 

 

 Προκειµένου να καταστεί κατανοητή η µόνη µεταβολή ̟ου ε̟ήλθε στο 

Πρόγραµµα, ε̟εξηγείται ότι µε τη νέα διάταξη η µόνη αλλαγή ̟ου ε̟έρχεται στη 

διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στην αριθµ. 4 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών 

(αριθµ.̟ρωτ. οικ. 6096/18.2.2014, Α∆Α ΒΙΕΒΝ-∆4Ε) είναι ότι: 

Στην ενότητα « 3ο βήµα: ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ µετάταξης» 

η ̟ρώτη ̟αράγραφος της ενότητας διαµορφώνεται ̟λέον ως εξής (η διαφορο̟οίηση 

ε̟ισηµαίνεται κατωτέρω µε έντονη υ̟ογραµµισµένη γραµµατοσειρά ) : 

Από την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης του 

ανωτέρω 2ου βήματος και έως και την 5η.9.2014 « το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του 

φορέα υποδοχής1 συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση 

αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό 

Εσωτερικών. » 

 

� Εκτός από την ανωτέρω αλλαγή,  

                       ισχύει πλήρως η προαναφερθείσα εγκύκλιος 

  

 

� Με αφορμή την ενημέρωσή σας επί της ψήφισης της προαναφερθείσας διάταξης, το 

Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του Προγράμματος 

Εθελοντικής Κινητικότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός της 

κατανομής ιδίως του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δύναται να 

αποφέρει σημαντικά οφέλη και αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τόσο στους ίδιους τους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όσο και 

στους εργαζομένους τους, αλλά και στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και των 

δημοτών. Με σεβασμό στη, συνταγματικώς κατοχυρωμένη, διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποκλειστικώς 

εθελοντικό χαρακτήρα στη διαδικασία του και με διασφάλιση των 

δικαιωμάτων όλων των συμμετεχόντων μερών, το Πρόγραμμα Εθελοντικής 

Κινητικότητας ήδη συγκεντρώνει πλήθος αιτήσεων και στηρίζεται από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για τη βέλτιστη 

δυνατή συνεργασία και συνδρομή σας ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς όπως ήδη 

εξελίσσεται. 

 

   

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                 

 

       ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Γραφείο Υπουργού 

 - ΑΣΕΠ 

- ΠΟΕ - ΟΤΑ 

- ΠΟΠ - ΟΤΑ 

- Ελεγκτικό Συνέδριο 

- Εθνικό Τυπογραφείο 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

- Γραφείο Υφυπουργού 

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

- Γεν. Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

- Δ/νση Μηχανοργάνωσης 

 (Με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό 

τόπο του Υπουργείου) 

- Δ/νση Διοίκησης (Τμήμα Αποκέντρωσης) 

- Διεύθυνση Οργάνωσης και  Λειτουργίας ΟΤΑ 

  (Τμήμα ΠΟΤΑ) 


