
 1 

                                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. 
            
Ταχ. ∆/νση:      Σταδίου 27 
Τ.Κ.:                   10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Πατσιαβούρα 
Τηλέφωνο:       213136-4380  
Φαξ:                   2131364383 
 
     
 
 
 
 

ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
(Να α̟οσταλεί µε fax και µε e-mail) 
 
Αθήνα,   4  ∆εκεµβρίου 2014 
 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 47457 
 
       
ΠΡΟΣ:  
1) ∆ήµους της Χώρας,  

     Γραφεία κ.κ. ∆ηµάρχων 

2) Περιφέρειες της Χώρας,  

     Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών 

3) Γενικούς Γραµµατείς Α̟οκεντρωµένων 

     ∆ιοικήσεων της Χώρας  

4) ΚΕ∆Ε 

5) ΕΝΠΕ 

6) ΙΤΑ 

7) ΠΕ∆ της Χώρας 

 
 

Εγκύκλιος: 54 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 

 

Εισαγωγικές Ε̟ισηµάνσεις 

 

 Σας γνωρίζουµε ότι την 27η Νοεµβρίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή, στο 

σχέδιο νόµου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά̟τυξη και Καινοτοµία και άλλες 

διατάξεις», τρο̟ολογία αναφορικά µε το Πρόγραµµα Εθελοντικής Κινητικότητας.  

 Το Υ̟ουργείο Εσωτερικών µε το άρθρο 92 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου, 

θέτει νέα χρονική ̟ερίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος Εθελοντικής 

Κινητικότητας, µε την υ̟οβολή αιτήσεων συµµετοχής των εργαζοµένων να δύναται 

να ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την 27η -11-2014 έως και την 19η -12-2014. 

   

Προς διευκόλυνση της εφαρµογής του Προγράµµατος, διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα, βάσει του ̟εριεχοµένου των ισχυουσών ρυθµίσεων: 
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Η νοµοθετική ̟ρόβλεψη 

 

Το άρθρο 92 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου έχει ως εξής: 

 

1. Το άρθρο 9 του ν. 4285/2014 τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

«Η υ̟οβολή αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 

4223/2013, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, δύναται να λάβει χώρα α̟ό την έναρξη 

ισχύος του ̟αρόντος και ως τις 19-12-2014».  

2. Στο άρθρο 63 του ν. 4277/2014 η φράση «Εντός τριών ηµερών α̟ό τη λήξη της 

̟ροθεσµίας της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου» αντικαθίσταται α̟ό τη φράση «Α̟ό 

την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα της υ̟οβολής της αιτήσεως και εώς την 31-12-2014». 

3. Όσες α̟οφάσεις αρµοδίων για το διορισµό οργάνων των ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ ως 

φορέων υ̟οδοχής έχουν εκδοθεί µέχρι και την 3/10/2014 ολοκληρώνονται. 

 

Η ισχύς της ̟αρούσας αρχίζει α̟ό την ψήφισή της.  

 

 

Τεχνικές ε̟εξηγήσεις 

 

 Προκειµένου να καταστεί κατανοητή η µόνη µεταβολή ̟ου ε̟ήλθε στο 

Πρόγραµµα, ε̟εξηγείται ότι η νέα διάταξη αφορά στο ότι: 

� Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υ̟αλλήλων υ̟οβάλλονται έως και την 19η 

∆εκεµβρίου 2014. 

� Το αρµόδιο για το διορισµό όργανο του φορέα υ̟οδοχής µ̟ορεί να εκδώσει 

την α̟όφαση για τη µετάταξη, α̟ό την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα υ̟οβολής 

της αίτησης και µέχρι την 31η -12-2014. 

 

Ειδικότερες ε̟ισηµάνσεις για την ̟αρ. 3 του άρθρου 92 

 

Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας του Προγράµµατος της Εθελοντικής 

Κινητικότητας ̟ροέκυψε ζήτηµα µε τη δηµοσίευση α̟οφάσεων των αρµοδίων για το 

διορισµό οργάνων των ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, ως φορέων υ̟οδοχής, ̟ου έχουν εκδοθεί 

έως τις 3-10-2014, το ο̟οίο αντιµετω̟ίζεται µε την ̟αρούσα τρο̟ολογία. Ειδικότερα, 

ε̟ισηµαίνεται ότι οι ̟ερι̟τώσεις αυτές ̟ου εκκρεµούν ̟ρος δηµοσίευση, 

ολοκληρώνονται µε τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Για τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρούσα εγκύκλιο, ̟αρακαλούµε ό̟ως 

ενηµερώσετε αυθηµερόν τα ν̟δδ της χωρικής σας αρµοδιότητας.  

 

∆εδοµένων των συγκεκριµένων ̟ροθεσµιών ̟ου ορίζει το ̟ροαναφερθέν νοµικό 

̟λαίσιο, ̟αρακαλούµε ό̟ως ενηµερωθούν άµεσα όλες οι αρµόδιες, για την 

εφαρµογή του Προγράµµατος, Υ̟ηρεσίες σας. 

  

 Με αφορµή την ενηµέρωσή σας ε̟ί της ψήφισης της ̟ροαναφερθείσας 

διάταξης, το Υ̟ουργείο Εσωτερικών υ̟ενθυµίζει τη σ̟ουδαιότητα του 

Προγράµµατος Εθελοντικής Κινητικότητας, ευελ̟ιστώντας στην ενεργό συµµετοχή 

της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, η ο̟οία α̟οτελεί την αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση ε̟ιτυχούς 

υλο̟οίησης του Προγράµµατος Εθελοντικής Κινητικότητας.  

 

 Το Υ̟ουργείο µας ̟αραµένει στη διάθεσή σας για τη βέλτιστη δυνατή 

συνεργασία και συνδροµή σας, ώστε να ολοκληρωθεί ε̟ιτυχώς, ό̟ως ήδη 

εξελίσσεται. 

 

 

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                 

 

       ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 

     α. Γραφείο Υ̟ουργού 

     β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

- ΑΣΕΠ 

- Ελεγκτικό Συνέδριο 

- Εθνικό Τυ̟ογραφείο 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο Υ̟ουργού 

- Γραφείο Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού 

- Γραφείο Υφυ̟ουργού 

                                                                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
                                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 
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- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

- Γεν. ∆ιευθύντρια Το̟ικής Αυτοδιοίκησης  

- ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 (Με την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα στο δικτυακό 

τό̟ο του Υ̟ουργείου) 

- ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Α̟οκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων 

- ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού Τ.Α. 

  (Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού) 
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