
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 

"Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και 

άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών" 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Διατάξεις Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 

Άρθρο 1 

Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης -

Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57 /2007 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 57 /2007 (Α' 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή 

Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), που συγκροτείται ειδικώς και για κάθε νέο εισαγωγικό διαγωνισμό με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, βαθμού τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία 

ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Εθνικό Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), 

έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 

επτά (7) ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στις ενότητες που καθορίζονται στο άρθρο 18 και δύο 

(2) ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη. Όλα τα μέλη, πλην των 

εισηγητών, ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

β) Ως γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ορίζονται δύο μόνιμοι ή με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθμοι 

αναπληρωτές τους. 

γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., του 

Συνηγόρου του Πολίτη και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το 

αρμόδιο όργανο, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εσωτερικών. 

Οι ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), οι αναπληρωτές 

αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων 

(Κ.Ε.Ε.) ως ειδικοί εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το Α.Σ.Ε.Π., από τον Συνήγορο του Πολίτη και 

την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με το ερώτημά του ο Υπουργός 

Εσωτερικών δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των 

αποφάσεών της.» 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) καθορίζονται οι διαδικασίες: α) για τη 

συγκρότηση σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων 
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Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, στα οποία, ειδικά για τη βαθμολόγηση των

ξένων γλωσσών, περιλαμβάνονται και τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και β) για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους.»

3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοί πτυχίου Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες στον ν. 3528/2007 (Α26), όπως

εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της

περίληψης της προκήρυξης, με την επιψύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του ν. 3528/2007 ως προς τον

χρόνο συνδρομής κάποιας επί μέρους προϋπόθεσης, καθώς και οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών,

Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοί πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της

αλλοδαπής.

Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόψοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της

Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως

υποψήψιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηψίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της

βαθμολογίας δεν έχουν εψαρμογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).»

4. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαΘίσταται ως εξής:

«12. Οι υποψήψιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την Τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με

την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Του ν. 1599/1986 (Α 75)

στην οποία σι υπσψήψιοι δηλώνουν: α. τον Τίτλο σπουδών που κατέχουν, β, την ημερομηνία γέννησής

Τους, γ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε

δημόσια Θέση, σύμψωνα με τον ν. 3528/2007. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω

εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.

Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροψοριακό

σύστημα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που είναι

ττροσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης Οι λεπτομέρειες

υποβολής καθορίζονται με κοινή απόψαση τωνΥπουργών Εσωτερικών και Ψηψιακής Διακυβέρνησης,

κατ εψαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α·184).».

Άρθρο 2

Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. —Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007

Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 18

α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηψίων στις ενότητες:
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1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»,

2. «Μικροσικονομική — Μακροσικονομική και Δημόσια Οικονομική»,

3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Γραπτή και προψορική δοκιμασία στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση»,

2. γραπτή δοκιμασία στην αγγλική γλώσσα, για όλους τους υποψηψίους, και επιπλέον στη γαλλική ή
γερμανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, για τους υποψηψίους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήμα

Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, σύμψωνα με τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου

Εξωτερικών. Με την απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.

β), μπορεί να προβλέπεται γραπτή δοκιμασία στη γαλλική ή γερμανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα για

την εισαγωγή και σε άλλα Τμήματα της Σχολής,

3. γραπτή δοκιμασία σε Φάκελο επίκαιρου θέματος σε μία εκ των εξής θεματικών ενοτήτων: 1)

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, 2) Πληροψορική και Ψηψιακός Μετασχηματισμός, 3) Κοινωνική

Πολιτική, 4) Περιψερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.

β) Με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται τα Θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως η σύσταση

των Επιτροπών Επιλογής Θεμάτων ανά ενότητα, η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία εξέτασης των

εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, οι συντελεστές βαρύτητας

βαθμολογίας που καΘορίζουν τη διαμόρΦωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηψίων που

προκρίνονται στο β’ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας γραπτής εξέτασης υποψηψίων και

η διεξαγωγή προψορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και μετάδοσης των

Θεμάτων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του

διαγωνισμού, το δικαίωμα πρόσβασης των υποψ ηψίων στα γραπτά, ο ελάχιστος απαιτού μενος χρόνος

τήρησής τους στο αρχείο του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραψής στη Σχολή των επιτυχόντων του εισαγωγικού

διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόψαση μπορούν να

αντιστοιχίζονται βάσει της συνάψειας του γνωστικού αντικειμένου οι Θεματικές ενότητες του ψακέλου

επίκαιρου Θέματος με το Τμήμα ή τα Τμήματα στα οποία δύνανται να εισαχθούν οι υποψήψιοι.»

Άρθρο 3

Δήλωση προτίμησης — κατανομή σε Τμήματα — Τροποποίηση των παρ. Ι και 2 του άρθρου 19 του

π.δ. 57/2007

1. Οι παρ. Ι και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007 (Α 59) τροποποιούνται ως εξής:

«1. Οι δυνητικά εισαγόμενοι στη Σχολή οψείλουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να

υποβάλουν γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της Σχολής, με την οποία προσδιορίζουν τη σειρά

προτεραιότητας των Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.

2. Η δήλωση μπορεί να αψορά Τμήμα ή Τμήματα για τα οποία οι δυνητικά εισαγόμενοι πληρούν τις

απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής.)).

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη
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Ειδικά για τον ΚΗ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α, μετην απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών,

που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 (Α59), όπως αντικαθίσταται με το

άρθρο 2 του παρόντος, μπορεί να ορίζεται γραπτή δοκιμασία και στην ιταλική ή ισπανική, ως δεύτερη

ξένη γλώσσα, για την εισαγωγή σε Τμήματα της ΕΣ.ΔΔ.Α..

