
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Αναςτολή υπηρεςιακών μεταβολών, λόγω εκλογών». 

ασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τθ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.2243/14-06-2019 (ΑΔΑ: 
78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) εγκφκλιο του  Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, εν όψει των βουλευτικϊν 
εκλογϊν τθσ 7θσ Ιουλίου 2019 και για το χρονικό διάςτθμα από τθν προκιρυξθ των εκλογϊν, εν 
προκειμζνω από τθν 11η Ιουνίου 2019 (Π.Δ. 56/2019, Α’ 97) ζωσ την ορκωμοςία τησ Κυβζρνηςησ, 
απαγορεφεται θ ζκδοςθ πράξεων που αφοροφν ιδίωσ ςε τοποκζτθςθ, μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάκεςθ, 
μετάταξθ, ζνταξθ, προαγωγι, επιλογι και/ι τοποκζτθςθ προϊςταμζνων όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτισ 
γενικζσ διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.3528/2007, όπωσ ιςχφει) ι ςτισ διατάξεισ τθσ Κινθτικότθτασ 
του ν. 4440/2016, όπωσ ιςχφουν, κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται και θ ζκδοςθ κάκε άλλθσ αντίςτοιχθσ προσ 
τισ προαναφερόμενεσ πράξεισ που αφοροφν οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ κάκε 
κατθγορίασ προςωπικοφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και Ν.Π.Δ.Δ. του άρκρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, 
θ ζκδοςθ των οποίων προβλζπεται από άλλεσ αντίςτοιχου περιεχομζνου διατάξεισ όπωσ π.χ. για το 
εκπαιδευτικό προςωπικό, το ζνςτολο προςωπικό, τα Μζλθ ΔΕΠ, το ιατρικό προςωπικό. 

Οι εν λόγω απαγορεφςεισ δεν αφοροφν μόνο ςτισ τελικζσ πράξεισ, αλλά και ςε όλεσ 

τισ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εγκριτικϊν αποφάςεων που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 2 παρ. 2 τθσ ΠΤ 33/2006 όπωσ ιςχφει), εφόςον αυτζσ είναι κατά νόμο 
αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ. υνεπϊσ, δεν δθμοςιεφονται 
προκθρφξεισ/ανακοινϊςεισ για τθν πλιρωςθ κζςεων προςωπικοφ, πράξεισ διοριςμοφ/πρόςλθψθσ, 
ανακοινϊςεισ για αποςπάςεισ/μετατάξεισ/μετακζςεισ κάκε κατθγορίασ προςωπικοφ, πίνακεσ επιλογισ 
προςωπικοφ (τακτικοφ ι ζκτακτου), δεν ςυνεδριάηουν τα Τπθρεςιακά υμβοφλια κακϊσ και λοιπά 
ςυμβοφλια για τα κζματα που εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω απαγορεφςεισ, δεν υπογράφονται οφτε 
δθμοςιεφονται πράξεισ διοριςμοφ/προςλιψεων, αποςπάςεων ι μετατάξεων/μετακζςεων. Επιπλζον, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 2190/1994, διαδικαςίεσ που είχαν ξεκινιςει πριν από τθν 

προκιρυξθ των εκλογϊν διακόπτονται, ιτοι αναςτζλλονται προςωρινά και ςυνεχίηονται αμζςωσ μετά τθ 
λιξθ τθσ αναςτολισ. 
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