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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με το νέο Κ.Κ.∆.Κ.Υ. (Ν.3584/2007) που αφορά όλους τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.1 
µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, διαµορφώθηκε ένα µακρόπνοο και 
διαχρονικό θεσµικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. 
βασιζόµενο στην αρχή της διαφάνειας, της ουσιαστικής αξιολόγησης, της αξιοκρατίας, την 
πάταξη της γραφειοκρατίας, την άρση της πολυνοµίας, την προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής διοίκησης κλπ. που συνθέτουν ένα νέο πρότυπο διοίκησης των 
Ο.Τ.Α.  

Η ανάγκη αναθεώρησης του Ν.1188/1981 κατέστη επιτακτική, προκειµένου να ενισχυθεί 
η λειτουργικότητα και η παραγωγικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού. Τούτο δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί, εάν δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες οριοθέτησης των υπηρεσιακών 
µεταβολών του προσωπικού που υπηρετεί στους Ο.Τ.Α. Έτσι, κατέστη αναγκαία η 
επανεκτίµηση και η τροποποίηση διατάξεων που αφορούσαν µεταξύ άλλων και στις 
µετακινήσεις, αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α., οι οποίες επιπλέον ήταν 
διάσπαρτες και δυσχέραιναν το έργο των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο νέος Κ.Κ.∆.Κ.Υ. περιλαµβάνει σειρά σηµαντικών καινοτοµιών 
που αφορούν στις µετακινήσεις, αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α., κυριότερες από 
τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 
 ∆ιετής δοκιµαστική υπηρεσία. 
Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. δεν µπορούν να µεταταγούν ή να 
αποσπαστούν κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

                                                 
1 Τονίζεται ότι σε όλες τις διατάξεις Κ.Κ.∆.Κ.Υ., ό ου αναφέρεται ο όρος «Οργανισµοί Το ικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ο.Τ.Α.), νοούνται οι υ άλληλοι των ∆ήµων, των Κοινοτήτων, των ∆ηµοτικών, Κοινοτικών Ιδρυµάτων και των 
Νοµικών Προσώ ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών, καθώς και των Συνδέσµων ∆ήµων, Κοινοτήτων και ∆ήµων και 
Κοινοτήτων. 
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 Μοναδικότητα υπαλλήλου. 
Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., γίνεται ρητή µνεία 
απαγόρευσης µετάταξης – απόσπασης υπαλλήλων, αν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο 
του κλάδου τους.   
 

 Παράταση του χρόνου απόσπασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος. 
Προβλέπεται η παράταση του χρόνου απόσπασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από 
σχετική αίτηση του υπαλλήλου (συνολική διάρκεια τρία έτη). 

 
 Μετατάξεις από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. 
Προβλέπεται η µετάταξη υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. γενικά, χωρίς να υπάρχει το 
κώλυµα της αντιστοιχίας των συνταξιοδοτικών διατάξεων, διότι πλέον, µε συνταξιοδοτικό 
νόµο, έχουν ρυθµιστεί και κατοχυρωθεί τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των υπαλλήλων. Έτσι, 
επιλύεται ένα χρόνιο πρόβληµα µετατάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ που δεν έχουν αντίστοιχες 
συνταξιοδοτικές διατάξεις π.χ. µετάταξη µονίµου υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. Ο.Τ.Α. σε δηµόσια 
υπηρεσία παραµεθόριας περιοχής.  
 

 Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο. 
Επιλύεται κατά τον ορθολογικότερο τρόπο ένα πρόβληµα που ταλάνιζε τις υπηρεσίες επί 
σειρά ετών, καθώς σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για µετάταξη, 
προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόµενο τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι 
υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται ως επικουρικό προσόν 
διορισµού.  
Επιπλέον, αποσαφηνίζεται, προς άρση κάθε αµφιβολίας, ότι η µετάταξη σε κλάδο ανώτερης 
κατηγορίας µε εµπειρία µπορεί να γίνει µε το προσόν της εµπειρίας, όταν προβλέπεται 
ρητώς ότι για το διορισµό σε συγκεκριµένη κατηγορία αντί του οικείου τίτλου σπουδών 
αρκεί συγκεκριµένη εµπειρία.  
 

 Μείωση χρόνου παραµονής σε παραµεθόριες περιοχές για τους πολύτεκνους. 
Για υπάλληλο που αποκτά την ιδιότητα του πολύτεκνου µετά τη µετάταξη, ο υποχρεωτικός 
χρόνος παραµονής του στην παραµεθόρια περιοχή µειώνεται από δέκα (10) έτη σε έξι (6) 
έτη. 
 

 Μετάταξη για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. 
Για πρώτη φορά προσδιορίζεται η µετάταξη από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. για σοβαρούς 
προσωπικούς λόγους. 
 

 Υποχρέωση Τοποθέτησης Προϊσταµένων.  
Καθιερώνεται υποχρέωση για το αρµόδιο προς διορισµό όργανο τοποθέτησης των 
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων που έχουν επιλεγεί από το οικείο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο εντός δύο (2) µηνών από την επιλογή τους. Η µη τοποθέτησή τους εντός της 
προαναφερθείσας προθεσµίας συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του ανωτέρω 
αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, που τιµωρείται πειθαρχικά κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

1.1.ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2 
 

Ο υπάλληλος του Ο.Τ.Α. παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο µιας οργανωµένης 
διοικητικής µονάδας του οικείου Ο.Τ.Α., στην οποία υπάρχει και η οργανική θέση του κλάδου 
του. Με την τοποθέτηση, καθορίζεται η διοικητική αυτή µονάδα, στην οποία θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του ο υπάλληλος και, όταν συντρέχει περίπτωση, τα ιδιαίτερα καθήκοντα που θα 
ασκεί (π.χ. ως Προϊστάµενος).  

Η τοποθέτηση γίνεται µε ατοµική διοικητική πράξη3 του αρµόδιου προς διορισµό 
οργάνου4 µετά το διορισµό, τη µετάταξη ή την επιλογή σε θέση Προϊσταµένου.  

Μετά την πράξη τοποθέτησης του υπαλλήλου σε συγκεκριµένη οργανική µονάδα είναι 
δυνατή η µεταβολή της θέσης του υπαλλήλου µέσα στο ∆ήµο ή την Κοινότητα. Η µεταβολή 
αυτή καλείται µετακίνηση5 και επέρχεται µε ατοµική διοικητική πράξη του αρµοδίου προς 
διορισµό οργάνου6. Για τη µετακίνηση αυτή δεν απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου. 

1.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

Η τοποθέτηση του προσωπικού της κατηγορίας αυτής γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου 
για την πρόσληψη οργάνου7. 

Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου µετακινείται σε 
θέση της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας του ίδιου Ο.Τ.Α. µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό 
οργάνου, χωρίς να απαιτείται αίτησή του8. 

Για τη µετακίνηση του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 185 Κ.Κ.∆.Κ.Υ., σύµφωνα µε τις οποίες, το 
προσωπικό αυτό  µετακινείται σε θέση της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας του ίδιου Ο.Τ.Α., µε 
απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του 
άρθρου 215 του Κώδικα. 

 
 

 

                                                 
2 Για τη διάκριση του ροσω ικού βλ. την 5/2005 εγκύκλιό µας. 
3 Άρθρο 72  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
4 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. .  
5 Άρθρο 72, αρ. 3 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
6 Βλ. υ οσ.4. 
7 Άρθρο 170, αρ. 6 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ., βλ. υ οσ.4. 
8 Άρθρο 185 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

 

2.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

α. Γενικά. 
Απόσπαση είναι η προσωρινή και για συγκεκριµένο χρόνο αποµάκρυνση του υπαλλήλου 

από  τον Ο.Τ.Α., όπου ανήκει η οργανική θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί και η ανάθεση σε 
αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσιακή µονάδα. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος 
εξακολουθεί να ανήκει οργανικά στον Ο.Τ.Α. από τον οποίο έχει αποσπαστεί. Απόσπαση 
Προϊσταµένου οργανικής µονάδας δεν επιτρέπεται. 
 Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται µε απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως 
συνεχής πραγµατική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση9. 
 Οι αποδοχές υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές, 
βαρύνουν το φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση 10.               
Επιπρόσθετα, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η απόσπαση υπαλλήλων11 εάν:  

 Πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. 
 ∆εν έχει παρέλθει διετία από το διορισµό. 
 Υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα στον Ο.Τ.Α. όπου 
διορίσθηκε, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου έχουµε µοριοδότηση κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης, ή µετάταξη µε τις διατάξεις των παραµεθορίων περιοχών. 

