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Θέκα: Γηαδηθαζία απνζπάζεωλ θαη κεηαθηλήζεωλ ππαιιήιωλ ζηηο ΔΤ ζύκθωλα
κε ην άξζξν 18 λ. 3614/07 (ΦΔΚ 267/Α΄/3.12.2007), όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 4128/2013 (ΦΔΚ 51/ Α΄/28.2.2013)
Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 3614/2007 (Α΄267), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ή απφζπαζεο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη
ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε Δηδηθέο πεξεζίεο (Δ) ηνπ λ. 3614/07, ζχκθσλα κε
φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ.
Πην άξζξν πξψην ηνπ λ. 4128/2013 Θχξσζε ηεο απφ 18 Γεθεκβξίνπ 2012 Ξξάμεο
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
Σψξαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 51 Α/28.2.2013), πνπ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 18, πξνβιέπεηαη φηη :
«Άξζξν 1 παξ. 6. Το ππώηο εδάθιο ηος ζηοισ. α) ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 18 ηος ν. 3614/2007, όπυρ ιζσύει,
ανηικαθίζηαηαι υρ ακολούθυρ: “α) Η μεηακίνηζη ςπηπεηούνηορ πποζυπικού ή η απόζπαζη πποζυπικού πος
ςπηπεηεί ζε θοπείρ ηος δημόζιος ή εςπύηεπος δημόζιος ηομέα, γίνεηαι με απόθαζη ηος απμόδιος Υποςπγού ή
Πεπιθεπειάπση ή με κοινή απόθαζη ηυν απμόδιυν ςποςπγών και ηος Υποςπγού Διοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ
και Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ βάζει ηος ν. 4057/2012, συπίρ να απαιηείηαι γνώμη ηος ςπηπεζιακού
ζςμβοςλίος, ύζηεπα από αίηηζη ηος ενδιαθεπόμενος ςπαλλήλος ή μεηά από διαπίζηυζη ζσεηικήρ
ςπηπεζιακήρ ανάγκηρ, και καηόπιν επυηήμαηορ ηος Γενικού ή Ειδικού Γπαμμαηέα ζηον οποίο ςπάγεηαι η ειδική
ςπηπεζία ππορ ηην επιηποπή αξιολόγηζηρ. Το πποζυπικό ηηρ ΜΟΔ ΑΕ δύναηαι να αποζπάηαι από ηη ΜΟΔ ΑΕ ή
από μια ειδική ςπηπεζία ζηην οποία ςπηπεηεί ζε άλλη ειδική ςπηπεζία, για ηην κάλςτη θέζευν ίδιαρ
βαθμίδαρ, με απόθαζη ηος Υποςπγού Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Υποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύυν,
ύζηεπα από αίηηζη ηος ενδιαθεπόμενος ςπαλλήλος ή μεηά από διαπίζηυζη ζσεηικήρ ςπηπεζιακήρ ανάγκηρ,
συπίρ να απαιηείηαι νέο επώηημα και κπίζη ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ. Για ηην υρ άνυ απόζπαζη δεν
απαιηείηαι η έκδοζη διακπιηήρ απόθαζηρ άπζηρ ηηρ απόζπαζηρ από ηην ςπηπεζία απ’ όπος θα γίνει η
απόζπαζη. Η άπζη ηηρ απόζπαζηρ ενζυμαηώνεηαι ζηην απόθαζη ηηρ νέαρ απόζπαζηρ”
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7. Το έναηο εδάθιο ηος ζηοισ. α) ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 18 ηος ν. 3614/2007, όπυρ ιζσύει, ανηικαθίζηαηαι
από ηα ακόλοςθα δύο εδάθια υρ εξήρ: “Η μεηακίνηζη ή απόζπαζη πποζυπικού, πος ανήκει οπγανικά ζε
θοπέα ηος δημόζιος ή εςπύηεπος δημόζιος ηομέα, από μια ειδική ςπηπεζία ζε άλλη, για ηην κάλςτη θέζευν
ίδιαρ βαθμίδαρ, ππαγμαηοποιείηαι με κοινή απόθαζη ηυν απμόδιυν Υποςπγών και ηος Υποςπγού Διοικηηικήρ
Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ βάζει ηος ν. 4057/2012, συπίρ να απαιηείηαι επώηημα και
ζσεηική κπίζη ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ, εθόζον ηα ηςπικά και οςζιαζηικά πποζόνηα ηηρ ειδικήρ ςπηπεζίαρ
ςποδοσήρ ςπεπκαλύπηονηαι ή είναι ηαςηόζημα με ηα ηςπικά και οςζιαζηικά πποζόνηα ηηρ ειδικήρ ςπηπεζίαρ
αποσώπηζηρ και οι ςπάλληλοι έσοςν ήδη αξιολογηθεί θεηικά ζηο παπελθόν. Για ηην υρ άνυ μεηακίνηζη ή
απόζπαζη δεν απαιηείηαι η έκδοζη διακπιηήρ απόθαζηρ άπζηρ ηηρ απόζπαζηρ από ηην ςπηπεζία απ’ όπος θα
γίνει η απόζπαζη. Η άπζη ηηρ απόζπαζηρ ενζυμαηώνεηαι ζηην απόθαζη ηηρ νέαρ απόζπαζηρ”».

