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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

      Αθήνα,  19  Ιανουαρίου 2015

         

Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.41/2087/29748 

ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Έκδοση του Π.Δ. 1/2015 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων για τους 
υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και 
στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, ν.3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του 
ν.4275/2014»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  το 
αριθ. 1/2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 2/9-1-2015, ΑΔΑ: 7ΠΥΜΧ-9ΗΗ) που 
εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 18 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4275/2014 
(Α’ 149) και της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.4275/2014 και αφορά τη ρύθμιση 
θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές 
υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
86 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν.3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του 
ν.4275/2014.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Προεδρικού 
Διατάγματος όπου περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις «Οι διατάξεις του 
παρόντος εφαρμόζονται επίσης κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β’ υποπερ. ββ’ και παρ. 3 
του ν. 4275/2014, στις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων:
    α) τους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα πριν από την αντικατάστασή τους 
με τις διατάξεις του ν. 4275/2014, ή είχαν επιλεγεί βάσει ειδικών διατάξεων που 
παραπέμπουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και δεν τοποθετούνται  
προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4275/2014, και 
β) τους προσωρινά τοποθετούμενους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και 
Διεύθυνσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 
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άρθρου 5 του ν.4275/2014, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν με τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4275/2014 ή δεν θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α 
του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα».

Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της αναστολής των υπηρεσιακών μεταβολών 
κατά την προεκλογική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν.2190/1994, όπως ισχύει, (σχετ. η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56/2-1-2015 
εγκύκλιος, ΑΔΑ: 6Κ0ΤΧ-059) η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 5 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος και αφορά την υποβολή αίτησης 
απόσπασης ή μετακίνησης, κατά περίπτωση, αναστέλλεται μέχρι την ορκωμοσία της 
Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος και τη λήξη της 
αναστολής των υπηρεσιακών μεταβολών.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν 
την παρούσα εγκύκλιο στους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω Προεδρικού Διατάγματος.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν 
σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς. 

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας  
μας: www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο 
Δυναμικό.

                                                                      Ο Υπουργός

                                                                                              Κυριάκος Μητσοτάκης

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν
1. Όλα τα Υπουργεία 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Περιφέρειες

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(d22@glk.gr)

ΚΟΙΝ.: 
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κου Υπουργού   
- Γραφείο κας Υφυπουργού   

http://www.ydmed.gov.gr/
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- Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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