Ο αποσπασµένος υπάλληλος που συµπλήρωσε τα κατά περίπτωση χρονικά όρια δεν 
επιτρέπεται να αποσπαστεί, πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούµενης 
απόσπασης. Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράταση αυτής, µέχρι 
τεσσάρων(4) µηνών, και πριν από την πάροδο της τριετίας12. 
Αυτό α οτελεί καινοτοµία του νέου Κ.Κ.∆.Κ.Υ., µε την ο οία αντιµετω ίζονται τα φαινόµενα 
αρατεταµένων α οσ άσεων ου α οδυναµώνουν τις υ ηρεσίες.  

β. Κατηγορίες αποσπάσεων. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 73 Κ.Κ.∆.Κ.Υ. παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης 

υπαλλήλων Ο.Τ.Α., τόσο εντός του ιδίου Ο.Τ.Α. - συµπεριλαµβανοµένων και των Νοµικών του 
Προσώπων - όσο και εκτός αυτού, σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε όσα 
αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο αυτό.  

Πιο συγκεκριµένα, παρατίθενται κατωτέρω, υπό συνοπτικό τρόπο, οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για τις αποσπάσεις καθεµιάς από τις παραπάνω κατηγορίες: 

 

                                                 
9  Άρθρο 73, αρ.12 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ.  
10 Άρθρο 73, παρ.13 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
11 Άρθρο 73, αρ.14 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
12 Άρθρο 73, παρ.9 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
 



 6

i. Εντός του ίδιου Ο.Τ.Α. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.1 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:  

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ήµο ή Κοινότητα σε: 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα.  

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα: 
 Στον ίδιο το ∆ήµο ή την Κοινότητα. 
 Σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆.: 
 Στον ίδιο το ∆ήµο ή την Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 

 Απόσπαση υπαλλήλου από Σύνδεσµο σε: 
 ∆ήµο ή Κοινότητα, που είναι µέλος του Συνδέσµου. 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά µε την αιτιολογία, τη χρονική 
διάρκεια της απόσπασης, το είδος της απόφασης και τις αποδοχές του υπαλλήλου: 
-Αιτιολογία: Έκτακτη  υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογηµένη. 
-Χρονική διάρκεια: Ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος.  
-Είδος απόφασης:  

 Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος αποσπάται από ∆ήµο. 
 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα.  
 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από Ν.Π.∆.∆. του 
∆ήµου. 

 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Ίδρυµα.  

 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από Σύνδεσµο. 
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου13. 
 Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του κλάδου 
του. 

 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
-Αποδοχές: Οι αποδοχές του υπαλλήλου βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.2  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:  

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ήµο ή Κοινότητα σε: 
 Κοινωφελή Επιχείρηση του Ο.Τ.Α. του άρθρου 254 του Κ.∆.Κ.14 µε 

-Αιτιολογία: Υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογηµένη. 
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά:  

 Αίτηµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης.   
 Αίτηση του υπαλλήλου. 

                                                 
13 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. .  
14 Ε ισηµαίνεται ότι στις Κοινωφελείς ∆ηµοτικές Ε ιχειρήσεις του άρθρου αυτού δεν εριλαµβάνονται οι 
∆ηµοτικές Ε ιχειρήσεις Ύδρευσης Α οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), οι ο οίες α οτελούν Ε ιχειρήσεις ειδικού σκο ού. 
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 Βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του κλάδου 
του. 

 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
-Χρονική διάρκεια: ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόµη έτη.  
-Είδος απόφασης:  

 Απόφαση ∆ηµάρχου, αν ο υπάλληλος αποσπάται από ∆ήµο.  
 Απόφαση Προέδρου Κοινότητας αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα. 

-Αποδοχές: Οι αποδοχές του υπαλλήλου καταβάλλονται από την Επιχείρηση. 

ii. Σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα: 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.5 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή η 

 Απόσπαση υπαλλήλου  Ο.Τ.Α.15 σε υπηρεσίες: 
 Υπουργείων. 
 Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και  
 Ο.Τ.Α.  β΄  βαθµού µε 

-Αιτιολογία: α. Σοβαρή και επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη προσωρινού χαρακτήρα16 και 
β. Προσωπικοί λόγοι του υπαλλήλου17, εφόσον όµως οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. 
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση  του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής, µε κοινοποίηση στην υπηρεσία 
προέλευσης.  

 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α. και  
 Γνώµη και των δύο αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του κλάδου του. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

-Χρονική διάρκεια: ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος. Για την 
παράταση της απόσπασης δεν απαιτείται γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων18.  
 -Είδος απόφασης: Κοινή  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού.  
-Αποδοχές: Οι αποδοχές του αποσπασµένου υπαλλήλου βαρύνουν το φορέα  υποδοχής. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.3 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή :  

 Απόσπαση υπαλλήλου Ο.Τ.Α.19 σε: 
 Άλλο Ο.Τ.Α.20 µε  

-Αιτιολογία: Συνυπηρέτηση µε σύζυγο ∆ηµόσιο Υπάλληλο ή υπάλληλο σε Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. 
α΄ ή β΄ βαθµού. 
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά:   

 Αίτηση του υπαλλήλου.  
 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του Ο.Τ.Α. προέλευσης. 
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του/της συζύγου για τη συνυπηρέτηση.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του κλάδου του. 

                                                 
15 Βλ. υ οσ.1. 
16 Ενδεικτικά αναφέρεται η αντιµετώ ιση ροβληµάτων σε ληγείσες α ό ακραία καιρικά φαινόµενα εριοχές. 
17 χ. λόγοι υγείας, οικογενειακοί λόγοι κ.λ. . 
18 Εγκύκλιος Γ.Γ.∆.∆. µε αριθµ. ρωτ.: ∆Ι∆Α∆/Φ.48/31/οικ. 9253/12-4-2007.  
19 Βλ. υ οσ.1. 
20 Βλ. υ οσ.1. 
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 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
-Χρονική διάρκεια: Ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος.        
-Είδος απόφασης:  Απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής. 
-Αποδοχές: Οι αποδοχές των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν τον Ο.Τ.Α. υποδοχής. 
         
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.4 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:  

 Απόσπαση  υπαλλήλου Ο.Τ.Α.: 
  Στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και  
 Στις Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) µε 

-Αιτιολογία: Υπηρεσιακή ανάγκη, επαρκώς αιτιολογηµένη.  
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του Ο.Τ.Α.   
 Σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. ή των Τ.Ε.∆.Κ. 
 Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του κλάδου του. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

-Χρονική διάρκεια: ∆ύο(2) έτη µε δυνατότητα παράτασης για  δύο(2) ακόµη έτη.        
-Είδος απόφασης: Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
-Αποδοχές: Οι αποδοχές του αποσπασµένου υπαλλήλου βαρύνουν το φορέα υποδοχής 
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ή Τ.Ε.∆.Κ.).      
  
iii. Σε γραφεία Βουλευτών και Ευρωβουλευτών: 
 Η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε γραφεία Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις21. Σηµειώνουµε ότι η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών γίνεται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

γ. Ανάκληση Απόσπασης.  
 Η απόσπαση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, πριν από τη λήξη των χρονικών ορίων 
της, για λόγους: 

 Αναγόµενους στην υπηρεσία.22  
 Μη νόµιµης έκδοσής της. 

 Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ανάκλησης της απόσπασης θα πρέπει να είναι πλήρως και 
επαρκώς αιτιολογηµένη. 