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, παξαηίζεληαη αθνινχζσο ππφ ζπλνπηηθφ ηξφπν, νη απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηηο απνζπάζεηο θαη κεηαθηλήζεηο θαζεκηάο απφ ηηο
θάησζη θαηεγνξίεο:

Α.

ΑΠΟΠΑΔΙ Δ ΔΤ

1. Απόζπαζε πξνζωπηθνύ από θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα (πιελ ηεο ΜΟΓ Α.Δ.):
I. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππάιιεινο δελ είλαη απνζπαζκέλνο ζε άιιε ΔΤ:
►είδνο απόθαζεο:


ΘΑ
(αξκφδηνπ/ησλ
πνπξγνχ/ψλ
θαη
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο)

πνπξγνχ

Γηνηθεηηθήο

►δηαδηθαζία θαη απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:


αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
πξνο ηελ EY ππνδνρήο, κε θνηλνπνίεζε ζηελ ππεξεζία πξνέιεπζεο



πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Δ ππνδνρήο πξνο ηελ
επηηξνπή αμηνιφγεζεο



ζεηηθή θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο



εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα (ζπλ. πφδεηγκα) πνπ
επνπηεχεη ηελ Δ ππνδνρήο πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ θνξέα
ππνδνρήο κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε αλάγθε ζηειέρσζεο ηεο
Δ θαη ζα επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο βαζκίδαο, γηα
ηελ θαηάξηηζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. Ζ εηζήγεζε ζα ζπλνδεχεηαη
απφ ηε ζεηηθή θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.



θαηάξηηζε ΘΑ απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ θνξέα ππνδνρήο θαη
πξνψζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο

II. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππάιιεινο είλαη απνζπαζκέλνο ζε άιιε Δηδηθή
Τπεξεζία:
►είδνο απόθαζεο:


ΘΑ
(αξκφδηνπ/ησλ
πνπξγνχ/ψλ
θαη
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο)

πνπξγνχ

Γηνηθεηηθήο

►δηαδηθαζία θαη απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
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αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
πξνο ηελ EY ππνδνρήο, κε θνηλνπνίεζε ζηελ EY ζηελ νπνία είλαη ήδε
απνζπαζκέλνο
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επηβεβαίσζε απφ ηελ Δ ππνδνρήο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ηππηθψλ
θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηελ χπαξμε θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο
βαζκίδαο.



εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα (ζπλ. πφδεηγκα) πνπ
επνπηεχεη ηελ Δ ππνδνρήο πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ θνξέα
ππνδνρήο κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε αλάγθε ζηειέρσζεο ηεο
Δ θαη ζα επηβεβαηψλεηαη ε θάιπςε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ
θαη ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο βαζκίδαο, γηα ηελ θαηάξηηζε θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο.



