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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX+ EMAIL 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   22 Νοεµβρίου 2012  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 44048 

  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ 1. Περιφέρειες της χώρας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 2. ∆ήµους της χώρας  
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27 Γραφεία ∆ηµάρχων 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα  
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήµα  
Τηλέφωνο : 213-1364382  
FAX : 213-1364383  

 
 

ΘΕΜΑ: Κινητικότητα υπαλλήλων δηµοσίου τοµέα – Άµεση καταγραφή 
υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό 

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 2589/13-11-2012 έγγραφο του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα 

εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

2013-2016», εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆Ι∆Α∆- ∆ΙΠΙ∆/οικ. 26188/ 12-11-2012 

(Α∆Α : Β4ΣΩΧ – ΗΤ∆). 

Το νέο θεσµικό πλαίσιο της κινητικότητας των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα διευρύνει τις 

δυνατότητες για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και τη βέλτιστη κατανοµή του, 

σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηρεσιών. Προκειµένου να υλοποιηθεί άµεσα το σχέδιο 

της κινητικότητας, σας καλούµε να υποβάλετε στο Τριµελές Συµβούλιο του άρθρου 5 

παρ. 3 του ν. 4024/2011 αιτιολογηµένο αίτηµα ως προς τις ανάγκες των φορέων και 

υπηρεσιών σας σε προσωπικό. Το αίτηµα αυτό, ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του νόµου, 

µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε µέχρι τις 31-12-2012 και αποτελεί την αφετηρία της 

πάγιας διαδικασίας των µετατάξεων και µεταφορών προσωπικού, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 

Ζ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. 
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Επιπροσθέτως, εκτός της παραπάνω πάγιας διαδικασίας, προβλέπεται ειδικά για την 

αντιµετώπιση άµεσων και επιτακτικών αναγκών στους εν λόγω φορείς ή υπηρεσίες, κατόπιν 

υποβολής του παραπάνω αιτήµατος, και η προσωρινή τοποθέτηση προσωπικού σε οποιαδήποτε 

υπηρεσία ή φορέα του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του  

ν. 4024/2011. 

Η ταχεία υποβολή των παραπάνω αιτηµάτων είναι καθοριστικής σηµασίας προκειµένου, 

αφενός µεν να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών, αφετέρου δε να τοποθετηθούν το 

συντοµότερο δυνατό στις νέες τους θέσεις οι υπάλληλοι Ι∆ΑΧ ∆Ε που έχουν τεθεί σε 

διαθεσιµότητα (∆Ε ∆ιοικητικού, ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ∆Ε ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων). 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας, παρακαλείσθε να υποβάλλετε 

απευθείας στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού) τα αιτήµατα, ως προς τις ανάγκες της υπηρεσίας σας, καθώς 

και των φορέων που εποπτεύονται από εσάς, µε ειδική και εµπεριστατωµένη 

τεκµηρίωση ανά φορέα και υπηρεσία, σε προσωπικό ∆Ε ∆ιοικητικού των ανωτέρω 

ειδικοτήτων, προκειµένου τα εν λόγω αιτήµατα να εισαχθούν κατά προτεραιότητα στο Τριµελές 

Συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011.      

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  

  
  

 Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
    & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
    Γραφείο κ. Υπουργού 
2.  Γρ. κ.κ. Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  
    (για ενηµέρωση)  
3. Ένωση Περιφερειών 
4. ΚΕ∆Ε 
5. ΠΟΕ – ΟΤΑ 
6. ΠΟΠ – ΟΤΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- ∆/νση ∆ιοίκησης 
- ∆/νσή µας (1) 
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