δ. Λήξη απόσπασης – παράταση. 
 Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια όταν εξαντληθεί το χρονικό όριό της. Ο υπάλληλος µε τη 
λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση23. 
Σηµειώνεται, ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιθυµεί παράταση της απόσπασης, είναι 
σκόπιµο να υποβάλει τη σχετική αίτησή του και στις δύο υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) µήνες 
πριν τη λήξη της απόσπασης, προκειµένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες 
διαδικασίες. Εξυπακούεται, ότι εάν λήξει η απόσπαση, δε νοείται παράτασή της.  
                                                 
21 Άρθρο 73, αρ.10 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ., σε συνδυασµό µε την ερί τωση β΄ της αρ. 14 του άρθρου 73, δηλαδή αν δεν 
έχει αρέλθει διετία α ό το διορισµό του. 
22 Άρθρο 73, αρ.8 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
23  Άρθρο 73, αρ.6  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
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 Σε περίπτωση που ο αποσπασµένος υπάλληλος επιλεγεί ως Προϊστάµενος οργανικής 
µονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της απόσπασης από την τοποθέτησή του ως 
Προϊσταµένου. Εννοείται, ότι ο υπάλληλος δεν µπορεί να κριθεί ως Προϊστάµενος στην 
υπηρεσία στην οποία αποσπάται24.   
Ο αποσπασµένος υπάλληλος που συµπλήρωσε τα κατά περίπτωση χρονικά όρια δεν 
επιτρέπεται να αποσπαστεί, πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούµενης 
απόσπασης. 

ε. Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων. 
 Σηµειώνουµε ότι, οι ειδικές διατάξεις για αποσπάσεις που ευρίσκονται εκτός του 
Κ.Κ.∆.Κ.Υ. εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ25, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του 
νέου Κ.Κ.∆.Κ.Υ. δε ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα αυτά26. Έτσι, π.χ. διατηρούνται σε ισχύ 
διατάξεις που αφορούν αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης µε συζύγους  στρατιωτικούς των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιµενικού Σώµατος (Ν.2946/2001, όπως ισχύει), αποσπάσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. (Ν.2741/1999, 
άρθρο 4, παρ.6, όπως ισχύει), αποσπάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Ν.3270/2004, άρθρο 8, παρ.6) κ.λ.π. 
 

2.2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

α. Γενικά.  
  Με τις διατάξεις του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. ρυθµίζονται εκτός από τις αποσπάσεις του µόνιµου 
τακτικού προσωπικού και οι αποσπάσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου των  Ο.Τ.Α. Όµως, γι’ αυτή την κατηγορία υπαλλήλων η απόσπαση είναι 
επιτρεπτή µόνο εντός του οικείου Ο.Τ.Α.   

β. Κατηγορίες αποσπάσεων. 
i. Σύµφωνα µε το άρθρο 184, παρ.1 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 
 

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ήµο ή Κοινότητα σε: 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα. 

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα: 
 Στον ίδιο το ∆ήµο ή την Κοινότητα. 
 Σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆.: 
 Στον ίδιο το ∆ήµο ή την Κοινότητα. 
 Σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 

 Απόσπαση υπαλλήλου από Σύνδεσµο σε: 
                                                 
24  Άρθρο 73, αρ.7 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
25  Άρθρο 73, αρ.15 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ.  
26  Για αράδειγµα, έχει σιω ηρά καταργηθεί το άρθρο 58 του Ν.1943/1991. 
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 ∆ήµο ή Κοινότητα, µέλος του Συνδέσµου. 
µε 
-Αιτιολογία: Έκτακτη  υπηρεσιακή ανάγκη, επαρκώς αιτιολογηµένη. 
-χρονική διάρκεια: Ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος.   
-Είδος απόφασης:  

 Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος αποσπάται από ∆ήµο.  
 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα.  
 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από Ν.Π.∆.∆. του 
∆ήµου. 

 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Ίδρυµα.  

 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από Σύνδεσµο. 
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά:  

 Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο της 
ειδικότητάς του. 

 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
-Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση. 
 
 
ii. Σύµφωνα µε το άρθρο 184, παρ.2 του  Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:  

 Απόσπαση υπαλλήλου από ∆ήµο ή Κοινότητα σε: 
 Κοινωφελή Επιχείρηση του Ο.Τ.Α. του άρθρου 254 του Κ.∆.Κ.27 

 µε 
-Αιτιολογία: Υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογηµένη. 
-Απαιτούµενα δικαιολογητικά:  

 Αίτηµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 
 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο της ειδικότητάς 
του. 

 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
-Χρονική διάρκεια: ∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόµη έτη.  
-Είδος απόφασης:  

 Απόφαση ∆ηµάρχου, αν ο υπάλληλος αποσπάται από ∆ήµο. 
 Απόφαση Προέδρου Κοινότητας αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα.  

-Αποδοχές: Οι αποδοχές των αποσπασµένων υπαλλήλων καταβάλλονται από την Επιχείρηση.  

γ. Ανάκληση απόσπασης.  
 Η απόσπαση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, πριν από τη λήξη των χρονικών ορίων 
της, για λόγους: 

 Αναγόµενους στην υπηρεσία.28  
 Μη νόµιµης έκδοσής της. 

 Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ανάκλησης της απόσπασης θα πρέπει να είναι πλήρως και 
επαρκώς αιτιολογηµένη. 

                                                 
27  Βλ. υ οσ.14. 
28 Άρθρο 184, αρ.5 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
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δ. Λήξη απόσπασης – παράταση. 
 Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια όταν εξαντληθεί το χρονικό όριό της. Ο υπάλληλος µε τη 
λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση29. 
Σηµειώνεται, ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιθυµεί παράταση της απόσπασης, είναι 
σκόπιµο να υποβάλλει τη σχετική αίτησή του και στις δύο υπηρεσίες τουλάχιστον δύο (2) µήνες 
πριν τη λήξη της απόσπασης30, προκειµένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες 
διαδικασίες. Εξυπακούεται, ότι εάν λήξει η απόσπαση, δε νοείται παράτασή της.  
Ο αποσπασµένος υπάλληλος που συµπλήρωσε τα κατά περίπτωση χρονικά όρια δεν 
επιτρέπεται να αποσπαστεί, πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούµενης 
απόσπασης.  

ε. Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων. 
 Σηµειώνουµε ότι οι ειδικές διατάξεις για α οσ άσεις ου ευρίσκονται εκτός του 
Κ.Κ.∆.Κ.Υ. εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ31, υ ό την ροϋ όθεση ότι οι διατάξεις του 
Κ.Κ.∆.Κ.Υ. δε ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα αυτά32. έτσι, .χ. διατηρούνται σε ισχύ οι 
διατάξεις ου αφορούν α οσ άσεις για λόγους συνυ ηρέτησης µε συζύγους  στρατιωτικούς 
των Ενό λων ∆υνάµεων, ένστολου ροσω ικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος (Ν.2946/2001, ό ως ισχύει) α οσ άσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. 
(Ν.2741/1999, άρθρο 4, αρ.6, ό ως ισχύει). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

 

3.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

α. Γενικά. 
 Μετάταξη είναι η οριστική αποµάκρυνση του υπαλλήλου από τον Ο.Τ.Α. που ανήκει η 
οργανική θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί και η κατάληψη νέας κενής οργανικής θέσης σε 
άλλη υπηρεσιακή µονάδα.  

Η µετάταξη αποτελεί διοικητική πράξη µεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του 
υπαλλήλου. 

Η µετάταξη κατά πάγια νοµολογία του ΣτΕ αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από µια 
θέση και διορισµό σε µια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισµός. Έτσι, θα 
πρέπει οι ενδιαφερόµενοι για µετάταξη υπάλληλοι να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για το διορισµό στη θέση στην οποία θέλουν να µεταταγούν, δηλ. όσα 

                                                 
29 Άρθρο 184, αρ.5 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
30 Άρθρο 184, αρ.2 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
31 Άρθρο 184, αρ.9 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ.  
32 Βλ. υ οσ.26. 
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προβλέπονται από το προσοντολόγιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.∆.50/2001,  
347/2003 και  44/2005)33.  

Η µετάταξη, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της όπως περιγράφηκε παραπάνω, πρέπει 
υποχρεωτικά να δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της πράξης µετάταξης, διότι µόνο έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή 
και επέρχονται οι έννοµες συνέπειές της. 