θαηάξηηζε ΘΑ απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ θνξέα ππνδνρήο θαη
πξνψζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο

Πε απηή ηελ πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λέν εξψηεκα θαη θξίζε ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο, εθφζνλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο EY ππνδνρήο
ππεξθαιχπηνληαη ή είλαη ηαπηφζεκα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο EY ζηελ
νπνία ν ππάιιεινο είλαη ελ ησ κεηαμχ απνζπαζκέλνο, θαζψο έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά
ζην παξειζφλ. Πε πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο
(πρ. ιφγσ αίηεζεο γηα θάιπςε ζέζεο δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο ή γηα θάιπςε ζέζεο
πξντζηακέλνπ ζηε λέα ππεξεζία), ηφηε απαηηείηαη λέα θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε
ηεο επηηξνπήο κε ηε ζεηηθή θξίζε ζα ζπλνδεχεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ
Γξακκαηέα.
Δπηπιένλ, φπνπ είλαη δπλαηφ, ε άξζε ηεο πξνεγνχκελεο απφζπαζεο ελζσκαηψλεηαη
ζηελ απφθαζε ηεο λέαο απφζπαζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ππάιιεινο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο απνζπαζκέλνο ζηελ ΔΓΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο αηηείηαη λέα
απφζπαζε ζηελ ΔΓΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηφζν γηα ηελ
άξζε ηεο πξνεγνχκελεο απφζπαζεο φζν θαη γηα ηε λέα απφζπαζε ρξεηάδνληαη νη
ππνγξαθέο ησλ ίδησλ ππνπξγψλ (ήηνη ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο). Δπνκέλσο νη δχν απνθάζεηο (άξζεο
ηεο πξνεγνχκελεο θαη λέαο απφζπαζεο) κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κία απφθαζε.
2. Απόζπαζε πξνζωπηθνύ ηεο ΜΟΓ Α.Δ.
I. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππάιιεινο δελ είλαη απνζπαζκέλνο ζε άιιε ΔΤ
►είδνο απόθαζεο:


Α ηνπ πνπξγνχ
Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο,

πνδνκψλ,

►δηαδηθαζία θαη απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:


αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
πξνο ηελ Δ ππνδνρήο, κε θνηλνπνίεζε ζηε ΚΝΓ Α.Δ..



πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Δ ππνδνρήο πξνο ηελ
επηηξνπή αμηνιφγεζεο.
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ζεηηθή θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.
εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα (ζπλ. πφδεηγκα) πνπ
επνπηεχεη ηελ Δ ππνδνρήο πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε αλάγθε ζηειέρσζεο ηεο
Δ θαη ζα επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο βαζκίδαο, γηα
ηελ θαηάξηηζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο απφζπαζεο. Ζ εηζήγεζε ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζεηηθή θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.
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θαηάξηηζε απφθαζεο απφζπαζεο απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη πξνψζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ππάξμεη γηα ηνλ ππάιιειν, θαηά ην
παξειζφλ, θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ίδηαο βαζκίδαο δελ
απαηηείηαη λέα θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα ππάιιεινο πνπ ήηαλ
θάπνηα ζηηγκή απνζπαζκέλνο ζε Δ, κεηά φκσο επέζηξεςε ζηε ΚΝΓ θαη ζηε ζπλέρεηα
αηηείηαη λέα απφζπαζε ζε Δ (είηε ζε απηή πνπ ήηαλ παιηφηεξα είηε ζε άιιε) ηφηε, ν
ππάιιεινο γηα ηε λέα απφζπαζε δε ρξεηάδεηαη λέα θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.
Πηελ πεξίπησζε απηή κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα πξνο ηελ
αξκφδηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζα επηβεβαηψλεηαη ε θάιπςε ησλ ηππηθψλ θαη
νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο.
II. ε πεξίπηωζε πνπ ν ππάιιεινο είλαη απνζπαζκέλνο ζε άιιε Δηδηθή
Τπεξεζία
►είδνο απόθαζεο:


Α ηνπ πνπξγνχ
Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο,

πνδνκψλ,

►δηαδηθαζία θαη απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:


αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
πξνο ηελ Δ ππνδνρήο, κε θνηλνπνίεζε ζηε ΚΝΓ θαη ζηελ Δ πνπ είλαη ήδε
απνζπαζκέλνο.



έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Δ πξνέιεπζεο κε ην
νπνίν δειψλεηαη φηη ε ππεξεζία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ
ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ.



επηβεβαίσζε απφ ηελ Δ ππνδνρήο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ηππηθψλ
θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ θαζψο θαη χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο
βαζκίδαο.



εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα (ζπλ. πφδεηγκα) πνπ
επνπηεχεη ηελ Δ ππνδνρήο πξνο ηελ αξκφδηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε αλάγθε ζηειέρσζεο ηεο
Δ θαη ζα επηβεβαηψλεηαη ε θάιπςε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ
θαη ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο βαζκίδαο, γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο
ππνπξγηθήο απφθαζεο απφζπαζεο. Ζ εηζήγεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην
έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Δ πξνέιεπζεο κε ην νπνίν
δειψλεηαη φηη ε ππεξεζία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ
ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ.



θαηάξηηζε απφθαζεο απφζπαζεο απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη πξνψζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο

Πε απηή ηελ πεξίπησζε δελ απαηηείηαη εξψηεκα θαη θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο,
εθφζνλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο Δ ππνδνρήο ππεξθαιχπηνληαη ή είλαη
ηαπηφζεκα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο Δ ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ήηαλ
ελ ησ κεηαμχ απνζπαζκέλνο, θαη ζπλεπψο έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά ζην παξειζφλ. Πε
πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο (πρ. ππνβνιή
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αίηεζεο γηα θάιπςε ζέζεσλ δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο, γηα θάιπςε ζέζεο πξντζηακέλνπ
θιπ), ηφηε απαηηείηαη λέα θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε ηεο επηηξνπήο κε ηε ζεηηθή
θξίζε ζα ζπλνδεχεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα.
Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε ηεο άξζεο ηεο πξνεγνχκελεο απφζπαζεο ζηελ
απφθαζε ηεο λέαο απφζπαζεο θαη ζπλεπψο ε έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ρσξίο λα
απαηηείηαη ε έθδνζε δηαθξηηήο απφθαζεο άξζεο ηεο απφζπαζεο.
Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη:
Κε ηελ πιήξσζε ησλ σο άλσ πξνυπνζέζεσλ, δειαδή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
γηα απφζπαζε ππαιιήινπ, ηελ επηβεβαίσζε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηελ Δ
ππνδνρήο θαη ηεο θξίζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, φπνπ απαηηείηαη, ηεο εηζήγεζεο
ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα θαη ηεο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζπληειείηαη ε
απφζπαζε. Δίλαη απηνλφεην φηη, εάλ ειιείπεη κηα από ηηο παξαπάλω πξνϋπνζέζεηο,
δελ είλαη δπλαηή ε απόζπαζε ελόο ππαιιήινπ.
Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη φηαλ νη απνζπάζεηο ζηηο Δ δελ είλαη
δηαδνρηθέο, ήηνη φηαλ κεζνιαβεί απφζπαζε ζε άιιε ζέζε, εθηφο Δ, ηφηε εθαξκφδεηαη ε
δηαδηθαζία ησλ πεξηπηψζεσλ 1.I θαη 2.I ζηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη λέα θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ ππάιιειν ππάξρεη θξίζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ίδηαο βαζκίδαο. Γηα παξάδεηγκα
ππάιιεινο πνπ ήηαλ θάπνηα ζηηγκή απνζπαζκέλνο ζε Δ, κεηά φκσο απνζπάζηεθε ζε
ζέζε εθηφο Δ (πρ ζηε Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, ζε γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ή
πνπξγνχ θιπ) θαη ζηε ζπλέρεηα αηηείηαη λέα απφζπαζε ζε Δ (είηε ζε απηή πνπ ήηαλ
παιηφηεξα είηε ζε άιιε) ηφηε, ν ππάιιεινο γηα ηε λέα απφζπαζε δε ρξεηάδεηαη λέα
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.

Β.

ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ Δ ΔΤ

Ζ ζηειέρσζε ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ
πνπ ππεξεηεί ζην νηθείν πνπξγείν ή ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα, ε νπνία δηελεξγείηαη κφλν
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ ή Ξεξηθεξεηάξρε ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηνχο φξγαλν.
Α.

