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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
 

ΔΠΑΝΟΓΟ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΟΤ 

ΘΔΗ 
 

«Γημόζιοι πολιηικοί ςπάλληλοι, πος παπαιηούνηαι ςποσπευηικά ζύμθυνα με ηην ιζσύοςζα 

εκλογική νομοθεζία, για να ανακηπςσθούν ςποτήθιοι ζε οποιεζδήποηε εκλογέρ, εάν δεν 

εκλεγούν, επαλέξρνληαη ζηελ ελεξγό ππεξεζία μεηά ηην πεπάηυζη ηηρ διαδικαζίαρ 

ανακήπςξηρ ηυν εκλεγομένυν ή, εάν εκλεγούν, από ηη λήξη ηηρ θηηείαρ ηοςρ για οποιονδήποηε 

λόγο. Η επάνοδορ ζςνηελείηαι, απηνδηθαίσο, με μόνη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο από ηον 

ενδιαθεπόμενο ζηην ςπηπεζία και ζηη θέζη από ηην οποία είσε παπαιηηθεί. Αν η ςπηπεζία αςηή 

δεν ςθίζηαηαι καηά ηο σπόνο ηηρ επανόδος, η αίηηζη ςποβάλλεηαι ζηην ςπηπεζία όπος έσοςν 

μεηαθεπθεί οι ςπάλληλοι ηηρ ςπηπεζίαρ εκείνηρ. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ κελώλ από ηελ αλαθήξπμε ησλ βνπιεπηώλ ή από ηε ιήμε, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηεο ζεηείαο ηνπο. Αν δεν ςπάπσει κενή θέζη, ο ςπάλληλορ 

επανέπσεηαι υρ ςπεπάπιθμορ και καηαλαμβάνει αςηοδικαίυρ ηην ππώηη θέζη πος θα κενυθεί 

ζηον κλάδο ηος. 

Τα παπαπάνυ ππόζυπα, μέσπι να εκλεγούν ή, εθόζον δεν εκλεγούν, μέσπι να επανέλθοςν ζηην 

ςπηπεζία ηοςρ, αζθαιίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζην θνξέα αζθάιηζεο πνπ ήζαλ 

αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ παξαίηεζή ηνπο, καηαβάλλονηαρ οι ίδιοι ηιρ πποβλεπόμενερ ειζθοπέρ 

αζθαλιζμένος και επγοδόηη επί ηυν αποδοσών πος είσαν καηά ηο σπόνο ηηρ παπαίηηζήρ ηοςρ.». 

(άπθπο 12 ηος Ν.3231/2004) 
 

ΔΠΑΝΟΓΟ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ Δ ΘΔΔΙ ΣΔΛΔΥΧΝ 
 

ύμθυνα με ηη γνυμοδόηηζη ηος ΝΚ 342/2010, ηηρ οποίαρ, ζημειυηέον, εκκπεμεί η 

αποδοσή, εκπαιδεςηικοί πος καηείσαν ηη θέζη διεςθςνηή ζσολικήρ μονάδαρ και 

παπαιηήθηκαν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 56 ηος ςνηάγμαηορ και ηος 

άπθπος 30 ηος Π.Γ.96/2007 (βι. λεόηεξε θσδηθνπνίεζε κε ην Π.Γ.26/2012) και δεν 

εξελέγηζαν βοςλεςηέρ ζε βοςλεςηικέρ εκλογέρ, επανέπσονηαι νομίμυρ ζηην ενεπγό 

ςπηπεζία, όσι όμυρ και ζηη θέζη ηος διεςθςνηή ζσολικήρ μονάδαρ. 

Αλ δελ αλαθέξεηαη απνδνρή ή κε ηεο γλσκνδόηεζεο, ζεκαίλεη όηη δελ έρεη πεξηέιζεη 

ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Ν.Σ.Κ. έγγξαθν πεξί απνδνρήο ηεο ή κε. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν/ε ελδηαθεξόκελνο/ε πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία πνπ ππέβαιε ην 

εξώηεκα. 