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες 
εντάσσονται και οι µετατάξεις, δεν έχουν αναδροµική ισχύ, δηλαδή τα έννοµα αποτελέσµατά 
τους δεν µπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους. Κατ’ εξαίρεση 
αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδροµικής ισχύος: 

 Όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
 Όταν η ∆ιοίκηση, για να συµµορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας ή των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις, οι οποίες 
ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η ακυρωθείσα πράξη και 

 Όταν πρόκειται για ανάκληση παράνοµης ατοµικής διοικητικής πράξης. 
∆εν επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου στην περίπτωση που υποχρεούται να υπηρετήσει 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε συγκεκριµένο Ο.Τ.Α., βάσει ειδικής διάταξης34, όπως στην 
περίπτωση της µοριοδότησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης, ή της µετάταξης κατά τις 
διατάξεις των παραµεθορίων περιοχών, ή αν πρόκειται για τον µοναδικό υπάλληλο του κλάδου 
του35. Επίσης, οι υπάλληλοι δε µετατάσσονται κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής τους 
υπηρεσίας36. 
        Κατ’ εξαίρεση, η αµοιβαία µετάταξη επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής 
υπηρεσίας, πριν δηλαδή από την ολοκλήρωση αυτής, όπως επίσης και η µετάταξη από 
Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. (α΄ βαθµού) για σοβαρούς προσωπικούς λόγους37, εφόσον δε συντρέχουν 
οι λόγοι των παρ.4  &  7 του άρθρου 74 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 

Επισηµαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα δεν προβλέπεται  δυνατότητα 
µετάταξης από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. µε µεταφορά της θέσης, καθόσον µε τις διατάξεις του άρθρου 
4, παρ.17 του Ν.3513/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄265), ρυθµίστηκε σε πάγια βάση ότι το προσωπικό που 
µετατάσσεται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς 
κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης να διατηρεί πλέον το 
καθεστώς που είχε πριν την µετάταξή του. 
 Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για µετάταξη στην ίδια θέση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 75-77 Κ.Κ.∆.Κ.Υ., το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη την 

                                                 
33 Για την α όδειξη γνώσης χειρισµού Η/Υ ως ροϋ όθεση για τη µετάταξη υ αλλήλων σχετική είναι η αριθµ. 
ρωτ: ∆Ι∆Α∆/Φ.48/30/οικ.1081 της Γ.Γ.∆.∆.& Η. 

34 Άρθρο 74, αρ.4 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
35 Άρθρο 74, αρ.7  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
36 Άρθρο 74  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
37 Πρόκειται για σοβαρούς λόγους υγείας, οι ο οίοι  θα ρέ ει να δια ιστώνονται α ό κρατικά νοσηλευτικά 
ιδρύµατα και τις οικείες υγειονοµικές ε ιτρο ές. Σε κάθε άλλη ερί τωση, το Υ ηρεσιακό Συµβούλιο είναι 
δυνατόν να εκτιµά τη συνδροµή σοβαρών λόγων υγείας, εφόσον αυτοί συνδέονται άµεσα µε την ροσω ική 
κατάσταση του αιτούντος ή των µελών της οικογένειάς του, µε αιτιολογηµένη α όφασή του α ό την ο οία θα 
ροκύ τει µε σαφή και αναλυτικό τρό ο η συνδροµή των λόγων αυτών µε ε ίκληση των αναγκαίων 
α οδεικτικών στοιχείων. 
Στην έννοια των σοβαρών ροσω ικών λόγων µ ορούν να εντάσσονται και οι ερι τώσεις των µονογονεϊκών 
οικογενειών, τρίτεκνων & ολυτέκνων, άγαµων µητέρων. 
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απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθµό και τον κλάδο, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους µητρώου. 

Οι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους µε διορισµό δεν 
καλύπτονται µε µετάταξη. 

Τέλος, ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια µετατάξεων, οι οποίες δεν 
εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των άρθρων 74 έως και 78 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ.,  διατηρούνται σε ισχύ.  

β. Κατηγορίες µετατάξεων. 

i. Εντός του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 74  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:  
 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ήµο/Κοινότητα σε: 

 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος / Κοινότητα. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα σε: 
 ∆ήµο/Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος/Κοινότητα. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του Ο.Τ.Α. σε: 
 ∆ήµο/Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α.  
 Άλλο ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος/ Κοινότητα. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσµο σε: 
 ∆ήµο/Κοινότητα µέλος του Συνδέσµου. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα Ο.Τ.Α. µέλους του Συνδέσµου. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. Ο.Τ.Α. µέλους του Συνδέσµου. 

µε 
-Είδος απόφασης :  

 Απόφαση:  
 ∆ηµάρχου, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται στο ∆ήµο. 
 Προέδρου Κοινότητας, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται στην Κοινότητα.  
 Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε Ν.Π.∆.∆. 
του ∆ήµου/Κοινότητας. 

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε ∆ηµοτικό / 
Κοινοτικό Ίδρυµα.  

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε Σύνδεσµο.  
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

 
- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
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 Ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του 
µετατασσόµενου στην υπηρεσία υποδοχής. 

 Σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου38 της υπηρεσίας 
προέλευσης. 

 Βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του 
κλάδου του. 

 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας του. 
- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 

 Μετάταξη σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας.  
µε 

-Είδος απόφασης:  
 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου.39 

Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 
 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. 
 Τίτλος σπουδών του κλάδου στον οποίο επιθυµεί να µεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται 
από τις κείµενες διατάξεις. 

 Γνώµη40 του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 

3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή :     
 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας εφόσον ο υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής 

της αίτησης διορισµού του κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας 
µε 

-Είδος απόφασης:  
 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου.41 

Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 
                                                 
38 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
39 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
40 Η γνώµη διατυ ώνεται ύστερα α ό ερώτηµα του οργάνου ου έχει α οφασιστική αρµοδιότητα και διακρίνεται 
σε i. α λή, όταν το όργανο ου έχει την α οφασιστική αρµοδιότητα δεν δεσµεύεται α ό αυτή, αλλά µ ορεί να 
α οφασίσει και διαφορετικά. Η ράξη του οργάνου ου έχει α οφασιστική αρµοδιότητα, εφόσον έχει 
εριεχόµενο διαφορετικό α ό την α λή γνώµη, ρέ ει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη. Ii. σύµφωνη, όταν 
δεσµεύει το όργανο ου α οφασίζει, µε την έννοια ότι το όργανο αυτό µ ορεί ή να εκδώσει την ράξη σύµφωνα 
µε τη γνωµοδότηση ή , εάν δεν α οδέχεται την αιτιολογία, να µην εκδώσει την ράξη. Έχει όµως δυνατότητα να 
µην εκδώσει την ράξη, µόνον όταν ενεργεί στο λαίσιο µιας διακριτικής ευχέρειας, η ο οία το ε ιτρέ ει, διότι 
διαφορετικά η µη εµ ρόθεσµη έκδοση της ράξης συνιστά αράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. Όταν στις 
σχετικές διατάξεις η γνώµη δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως σύµφωνη, νοείται ως α λή. Η γνωµοδότηση ρέ ει να 
είναι έγγραφη, αιτιολογηµένη και χρονικώς ε ίκαιρη κατά το εριεχόµενό της.  
41 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
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-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. 
 Γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 Τίτλος σπουδών του κλάδου στον οποίο επιθυµεί να µεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται 
από τις κείµενες διατάξεις. 

 Συµπλήρωση οκταετίας από το διορισµό του υπαλλήλου. 
 

 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας εφόσον ο υπάλληλος κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης διορισµού του δεν κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας. 

µε 
-Είδος απόφασης:  

 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου.42  
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. 
 Γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 Τίτλος σπουδών του κλάδου στον οποίο επιθυµεί να µεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται 
από τις κείµενες διατάξεις. 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για µετάταξη, προηγούνται αυτοί 
που κατέχουν τον προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι 
υποψήφιοι που κατέχουν επικουρικό προσόν διορισµού, όπως αυτό προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Π.∆.50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 39), όπως  ισχύει.  Επίσης, µετάταξη υπαλλήλου σε 
ανώτερη κατηγορία µε επικουρικό προσόν διορισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
προσοντολογίου, είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος µε το 
προβλεπόµενο κύριο τυπικό προσόν για την κάλυψη της θέσης43.  

Για παράδειγµα: Υπάλληλος κλάδου ∆.Ε.1 ∆ιοικητικού που απέκτησε ή κατείχε πτυχίο 
πληροφορικής και ζητά µετάταξη στον κλάδο Π.Ε. Πληροφορικής, θα προηγηθεί του 
υπαλλήλου ∆.Ε.1 ∆ιοικητικού που κατέχει ή κατείχε πτυχίο Α.Ε.Ι. Μαθηµατικού, καθώς και 
εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην πληροφορική και ζητά µετάταξη σε κλάδο 
πληροφορικής.  

