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Πεπίληψη Δπωηήμαηορ: Δξσηάηαη αλ γηα ηελ ππάιιειν Κ.Μ., ε νπνία έρεη 

ηνπνζεηεζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζε ζέζε πξντζηακέλεο 

νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκόδηνπ 

Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη έρεη απνδερζεί κε ζρεηηθό αίηεκά ηεο ηε ζέζε, έρεη επέιζεη απηνδίθαηε 

παύζε ηεο απόζπαζήο ηεο ζηελ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο, θαίηνη κέρξη ηελ 
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εκεξνκελία δηαηύπσζεο ηνπ εξσηήκαηνο δελ έρεη αλαιάβεη ηα σο άλσ θαζήθνληα, 

θαη, ζηελ θαηαθαηηθή πεξίπησζε, λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξόλνο από ηνλ νπνίνλ 

επήιζε ε απηνδίθαηε παύζε.  

 

--------------------------------------- 

Γηα ην παξαπάλσ εξώηεκα, ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Δ΄) 

γλσκνδόηεζε, σο εμήο: 

  Ιζηοπικό 

1. Ζ Κ.Μ., ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηεγνξίαο ΠΔ θιάδνπ Μεραληθώλ 

(Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ), ππεξεηεί από 08.09.2008 κε απόζπαζε ζην πξώελ 

Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Πάηξαο ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο (εθεμήο ΔΔΓΓ). πγθεθξηκέλα: α) Με ηελ ππ’ αξηζκ. 

ΔΔΓΓ/Φ.5/7307/08-09-2008 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, 

απνζπάζηεθε ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Πάηξαο ηνπ ΔΔΓΓ, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, γηα ηξία (3) έηε, ζε ζέζε Βνεζνύ Δπηζεσξήηξηαο-

Διέγθηξηαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. β) Με ηελ ππ’ αξηζκ. ΔΔΓΓ/Φ.5/10222/26-09-

2011 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αλαλεώζεθε ε απόζπαζε ηεο ζην ΔΔΓΓ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ, γηα ηξία (3) έηε, ζε ζέζε Βνεζνύ Δπηζεσξήηξηαο-Διέγθηξηαο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. γ) Με ηελ ππ΄ αξηζκ. ΔΔΓΓ/Φ.5/14262/05-09-2014 

Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηαηάρζεθε ζε ζέζε 

Δπηζεσξήηξηαο-Διέγθηξηαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ζην Βαζκό Α΄ γηα ην ππόινηπν 

ηνπ ρξόλνπ ηεο απόζπαζήο ηεο. δ) Με ηελ ππ’ αξηζκ. ΔΔΓΓ/Φ.5/15483/29-09-

2014 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αλαλεώζεθε ε απόζπαζε ηεο ζην ΔΔΓΓ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ, γηα ηξία (3) έηε. ε) Με ηελ ππ’ αξηζκ. ΔΔΓΓ/Φ.5/10819/23-

08-2017 Κνηλή Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, 

αλαλεώζεθε ε απόζπαζε ηεο ζην ώκα Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ), θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, γηα ηξία (3) έηε. 

2. Ζ αλσηέξσ, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ ππεξεηνύζε κε απόζπαζε ζην πξώελ 

ΔΔΓΓ, ηνπνζεηήζεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 25376/03.03.2015 (ΑΓΑ: 7ΗΤΧΞΗ-ΘΦΤ) 
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απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία εθδόζεθε θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξηζκ. 

173/24-1/5.12.2014 πξαθηηθνύ-γλσκνδόηεζεο ηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ 

Τπαιιήισλ Π.Δ. Αραΐαο, πεξί «επηινγήο πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ Γήκνπ 

Παηξέσλ», ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 219585/31-12-2013 (ΑΓΑ: ΒΗ65ΧΞΗ-4ΝΖ) 

πξνθήξπμεο – πξόζθιεζεο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ 

πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζε ζέζε πξντζηακέλεο ηνπ 

ηκήκαηνο Αδεηώλ & Διέγρνπ Γόκεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Αθνινύζσο, κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 30854/12.03.2015 αίηεζή ηεο, όπσο πξνθύπηεη από ην ζηνηρείν (5) ηνπ 

