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ΘΕΜΑ : «Διορισμός αλλοδαπών πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση», ν. 4903/2022 (Α' 46) 

Σχετ: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56 / 2743/1671, 6317/15-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥ846ΜΤΛ6-ΛΛΡ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας 

μας 

 

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56 / 2743/1671, 6317/15-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥ846ΜΤΛ6-ΛΛΡ) εγκυκλίου 

της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4903/2022 τροποποιούνται οι 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 (Α΄175) περί διορισμού ή πρόσληψης πολιτών από άλλα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα:  

Με την παρ. 1 του αρ. 59 του ν. 4903/2022 προστίθεται παρ. 3 στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

2431/1996, και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται, κατόπιν της σχετικής συμπληρώσεως της παρ. 3, ως εξής:  

«Άρθρο 1 

1. Οι πολίτες των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται σε θέσεις ή 

ειδικότητες, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας 

εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους 

ή άλλων δημόσιων φορέων στις κατωτέρω υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα: 

α. δημόσιες υπηρεσίες, 

β. νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

γ. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, 

δ. δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, 

ε. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το 

κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου, 

στ. σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά 

τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα 
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οικεία καταστατικά ή στα οποία τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους 

κεφαλαίου. 

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και του οικείου Υπουργού καθορίζονται οι θέσεις ή ειδικότητες, στις οποίες 

επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνες 

που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρ8ρου 48 Συνθ. Ε.Ο.Κ.. 

 

3. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της 

παρ. 1, δύνανται να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις προβλεπόμενες στον οικείο 

φορέα θέσεις ευθύνης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους Έλληνες πολίτες. Με προεδρικό 

διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού δύνανται να καθορίζονται οι θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών της παρ. 1, οι οποίες 

επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω του ότι οι αρμοδιότητές τους συνεπάγονται άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη 

διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων». 
 

 

Με την παρ. 2 του αρ. 59 του ν. 4903/2022 προβλέπεται επίσης ότι «2. Κάθε πρόβλεψη αντίθετη προς την 

παρ. 1 που περιέχεται στα προεδρικά διατάγματα που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

2431/1996 καταργείται.» 

 

     

Κατόπιν των ανωτέρω,  διευκρινίζονται τα εξής: 

Α. Όσον αφορά τις θέσεις, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τον 

καθορισμό των θέσεων ή ειδικοτήτων, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη, καθώς και εκείνων που 

επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 

48 Συνθ. Ε.Ο.Κ.. 

 

Β. Όσον αφορά τη δυνατότητα  να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις 

προβλεπόμενες στον οικείο φορέα θέσεις ευθύνης πολίτες  που έχουν την ιθαγένεια άλλων Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν διοριστεί/ προσληφθεί συμφώνως με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις 

του ν. 2431/1996 και στα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα, βάσει των νεώτερων 

διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να επιλέγονται και να ασκούν 

καθήκοντα προϊσταμένου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους Έλληνες πολίτες, χωρίς να 

απαιτείται περαιτέρω για να στοιχειοθετηθεί το δικαίωμα αυτό η έκδοση προεδρικού διατάγματος, καθώς 

εφόσον προβλέπεται το δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψής τους βάσει της παρ. 1 του αρ. 1 του ν. 2431/1996 

και των εκδοθέντων κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 προεδρικών διαταγμάτων, τότε ευθέως από το νόμο 

παρέχεται και το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ευθύνης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αντιθέτως, ο περιορισμός  των θέσεων ευθύνης,  στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση μόνο 

Έλληνες πολίτες, αφορά ρητά μόνο θέσεις  οι αρμοδιότητες των οποίων συνεπάγονται άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη 

ΑΔΑ: 90ΙΕ46ΜΤΛ6-ΟΞ7



διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων και καθορίζονται με την 

έκδοση προεδρικού διατάγματος του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Γ. Τέλος, και βάσει της παρ. 2 του αρ. 59 του ν. 4903/2022, οιαδήποτε ρύθμιση προέβλεπε αντίθετα προς 

τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996 καταργείται.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2431/1996 για τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Για την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 2 του αρ. 1 του ν.2431/1996, εφόσον δεν 

έχουν ήδη εκδοθεί, στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις ευθύνης καθώς το θέμα αυτό πλέον 

ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996.   

2. Για την έκδοση του σχεδίου ΠΔ της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2431/1996 και την αποστολή του στην 

Υπηρεσία μας για συνυπογραφή,  για τον καθορισμό εκείνων των θέσεων ευθύνης, οι οποίες 

επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες,  εφόσον οι αρμοδιότητες αυτών συνεπάγονται άμεση ή 

έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και τα συγκεκριμένα καθήκοντα έχουν ως 

αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων.   

3. Για την συμπερίληψη εφεξής στους δυνάμενους να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στην Υπηρεσία τους, των 

πολιτών που έχουν διοριστεί/προσληφθεί στην Υπηρεσία τους κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 1 του 

ν. 2461/1996, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του σχετικού για την Υπηρεσία τους Π.Δ. ή 

άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον όριζαν διαφορετικώς, καθώς οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί βάσει 

της παρ. 2 του  αρ. 59 του ν. 4903/2022.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

3. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού 

4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 

6. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr, για 

κοινοποίηση της εγκυκλίου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ β΄ βαθμού. 

7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, tdprosopikou@nsk.gr 

8. Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Δικαίου Ε.Ε. enyee@mfa.gr 

 

Κοινοποίηση: 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα, adedy@adedy.gr 

 
Η Γενική Γραμματέας 

 
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 
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Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- ΔΑΠ ΔΕΠΘ 

- webupload@ydmed.gov.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή 

«Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων 
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