Μεηαθίλεζε ππαιιήινπ Τπνπξγείνπ ή Πεξηθέξεηαο ζε ΔΤ:

Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο πνπξγείνπ ή Ξεξηθέξεηαο (πιελ ΚΝΓ Α.Δ.) επηζπκεί
λα κεηαθηλεζεί ζε Δ πνπξγείνπ ή Ξεξηθέξεηαο αληίζηνηρα, ηφηε εθαξκφδεηαη ε
δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο 1.I θαη ε απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην πνπξγφ ή
Ξεξηθεξεηάξρε ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηνχο φξγαλν.
Θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε γηα ηελ κεηαθίλεζε ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) έηε θαη
κπνξεί λα παξαηαζεί κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα (παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 λ. 3614/07). Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπζηήλεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο
παξάηαζεο δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο κεηαθίλεζεο.
Β.
Μεηαθίλεζε ππαιιήιωλ κεηαμύ ΔΤ πνπ ππάγνληαη ζηνλ ίδην Γεληθό ή
Δηδηθό Γξακκαηέα:
Γηα ηε κεηαθίλεζε ππάιιεισλ, κεηαμχ Δ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ ίδην Γεληθφ ή Δηδηθφ
Γξακκαηέα, γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ίδηαο βαζκίδαο, δελ απαηηείηαη λέν εξψηεκα θαη
θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο Δ
ππνδνρήο ππεξθαιχπηνληαη ή είλαη ηαπηφζεκα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα
ηεο Δ απνρψξεζεο θαη νη ππάιιεινη έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί ζεηηθά ζην παξειζφλ
(ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 18 λ. 3614/2007).
Ζ απφθαζε κεηαθίλεζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα κε
κέξηκλα ηεο Δ ππνδνρήο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβεβαίσζε θάιπςεο ησλ
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ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ θαζψο θαη ηεο χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ αληίζηνηρεο
βαζκίδαο.

Γ.

ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δπηπιένλ ππελζπκίδνπκε φηη:
α. Γηάξθεηα απόζπαζεο - παξάηαζε
Πχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 λ. 3614/07 ε απφθαζε γηα ηελ απφζπαζε
πξνζσπηθνχ ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) έηε θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κία ή πεξηζζφηεξεο
θνξέο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πε πεξίπησζε, πνπ ν ππάιιεινο επηζπκεί παξάηαζε ηεο απφζπαζεο, ζθφπηκν θξίλεηαη
λα ππνβάιεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ ζηελ Δ ζηελ νπνία είλαη απνζπαζκέλνο
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο απφζπαζεο, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζνχλ εγθαίξσο φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Ζ αίηεζε δηαβηβάδεηαη απφ ην
Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο παξάηαζεο ηεο απφζπαζεο. Ζ
αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε απφζπαζεο ή κεηαθίλεζεο ή ηελ
αληίζηνηρε απφθαζε παξάηαζεο ηνπο.
Ρέινο, ε αλαρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ γίλεηαη κεηά ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο απφζπαζεο ηνπ.
β. Μηζζνδνζία
Ζ κηζζνδνζία ησλ σο άλσ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ ζηηο Δ βαξχλεη, γηα ην ρξφλν ηεο
απφζπαζεο, ην θνξέα πξνέιεπζεο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 εδ.β ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ.3614/07.
γ. Δθθξεκείο απνζπάζεηο
Δθθξεκείο απνζπάζεηο (ή παξαηάζεηο απηψλ) πξνζσπηθνχ ησλ Δ πνπ δελ έρνπλ
νινθιεξσζεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4128/2013, ππφθεηληαη ζηηο σο άλσ ξπζκίζεηο.
Πην πιαίζην απηφ ζρέδηα ΘΑ πξνο ππνγξαθή, πνπ αθνξνχλ ζε απνζπάζεηο ή
αλαλεψζεηο απνζπάζεσλ επαλαπξνσζνχληαη κε βάζε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία.
Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.

Ο Τπνπξγόο
Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο,
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ
Κ. Υαηδεδάθεο