ζθεπηηθνύ ηεο αξ. 38883/27-03-2015 απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε 

αλσηέξσ ππάιιεινο απνδέρζεθε ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηε ζέζε ηεο πξντζηακέλεο 

ηκήκαηνο Αδεηώλ θαη Διέγρνπ Γόκεζεο θαη δήηεζε ρξόλν κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

από ηε ζέζε ηνπ Δπηζεσξεηή Διεγθηή Γ.Γ. ζην πξ. .Δ.Δ.Γ.Γ. Πεξηθεξεηαθό 

Γξαθείν Πάηξαο όπνπ ππεξεηνύζε σο απνζπαζκέλε. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 38883/27-03-2015 (ΑΓΑ: ΧΑΔ3ΧΞΗ-ΤΚΝ) απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ, αλαηέζεθαλ θαζήθνληα αλαπιεξώηξηαο πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο 

Αδεηώλ θαη Διέγρνπ Γόκεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, ζε άιιε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

αλσηέξσ Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο από ηε ζέζε ηνπ Δπηζεσξεηή – Διεγθηή 

Γ.Γ. ζην ΔΔΓΓ Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Πάηξαο, όπνπ ππεξεηνύζε κε απόζπαζε, 

απνθαζίζηεθε δε ε ρνξήγεζε ζηνλ αλαπιεξσηή πξντζηάκελν ηνπ δηθαηνύκελνπ 

επηδόκαηνο ζέζεο κεηά ηελ πάξνδν δύν κελώλ από ηελ αλαπιήξσζε, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 100 παξ. 6 ηνπ λ. 3584/2007. 

3. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 11197/12.10.2016 (ΑΓΑ: Φ6ΤΠΧΞΗ-Γ2Λ) 

απόθαζε  ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε αλσηέξσ ππάιιεινο κεηαθηλήζεθε από ηε 

ζέζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο Αδεηώλ θαη Διέγρνπ Γόκεζεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ζηε ζέζε 

πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο Αξρείνπ & Γεσπιεξνθνξηθήο (GIS) ηεο ίδηαο 

Γηεύζπλζεο. Αθνινύζσο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 120938.10.2016 (ΑΓΑ: ΦΒ4ΧΞΗ-ΛΡ5) 

απόθαζε  ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, αλαηέζεθαλ θαζήθνληα αλαπιεξσηή 

πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο Αξρείνπ & Γεσπιεξνθνξηθήο (GIS) ηεο Γηεύζπλζεο 

Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, ζε άιιν ππάιιειν ηνπ 

Γήκνπ, κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο σο άλσ Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο από ηε ζέζε 
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ηνπ Δπηζεσξεηή – Διεγθηή Γ.Γ. ζην ΔΔΓΓ Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Πάηξαο όπνπ 

ππεξεηνύζε κε απόζπαζε, απνθαζίζηεθε δε ε ρνξήγεζε ζηνλ αλαπιεξσηή 

πξντζηάκελν ηνπ δηθαηνύκελνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο από ηελ έλαξμε ηεο 

αλαπιήξσζεο. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33494/10.03.2017 (νξζή 

επαλάιεςε) (ΑΓΑ: ΧΓΕΧΞΗ-7ΝΒ) απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, 

αλαηέζεθαλ θαζήθνληα αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο Αξρείνπ & 

Γεσπιεξνθνξηθήο (GIS) ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, ζε άιινλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, επίζεο κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ Πξντζηακέλεο από ηελ πξναλαθεξόκελε ζέζε όπνπ 

ππεξεηνύζε κε απόζπαζε θαη απνθαζίζηεθε, επίζεο, ε ρνξήγεζε ζηνλ 

αλαπιεξσηή πξντζηάκελν ηνπ δηθαηνύκελνπ επηδόκαηνο ζέζεο από ηελ έλαξμε 

ηεο αλαπιήξσζεο. 

4. Με ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο θαη ηελ παξάιιειε θαηάξγεζε 

ησλ ειεγθηηθώλ – επνπηηθώλ σκάησλ, ε αλσηέξσ απνζπάζηεθε  απηνδίθαηα 

ζηελ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηεο, θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. ΓΗΓΚ/Φ.19/νηθ.32209/19.9.2019 δηαπηζησηηθήο πξάμεο  ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (ΑΓΑ:ΦΥΓ465ΥΘΦ-ΔΓ). 