ύκθσλα κε ηελ παπ. 4 ηος άπθπος 7 ηος Ν.3086/2002 «Οι γνυμοδοηήζειρ δελ 

δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα ςπέπ οποιοςδήποηε ηπίηος, πξηλ από ηελ απνδνρή ηνπο με 

επιζημειυμαηική ππάξη από ηον Ππόεδπο ηηρ Βοςλήρ, ηον απμόδιο Υποςπγό, ή ηο Γιοικηηικό 

Σςμβούλιο Νομικού Πποζώπος Γημοζίος Γικαίος ή άλλο καηά νόμο απμόδιο όπγανο αςηού ή 

Ανεξάπηηηηρ Γιοικηηικήρ Απσήρ ή από ηον Γενικό Γπαμμαηέα Πεπιθέπειαρ. Μεηά ηελ απνδνρή 

ηνπο οι γνυμοδοηήζειρ αποηελούν ππάξειρ, πος είλαη ππνρξεσηηθέο για ηη Γιοίκηζη ή ηο 

Νομικό Ππόζυπο ή ηην Ανεξάπηηηη Γιοικηηική Απσή.». 
 

ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΜΔΛΧΝ ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ 
 

«Δεκόζηνη θαη δεκνηηθνί ππάιιεινη ή έμμιζθοι ςπάλληλοι δημοηικών νομικών πποζώπυν και 

ιδπςμάηυν και όζοι μ` αςηέρ ηιρ ιδιόηηηερ ςπηπέηηζαν ηην ηελεςηαία ηπιεηία ππο ηηρ εκλογήρ, 

δελ κπνξνύλ λα θιεξσζνύλ ή δηνξηζηνύλ κέιε εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ και αν ηςσόν 

κληπυθούν ή διοπιζηούν δεν μποπούν να λάβοςν μέπορ ζηη ζςγκπόηηζη ηυν επιηποπών.». 

(άπθπο 59 ηος Π.Γ.26/2012) 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3231_2004-ΕΠΑΝΟΔΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-ΣΤΗΝ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ-άρθρο-12.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΝΣΚ-342_2010-ΓΙΑ-ΕΠΑΝΟΔΟ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-ΣΕ-ΘΕΣΕΙΣ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΣΥΝΤΑΓΜΑ-2001.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Π.Δ.26_2012-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3086_2002-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΤΟΥ-ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΑΙ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ-ΚΑΙ-ΤΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΤΟΥ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Π.Δ.26_2012-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.pdf


 

 

ΑΝΑΚΛΗΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΧΝ ΑΓΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 
 

«Απαγνξεύεηαη ε ρνξήγεζε θάζε θαλνληθήο άδεηαο απνπζίαο ζε ηακηικούρ δημοζίοςρ 

ςπαλλήλοςρ, ζηπαηιυηικούρ γενικά και ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ ηυν οπγανιζμών ηοπικήρ 

αςηοδιοίκηζηρ ζηο διάζηημα πος μεζολαβεί από ηην πποκήπςξη ηυν εκλογών μέσπι και ηην 

ημέπα ηηρ τηθοθοπίαρ. Οη άδεηεο πνπ ηπρόλ ρνξεγήζεθαλ πξηλ από ηελ πξνθήξπμε ησλ 

εθινγώλ αλαθαινύληαη απηνδηθαίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε απόθαζεο, ηηρ 

απμόδιαρ απσήρ, και ηα ππόζυπα πος έσοςν αςηέρ ηιρ άδειερ είναι ςποσπευμένα να βπεθούν 

ζηιρ θέζειρ ηοςρ, συπίρ οποιαδήποηε ειδοποίηζη. 