ΜΕΡΟΣ Β’

Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου — Τροποποίηση της περ. α) της παρ.

2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν.

4440/2016

1. Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξαιρείται από τις διαδικασίες

συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου

Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, Α’ 224). Η εξαίρεση του πρώτου εδαψίου αίρεται με

απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. α) Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάψιο και η περ.

α) διαμορψώνεται ως εξής:

«α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εψόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω

εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής

αψορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραψος Β περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994)

είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε

υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υψίοταται η δέσμευση, εψόσον ο υπάλληλος έχει

συμπληρώσει τσ ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της

συνυπηρέτησης συζύγων, σύμψωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε

υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εψόοον σ υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του

υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό για τους

υπαλλήλους που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμψωνα με την παρ. 5 του

άρθρου 7, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης σύμψωνα με το άρθρο 11, με την επιψύλαξη ότι ο

διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας».

β) Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάψιο και η παρ. 4

διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον ψορέα

προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά ταν χρόνο έκδοσης της απόψασης, πρέπει

να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών

θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, σι οποίοι

απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως Ιδίως άνευ αποδοχών, υτιηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι

αποσπασμένοι σε άλλον ψορέα. Επίσης, πρέπει σ αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που

υπηρετεί στον οικείο κλάδο Τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον

χρόνο έκδοσης της απόψασης απόσπασης ή μετάταξης. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ.

α’ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Ειδικά για τη

μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ. α’ και β· βαθμού και των Υπηρεσιών

Δόμησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διοριομό οργάνου.

Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ή σρεινές ή
παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για τις υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές

υπηρεσίες σε άλλη περιψερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κάλυψη του
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προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδάψιου και επιπλέον βάσει της οικείας

απόψασης κατανομής θέσεων, εψόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της

υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και

κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός. Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης

εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόψασης απόσπασης ή μετάταξης, σε

περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί

προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εψόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση

αυτή γιατο σύνολο των ουγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της

προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο

χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο

υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προυπόθεσης αυτής χορηγείται μόνο για όσους

υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν

αιτιολογημένης απόψασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του ψορέα προέλευσης.».

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστίθεται τρίτο εδάψιο και η παρ. 5 διαμορψώνεται

ως εξής:

«5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία

βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσψερόμενες - διαθέσιμες Θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. Ο

Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου

κάθε έτους, με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Εσωτερικών. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου βάσει των στοιχείων

που παρατίθενται στην παρ. 2, η έδρα της Υπηρεσίας, το εν τοις πράγμασι υπηρετούν προσωπικό, οι

προβλεπόμενες αποχωρήσεις που δηλώνονται με την έκθεση της παρ. 2 και οι προτεραιότητες

δημόσιας πολιτικής.».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός

τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους

να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης,

εψόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί οε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός

αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήψιος παραιτείται

ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η

υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των

νομίμων προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του ψορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί

το τριμελές όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμψωνα με το

πρακτικό επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αμελλητί από το

αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην

υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει

υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή
μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την

κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωΘείσας

θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμόςτων υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί

την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόμενης

αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόψαση μετακίνησης ανακληθεί κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου

για λόγους που δεν αψορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να

μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της

αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με

εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.».
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5. Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 5

διαμορψώνεται ως εξής:

«5. Η πράξη αττόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους

υγείας του ιδίου, ουζύγου ή συμβιούντος ή προοώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή
προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διοριομό ή την πρόσληψη του, διορίζεται δικαστικός

συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς Και η επιμέλεια, εψόσον η καθημερινή Φροντίδα του

προσώπου αυτού δεν Παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και ψορείς Κοινωνικής προοτασίας, εκδίδεται

από το αρμόδιο για διοριομό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμψωνη γνώμη της

Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αψορούν σε γονέα, απαιτείται

βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό

αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπεινα είναι ειδικώς

αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόοπαση ή μετάταξη

και των λόγων υγείας. Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίοτου

χρόνου, εψόσον δεν υψίσταται Κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο

υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταψερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού,

για όσο χρόνο υΦίσταται η προσωποπαγής θέση. Το Προσωπικό που ανήκει σργανικά σε υπηρεσίες

ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. α βαθμού δύναται να αιτηθεί απόοπαση ή μετάταξη για λόγους

υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ. α’ βαθμού. Αποσπάσεις, οι οποίες

διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόψαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του

Φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες ψσρές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υψίστανται οι

λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην

παρούσα παράγραψο.».

Άρθρο ό

Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

1. Οι παρ. 1, η περ. β) της παρ. 2 και η παρ. 4 του άρθρου 5 εψαρμόζονται και για τον πρώτο κύκλο

κινητικότηταςτου έτους 2021.

2. Η περ. α) της παρ. του άρθρου 5 εψαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις αποσπάσεις δοκίμων

υπαλλήλων που έχουν διενεργηθεί ή εκκρεμούν προς υλοποίηση μέχρι την έναρξη ισχύος του

παρόντος.

3. Οι αποψάσεις απόσπασης των υπαλλήλων στο πλαίσιο του Α κύκλου κινητικότητας 2021

εκδίδονται αποκλειστικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Εντός της ίδιας προθεσμίας δημοσιεύονται

αντιστοίχως ή έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης οι αποψάσεις μετάταξης στο πλαίσιο του

ίδιου κύκλου.

Άρθρο 7

Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Η ισχύς της παρ. Ι του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως παρατάθηκε με την παρ. Ι του

άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α 231), παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου 2021.
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