5. Με ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 16998/02.07.2020 (ΑΓΑ: 6ΜΑ946ΜΗ0Φ-ΘΔ1) απόθαζε  

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο, ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Πάηξαο ηεο Μνλάδαο Δπηζεσξήζεσλ 

θαη Διέγρσλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο θαη παξνπζηάζηεθε θαη αλέιαβε 

θαζήθνληα ζηε λέα ηεο ζέζε ζηηο 02/07/2020. 

6. Με ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 25117/01.09.2020 έγγξαθν  ηεο Γηεύζπλζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ θαη Οξγάλσζεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΑΓ, δεηήζεθε, θαη’ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4674/2020 (Α΄53), από ηε 

Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε γλσζηνπνίεζε ηπρόλ θσιύκαηνο 

γηα ηελ αλαλέσζε ηεο απόζπαζεο ηεο αλσηέξσ ππαιιήινπ. Με ην ππ’ αξηζκ. 

39129/03.09.2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, βεβαηώζεθε όηη ε αλσηέξσ δελ είλαη ε κνλαδηθή ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ 

ηεο ζην Γήκν Παηξέσλ, ρσξίο λα αλαθεξζεί ηπρόλ έηεξν θώιπκα αλαλέσζεο ηεο 

απόζπαζεο. Αθνινύζσο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 25744/07.09.2020 απόθαζε  ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο, αλαλεώζεθε γηα ηξία έηε ε απόζπαζε ηεο 
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αλσηέξσ ζε ζέζε επηζεσξήηξηαο – ειέγθηξηαο ζηε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο. 

7. Με ηελ από 13.05.2021 αίηεζε – αλαθνξά ηνπο πξνο ηελ εξσηώζα Τπεξεζία,   

επηζεσξεηέο – ειεγθηέο θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη (ζπλ. 10) ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Τπεξεζίαο (Π.Τ.) Πάηξαο ηεο Δ.Α.Γ. έζεζαλ ππόςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ 

απόζπαζε ηεο αλσηέξσ (Κ.Μ.) ζηελ ΔΑΓ, ππνζηεξίδνληαο όηη έρεη επέιζεη 

απηνδίθαηε παύζε ηεο απόζπαζήο ηεο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4674/2020, 

δεδνκέλνπ όηη έρεη επηιεγεί Πξντζηακέλε Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη έρεη 

απνδερζεί ηα ελ ιόγσ θαζήθνληα θαη δεηνύλ ε Τπεξεζία λα πξάμεη ηα δένληα. 

8. Ζ Τπεξεζία ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 

68 ηνπ λ.3528/2007, όπσο ηζρύεη, θαη ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

λ.4674/2020, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ε αλσηέξσ επηιέρζεθε θαη απνδέρζεθε ηελ 

ηνπνζέηεζή ηεο ζε ζέζε Πξντζηακέλεο Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έρεη 

θαηαξράο ηελ άπνςε όηη έρεη επέιζεη απηνδίθαηε παύζε ηεο απόζπαζεο ηεο 

αλσηέξσ ππαιιήινπ από 3.3.2015, εκεξνκελία πνπ ηνπνζεηήζεθε Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο ζην Γήκν Παηξέσλ. Χζηόζν, ε Τπεξεζία δηαηεξεί επηθπιάμεηο σο πξνο 

ηνύην, θαζόζνλ ε ελ ιόγσ ππάιιεινο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ε Τπεξεζία έρεη 

ζηελ θαηνρή ηεο, νπδέπνηε παξνπζηάζηεθε γηα λα αλαιάβεη θαζήθνληα. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Τπεξεζία έζεζε ην παξαπάλσ εξώηεκα. 

Νομοθεηικό πλαίζιο 

 9. Με ηα άξζξα 1-9 ηνπ λ. 3074/2002 «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Αλαβάζκηζε ηνπ Σψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο……..» (Α΄ 

296) ξπζκηδόηαλ, κεηαμύ άιισλ, ε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία  ηνπ ώκαηνο 

Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ κε ηελ 

παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ.4622/2019 θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπ κε ην άξζξν 82 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο».  