Τέλος, µετά την ανωτέρω µετάταξη είναι δυνατή η ένταξη στον αντίστοιχο βαθµό του 
κλάδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
 
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:  

 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας  µε εµπειρία. 

                                                 
42 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
43 Κρίνεται σκό ιµο να ε ισηµανθεί ότι το αρµόδιο ρος διορισµό όργανο όταν ε ιθυµεί να καλύψει κενές θέσεις 
µε µετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, θα ρέ ει να εκδίδει ανακοίνωση, ροκειµένου αυτοί ου κατέχουν τα κύρια 
ή ε ικουρικά ροσόντα και ε ιθυµούν να µεταταγούν, να υ οβάλουν σχετική αίτηση.  
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µε 
-Είδος απόφασης:  

 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου.44  
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. 
 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
 Γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 Αντί του τίτλου σπουδών: 

- Συγκεκριµένη εµπειρία ή 
- Τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και ορισµένη ειδίκευση ή 
- Τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και εµπειρία στην ειδικότητα της θέσης,  

όπως αυτά ρητά ισχύουν για την κάλυψη των θέσεων µε διορισµό.  
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ., προβλέπεται ότι οι θέσεις  ∆.Ε.24 
Ηλεκτρολόγων, ∆.Ε.28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ∆.Ε.29 Οδηγών Αυτοκινήτων, ∆.Ε.30 
Τεχνιτών, ∆.Ε.35 ∆ενδροανθοκηπουρών – ∆ενδροκόµων – Κηπουρών – Ανθοκόµων, ∆.Ε.2 
Εποπτών Καθαριότητας και ∆.Ε.32 Μαγείρων, µπορούν να καλυφθούν και µε υποψηφίους που 
έχουν ως προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών, όταν δεν καθίσταται δυνατή η 
πλήρωση κενών θέσεων µε την κανονική διαδικασία. 

Συνεπώς, για τις ανωτέρω θέσεις, η µετάταξη  είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος για µετάταξη µε το προβλεπόµενο κύριο προσόν για την κάλυψη 
της θέσης45. 

ii. Μετάταξη σε άλλους φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα. 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 74  του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ήµο/Κοινότητα σε: 
 Άλλο ∆ήµο/ Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό/ Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο Ο.Τ.Α στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος/Κοινότητα προέλευσης. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα σε: 
 Άλλο ∆ήµο/Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α.  
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος /Κοινότητα προέλευσης. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆.  σε: 
 Άλλο ∆ήµο/Κοινότητα. 

                                                 
44 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
45 Βλ. υ οσηµ.43. 
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 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α.  
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος /Κοινότητα προέλευσης. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσµο σε: 
 ∆ήµο/Κοινότητα που δεν είναι µέλος του Συνδέσµου. 
 ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό / Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος /Κοινότητα προέλευσης. 

µε 
- Είδος απόφασης:  

 Απόφαση:  
 ∆ηµάρχου/Προέδρου Κοινότητας υποδοχής, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε 
∆ήµο/Κοινότητα. 

 Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. υποδοχής, αν ο υπάλληλος 
µετατάσσεται σε Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου/Κοινότητας. 

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος υποδοχής, αν ο υπάλληλος 
µετατάσσεται σε ∆ηµοτικό / Κοινοτικό Ίδρυµα.  

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε Σύνδεσµο. 
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 
 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του 

µετατασσόµενου στην υπηρεσία υποδοχής. 
 Σύµφωνη γνώµη46 των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 
 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου47 του Ο.Τ.Α. προέλευσης. 
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του 
κλάδου του. 

   Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
- Αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 

 Αµοιβαία µετάταξη από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. 
 Στην κατηγορία αυτή ισχύουν όλα τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή όµως: 
α. Οι υπό των µετατασσόµενων κατεχόµενες θέσεις λογίζονται κενές, συνεπώς οι αµοιβαίες 
µετατάξεις, πραγµατοποιούνται µεταξύ υπαλλήλων ίδιας κατηγορίας και κλάδου48.  
β. Νοείται ότι δεν ισχύει η παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου, καθόσον η µοναδικότητα 
καλύπτεται µε την αµοιβαία µετάταξη. 
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 

                                                 
46 Βλ. υ οσ.40.  
47 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
48 Άρθρο 74, αρ.3, όχι όµως και του ίδιου βαθµού. 
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 Υποχρεωτική µετάταξη σε περίπτωση συµµετοχής  σε Εταιρείες.  
 Υπάλληλος που κατά το διορισµό του ο ίδιος, ο ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του 
κατέχουν µετοχές Ανωνύµων Εταιρειών49 που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο50 του Ο.Τ.Α. στον 
οποίο διορίζεται ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονοµιάς, 
υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις 
µεταβιβάσει είτε να ζητήσει την µετάταξή του σε άλλον Ο.Τ.Α.  Η µετάταξη είναι υποχρεωτική 
και διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 74. Κατά το διάστηµα που 
µεσολαβεί µέχρι την µεταβίβαση των µετοχών ή την ολοκλήρωση της µετάταξής του, ο 
υπάλληλος εµπίπτει στο κώλυµα συµφέροντος του άρθρου 43 του Κώδικα. 

-Είδος απόφασης:  
 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου51του Ο.Τ.Α. υποδοχής. 

Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  
 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. 

    - Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη.  
Η µετάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για το φορέα προέλευσης.  
 
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 

 Μετάταξη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών, και 
συγκεκριµένα σε: 
 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες). 
 Ν.Π.∆.∆. 
 Ο.Τ.Α. α ή β βαθµού. 

Ειδικότερα: 
Σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆. η µετάταξη πραγµατοποιείται µε: 
-Είδος απόφασης:  

 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 

- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του µετατασσόµενου 
στην υπηρεσία υποδοχής. 

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
 Τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του 
κλάδου του. 

                                                 
49 Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α. είναι οι: 
- Κοινές Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α. (του Ν.2190/1920, ό ως αυτός ισχύει), άρθρα 252  αρ.3α  &  265 του 

Κ.∆.Κ. 
- Ανα τυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α., άρθρο  252 αρ.3β του Κ.∆.Κ. και 
- ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α., άρθρα 252 § 3γ & 266 του Κ.∆.Κ. 

50  Πρόκειται για τις Εταιρείες των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 265 και του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ.  
51  ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
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- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού η µετάταξη πραγµατοποιείται µε: 
- Είδος απόφασης:  

 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής. 
 Συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του µετατασσόµενου 
στην υπηρεσία υποδοχής. 

 Τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του 
κλάδου του. 

 Σύµφωνη γνώµη52 του αρµόδιου για διορισµό οργάνου υποδοχής.  
 Γνώµη53 του αρµόδιου για διορισµό οργάνου προέλευσης. 

- Αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
Σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού η µετάταξη πραγµατοποιείται µε: 
- Είδος απόφασης:  

 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του µετατασσόµενου 
στην υπηρεσία υποδοχής. 

 Τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο του 
κλάδου του. 

 Σύµφωνη γνώµη54 του αρµόδιου για διορισµό οργάνου υποδοχής.  
 Γνώµη55 του οργάνου προέλευσης. 

- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών56 έχουν 

αντίστοιχη υποχρέωση παραµονής σε αυτές για µια δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται 
                                                 
52 Βλ. υ οσ.40. 
53 Βλ. υ οσ.40. 
54 Βλ. υ οσ.40.  
55 Βλ. υ οσ.40. 
56 Παραµεθόριες εριοχές, για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος άρθρου είναι σύµφωνα  µε τις 
ισχύουσες διατάξεις (Ν.287/1976, Ν.2266/1994, Ν.3613/2007,) οι εριοχές των νοµών: ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, 
Έβρου, Κυκλάδων, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδό ης, Σάµου, Σερρών, Χίου, καθώς και όλα τα νησιωτικά 
Ε αρχεία της Χώρας. Ε ίσης οι κατωτέρω εριοχές των νοµών: Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσ ρωτίας 
και Κέρκυρας, ό ως αναφέρεται στις οικείες διατάξεις σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση ου ίσχυε ριν την 
εφαρµογή του ν.2539/1997 :  
Νοµός Φλώρινας: ∆ήµοι Φλώρινας και Αµυνταίου, Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Αχιλλείου, Αγίου 
Βαρθολοµαίου, Αγίου Γερµανού, Αγίου Παντελεήµονος, Ακρίτα, Αλώνων, Αµµοχωρίου, Ανταρκτικού, Άνω 
Καλλινίκης, Άνω Κλεινών, Αρµενοχωρίου, Ατρα ού, Αχλάδας, Βατοχωρίου, Βεύης, Βροντερού, Εθνικού, Ιτέας, 
Καλλιθέας, Καρυών, Κάτω Καλλινίκης, Κάτω Κλεινών, Κέλλης, Κλαδοράχης, Κλειδίου, Καλχικής, Κορυφής, 
Κρατερού, Κρυσταλλο ηγής, Κώτα, Λαιµού, Λε τοκαρυών, Λευκώνος, Λόφων, Μαρίνας, Μελίτης, Μεσοκάµ ου, 
Μεσονησίου, Μεσοχωρίου, Μικρολίµνης, Νέου Καυκάσου, Νέου Χωρακίου, Νίκης, Ξινού, Νερού, Παλαίστρας, 
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απόσπαση ή µετάταξη πριν από τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής δεκαετούς παραµονής στην 
υπηρεσία µετάταξης είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται: 
1. Οι υπάλληλοι που αποκτούν την ιδιότητα του πολυτέκνου, µετά τη µετάταξή τους των 

οποίων ο υποχρεωτικός χρόνος παραµονής τους στην παραµεθόρια περιοχή µειώνεται σε 
6 έτη.  

2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  
Επίσης, οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α., που υπηρετούν  ήδη σε  παραµεθόριες περιοχές57, 

µπορούν να µετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών, µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, εκτός αν δεσµεύονται κατά το διορισµό τους να παραµείνουν στην 
υπηρεσία τους για µια δεκαετία.  

 
Τέλος, µετά τη δηµοσίευση του Κώδικα δεν επιτρέπονται µετατάξεις από υπηρεσίες 
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού σε Ο.Τ.Α. παραµεθορίων περιοχών. 

 

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

α. Γενικά. 
 Μετάταξη είναι η οριστική αποµάκρυνση του υπαλλήλου από τον Ο.Τ.Α. που ανήκει η 
οργανική θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί και η κατάληψη νέας οργανικής θέσης σε άλλη 
υπηρεσιακή µονάδα.  

Η µετάταξη αποτελεί διοικητική πράξη µεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του 
υπαλλήλου. 

Η µετάταξη κατά πάγια νοµολογία του ΣτΕ αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από µια 
θέση και διορισµό σε µια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισµός. Έτσι, θα 
πρέπει οι ενδιαφερόµενοι για µετάταξη υπάλληλοι να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για το διορισµό στη θέση στην οποία θέλουν να µεταταγούν, δηλ. όσα 

                                                                                                                                                                         
Πα αγιάννη, Παρορείου, Περάσµατος, Πετρών, Πισοδερίου, Πλατέος, Παλυ λατάνου, Παλυ οτάµου, 
Πρασίνου, Πρώτης, Σιταριάς, Σκο ιάς, Σκο ού, Τριβούνου, Τρι οτάµου, Τρο αιοάχου, Υδρούσας, Φανού, 
Φλαµ ούρου και Ψαράδων. 
Νοµός Καστοριάς: ∆ήµοι Καστοριάς, Νεστορίου, Ακριτών, Βιτσίου, Άργους Ορεστικού και Κοινότητες Άγιοι 
Αντώνιοι, Αγίας Κυριακής, Πτεριάς, Αυγής, Βράχου, Γάβρου, Γράµου, ∆ενδροχωρίου, Ζούζουλης, Ιερο ηγής, 
Καστανοφύτου, Καλοχωρίου, Κοροµηλέας, Κατύλης Κρονίωνος, Πταλέας, Λακκωµάτων, Λάγκας, Λεύκης, 
Μακροχωρίου, Μανιάκων, Μακροκάµ ου, Μελά, Μελανθίου Μεσο οταµιάς, Οµορφοκλησσιάς, Οινόης, 
Πενταβρύσου Χιλιοδενδρίου, Χρυσής, Σ ηλαίων, Τσάκωνης, Χαλάρων Αστιροκλησσιάς, ∆ισ ηλίου, Ε ταχωρίου 
και Κυψέλης.  
Νοµός Ιωαννίνων: ∆ήµος Κόνιτσας και όλες οι Κοινότητες της ε αρχίας Κόνιτσας, ∆ήµος ∆ελβινακίου και όλες 
οι Κοινότητες της ε αρχίας Πωγωνίου.  
Νοµός Θεσ ρωτίας: Ε αρχία Φιλιατών και οι εριοχές ου βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων α ό τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Νοµός Κέρκυρας: Ε αρχία Παξών και Κοινότητες Ερεικούσσης, Μαρθακίου και Οθωνών.  
57 Σχετική είναι η εγκύκλιος ∆Ι∆Α∆/Φ.48/36/οικ. 30190/9-11-2007 της ΓΓ∆∆&Η 
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προβλέπονται από το προσοντολόγιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.∆.50/2001,  
347/2003 και  44/2005)58.  

Η µετάταξη, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της όπως περιγράφηκε παραπάνω, πρέπει 
υποχρεωτικά να δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της πράξης µετάταξης, διότι µόνο έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή 
και επέρχονται οι έννοµες συνέπειές της. 

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες 
εντάσσονται και οι µετατάξεις, δεν έχουν αναδροµική ισχύ, δηλαδή τα έννοµα αποτελέσµατά 
τους δεν µπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους. Κατ’ εξαίρεση 
αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδροµικής ισχύος: 

 Όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
 Όταν η ∆ιοίκηση, για να συµµορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας ή των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις, οι οποίες 
ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η ακυρωθείσα πράξη και 

 Όταν πρόκειται για ανάκληση παράνοµης ατοµικής διοικητικής πράξης. 
∆εν επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου στην περίπτωση που υποχρεούται να υπηρετήσει 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε συγκεκριµένο Ο.Τ.Α., βάσει ειδικής διάταξης59, όπως στην 
περίπτωση της µετάταξης κατά τις διατάξεις των παραµεθορίων περιοχών. Επίσης, οι 
υπάλληλοι δε µετατάσσονται κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας60. 

Το προσωπικό που έχει τακτοποιηθεί σε θέσεις Ιδιωτικού ∆ίκαιου Αορίστου Χρόνου µε 
ειδικές διατάξεις Νόµων61, δε διανύει διετή δοκιµαστική υπηρεσία, εφόσον λήφθηκε υπόψη 
αντίστοιχη προϋπηρεσία για την κατάταξή του.   

β. Κατηγορίες Μετατάξεων.  

i. Εντός του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 181 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:     

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ήµο/Κοινότητα σε: 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος / Κοινότητα. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα: 
 Στον ίδιο το ∆ήµο/Κοινότητα. 
 Σε ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος/Κοινότητα. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του Ο.Τ.Α. 
 Στον ίδιο το ∆ήµο/Κοινότητα. 
 Σε ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα του ίδιου Ο.Τ.Α.  
 Σε άλλο ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. του ίδιου Ο.Τ.Α. 

                                                 
58 Για την α όδειξη γνώσης χειρισµού Η/Υ ως ροϋ όθεση για τη µετάταξη υ αλλήλων σχετική είναι η αριθµ. 
ρωτ: ∆Ι∆Α∆/Φ.48/30/οικ.1081 της ΓΓ∆∆&Η 

59 Άρθρο 182 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
60 Άρθρα 182 και 183 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
61 .χ. Π.∆..164/2004. 
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 Σε Σύνδεσµο στον οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος/Κοινότητα. 
 Μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσµο σε: 

 ∆ήµο/Κοινότητα µέλος του Συνδέσµου. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα µέλος του Συνδέσµου. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. µέλος του Συνδέσµου. 

µε 
-Είδος απόφασης:  

 Απόφαση:  
 ∆ηµάρχου, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται στο ∆ήµο.  
 Προέδρου Κοινότητας, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται στην Κοινότητα. 
 Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε Ν.Π.∆.∆. 

.του ∆ήµου/Κοινότητας. 
 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε ∆ηµοτικό / 
Κοινοτικό Ίδρυµα.  

