
Σε συνέχεια :

Α) της υπ΄αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/οικ.30936/2-12-2016 εγκυκλίου μας με θέμα 
«Μεταβολή του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων 
κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016  (Α' 33)» με την οποία η Υπηρεσία μας κάλεσε 
τους φορείς του Δημόσιου τομέα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την απορρόφηση των 
διοριστέων, ο διορισμός των οποίων δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί στον αρχικό φορέα 
διορισμού, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 32 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-02-2016) 
όπου προβλέπεται  η δυνατότητα μεταβολής της υπηρεσίας ή του φορέα διορισμού, εντός του 
ίδιου ή όμορου νομού, όσων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. και 
των φορέων που δημοσιεύτηκαν σε Φ.Ε.Κ. από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσων έχουν 
διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων …….. και δεν 
διορίστηκαν, 

Β) των υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./60/31752/15-5-2017 (ΦΕΚ/1792/Β/2017 - ΑΔΑ: 
6ΜΡΣ465ΧΘΨ-8ΥΧ) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./99/17860/28-7-2017 (ΦΕΚ/3160/Β/2017 - ΑΔΑ:  
7ΔΚΞ465ΧΘΨ-ΡΛΤ) Αποφάσεων της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με τις οποίες 
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ΘΕΜΑ: «Μεταβολή του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες 
διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016  (Α' 33)» .
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κατανεμήθηκαν διοριστέοι ο διορισμός των οποίων εκκρεμούσε σε φορείς του δημόσιου 
τομέα που ανταποκρίθηκαν στην ανωτέρω εγκύκλιο,

Γ)  των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’/184) με τις 
οποίες προστέθηκαν εδάφια  στο άρθρο 32 του ν. 4369/2016  ως εξής: «Εάν στο νέο φορέα 
διορισμού/πρόσληψης δεν υφίστανται θέσεις αντίστοιχες της σχέσης εργασίας, του κλάδου ή 
της ειδικότητας με τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις, οι διοριστέοι διορίζονται σε 
προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια εργασιακή σχέση, του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας ή 
παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, ή βάσει των τυπικών τους προσόντων, που συνιστώνται με 
την απόφαση διορισμού/πρόσληψης τους και με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης 
της ίδιας κατηγορίας για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι παραπάνω 
προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση από 
την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.» , και 

ενόψει της εκ του νόμου υποχρέωσης για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών 
διορισμών παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας, δια του αρμόδιου Υπουργείου,  
εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της παρούσας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dipp@ydmed.gov.gr. για τη δυνατότητα εκ μέρους των υπηρεσιών σας 
απορρόφησης διοριστέων των κάτωθι ειδικοτήτων:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 

ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΕΙΣΑΣ 
ΘΕΣΗΣ

1 ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2. ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3. ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

4. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

5. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

6. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

7. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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ΔΙΚΑΙΟΥ

10. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

11. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12. ΥΕ ΝΑΥΤΩΝ 5 ΙΔΑΧ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι : Α) η μεταβολή του φορέα διορισμού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου ή όμορου νομού με τον αρχικό φορέα διορισμού, Β) σε 
περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων αντίστοιχων της σχέσης εργασίας, του κλάδου ή της 
ειδικότητας με τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις ο διορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας ή παρεμφερούς 
κλάδου/ειδικότητας, ή βάσει των τυπικών τους προσόντων που συνιστώνται με την απόφαση 
διορισμού/πρόσληψης τους (π.χ σε περίπτωση έλλειψης θέσης ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστών – σε 
θέση ΔΕ Οδηγών, ειδικά λόγω ιδιαιτερότητας για τις θέσεις ΥΕ Ναυτών ο διορισμός μπορεί να 
γίνει βάσει του τυπικού προσόντος σε θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων, Επιμελητών 
κ.α.) 

                                 Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

                                 ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
  1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες 

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της 
εποπτείας τους)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις 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
Δ/νσεις  Διοικητικού

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1.Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
2.Υπουργεία
-Γραφεία κκ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία κκ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
3.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κκ Γενικών Γραμματέων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
(www.ydmed.gov.gr) 
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