Δηδηθόηεξα, ζην άξζξν 3 ηνπ λόκνπ απηνύ, όπσο ίζρπε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ, 

νξίδνληαλ ηα εμήο: «1….   2α. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σ.Δ.Δ.Γ.Γ. ζπληζηψληαη 152 

ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 3.α. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

ησλ Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ γίλεηαη κε απφζπαζε, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο 

ή εηδηθήο δηάηαμεο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ, κε επηθχιαμε κφλν ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

επηβάιινπλ ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ζε ππεξεζίεο παξακεζφξησλ ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 

δηνξίζηεθαλ ή κεηαηάρζεθαλ, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

δεπηεξνβάζκησλ θαη πξσηνβάζκησλ Ο.Τ.Α. θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 

Γ` θαη δσδεθαεηή δεκφζηα ππεξεζία ή απνθνίησλ ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, κε ηεηξαεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, 

ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο. β. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Βνεζψλ 

Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ…….Οη απνζπάζεηο ησλ αλσηέξσ δηελεξγνχληαη κε 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο,..………4. Η απφζπαζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ θαη ησλ 

Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ζην Σ.Δ.Δ.Γ.Γ. δηαξθεί ηξία έηε, κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη, κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ Υπνπξγνχ, κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππεξεζία ηνπ 

ππαιιήινπ……….Αλάθιεζε ηεο απφζπαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα ζπνπδαίν 

ιφγν, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ απνζπαζκέλνπ θαη απνδνρή ηεο απφ ηνλ Υπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή γηα ιφγνπο 

αθαηαιιειφηεηαο ή αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Σ.Δ.Δ.Γ.Γ. ηνπ Δπηζεσξεηή Διεγθηή ή ηνπ 

Βνεζνχ Δπηζεσξεηή Διεγθηή.………...». 

10. ηα άξζξα 82, 96, 118 θαη 119 ηνπ λ.4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο,….» (Α΄ 133), όπσο ηζρύνπλ, 

νξίδνληαη ηα εμήο: 

 Άξζξν 82: « Σχζηαζε ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο -Σθνπφο θαη Αξκνδηφηεηεο 1. 

Σπληζηάηαη Αλεμάξηεηε Αξρή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ επσλπκία 

«Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο, (Δ.Α.Γ.)», ζην εμήο ε «Αξρή», κε ζθνπφ: α) …..θαη 

β)…… 2..…..3…... 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηαξγνχληαη 

νη παξαθάησ θνξείο, ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ, δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, ζηελ ηδξπφκελε Αξρή, ε νπνία θαζίζηαηαη θαζνιηθφο ηνπο δηάδνρνο: (α) 

Η Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (ΓΔ.Γ.ΚΑΓ.) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πνπ πξνΐζηαηαη απηήο, 

(β) Τν Σψκα Διεγθηψλ - Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Σ.Δ.Δ.Γ.Γ.), πνπ 

ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ηνπ 
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Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ε ζέζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα πνπ πξνΐζηαηαη απηνχ, 

(γ) Τν Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Δ.Γ.Γ.) θαη ε ζέζε 

ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή πνπ πξνΐζηαηαη απηνχ, (δ) Τν Σψκα Δπηζεσξεηψλ 

Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Πξφλνηαο (Σ.Δ.Υ.Υ.Π.), πνπ ππάγεηαη ζην Υπνπξγείν 

Υγείαο, θαη ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή πνπ πξνΐζηαηαη απηνχ, (ε) ην Σψκα 

Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ.Δ.Γ.Δ.) πνπ ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ην 

Δπνπηηθφ Σπκβνχιην δηνίθεζεο απηνχ, (ζη) ην Σψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ 

Μεηαθνξψλ (Σ.Δ.Δ.ΜΔ.), πνπ ππάγεηαη ζην Υπνπξγείν Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

θαη ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή πνπ πξνΐζηαηαη απηνχ». 