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε Σύνδεσµο.  
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 
 
- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του µετατασσόµενου 
στην υπηρεσία υποδοχής. Αν δεν υπάρχει, ενεργείται µε µεταφορά της θέσης.  

 Σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 Σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου62 της υπηρεσίας 
προέλευσης. 

- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 183 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή:     

 Μετάταξη σε ειδικότητα ανώτερης εκ αιδευτικής βαθµίδας εφόσον ο υ άλληλος 
κατά την ηµεροµηνία διορισµού ή κατάταξής του κατείχε τίτλο σ ουδών ανώτερης 
εκ αιδευτικής βαθµίδας. 

µε 
-Είδος απόφασης:  

 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου.63  
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Αν δεν υπάρχει, συνίσταται προσωποπαγής θέση, 
ειδικότητας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο µετατασσόµενος ή 
παρεµφερούς µε τους υπάρχοντες κλάδους µόνιµου προσωπικού, µε δέσµευση κενής 
θέσης µόνιµου προσωπικού64.  

 Γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

                                                 
62 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
63 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
64 Η θέση αυτή δε µ ορεί να καλυφθεί µέχρι την α οχώρηση του υ αλλήλου ου έκανε τη µετάταξη σε ανώτερη 
κατηγορία.  
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 Τίτλος σπουδών της ειδικότητας της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία 
επιθυµεί να µεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 

 Συµπλήρωση του απαιτούµενου χρονικού περιορισµού της οκταετίας.  
 

Προκειµένου για την µετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα, του προσωπικού που 
κατετάγη σε οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.∆.164/2004 και το άρθρο 1 του Ν.3320/2005, για τη 
συµπλήρωση του απαιτούµενου χρονικού περιορισµού της οκταετίας,  συνυπολογίζεται 
και τυχόν χρόνος που διανύθηκε στο δηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.  α΄ και β΄ βαθµού µε 
οποιαδήποτε σχέση (εργασίας ή µίσθωσης έργου), κατά τον οποίο κατείχαν τον τίτλο 
σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας (άρθρο 11 του Ν.3491/2006)65.   
 

 Μετάταξη σε ειδικότητα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας εφόσον ο υπάλληλος 
κατά την ηµεροµηνία διορισµού ή κατάταξής του δεν κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης 
εκπαιδευτικής βαθµίδας. 

µε 
-Είδος απόφασης:  

 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου.66  
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Συµπλήρωση διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Αν δεν υπάρχει κενή συνίσταται προσωποπαγής 
θέση, ειδικότητας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο µετατασσόµενος ή 
παρεµφερούς µε τους υπάρχοντες κλάδους µόνιµου προσωπικού µε δέσµευση κενής 
θέσης µόνιµου προσωπικού67. 

 Γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
 Τίτλος σπουδών της ειδικότητας της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας, στην οποία 
επιθυµεί να µεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 

ii. Μετάταξη σε άλλους φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα. 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 181 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ήµο/Κοινότητα σε: 
 Άλλο ∆ήµο/ Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό/ Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο Ο.Τ.Α. στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος/Κοινότητα προέλευσης. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα σε: 
 Άλλο ∆ήµο/Κοινότητα 

                                                 
65 Σχετ. η εγκύκλιος της ΓΓ∆∆&Η ∆ΙΠΙ∆∆/Β18.21/740/οικ.15122/4-6-2007. 
66 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
67 Βλ. υ οσ.64. 
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 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α.  
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος /Κοινότητα προέλευσης. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆.  σε: 
 Άλλο ∆ήµο/Κοινότητα. 
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α.  
 ∆ηµοτικό /Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος /Κοινότητα προέλευσης. 

 Μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσµο σε: 
 ∆ήµο/Κοινότητα που δεν είναι µέλη του Συνδέσµου. 
 ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Ίδρυµα άλλου Ο.Τ.Α. 
 ∆ηµοτικό / Κοινοτικό Ν.Π.∆.∆. άλλου Ο.Τ.Α. 
 Σε Σύνδεσµο στον οποίο δε συµµετέχει ο ∆ήµος /Κοινότητα προέλευσης. 

µε 
- Είδος απόφασης:  

 Απόφαση:  
 ∆ηµάρχου/Προέδρου Κοινότητας υποδοχής, αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε 
∆ήµο/Κοινότητα. 

 Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. υποδοχής, αν ο υπάλληλος 
µετατάσσεται σε Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου/Κοινότητας. 

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος υποδοχής, αν ο υπάλληλος 
µετατάσσεται σε ∆ηµοτικό / Κοινοτικό Ίδρυµα.  

 Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος µετατάσσεται σε Σύνδεσµο. 
Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του µετατασσόµενου 
στην υπηρεσία υποδοχής. Αν δεν υπάρχει, ενεργείται µε µεταφορά θέσης.  

 Σύµφωνη γνώµη68 των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 
 Σύµφωνη γνώµη69 του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου70 του Ο.Τ.Α. προέλευσης 

- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 

 Υποχρεωτική µετάταξη σε περίπτωση συµµετοχής  σε Εταιρείες.  

                                                 
68 Βλ. υ οσ.40. 
69 Βλ. υ οσ.40. 
70 ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
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Υπάλληλος που κατά το διορισµό του ο ίδιος, ο ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του 
κατέχουν µετοχές Ανωνύµων Εταιρειών71 που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο72 του Ο.Τ.Α. στον 
οποίο διορίζεται ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονοµιάς, 
υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις 
µεταβιβάσει είτε να ζητήσει την µετάταξή του σε άλλον Ο.Τ.Α.  Η µετάταξη είναι υποχρεωτική 
και διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 74. Κατά το διάστηµα που 
µεσολαβεί µέχρι την µεταβίβαση των µετοχών ή την ολοκλήρωση της µετάταξής του, ο 
υπάλληλος εµπίπτει στο κώλυµα συµφέροντος του άρθρου 43 του Κώδικα. 

-Είδος απόφασης:  
 Του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου73του Ο.Τ.Α. υποδοχής . 

Περίληψη της απόφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε 
µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (άρθρο 101). 

 
-Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Αν δεν υπάρχει ενεργείται µε µεταφορά θέσης. 

    - Αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
Η µετάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για το φορέα προέλευσης.  
 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 182 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. είναι δυνατή: 
 Μετάταξη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών και συγκεκριµένα 
σε: 
 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες). 
 Ν.Π.∆.∆. 
 Ο.Τ.Α. α ή β βαθµού. 

Ειδικότερα: 
Σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆. η µετάταξη πραγµατοποιείται µε: 
-Είδος απόφασης:  

 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 

- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  
 Αίτηση του υπαλλήλου. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του µετατασσόµενου στην 
υπηρεσία υποδοχής. 

 Τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο της 
ειδικότητάς του. 

- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 

                                                 
71 Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α. είναι οι: 
- Κοινές Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α. (του Ν.2190/1920, ό ως αυτός ισχύει), άρθρα 252 αρ.3α &  265 του 

Κ.∆.Κ. 
- Ανα τυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α., άρθρο 252 αρ.3β του Κ.∆.Κ. και 
- ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α., άρθρα 252, παρ.3γ & 266 του Κ.∆.Κ. 

72 Πρόκειται για τις Εταιρείες των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 265 και ου άρθρου 266 του Κ.∆.Κ.  
73  ∆ηλ. του ∆ηµάρχου, του Προέδρου του Νοµικού Προσώ ου κ.λ. . 
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Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού η µετάταξη πραγµατοποιείται µε: 
- Είδος απόφασης:  

 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του µετατασσόµενου στην 
υπηρεσία υποδοχής. 

 Τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο της 
ειδικότητάς του. 

 Σύµφωνη γνώµη74 του αρµόδιου για διορισµό οργάνου υποδοχής. 
 Γνώµη75 του αρµόδιου για διορισµό οργάνου προέλευσης. 

- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
Σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού η µετάταξη πραγµατοποιείται µε: 
- Είδος απόφασης:  

 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
- Απαιτούµενες προϋποθέσεις:  

 Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής. 
 Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του µετατασσόµενου στην 
υπηρεσία υποδοχής. 

 Τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται.  
 Βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το µοναδικό υπάλληλο της 
ειδικότητάς του. 

 Σύµφωνη γνώµη76 του αρµόδιου για διορισµό οργάνου υποδοχής.  
 Γνώµη77 του οργάνου προέλευσης. 

