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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  20   Μαΐου  2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ.Πρωτ.: 38748
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Α. ΠΡΟΣ:  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                του Κράτους

1. Γραφείο Γ.Γ. Συντονιστών
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27             2. Δ/νσεις Διοίκησης
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: : Δ. Ζωγοπούλου
Τηλέφωνο :  213-1364375
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ:  Διαδικασία μετάταξης πρώην Σχολικών Φυλάκων από τα Νοσοκομεία της 

                Χώρας με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.4604/2019

ΣΧΕΤ.:  Αρ. Πρωτ.:24838/4-4-2019 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 69Θ5465187-ΖΗΓ)

      

  Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 87 του ν.4604/2019 (Α΄50), αναφορικά με τη διαδικασία 
μετάταξης σε θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων σε δήμους της Χώρας, προσωπικού της 
ειδικότητας αυτής, που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της Χώρας σε 
θέσεις ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 245 του ν.4610/2019 (Α΄70) το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
87 του ν.4604/2019 αντικαταστάθηκε ως εξής: «Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυψης 
των θέσεων στον φορέα προέλευσης, της ειδικότητας  στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, από υπηρετούντες 
είτε σε οργανικές είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάταξης, 
πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%)»
     Ακολούθως, με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου 245 του ν.4610/2019 (Α΄70) προβλέπεται ότι οι 
μετατάξεις των σχολικών φυλάκων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4604/2019 
προστίθενται, ως περίπτωση ζ΄,  στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4604/2019 και επομένως εξαιρούνται 
από την αναστολή λόγω εκλογών.       

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε άμεσα το παρόν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωρικής σας 
αρμοδιότητας.

 Επίσης, το Υπουργείο Υγείας, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται όπως 
ενημερώσει άμεσα τα Νοσοκομεία της Χώρας, ώστε να λάβουν άμεσα γνώση οι υπάλληλοι οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 του ν.4604/2019. 

      

                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                  Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Υπουργείο Υγείας
-ΚΕΔΕ
-ΠΟΕ ΟΤΑ
-ΠΟΠ-ΟΤΑ

Ελληνική  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφείο  Υπουργού
-Γραφείο  Γενικού Γραμματέα
-Γενική Δ/ντρια Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης

  - Δ/νση προσωπικού Τ.Α./Τμήμα προσωπικού 
    Ιδ.Δικαίου
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