Σςνημμένο : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
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Α. Δζωηεξηθή Γηαλνκή
1. Γξαθείν πνπξγνχ
2. Γξαθείν θππνπξγνχ
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα πνπξγείνπ
4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ηή ΑΞΞΞ & ΓΔ
6. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο
7. Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο (ΔΘ)
8. ΔΠ
9. ΔΠΠΑΑΞ
10. Δ ΝΞΠ
11. Δ Αξρή Ξιεξσκήο
12. Δ Interreg
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ
1. Όια ηα πνπξγεία-Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
2. Όιεο νη Ξεξηθέξεηεο – Γ/λζεηο Γηνίθεζεο
3. ΚΝΓ Α.Δ.
Δ Ι ΓΙ ΚΔ  ΤΠ Η ΡΔ  Ι Δ ΓΙ Α Υ Δ Ι ΡΙ  Η ΚΟΙ ΝΟΣ Ι ΚΧ Ν ΠΡ ΟΓΡΑ Μ ΜΑ Σ Χ Ν
Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ
Δηδηθή πεξεζία πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο Υξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ
Πξνγξακκάηωλ ζην Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Σξήζην Ρζίξν
Βαζ. Πνθίαο 1, 106 71 Αζήλα
Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Δ.Π. ηνπ ΚΠ 2000-2006, ηνπ ΔΠΑ θαη ινηπώλ
πγρξεκαηνδνηνύκελωλ ΔΠ ζηε Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηνπ Τπ. Δζωηεξηθώλ (ΔΤΔ-ΓΓΙ)
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Πηακαηία Θαθαηζάθε
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ, & Δθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ – ΤΠ.Γ.Μ.
& Η.Γ.
Ξξντζηακέλε Δ., θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007-2013»,
Ξξντζηακέλε Δ., θα Θαξθνχιε – Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία
Κελαίρκνπ & Θενθηινπνχινπ 18, 117 43 Αζήλα
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Φεθηαθή ύγθιηζε
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Σξήζην Σαξφπνπιν
Ιέθθα 23-25, 105 62 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Ξ. ηνπ ζηφρνπ Δπξωπαϊθή Δδαθηθή πλεξγαζία
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Δκκαλνπήι Γεψξγην
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο 65
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Καθξή Αιέμαλδξν
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, 115 27 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκόηεηαο
Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπαζηψπε Εσή
Θφληαξε 15, 114 71 Αζήλα
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξψλ
Ξξντζηάκελε Δ., θ. Νηθνλφκνπ Καξία
Αγίαο Πνθίαο 10, 154 51 Λέν Τπρηθφ
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο
ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαιωηή
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Θαιιηφπε Πακαπάλε
Ξιαηεία Θάληγγνο 20, 106 77 Αζήλα
Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ, Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε
Ξξντζηάκελν Δ. , θ. Γψγν Πνθνθιή
Θσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, 11855 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξάζεωλ
Ξξντζηάκελν Δ. , θ. Βαιηάληδα Θσλ/λν
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Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, 151 80 Καξνχζη
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, δηα Βίνπ
Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
θαη ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ)
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Σξπζάθε Πνθία
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, 115 27 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Σνκέα Πνιηηηζκνύ
Ξξντζηάκελν θ. Ληαή Ξαλαγηψηε
Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζψλεο, 106 81 Αζήλα
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε
Ξξντζηάκελν Δ., .
Aεξνπφξνπ Ξαπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Ακπειφθεπνη, Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηνπ ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ξξντζηάκελν Δ..
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, 101 92 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΠΞΔΓ)
Ξξντζηακέλε Δ.. θα Θνχξηειε Σξπζνχια
Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, 115 23 Αζήλα
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Ληίθν Σξήζην
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γνκή Πρεδηαζκνχ θαη Νξγάλσζεο ηεο Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη
Αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Ξ. Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ
Ξξντζηακέλε Δ., θα Θνκλελνχ Κπξφπε
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ
Σακείνπ (ΔΤΔΚΣ)
Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπνχιηα Πηακαηία
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελωλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΚΣ
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Αθαληδειηψηνπ Καξία
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Κνηλωληθή έληαμε θαη ηελ Κνηλωληθή νηθνλνκία
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Νηθνλφκνπ Νπξαλία
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Τπνπξγείν Τγείαο
Δηδηθή πεξεζία ηνκέα Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γεσξγαθφπνπιν Γεψξγην
Γιάδζησλνο 1Α, 106 77 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Θνπθάθε Αληψλε
Αβέξσθ 12Α, 104 33 Αζήλα
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Ξνιχδνπ Ξνιπμέλε
Ιεσθ. Αζελψλ 58, 104 41 Αζήλα
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Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ΞΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα
Ξξντζηακέλε Δ.. θα Ξπξηνβνιή Ξαλαγηψηα
Ιεσθ. Αζελψλ 58, 104 41 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αιηεία
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Γεκήηξε Κεηξφπνπιν
Κηραιαθνπνχινπ 103, 115 27 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Ξ. Αιηείαο
Ξξντζηάκελν Δ..,
Κηραιαθνπνχινπ 103, 115 27 Αζήλα
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Ξηηζηλίγθν
Ζξνδφηνπ 28, 691 00 Θνκνηελή
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Υξαηνπνχινπ Αγγειηθή
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο 65
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Θηνπξηζίδε Σαξάιακπν
ΓΔΞ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΞ, 501 00 Θνδάλε
Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Οφθθνπ Διέλε
8εο Κεξαξρίαο 5-7, 45 445 Ησάλληλα
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Παξαθίδνπ Κειπνκέλε
Πσθξάηνπο 111, 413 36 Ιάξηζα
Πεξηθέξεηα Ινλίωλ Νήζωλ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Νηθνλφµνπ Ξέηξν
Δζλ. Ξαιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Ξνηαµνχ, 491 00 Θέξθπξα
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θα Πηαζνπνχινπ Άιθεζηε
ΛΔΝ Ξαηξψλ - Αζελψλ 28, 264 41 Ξάηξα
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ θα Ξαπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα
ςειάληε 12, 351 00 Ιαµία
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν
Ιεσθ. Ππγγξνχ 98-100, 117 41 Αζήλα
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πθνχξα Αλαζηάζην
Ξιαηεία Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, 221 00 Ρξίπνιε
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ξιαθσηάξε Γεψξγην
1ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξψλ, 811 00 Κπηηιήλε
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληψλην
Π. Θαξάγησξγα 22, 841 00 Δξκνχπνιε
Πεξηθέξεηα Κξήηεο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία
Γνπθφο Κπνθψξ 7, 712 02 Ζξάθιεην
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΗΓΗΗ
Σόποσ, (ημερομηνία)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ…………………………………….
ή

