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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 920/οικ. 24035

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3375, -3374, -3372, -3365,
-3336, -3201
E- Mail: hrm@ydmed.gov.gr

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

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του
άρθρου 20 του ν. 4829/2021 και άλλες διατάξεις.
Σχετ. α) Η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865 /οικ. 18073/21.9.2021 (ΑΔΑ: Ω58Ο46ΜΤΛ663Γ) εγκύκλιος, β) ν. 4873/2021 (Α΄ 248) και ν. 4876/2021 (Α΄ 251)
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4873/2021 (Α΄ 248) «Προστασία του
εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για
την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις». Ειδικότερα,
και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Άρθρο 58, Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021
Στις διατάξεις του αρ. 58 του ν. 4873/2021 προβλέπονται τα εξής: «Πράξεις
μετατάξεων που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α΄ 166), οι
οποίες δεν δημοσιεύτηκαν εντός των προθεσμιών της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν.
4829/2021, δημοσιεύονται ή λαμβάνουν Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης αποκλειστικά
µέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται και περιπτώσεις
μετάταξης υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή της παρ.10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, για
τις οποίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει ή αποφανθεί τα αρμόδια συλλογικά όργανα και
εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η έκδοση και δημοσίευση της σχετικής
πράξης μετάταξης.»
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 177 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)
προβλέφθηκε «3. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 58 του ν. 4873/2021,
περί επανακαθορισμού της προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του
άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), παρατείνεται μέχρι τις 14.1.2022.».
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Βάσει των ως άνω διατάξεων και σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου
της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
Αποκλειστικά οι πράξεις μετάταξης που δεν δημοσιεύτηκαν εντός των κατά
περίπτωση οριζομένων προθεσμιών στις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 20 του ν.
4829/2021, δύνανται δυνάμει των νεώτερων διατάξεων να δημοσιευτούν ή να έχουν
λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης αποκλειστικά έως την Παρασκευή, 14η/1/2022.
Πέραν των ως άνω πράξεων μετάταξης, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας
δύναται να καταρτιστούν και να αποσταλούν προς δημοσίευση πράξεις μετάταξης,
εφόσον έχουν ήδη γνωμοδοτήσει ή αποφανθεί τα αρμόδια συλλογικά όργανα έως την
27η/12/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του αρ. 58 του ν. 4873/2021.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε απάντηση ερωτημάτων από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών υποδοχής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
-Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του αρ.
20 του ν. 4829/2021 δεν εξετάζονται οι προϋποθέσεις του αρ. 4 του ν. 4440/2016
(ιδίως περί ποσοστού κάλυψης 65% του οικείου κλάδου, μοναδικότητα στον κλάδο
κλπ), ωστόσο οι γενικές διατάξεις που δεν επιτρέπουν τη μετάταξη σε δόκιμο
υπάλληλο ή σε υπάλληλο που έχει διορισθεί στην παραμεθόριο ή έχοντας κάνει χρήση
του κριτηρίου εντοπιότητας, έχει δηλαδή δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία
διορισμού, θα πρέπει να εξετάζονται.
-Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της περ. β της παρ.
10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 απαιτείται οπωσδήποτε η ύπαρξη κενής οργανικής
θέσης ίδιας κατηγορίας και εργασιακής σχέσης σε υφιστάμενο κλάδο της Υπηρεσίας
υποδοχής, για τον οποίο ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα (Π.Δ. 50/2001). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των
κενών οργανικών θέσεων, οι Υπηρεσίες δύνανται να προβούν σε ανακατανομή κενών
θέσεων βάσει των διατάξεων του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι μετατάξεις για το σύνολο των αιτούντων υπαλλήλων, εφόσον και ο
φορέας υποδοχής συναινεί στη μετάταξη αυτή.
- Εξυπακούεται ότι ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί και εξαιρέσεις που
προέβλεπαν οι διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021.
Β. Άρθρο 35, Διαφύλαξη στελέχωσης Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού - Προσθήκη παρ. 6Α στο
άρθρο 44 του ν. 4674/2020
Στις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4873/2021, προβλέπονται τα εξής: «Μετά την
παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (A΄ 73) προστίθεται παρ. 6Α ως εξής: “6Α. Για
την απόσπαση ή μετάταξη τακτικού υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που διενεργείται
κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,
απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου
του φορέα προέλευσης, σε περίπτωση που αφορά Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με εξαίρεση τις
αποσπάσεις και μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης.
Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος
αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που διενεργούνται κατά
παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας”.
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 177 του ν. 4876/2021 (Α΄
251) προβλέπονται τα εξής: «1. Το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) περί
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αποσπάσεων και μετατάξεων τακτικών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που
διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας, εφαρμόζεται και στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού. Η παρούσα εφαρμόζεται και
για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσεις ή μετατάξεις
υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, που διενεργούνται κατά
παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίζεται ότι για απόσπαση ή μετάταξη
υπαλλήλου ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η οποία διενεργείται με διατάξεις εκτός των
κύκλων κινητικότητας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για
τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, με εξαίρεση τις αποσπάσεις και
μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης.
Επιπλέον και δεδομένου ότι η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς
αποσπάσεις ή μετατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, προκύπτει
ότι καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 20 του ν.4829/2021 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του αρ. 58 του ν. 4873/2021, όπως ισχύει.
Γ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες για τις άμεσες ενέργειές τους προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι μετατάξεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 10 του αρ.
20 του ν.4829/2021 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 58 του ν.
4873/2021, όπως ισχύει.
2.
Οι μετατάξεις βάσει των διατάξεων της περ. β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν.
4829/2021 αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής αυτών και αποκλειστικά και μόνο εφόσον αυτοί ήταν
αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4829/2021 βάσει των
διατάξεων των παρ. 1-9 του αρ. 20 του ν. 4829/2021. Η μετάταξη διενεργείται με
την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Ως εκ τούτου δεν
επιτρέπεται η αλλαγή εργασιακής σχέσης, ήτοι η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε
κενή οργανική θέση ΙΔΑΧ και αντιστρόφως ή η μετάταξη σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση με δέσμευση κενής θέσης, ελλείψει σχετικής προς τούτο
πρόβλεψης.
3.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο
στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και στα 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, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας τους.
4.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής στη διαδρομή
http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2.
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3.
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4.
Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με
την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού
της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5.
Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6.
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7.
Προεδρία της Κυβέρνησης
8.
Γενική Γραμματεία Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, office@gslegal.gov.gr
9.
ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2.
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη
διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»).
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