Άξζξν 96: «1……7. Η Αξρή ζηειερψλεηαη απφ κφληκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

θαη ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ,……. 8. Οη 

νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, 

θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά κε απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην δεκφζην 

ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη ζην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο Αξρήο, θαη` εμαίξεζε θάζε 

άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

απφθαζε ή ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ ηνπ θνξέα 

πξνέιεπζεο θαζψο θαη ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ,………. Η ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο απφζπαζεο νξίδεηαη ζηα ηξία (3) έηε κε δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο αλαλέσζεο 

κέρξη ηέζζεξηο (4) θνξέο………….19. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, είλαη δπλαηφλ λα δηαθνπεί ε 

απφζπαζε Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηεί ζηελ Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζηελ 

πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ ή κεηαβνιή ησλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ νη 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο….……..». 

Άξζξν 118: «1….2. (α) Τν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί, κε 

απφζπαζε, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζην Γξαθείν ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ., 

ζην Σ.Δ.Δ.Γ.Γ., ζην Σ.Δ.Γ.Δ., ζην Σ.Δ.Δ.ΜΔ., ζην Σ.Δ.Υ.Υ.Π. θαη ζηε ΓΔ.Γ.ΚΑΓ. 

απνζπάηαη απηνδίθαηα ζηελ Αξρή πνπ ηδξχεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν γηα ην 

ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ηεο απφζπαζήο ηνπ………..(γ)……... Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

απνζπάζεσλ απηψλ εθαξκφδεηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

javascript:open_article_links(302,'51')
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άξζξνπ 96. 3……4….5….6…..7. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ιήγνπλ 

φιεο νη ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο επζχλεο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ ηφζν ζε 

ππεξεζίεο θαη κνλάδεο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ φζν θαη ζε δηνηθεηηθέο - 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο……...8.Μέρξη ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ Πξντζηακέλσλ 

ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Μνλάδαο Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ, θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, 

ζηηο ζέζεηο απηέο ηνπνζεηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή, Δπηζεσξεηέο- Διεγθηέο 

εθ ησλ απηνδηθαίσο απνζπψκελσλ ζηελ Αξρή. 9…….». 

 Άξζξν 119: «Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη παξαθάησ 

δηαηάμεηο: 1……18. Τα άξζξα 1 έσο 9 ηνπ λ. 3074/2002, «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ Σψκαηνο Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Σπληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θη Διέγρνπ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο (Α` 296). 19……….». 

11. ηα άξζξα 73 θαη 89 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 

Τπαιιήισλ (λ.3584/2007), όπσο ίζρπαλ κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο, κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4440/2016 (Α΄224), από ηελ εκεξνκελία 

εθαξκνγήο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο ζηηο 15.9.2017, νξίδνληαλ ηα 

εμήο:  

 Άξζξν 73: «1…..5. Δπίζεο επηηξέπεηαη Απφζπαζε ππαιιήισλ Ο.Τ.Α. ζε 

ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη Ο.Τ.Α. β` 

βαζκνχ, θαη αληίζηξνθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ θαη επεηγνπζψλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ……….. Η δηάξθεηα απνζπάζεσο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε ζπλνιηθά. Με αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ε Απφζπαζε 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα έλα (1) αθφκε έηνο. 6. Η Απφζπαζε παχεη απηνδηθαίσο 

φηαλ εμαληιεζεί ην ρξνληθφ φξην ηεο Απφζπαζεο. Ο ππάιιεινο κε ηε ιήμε ηεο 

Απφζπαζεο επαλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηε ζέζε ηνπ, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 7. 

Απαγνξεχεηαη ε Απφζπαζε ππαιιήινπ πνπ έρεη επηιεγεί σο πξντζηάκελνο 

νξγαληθήο κνλάδαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν απνζπαζκέλνο ππάιιεινο επηιεγεί σο 

πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο, επέξρεηαη απηνδίθαηε παχζε ηεο Απφζπαζεο 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ σο πξντζηακέλνπ. 8. Η Απφζπαζε κπνξεί λα αλαθιεζεί 

javascript:open_article_range_links(318197,'1','9')
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νπνηεδήπνηε, πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα 

ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηελ ππεξεζία. 9…….. 14. Απαγνξεχεηαη ε Απφζπαζε 

ππαιιήινπ: α) εάλ πξφθεηηαη πεξί ηνπ κνλαδηθνχ ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί ζηνλ 

νηθείν θιάδν, β) πξηλ παξέιζεη δηεηία απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη γηα  νξηζκέλν  ρξνληθφ  δηάζηεκα ζηνλ Ο.Τ.Α. φπνπ  

δηνξίζζεθε. 15. Δηδηθέο δηαηάμεηο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ». 