Αριθ. Πρωτ. :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ………………………………………

Σαχ. Δ/νςη

:

Σαχ. Κώδικασ

:

Πληροφορίεσ

:

Σηλζφωνο

:

Fax

:

E - mail

:

ΠΡΟ:

/

Σο Τπουργείο ………………………..
- Διεφθυνςη Διοικητικοφ

ΚΟΙΝ.: 1. Τπουργείο …………….. (ςτο οποίο υπάγεται η
Ειδική Τπηρεςία υποδοχήσ)
2. Τπουργείο …………….. (ςτο οποίο υπάγεται η
Ειδική Τπηρεςία προζλευςησ – ςε περίπτωςη
απόςπαςησ από μία Ε.Τ. ςε άλλη)
3. Ειδική Τπηρεςία φορζα υποδοχήσ
(και προζλευςησ, όπου απαιτείται)
4. Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : «Ειςήγηςη για απόςπαςη/παράταςη απόςπαςησ υπαλλήλου».
Ο ΓΕΝΙΚΟ ή ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ…………………..
ή
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ…….…………………………………..

Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ
267/τ.Αϋ/3-12-2007), όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ
53/τ.Αϋ/31-3-2010)
«Αποκζντρωςη,
απλοποίηςη
και
ενίςχυςη
τησ
αποτελεςματικότητασ των διαδικαςιϊν του Ε..Π.Α. 2007-2013 και άλλεσ
διατάξεισ» και του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128/2013 «Κφρωςη τησ από 18
Δεκεμβρίου 2012 Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου “Κατεπείγουςεσ ρυθμίςεισ
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για την οικονομική ανάπτυξη τησ Χϊρασ” και άλλεσ διατάξεισ», καθϊσ και την
αριθμ. ……………………………………..……………..……….. ερμηνευτική εγκφκλιο αυτοφ.
2. Σην αριθμ. ……………………… (ΦΕΚ………./τ.Βϋ/……….) κοινή Τπουργική απόφαςη των
…………………………………………. «φςταςη Ειδικήσ Τπηρεςίασ …….………….………………».
(Ε.Τ. υποδοχήσ και Ε.Τ. προζλευςησ, όπου απαιτείται)
3. Σην αριθμ. ……………………… (ΦΕΚ………./τ.Βϋ/……….) κοινή Τπουργική απόφαςη των
…………………………………………. «Καθοριςμόσ τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων του
προςωπικοφ που μετακινείται ή αποςπάται, ςφμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 α του Ν.
2860/2000 ςτην Ειδική Τπηρεςία ……………..…………………». (Ε.Τ. υποδοχήσ και Ε.Τ.
προζλευςησ, όπου απαιτείται)
4. Σον Οργανιςμό του Τπουργείου, ςτο οποίο υπάγεται η Ειδική Τπηρεςία υποδοχήσ.
5.

