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1. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών
2. ∆/νσεις ∆ιοίκησης

ΘΕΜΑ:

∆ηµοσίευση των ̟ράξεων µετάταξης σε Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού.

ΕΓΚ.:

206

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε ο ν. 4674/2020 «Στρατηγική ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική των
Οργανισµών

Το̟ικής

Αυτοδιοίκησης,

ρύθµιση

ζητηµάτων

αρµοδιότητας

Υ̟ουργείου

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53), µε τον ο̟οίο ρυθµίζονται – ανάµεσα σε άλλα- και
ζητήµατα του ̟ροσω̟ικού των Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης.

Με το άρθρο 50 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η ̟αρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019,
ως εξής:
«Ό̟ου στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του ν. 4604/2019 αναφέρεται ο όρος Ελεγκτής
Νοµιµότητας ή Ε̟ό̟της, νοείται ο Συντονιστής Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µέχρι την έναρξη λειτουργίας
των Αυτοτελών Υ̟ηρεσιών Ε̟ο̟τείας ΟΤΑ του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 109 του ν. 4555/2018».

Με την ̟αρούσα διάταξη ρυθµίζεται, κατά τρό̟ο ενιαίο, το ζήτηµα της δηµοσίευσης των
̟ράξεων µετάταξης, για όλες τις ̟ερι̟τώσεις µετατάξεων σε ̟ρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους
ΟΤΑ, κατά το µεταβατικό στάδιο και µέχρι τη σύσταση της υ̟ηρεσίας του Ε̟ό̟τη ΟΤΑ, ώστε να
γίνεται µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Έτσι, κατό̟ιν των ανωτέρω ε̟ισηµαίνουµε τα κάτωθι:
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Για όλες τις ̟ερι̟τώσεις µετατάξεων, ό̟ου φορέας υ̟οδοχής είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού,
µετά την υ̟ογραφή της α̟όφασης µετάταξης α̟ό το αρµόδιο για το διορισµό όργανο,
α̟οστέλλεται σε ̟ερίληψη στην οικεία Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση, η ο̟οία µε µέριµνά της, τη
διαβιβάζει αµελλητί ̟ρος δηµοσίευση στο Εθνικό Τυ̟ογραφείο.
Η διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4674/2020, καταλαµβάνει όλες τις ̟ερι̟τώσεις µετατάξεων
̟ου διενεργούνται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, ανεξαιρέτως, µέσω των κύκλων του Ενιαίου
Συστήµατος Κινητικότητας (ΕΣΚ), µετατάξεις για λόγους υγείας, αµοιβαίες µετατάξεις,
µετατάξεις υ̟αλλήλων α̟ό κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ιδίου
ΟΤΑ κ.λ̟.

Αµοιβαίες µετατάξεις

Ε̟ισηµαίνεται ότι οι αµοιβαίες µετατάξεις, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 10 του
ν.4440/2016, ό̟ως ισχύει, διενεργούνται µε α̟όφαση των αρµόδιων ̟ρος διορισµό οργάνων των
φορέων ̟ροέλευσης και υ̟οδοχής, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην ̟ερί̟τωση αµοιβαίας µετάταξης υ̟αλλήλων α̟ό και ̟ρος ΟΤΑ, ̟ου υ̟άγονται
ε̟ο̟τικά σε διαφορετικές Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, η ̟ερίληψη της α̟όφασης µετάταξης θα
̟ρέ̟ει να α̟οστέλλεται στο Εθνικό Τυ̟ογραφείο µε µέριµνα και των δύο Συντονιστών των
Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

Τέλος, υ̟ενθυµίζονται οι διατάξεις της ̟αρ. 1 του αρ. 79 του ν. 4674/2020, ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκαν µε το άρθρο εικοστό έβδοµο της α̟ό 1.5.2020 Π.Ν.Π., (ΦΕΚ Α΄ 90), ό̟ου
̟ροβλέ̟εται ότι, κατ` εξαίρεση, για τον Α` κύκλο κινητικότητας 2019 οι α̟οφάσεις
µετάταξης εκδίδονται σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία έως τις 30 Ιουνίου 2020, µετά την ̟αρέλευση
της ο̟οίας δεν µ̟ορεί να γίνει καµία ̟εραιτέρω ενέργεια, µε µόνη εξαίρεση τους υ̟αλλήλους
̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του άρθρου 97 του ν.4674/2020. Αναλυτικές οδηγίες έχουν
δοθεί µε τη ∆Ι∆Α∆/Φ.69/114/9708/8-5-2020 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου µας, µε Α∆Α:
ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ,στην ο̟οία σας ̟αρα̟έµ̟ουµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή.

Κατό̟ιν των ανωτέρω, ̟αρακαλούµε να ενηµερώσετε άµεσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
χωρικής σας αρµοδιότητας για τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρούσα εγκύκλιο, δεδοµένων των
συγκεκριµένων ̟ροθεσµιών ̟ου ορίζει το ̟ροαναφερθέν νοµικό ̟λαίσιο, ώστε να υ̟άρξει η
δέουσα ̟ροετοιµασία των υ̟ηρεσιών, για την εµ̟ρόθεσµη αντα̟όκρισή τους στις ̟ροβλε̟όµενες
ενέργειες.
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Το ̟αρόν µ̟ορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου, στη διαδροµή
Υ̟ουργείο/Αναρτηθέντα Έγγραφα/Εγκύκλιοι (https://ypes.gr/eguklioi).

Το Υ̟ουργείο µας ̟αραµένει στη διάθεσή σας για κάθε ̟εραιτέρω διευκρίνιση και
συνεργασία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Εθνικό Τυ̟ογραφείο
 Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
 ΚΕ∆Ε
 ΕΝΠΕ
 ΠΟΕ- ΟΤΑ
 ΠΟΠ - ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
 Γραφείο Υ̟ουργού
 Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ανθρω̟ίνου
∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα
 ∆/νση Προσω̟ικού Το̟ικής Αυτοδιοίκησης/
Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού
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