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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  22  Ιουνίου  2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Αριθ. Πρωτ.: 38420 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.  
 ΠΡΟΣ: 
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 

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

 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης σε Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού.  

ΕΓΚ.: 206 

 

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις» (Α΄53), με τον οποίο ρυθμίζονται – ανάμεσα σε άλλα- και ζητήματα του 

προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Με το άρθρο 50 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019,  ως 

εξής: 

«Όπου στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του ν. 4604/2019 αναφέρεται ο όρος Ελεγκτής 

Νομιμότητας ή Επόπτης, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 109 του ν. 4555/2018». 

 

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται, κατά τρόπο ενιαίο, το ζήτημα της δημοσίευσης των 

πράξεων μετάταξης, για όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων σε πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους 

ΟΤΑ, κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρι τη σύσταση της υπηρεσίας του Επόπτη ΟΤΑ, ώστε να 

γίνεται με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

Ελληνική   

 

 

 

 

ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ  
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Για όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων, όπου φορέας υποδοχής είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού,  μετά 

την υπογραφή της απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, αποστέλλεται σε 

περίληψη στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία με μέριμνά της, τη διαβιβάζει αμελλητί 

προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.  

Η διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4674/2020, καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων 

που διενεργούνται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ανεξαιρέτως, μέσω των κύκλων του Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), μετατάξεις για λόγους υγείας, αμοιβαίες μετατάξεις, μετατάξεις 

υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ιδίου ΟΤΑ κ.λπ. 

 

Αμοιβαίες μετατάξεις 

 

 Επισημαίνεται ότι οι αμοιβαίες μετατάξεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του 

ν.4440/2016, όπως ισχύει, διενεργούνται με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των 

φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων από και προς ΟΤΑ, που υπάγονται 

εποπτικά σε διαφορετικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η περίληψη της απόφασης μετάταξης θα 

πρέπει να αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο με μέριμνα και των δύο Συντονιστών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

 

Τέλος, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 79 του ν. 4674/2020, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., (ΦΕΚ Α΄ 90), όπου 

προβλέπεται ότι, κατ`  εξαίρεση,  για  τον  Α`  κύκλο  κινητικότητας  2019  οι  αποφάσεις μετάταξης 

εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020, μετά την παρέλευση της οποίας 

δεν μπορεί να γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια, με μόνη εξαίρεση τους υπαλλήλους που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 97 του ν.4674/2020. Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με τη 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, με ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-

ΘΘΦ,στην οποία σας παραπέμπουμε, για ενημέρωση και εφαρμογή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

χωρικής σας αρμοδιότητας για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο,  δεδομένων των 

συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζει το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, ώστε να υπάρξει η 

δέουσα προετοιμασία των υπηρεσιών, για την εμπρόθεσμη ανταπόκρισή τους στις προβλεπόμενες 

ενέργειες. 
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Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή 

Υπουργείο/Αναρτηθέντα Έγγραφα/Εγκύκλιοι (https://ypes.gr/eguklioi). 

 

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και 

συνεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 Εθνικό Τυπογραφείο 
 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
 ΚΕΔΕ 
 ΕΝΠΕ 
 ΠΟΕ- ΟΤΑ 
 ΠΟΠ - ΟΤΑ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 Γραφείο Υπουργού 
 Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
 Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ 

Τμήμα Μονίμου Προσωπικού 

 

https://ypes.gr/eguklioi

