
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                              106 74, Αθήνα
τηλ.: 213 131. 3201, -3275, -3372, -3374, 

-3375 

ΑΔΑ:                    

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /52 /οικ.18664

ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως 
ισχύουν 

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), με το άρθρο 100 του οποίου επέρχονται 
τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224).

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Με την παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 προστίθεται εδάφιο στο τέλος 
της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 ως εξής:
«Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 
τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η 
Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου».
Για τις λεπτομέρειες αποστολής των αιτημάτων, οι υπηρεσίες θα ενημερωθούν με 
νεότερη εγκύκλιο. Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε σχετικό αίτημα περιέλθει στην 
Υπηρεσία μας νωρίτερα από την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη. 
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Β. Με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 ορίζεται ότι:
Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση – πρόσκληση ή υποβάλλεται 
αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31.7.2017 δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.
Σημειώνεται ότι για να υποβληθεί αίτηση για μετάταξη εξυπακούεται ότι υφίσταται 
θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να διενεργηθεί η μετάταξη.

Γ. Με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 ορίζεται ότι:
Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και 
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., μετά από ανακοίνωση-
πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην  
στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι,  με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι και 
31.7.2017. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων Υπουργών, κατόπιν 
έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 και περίληψή της δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 ορίζεται ότι:
Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται 
ανακοίνωση-πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις και λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018. 
Σημειώνεται ότι αιτήσεις για απόσπαση που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση 
του ν. 4472/2017 και δεν έχουν ανακληθεί από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να 
εξεταστούν αρμοδίως χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή αίτησης. 

Ε. Με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 προστίθεται εξαίρεση στην 
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως ισχύει, περ. κα, ως εξής:
«κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) του 
άρθρου 23 του ΠΔ. 343/2001 (Α’ 231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου 
Τουρισμού».

ΣΤ. Με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 ορίζεται ότι: 
Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, οι διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), της παρ.5 του άρθρου 35 του ν. 
4024/2011 (Α΄226), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάθεσης και μετάταξης σε 
κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της 
παρ.16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 
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(Α΄263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄220), όπως προστέθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α΄87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, 
Α΄143), τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και το άρθρο 58 του ν. 
3979/2011 (Α΄138).».
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα μεταφοράς θέσης του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 
4024/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για τις μεταθέσεις και μετατάξεις σε 
κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα και μετά 
την έναρξη εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) στις 15.9.2017.

Ζ. Με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:
«Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του ν. 4440/2016, μετά τη φράση «Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού» προστίθεται η φράση «, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον ανήκουν στη Γενική 
Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης». 
Επομένως, με τη διάταξη αυτή επεκτείνεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης και 
στους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως 
εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης με σύζυγο ή συμβιούντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 
4356/2015 που υπηρετεί σε Υπηρεσία ή Αρχή Εξωτερικού.
 
Σημειώνεται ότι αποσπάσεις και μετατάξεις για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί 
ανακοίνωση-πρόσκληση είτε έχει γίνει αίτηση του υπαλλήλου έως και 31.7.2017 
πραγματοποιούνται με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις χωρίς να 
προβλέπεται καταληκτική προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε 
όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. 

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
                                                                               

        
                                                                                 Όλγα Γεροβασίλη

http://www.minadmin.gov.gr/
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          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
ΚΟΙΝ.: 

1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. 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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