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ΘΕΜΑ: «Έλεγχος κωλύματος διορισμού του αρ.9 του Υπαλληλικού Κώδικα και 
αρ. 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω 
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» 
 
 Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4590/2019 

συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του αρ. 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφεξής Υπαλληλικός 

Κώδικας, ΥΚ Ν.3528/2007) και των διατάξεων του άρθρου 17 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.3584/2007, οι οποίες 

αφορούν στον έλεγχο του κωλύματος διορισμού λόγω επιβολής της πειθαρχικής 

ποινής  της οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 

λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, ως εξής : «Για τη διαπίστωση 

του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον 

ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από 

την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο 

Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου» (σχετική η ΑΔΑ : 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ εγκύκλιος της 

Υπηρεσίας μας).  

Για τον έλεγχο του εν λόγω κωλύματος διορισμού/πρόσληψης υποψηφίου 

υπαλλήλου οι Υπηρεσίες δεν θα απευθύνουν πλέον έγγραφο ερώτημα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 

Τομέα, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ως εξής :  

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Προσωπικού καθώς και οι Διαχειριστές του κάθε 

φορέα μεταβαίνουν στην εφαρμογή του Μητρώου στα «Στατιστικά», όπου υπάρχει 

η αναφορά «Έλεγχος του κωλύματος διορισμού/πρόσληψης υποψηφίου 

υπαλλήλου» και επιλέγουν «Εκτέλεση». Η εν λόγω αναφορά ενημερώνει, εάν ο 
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ΑΦΜ που θα εισαχθεί έχει διαγραφεί οποτεδήποτε στο παρελθόν με μια από τις 

κάτωθι αιτιολογίες: 

 «Απόλυση λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης» 

 «Καταγγελία σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε 

υπαιτιότητα του εργαζομένου» 

 «Απόλυση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας» 

Μετά την εισαγωγή του ΑΦΜ στο σχετικό πλαίσιο ο χρήστης επιλέγει «Αναζήτηση». 

Εάν ο ΑΦΜ δεν έχει διαγραφεί οποτεδήποτε στο παρελθόν από το Μητρώο με τις 

ανωτέρω αιτιολογίες, η απογραφή εμφανίζει το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν έχει 

διαγραφεί από το Μητρώο λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης ή λόγω 

καταγγελίας σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα 

του εργαζομένου».  

Εάν ο ΑΦΜ έχει διαγραφεί με κάποια από τις ανωτέρω αιτιολογίες, η εφαρμογή 

εμφανίζει το φορέα, την ημερομηνία και την αιτιολογία διαγραφής. Εάν η διαγραφή 

έχει γίνει με την αιτιολογία «Απόλυση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας», οι  

φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τον φορέα που έχει πραγματοποιήσει τη 

διαγραφή, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας 

έχει γίνει για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, ή για 

άλλο λόγο που δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού.  

Επισημαίνεται ότι η αιτιολογία διαγραφής «Καταγγελία σύμβασης εργασίας για 

σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου» έχει προσφάτως 

εισαχθεί στις αιτιολογίες διαγραφής των υπαλλήλων από το Μητρώο και ως εκ 

τούτου οι Υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσεκτικές κατά τη χρήση της.  

Τέλος θέτουμε υπόψη των Υπηρεσιών ότι η αναζήτηση αυτών των δεδομένων θα 

πρέπει  να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή του άρθρου 9 του 

Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και του άρθρου 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου 

www.apografi.gov.gr στη Διαδρομή: Μητρώο – Θεσμικό Πλαίσιο, στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο 

Δυναμικό», καθώς και στο «Διαύγεια». 

  
 
                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες  
Διευθύνσεις  Διοικητικού/Προσωπικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και 

Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 

ΑΔΑ: ΨΣΙ446ΜΤΛ6-Ε7Λ



 

Διευθύνσεις Eποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν 
την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους) 
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους 
ΟΤΑ Α  ́και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 
3. Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού 
4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  

5. Βουλή των Ελλήνων – Γενική Διεύθυνση 

Διοικητικής Υποστηρίξεως 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Υπουργείο Οικονομικών 
Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής  
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού,  
Ενιαία Αρχή Πληρωμής 
E-mail: eap@glk.gr  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
3. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

4. web.support@ypes.gr, με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.apografi.gov.gr, στη διαδρομή Θεσμικό Πλαίσιο/Εγκύκλιοι ως «18η 

Εγκύκλιος Απογραφής  Έλεγχος κωλύματος διορισμού του αρ.9 του Υπαλληλικού 

Κώδικα και αρ. 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου».  

5. - 'd.christohidou@ypes.gr', με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ypes.gr, στη διαδρομή Το Υπουργείο – Αναρτηθέντα Έγγραφα – Εγκύκλιοι 

(https://www.ypes.gr/eguklioi/) 
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