
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

 

 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 
                             106 74, Αθήνα 
Τηλ.: 213-1313394, 3382, 3383, 3384, 3368 
Fax : 213-1313389 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Αθήνα,  15 Σε(τεµβρίου  2010 
 
 Αριθµ. Πρωτ.: 
∆Ι∆Α∆/Φ.18.23/1903/οικ.19798 
 
Mε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ : Ό!ως !ίνακας διανοµής 

 

   
 
 
ΘΕΜΑ: Μη αναστολή !ροσλήψεων και υ!ηρεσιακών µεταβολών κατά το 

χρονικό διάστηµα των !εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών 
στο δηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.   

 
Έχοντας υ(όψη τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/20101 (ΦΕΚ 

138 Α’/9-8-2010), σας γνωρίζουµε ότι η α(αγόρευση των (ροσλήψεων και 
των υ(ηρεσιακών µεταβολών για το χρονικό διάστηµα (ου (ροηγείται της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των (εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και 
µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ισχύει µόνο για τους 
υ(αλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και των φορέων (ου ε(ο(τεύονται 
α(ό αυτούς. 

Ως εκ τούτου, οι α(αγορεύσεις των (ροσλήψεων και των υ(ηρεσιακών 
µεταβολών (ου αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α’), δεν ισχύουν για τους υ!αλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. 
και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.   

Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού των Υ(ουργείων (αρακαλούνται να 
κοινο(οιήσουν άµεσα την εγκύκλιο αυτή στα ε(ο(τευόµενα νοµικά (ρόσω(α 
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.  
  

 



Η (αρούσα εγκύκλιος είναι καταχωρηµένη και στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(www.gspa.gr), στην ενότητα  «∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Ε�ικαιρότητα». 

        
 
  

  Ο Υφυ�ουργός 
 
Γεώργιος Ντόλιος 

 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

 
1. Όλα τα Υ!ουργεία 

    ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
 

2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραµµατείες 
     ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
 

3. Όλες τις Περιφέρειες 
∆/νσεις ∆ιοικητικού 
 

4. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γενικής 
Γραµµατείας Το!ικής Αυτοδιοίκησης του Υ!. Εσωτερικών, 
Α!οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

     
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
 
6. Γενικό Ε!ιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
 
7. Α.∆.Ε.∆.Υ. 
             
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

1. Γραφείο κ. Υ(ουργού 
2. Γραφεία κ. κ. Υφυ(ουργών 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
4. Γραφεία Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων 
5. Γραφεία Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων 
6. Όλες τις ∆/νσεις του Υ(ουργείου 
7. Γραφείο Τύ(ου 


