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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA
Αθήνα,16 Απριλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497

Προς:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ/κή Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

Για θέματα υπηρεσιακών μεταβολών:
Τηλέφωνα : 213-131-3373, -3215, -3212
Για θέματα κινητικότητας:
Τηλέφωνα : 213-131-3372,-3374,-3375,-3201

Για θέματα αδειών:
Τηλέφωνα : 213-131-3340, -3336, -3337, -3378
Για θέματα προσλήψεων:
Τηλέφωνα : 213-131-3259, -3282, -3249, -3238, 

-3257
Fax : 213-131-3389

Θέμα: Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη 
διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών

Ενόψει των επικείμενων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, που θα 
διεξαχθούν στη Χώρα μας, αρχικώς, την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, καθώς και των 
Ευρωεκλογών, σας πληροφορούμε τα εξής: 

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αριθ.πρωτ.24722/03-04-2019 (ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-
820) εγκύκλιό του, διευκρινίζει ότι η απαγόρευση έκδοσης πράξεων που αφορούν σε 
διορισμό, πρόσληψη, καθώς και σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή κάθε κατηγορίας 
προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από 26 Απριλίου 2019 έως και την εγκατάσταση 
των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2019, δεν ισχύει για τους υπαλλήλους 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Περαιτέρω διευκρινίστηκε ότι δεν θα προωθούνται αιτήματα που αφορούν σε 
διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού πάσης φύσεως καθώς και αιτήματα που 
αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 
συμπεριλαμβανόμενων και των αιτημάτων απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 
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Βάσει των ανωτέρω όσον αφορά στις εν γένει υπηρεσιακές μεταβολές (διορισμοί, 
προσλήψεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, κ.λπ.) των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τα αιτήματα απόσπασης ή μετάταξης 
προς τους ΟΤΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, όπως ισχύει, η 
απαγόρευση των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών για το χρονικό 
διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και 
δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ισχύει μόνο για 
τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των φορέων που εποπτεύονται 
από αυτούς. 

 Ευρωεκλογές: 
Κατά την περίοδο που προηγείται των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ισχύει η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών του 
άρθρου 28 του ν. 2190/1994 αναφορικά με το διορισμό ή την πρόσληψη καθώς και 
οποιαδήποτε πράξη σχετική με την υπηρεσιακή μεταβολή των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Όσον αφορά στη χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλογικής διαδικασίας, δεν προβλέπεται αναστολή των 
κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών της Χώρας. 

 Ευρωεκλογές: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4255/2014, δύνανται, με 
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να τεθούν σε εφαρμογή οι περί 
ανακλήσεως και απαγορεύσεως χορήγησης κανονικών αδειών διατάξεις της εκλογικής 
νομοθεσίας (άρθρο 106 Π.Δ. 26/2012) στις εκλογές των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν κρίνεται σκόπιμη η έκδοση της σχετικής υπουργικής 
απόφασης, η οποία να θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του ισχύοντος, για τις 
βουλευτικές εκλογές, άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών δεν εμπλέκεται στην προετοιμασία και 
διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Συνεπώς, δεν θα ισχύσει για τις προσεχείς 
ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων του δημοσίου 
τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου φορέα, ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 
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Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας θα προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση 
των αποδεκτών της παρούσας σχετικά με τις διευκολύνσεις των δημοσίων υπαλλήλων για 
την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται 
ή εποπτεύονται από αυτούς.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών. 

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική 
Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

H Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείς Υπουργείων, αυτοτελείς δημόσιες
        υπηρεσίες, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, info@nsk.gr, tdprosopikou@nsk.gr 
6. Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού
7. Α.Σ.Ε.Π., gd_prosl@asep.gr

Κοινοποίηση:
- Όλα τα Υπουργεία, Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, 

Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr
- Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
- Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφεία Συντονιστών
- Α.Δ.Ε.Δ.Υ., adedy@adedy.gr

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για ενημέρωση των υπαλλήλων του Υπουργείου
- webupload@ydmed.gov.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη 

διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση/Ανθρώπινο Δυναμικό/Κώδικας Δημοσίων 
Υπαλλήλων»
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