- Αποδοχές: Οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών78 έχουν 

αντίστοιχη υποχρέωση παραµονής σε αυτές για µια δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται 
                                                 
74 Βλ. υ οσ.40. 
75 Βλ. υ οσ.40. 
76 Βλ. υ οσ.40. 
77 Βλ. υ οσ.40.  
78 Παραµεθόριες εριοχές, για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος άρθρου είναι σύµφωνα  µε τις 
ισχύουσες διατάξεις (Ν.287/1976, Ν.2266/1994, Ν.3613/2007,) οι εριοχές των νοµών: ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, 
Έβρου, Κυκλάδων, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδό ης, Σάµου, Σερρών, Χίου, καθώς και όλα τα νησιωτικά 
Ε αρχεία της Χώρας. Ε ίσης οι κατωτέρω εριοχές των νοµών: Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσ ρωτίας 
και Κέρκυρας, ό ως αναφέρονται στις οικείες διατάξεις σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση ου ίσχυε ριν την 
εφαρµογή του Ν.2539/1997:  
Νοµός Φλώρινας: ∆ήµοι Φλώρινας και Αµυνταίου, Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Αχιλλείου, Αγίου 
Βαρθολοµαίου, Αγίου Γερµανού, Αγίου Παντελεήµονος, Ακρίτα, Αλώνων, Αµµοχωρίου, Ανταρκτικού, Άνω 
Καλλινίκης, Άνω Κλεινών, Αρµενοχωρίου, Ατρα ού, Αχλάδας, Βατοχωρίου, Βεύης, Βροντερού, Εθνικού, Ιτέας, 
Καλλιθέας, Καρυών, Κάτω Καλλινίκης, Κάτω Κλεινών, Κέλλης, Κλαδοράχης, Κλειδίου, Καλχικής, Κορυφής, 
Κρατερού, Κρυσταλλο ηγής, Κώτα, Λαιµού, Λε τοκαρυών, Λευκώνος, Λόφων, Μαρίνας, Μελίτης, Μεσοκάµ ου, 
Μεσονησίου, Μεσοχωρίου, Μικρολίµνης, Νέου Καυκάσου, Νέου Χωρακίου, Νίκης, Ξινού, Νερού, Παλαίστρας, 
Πα αγιάννη, Παρορείου, Περάσµατος, Πετρών, Πισοδερίου, Πλατέος, Παλυ λατάνου, Παλυ οτάµου, 
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απόσπαση ή µετάταξη πριν από τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής δεκαετούς παραµονής στην 
υπηρεσία µετάταξης είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται: 
4. Οι υπάλληλοι που αποκτούν την ιδιότητα του πολυτέκνου, µετά τη µετάταξή τους των 

οποίων ο υποχρεωτικός χρόνος παραµονής τους στην παραµεθόρια περιοχή µειώνεται σε 
6 έτη.  

5. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  
Επίσης, οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α., που υπηρετούν  ήδη σε  παραµεθόριες περιοχές79, 

µπορούν να µετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών, µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, εκτός αν δεσµεύονται κατά το διορισµό τους να παραµείνουν στην 
υπηρεσία τους για µια δεκαετία.  

 
Τέλος, µετά τη δηµοσίευση του Κώδικα δεν επιτρέπονται µετατάξεις από υπηρεσίες 
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού σε Ο.Τ.Α. παραµεθορίων περιοχών. 

Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 217 έως 232). 

 Ένστολο προσωπικό ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (άρθρο 224). 
  Με την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δηλ. 
µετά την 28-6-2007, το ειδικό ένστολο προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των κατηγοριών 
και κλάδων Π.Ε.23, Τ.Ε.23 και ∆.Ε.23, που προσελήφθη µε το Π.∆.23/2002, και εκείνο που 
προσλαµβάνεται µε το Π.∆.135/2006, διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις 
ειδικές γι΄ αυτό διατάξεις και για όσα θέµατα δε ρυθµίζονται από αυτές, από τις όµοιες του 
παρόντος Κώδικα, όπως ορίζεται στο  άρθρο 224 του Κ.Κ.∆.Κ.Υ. 
  Τέλος, το ένστολο προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έχει δικαίωµα µετάταξης σε 
ανώτερη κατηγορία, µόνο εντός των κλάδων Τ.Ε.23 & Π.Ε.23 της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
Υπάλληλος που είχε τον απαιτούµενο για διορισµό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισµού του δεν επιτρέπεται να µεταταγεί σε θέση κλάδου 
ανώτερης κατηγορίας, πριν από τη συµπλήρωση οκταετίας από το διορισµό του. 
  Επίσης από τις τελικές και µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 231), προβλέπονται τα εξής: 

                                                                                                                                                                         
Πρασίνου, Πρώτης, Σιταριάς, Σκο ιάς, Σκο ού, Τριβούνου, Τρι οτάµου, Τρο αιοάχου, Υδρούσας, Φανού, 
Φλαµ ούρου και Ψαράδων. 
Νοµός Καστοριάς: ∆ήµοι Καστοριάς, Νεστορίου, Ακριτών, Βιτσίου, Άργους Ορεστικού και Κοινότητες Άγιοι 
Αντώνιοι, Αγίας Κυριακής, Πτεριάς, Αυγής, Βράχου, Γάβρου, Γράµου, ∆ενδροχωρίου, Ζούζουλης, Ιερο ηγής, 
Καστανοφύτου, Καλοχωρίου, Κοροµηλέας, Κατύλης Κρονίωνος, Πταλέας, Λακκωµάτων, Λάγκας, Λεύκης, 
Μακροχωρίου, Μανιάκων, Μακροκάµ ου, Μελά, Μελανθίου Μεσο οταµιάς, Οµορφοκλησσιάς, Οινόης, 
Πενταβρύσου Χιλιοδενδρίου, Χρυσής, Σ ηλαίων, Τσάκωνης, Χαλάρων Αστιροκλησσιάς, ∆ισ ηλίου, Ε ταχωρίου 
και Κυψέλης.  
Νοµός Ιωαννίνων: ∆ήµος Κόνιτσας και όλες οι Κοινότητες της ε αρχίας Κόνιτσας, ∆ήµος ∆ελβινακίου και όλες 
οι Κοινότητες της ε αρχίας Πωγωνίου.  
Νοµός Θεσ ρωτίας: Ε αρχία Φιλιατών και οι εριοχές ου βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων α ό τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Νοµός Κέρκυρας: Ε αρχία Παξών και Κοινότητες Ερεικούσσης, Μαρθακίου και Οθωνών.  
79 Σχετική είναι η εγκύκλιος ∆Ι∆Α∆/Φ.48/36/οικ. 30190/9-11-2007 της ΓΓ∆∆&Η 



 28

         α. Εκκρεµείς διαδικασίες µετατάξεων ολοκληρώνονται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, 
εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποφανθεί τα οικεία Υπηρεσιακά 
Συµβούλια (παρ. 9).  
        β. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατ΄  εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/1999) επιτρέπεται 
να παρατείνεται κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου (παρ.12).         
Είµαστε στη διάθεσή σας, για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και οδηγία.  

Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Περιφερειών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την 
παρούσα εγκύκλιο στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που εποπτεύουν, καθώς και στα Υπηρεσιακά  
Συµβούλια αυτών και τις κατά τόπο Τ.Ε.∆.Κ., µε την παράκληση να λάβουν ενυπόγραφα γνώση 
όλοι οι υπάλληλοι των φορέων αυτών.  
 

                                             Ο Υπουργός 
 

                                                 Καθ. Προκόπης Παυλόπουλος 
 

Εσωτερική διανοµή : 
- Γραφείο κ. Υπουργού.   
- Γραφείο κ. Υφυπουργού. 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα. 
- Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών. 
- Γραφεία κ.κ. ∆ιευθυντών.  
- ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης & ΗΕΣ  
  (µε την παράκληση να την αναρτήσει στο  
  δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 
1. Ανεξάρτητες Αρχές. 
2. Υπουργεία 
     ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 
3. Γενικές & Ειδικές Γραµµατείες 
    ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 
4. Περιφέρειες του Κράτους. 
    α. ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης. 
    β. ∆ιευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης. 
5. Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
    έδρες τους. 
6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
    έδρες τους. 
7. Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 
8. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
9. Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.  


