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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 219 του ν. 4555/2018»
Σχετ.: Τα υπ. αρ. 258900/21.12.2018 και 210562/26.10.2018 έγγραφά σας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας 

γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 219 του ν. 4555/2018 (A’ 133), με το οποίο 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 245 του ν. 3852/2010 (A’ 87), η μετακίνηση υπαλλήλου γίνεται σε 

θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου και εφόσον για την κάλυψή της απαιτούνται τα ίδια 

τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση από την οποία γίνεται. Όπως προκύπτει από 

τη διατύπωση της ως άνω διάταξης, δεν τίθεται προϋπόθεση ύπαρξης κενής οργανικής 

θέσης. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου θα πρέπει να ενημερώνεται 

το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, το οποίο συνιστά αποτύπωση της εσωτερικής 

οργανωτικής δομής,  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της υπ. αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οικ. 

17876/17.5.2018 (ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

Ειδικότερα, η μετακίνηση υπαλλήλου σε άλλη περιφερειακή ενότητα του φορέα σας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 219 του ν. 4555/2018, κατά την άποψη 

της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει να τίθεται στην κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ακόμη 

και στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υφίσταται σχετικό αίτημα του υπαλλήλου, 

προκειμένου να συνεκτιμηθούν από το συλλογικό όργανο όλες οι επί μέρους παράμετροι και 
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να εξυπηρετηθούν τόσο το συμφέρον του υπαλλήλου όσο και η ομαλή λειτουργία των 

μονάδων του φορέα σας. 

Τέλος, η μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται μόνο σε θέση προϊστάμενου 

οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου, με πράξη του αρμόδιου για την τοποθέτηση 

οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του ως άνω άρθρου και δεν 

εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 5 του άρθρου αυτού. 

Ο Γενικός Γραμματέας

                    Κ. Πουλάκης