Σε πεξίπησζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα ζε δημόζιοςρ πολιηικούρ 

ςπαλλήλοςρ και ζηπαηιυηικούρ γενικά, ύζηεπα από πποηγούμενη έγκπιζη ηος απμόδιος 

Υποςπγού ή εξοςζιοδοηημένος απ` αςηόν οπγάνος. Σε ηακηικούρ ςπαλλήλοςρ ηυν οπγανιζμών 

ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ η άδεια αςηή σοπηγείηαι ύζηεπα από έγκπιζη ηος απμόδιος ππορ ηούηο 

οπγάνος.». (άπθπο 106 ηος Π.Γ.26/2012) 
 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
 

ύκθσλα κε ηελ παπ. 1 ηνπ άπθπος 28 ηος Ν.2190/1994 θαηά ην δηάζηεκα από ηην 

πποκήπςξη βοςλεςηικών εκλογών έυρ ηην οπκυμοζία ηηρ Κςβέπνηζηρ πνπ πξνθύπηεη 

θαηά ηο άπθπο 37 ηος ςνηάγμαηορ, απαγοπεύεηαι η έκδοζη ππάξευν πος αθοπούν ηον 

διοπιζμό ή ππόζλητη και οποιαδήποηε μεηαβολή αναθεπόμενη ζηην ςπηπεζιακή 

καηάζηαζη κάθε καηηγοπίαρ πποζυπικού ηυν ςπηπεζιών και νομικών πποζώπυν ηος 

άπθπος 14 παπ. 1 ηος ίδιος νόμος, εθηόο από ηηο πξάμεηο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, 

δηαζεζηκόηεηαο θαη αξγίαο, θαζώο θαη ηηο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζε ζπκκόξθσζε πξνο 

δηθαζηηθή απόθαζε. Γιαδικαζίερ ζσεηικέρ με ηιρ μη επιηπεπόμενερ ςπηπεζιακέρ 

μεηαβολέρ, οι οποίερ είσαν ήδη κινηθεί καηά ηην πποκήπςξη ηυν εκλογών, διακόπηονηαι. 

Με ηην παπ. 4 ηος άπθπος 28 ηος Ν.2190/1994 επιηπέπονηαι ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ 

ζε όλυρ εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηδηαηηέξσο επείγνπζεο 

θαη ζνβαξέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Γηα θάζε κεηαβνιή απαηηείηαη πξνεγνύκελε ζύμθυνη 

γνώμη ηπιμελούρ επιηποπήρ πνπ απνηειείηαη από ηνλ αξραηόηεξν ύκβνπιν ηεο επηθξαηείαο 

θαη ηνπο δύν αξραηόηεξνπο παξέδξνπο ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ. Η επηηξνπή απηή ζπγθξνηείηαη 

κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο ηελ επνκέλε ηεο πξνθήξπμεο ησλ 

εθινγώλ. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη απνζηείιεη αίηημα για ηοςρ διοπιζμούρ ζηην Δκπαίδεςζη 

ζηελ αξκόδηα Επηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, κε ην νπνίν δεηά ηελ εμαίξεζε από 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λόκνπ, ώζηε λα εμαθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ Α..Ε.Π. γηα ηνλ κόληκν 

δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ εληαίσλ πηλάθσλ αλαπιεξσηώλ θαη 

κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Σο Τποςπγείο Παιδείαρ οθείλει και ππέπει να αποζηείλει αίηημα εξαίπεζηρ, ανάλογο 

με αςηό πος απέζηειλε και για ηιρ πποζλήτειρ εκπαιδεςηικών, έηζι ώζηε να ζςνεσιζηούν 

οι διαδικαζίερ από ηα Τπηπεζιακά ςμβούλια για ηιρ εκκπεμείρ ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ 

(απνζπάζεηο, ηνπνζεηήζεηο θιπ). 

Αλάινγε δηαδηθαζία είρε αθνινπζεζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ., γηα ηε δηελέξγεηα 

απνζπάζεσλ από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ θαη ηελ πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ, όπνπ θαη εθδόζεθε ε γνυμοδόηηζη 40/2015 ηηρ Δπιηποπήρ ηος 

ςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ. 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Π.Δ.26_2012-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.2190_1994-ΑΣΕΠ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΣΥΝΤΑΓΜΑ-2001.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.2190_1994-ΑΣΕΠ.pdf
https://www.minedu.gov.gr/news/41753-13-06-19-aitima-tou-ypourgeiou-pros-to-ste-gia-tous-15-000-diorismoys-stin-ekpaidefsi
http://takisroumpis.gr/?p=1632
http://takisroumpis.gr/?p=1632