Σην αριθμ. ……………….…………. απόφαςη διοριςμοφ
Γραμματζα/Περιφερειάρχη (υπογράφοντα τησ Ειςήγηςησ).

του

Γενικοφ/Ειδικοφ

6. Σην αριθμ. …………………………… θετική απόφαςη τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ τησ παρ.
1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007, με την οποία ο/η κατωτζρω κρίθηκε
κατάλληλοσ/η. (υμπεριλαμβάνεται ςυνημμζνη)
7. Σο γεγονόσ ότι ο/η παρακάτω υπάλληλοσ του Τπουργείου ……………… /τησ Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
διαθζτει τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για την κάλυψη τησ κενήσ θζςησ τησ
ΠΕ/ΣΕ/ΔΕ/ΤΕ Κατηγορίασ τησ Ειδικήσ Τπηρεςίασ ...…………………………………….
8. Σην από ……………………………. αίτηςη του/τησ κατωτζρω υπαλλήλου του Τπουργείου
…………. /τησ Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθϊσ και Βιογραφικό ημείωμα, τα οποία κατζθεςε ςτην
Τπηρεςία μασ. (υμπεριλαμβάνεται, ςυνημμζνα, μόνο η αίτηςη)
9.

Σισ υπηρεςιακζσ ανάγκεσ. (Διαπίςτωςη υπηρεςιακήσ ανάγκησ επαρκώσ
αιτιολογημζνη)
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ

Σην απόςπαςη/παράταςη απόςπαςησ του/τησ ……………………………. υπαλλήλου του
Τπουργείου ………… /τησ Μ.Ο.Δ. Α.Ε. τησ ΠΕ/ΣΕ/ΔΕ/ΤΕ Κατηγορίασ ςτην Ειδική
Τπηρεςία ………………………….…………… του Τπουργείου ………….. /τησ Περιφζρειασ
…………………………
Η απόφαςη αυτή ιςχφει για τζςςερα (4) ζτη και μπορεί να παραταθεί μία ή
περιςςότερεσ φορζσ για ίςο χρονικό διάςτημα, ςφμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν. 3614/2007.
Η δαπάνη μιςθοδοςίασ θα βαρφνει τον φορζα από τον οποίο προζρχεται, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τησ παρ. 5β του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007.
Ο ΓΕΝΙΚΟ/ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ/ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

……………………………………………..
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ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:

Ι. Η ανωτζρω ειςήγηςη του Γενικοφ/Ειδικοφ Γραμματζα ή Περιφερειάρχη για απόςπαςη/
παράταςη απόςπαςησ υπαλλήλου Τπουργείου/τησ Μ.Ο.Δ. Α.Ε θα ςυνοδεφεται, κατά
περίπτωςη, από τα κάτωθι ζγγραφα:
1. ΄Εγγραφο του Γραμματζα τησ Τπηρεςίασ προζλευςησ αυτοφ, ότι ζλαβε γνϊςη των
ενεργειϊν για τη μετακίνηςή του, ςε περίπτωςη απόςπαςησ από μία Ειδική
Τπηρεςία ςε άλλη.
2. ε περίπτωςη παράταςησ ή άρςησ απόςπαςησ, από την προηγοφμενη απόφαςη
απόςπαςησ.
3. Ση θετική κρίςη τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ (όταν απαιτείται).
4. Αίτηςη υπαλλήλου (όταν πρόκειται για νζα απόςπαςη).
ΙΙ. ε περίπτωςη ενςωμάτωςησ ειςήγηςησ άρςησ απόςπαςησ και νζασ απόςπαςησ να
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςκεπτικό τησ ειςήγηςησ η Νομοθεςία τησ Ειδικήσ Τπηρεςίασ
προζλευςησ και τησ Ειδικήσ Τπηρεςίασ Τποδοχήσ (ςφςταςη Ειδικήσ Τπηρεςίασ και
καθοριςμόσ τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων).

ΠΡΟΟΧΗ!!!:
Εάν η ειςήγηςη δεν εμπεριζχει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο ςκεπτικό τησ
και δεν ςυνοδεφεται από τα προβλεπόμενα ζγγραφα, ςφμφωνα με την εγκφκλιο και το
ςυνημμζνο υπόδειγμα, θα επιςτρζφεται πίςω, προκειμζνου να ςυμπληρωθεί πλήρωσ.
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