 Άξζξν 89: «1….6. α) Γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ ή 

αληίζηνηρνπ ή ελδηάκεζνπ επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο θαη ηκεκάησλ εθδίδεηαη 

πξνθήξπμε απφ ηνλ νηθείν ΟΤΑ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 87 

θαη 88…………… γ) Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ φινη νη ππάιιεινη πνπ 

αλήθνπλ νξγαληθά ζηνλ ΟΤΑ πνπ πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα πέληε (5) 

ζέζεηο θαη` αλψηαην φξην…………7. Όζνη επηιέγνληαη απφ ην Δηδηθφ Υπεξεζηαθφ 

Σπκβνχιην, ηα Σ.Δ.Π. θαη ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα ηνπνζεηνχληαη Πξντζηάκελνη 

ζε αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθέο κνλάδεο γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ κε απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο επηινγήο ηνπο……………8. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

νξγάλνπ, ν Πξντζηάκελνο παχεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, 

αλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: ……………..Ο Πξντζηάκελνο κπνξεί, 

επίζεο, λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ κε αίηεζή ηνπ, χζηεξα απφ απφθαζε 

ηνπ Δηδηθνχ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Σ.Δ.Π. ή ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ, 

ην νπνίν ζπλεθηηκά ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 9……». 

12. ηα άξζξα 1, 3 θαη 19 ηνπ λ.4440/2016 «Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε,………» (Α΄ 224), όπσο ηζρύνπλ, 

νξίδνληαη ηα εμήο: 

 Άξζξν 1: «Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ είλαη ε θαζηέξσζε Δληαίνπ 

Σπζηήκαηνο Κηλεηηθφηεηαο (ΔΣΚ) γηα ηνπο πνιηηηθνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, 

κφληκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, απφ κία 

δεκφζηα ππεξεζία ζε άιιε κε κεηάηαμε ή απφζπαζε……….». 

 Άξζξν 3: «1. Σην ΔΣΚ ππάγνληαη νη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, κφληκνη θαη 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ ππεξεηνχλ ζε 
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ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, 

ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) α` θαη β` βαζκνχ θαη …………». 

Άξζξν 19: « 1. Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε γηα ηε δηελέξγεηα απφζπαζεο ή 

κεηάηαμεο πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη ην ΔΣΚ θαηαξγείηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18, κε εμαίξεζε ηηο εμήο 

εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο απνζπάζεηο: α)……..β)………γ) ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, δ) ζηα Διεγθηηθά ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, γηα 

ζέζεηο επηζεσξεηψλ - ειεγθηψλ, ε)….. ε) ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (άξζξν 9 ηνπ Ν. 4320/2015, Α` 29), 

ζ)……………2……...3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18, θαηαξγνχληαη απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ Δληαίνπ Σπζηήκαηνο Κηλεηηθφηεηαο, ζηηο 

15.9.2017,………, ηα άξζξα 73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 3584/2007, 

Α`143),…………». 

13. ην άξζξν 44 ηνπ λ.4674/2020 (Α΄ 53/11.3.2020) νξίδνληαη ηα εμήο: « 5. Η 

παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3528/2007, φπσο ηζρχεη, εθαξκφδεηαη θαη 

ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ α` βαζκνχ. 6. Απαγνξεχεηαη ε απφζπαζε ηαθηηθνχ 

ππαιιήινπ ΟΤΑ α` βαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4440/2016, φπσο ηζρχεη, εθφζνλ:      

α. είλαη κνλαδηθφο ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηνλ νηθείν θιάδν / εηδηθφηεηα, β. δελ 

έρεη παξέιζεη δηεηία απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, γ. ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ΟΤΑ φπνπ δηνξίζηεθε θαη δ. έρεη επηιεγεί 

Πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν απνζπαζκέλνο 

ππάιιεινο επηιεγεί σο Πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο, επέξρεηαη απηνδίθαηε 

παχζε ηεο απφζπαζεο απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ σο Πξντζηάκελνπ». 

14. ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ.3528/2007), 

όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.4440/2016, 

νξίδνληαη ηα εμήο: «9. Απαγνξεχεηαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ πνπ έρεη επηιεγεί 

σο πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη γίλεη δεθηή 

αίηεζε απαιιαγήο ηνπ απφ ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα. Αλ ν απνζπαζκέλνο 

ππάιιεινο επηιεγεί σο πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο, παχεη απηνδηθαίσο ε 

απφζπαζε απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ σο πξντζηακέλνπ». 

 

javascript:open_article_links(642057,'9')
javascript:open_links('685031,642057')
javascript:open_links('685031,423610')
javascript:open_article_links(685031,'19')
javascript:open_links('764409,685031')


11 

 

  Δπμηνεία και εθαπμογή ηων Γιαηάξεων 

  Από ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, εξκελεπόκελεο απηνηειώο, αιιά θαη ζε 

ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο, ελόςεη θαη όινπ ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ εληόο ηνπ νπνίνπ 

εληάζζνληαη, ηνπ ζθνπνύ πνπ εμππεξεηνύλ θαη ηελ ππαγσγή ζ’ απηέο ησλ 

πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ηέζεθαλ ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σκήκαηνο από ηελ 

εξσηώζα Τπεξεζία, ζπλάγνληαη, νκνθώλσο, ηα αθόινπζα: 

15. Με ην άξζξν 73 ηνπ λ.3584/2007 (Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ), όπσο ίζρπε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ, κε ηελ παξάγξαθν 

3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4440/2016, από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ζηηο 

15.09.2017 ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο, ξπζκηδόηαλ ην ζέκα ηεο 

απόζπαζεο ησλ ππαιιήισλ ΟΣΑ, κεηαμύ ησλ άιισλ, ζε ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, 

λ.π.δ.δ. θαη ΟΣΑ β΄ βαζκνύ θαη αληίζηξνθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ θαη 

επεηγνπζώλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα, κε θνηλή απόθαζε 

ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, ύζηεξα από γλώκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθώλ 

ζπκβνπιίσλ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξνύζε λα ππεξβεί ηα δύν έηε, ελώ κε 

αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ κπνξνύζε λα παξαηαζεί γηα έλα αθόκε έηνο. Ζ απόζπαζε 

έπαπε απηνδηθαίσο κε ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ηεο θαη ν ππάιιεινο 

επαλεξρόηαλ ππνρξεσηηθά ζηε ζέζε ηνπ. Πεξαηηέξσ, απαγνξεπόηαλ ε απόζπαζε 

ππαιιήινπ, κεηαμύ ησλ άιισλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είρε επηιεγεί σο 

πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ απνζπαζκέλνο 

ππάιιεινο επηιεγόηαλ σο πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο επεξρόηαλ 

απηνδίθαηε παύζε ηεο απόζπαζήο ηνπ από ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ σο 

πξντζηακέλνπ. Δηδηθέο δηαηάμεηο δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ. 

16. Με ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 1-9 ηνπ λ.3074/2002, όπσο ίζρπαλ κέρξη ηελ 

θαηάξγεζή ηνπο κε ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ.4622/2019, 

αλαβαζκίζηεθε, κεηαμύ ησλ άιισλ, ην ώκα Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο. Δηδηθόηεξα, κε ην άξζξν 3 ηνπ λόκνπ απηνύ ζπζηήζεθαλ 152 ζέζεηο 

Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ νξίζηεθε 

όηη ζα γίλεηαη κε απόζπαζε, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο πνπ 

θάζε θνξά ηζρύνπλ, κε επηθύιαμε κόλν ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ 

ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε 

ππεξεζίεο παξακεζόξησλ ή λεζησηηθώλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ή 
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κεηαηάρζεθαλ, κόληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ. θαη δεπηεξνβάζκησλ 

θαη πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ΄ θαη δσδεθαεηή 

δεκόζηα ππεξεζία ή απνθνίησλ ηεο ΔΓΓΑ, κε ηεηξαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο. Οη ελ ιόγσ απνζπάζεηο 

δηελεξγνύλην κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, ύζηεξα από δεκόζηα πξόζθιεζε γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, 

δηαξθνύζε ηξία έηε θαη κπνξνύζε λα παξαηαζεί, κε απόθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνύ, 

κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο γηα ίζν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ. Αλάθιεζε ηεο απόζπαζεο κπνξνύζε λα γίλεη κόλν γηα 

ζπνπδαίν ιόγν, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ απνζπαζκέλνπ θαη απνδνρή ηεο από ηνλ 

σο άλσ Τπνπξγό ή γηα ιόγνπο αθαηαιιειόηεηαο ή αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΔΔΓΓ. Χο εθ 

ηνύηνπ, ελόςεη ησλ εηδηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.3074/2002, δελ ίζρπαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3584/2007, πνπ πξνέβιεπαλ απηνδίθαηε παύζε ηεο 

απόζπαζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε πεξίπησζε πνπ ν απνζπαζκέλνο ππάιιεινο 

επηιεγόηαλ σο πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο ηεο ππεξεζίαο από ηελ νπνία 

πξνεξρόηαλ, αιιά απαηηείην ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ παύζε ηεο απόζπαζεο 

λα ηεξεζνύλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3074/2002, δειαδή είηε κε ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηεο απόζπαζεο, εθόζνλ απηή δελ αλαλεσζεί, είηε κε ηε ζπλδξνκή ησλ 

ιόγσλ πνπ ξεηά πξνβιέπνληαη ζε απηέο γηα ηελ πξόσξε παύζε ηεο 

(αθαηαιιειόηεηα ή αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ θαζεθόλησλ κεηά από εηζήγεζε 

ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΔΔΓΓ, αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ γηα ζπνπδαίν ιόγν θαη 

απνδνρή ηεο από ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο) {πξ.βι. Γ.Δθ.Αζ. 2141/2020 ζθ.5,1752/2009 ζθ.3}. Μόλε 

εμαίξεζε πνπ ξεηά επεθύιαμε ν λνκνζέηεο ήηαλ νη δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ 

ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε 

ππεξεζίεο παξακεζόξησλ ή λεζησηηθώλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ή 

κεηαηάρζεθαλ. 

17. Με ηνλ λ. 4440/2016 ζεζπίζηεθε εληαίν ζύζηεκα θηλεηηθόηεηαο γηα ηνπο 

πνιηηηθνύο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο, κόληκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, από κία δεκόζηα ππεξεζία ζε άιιε κε κεηάηαμε ή 

απόζπαζε, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη θαη νη ππάιιεινη ησλ 
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Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) α` θαη β` βαζκνύ. Πεξαηηέξσ, κε ην 

άξζξν 19 ηνπ λόκνπ απηνύ θαηαξγήζεθε θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ 

αληέθεηην ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ, κε εμαίξεζε, κεηαμύ άιισλ, ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ 

γηα ηηο απνζπάζεηο ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ζηα 

Διεγθηηθά ζώκαηα ηεο Γηνίθεζεο, γηα ζέζεηο επηζεσξεηώλ – ειεγθηώλ θαη ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (παξ.1), ελώ ξεηά 

θαηαξγήζεθε, κεηαμύ άιισλ, από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο, ζηηο 15.09.2017, 

ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο, ην άξζξν 73 ηνπ Κώδηθα Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, πνπ ξύζκηδε ην δήηεκα ηεο απόζπαζεο απηώλ (παξ.3). 

18. Με ηνλ λ.4622/2019 ζπζηάζεθε ε Αλεμάξηεηε Αξρή κε ηελ επσλπκία Δζληθή 

Αξρή Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ), από ηελ έλαξμε δε ηζρύνο ηνπ λόκνπ (07.08.2019) 

θαηαξγήζεθαλ νη σο άλσ έμη ειεγθηηθνί θνξείο (βι. παξ. 10), ην ζύλνιν δε ησλ 

αξκνδηνηήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζηελ 

ηδξπόκελε Αξρή, ε νπνία θαηέζηε θαζνιηθόο ηνπο δηάδνρνο. Οη νξγαληθέο ζέζεηο 

ησλ Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ απηήο θαιύπηνληαη απνθιεηζηηθά κε απνζπάζεηο 

πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζην δεκόζην ηνκέα, όπσο απηόο νξηνζεηείηαη ζην 

άξζξν 51 ηνπ λ.1892/1990, όπσο ηζρύεη, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη ύζηεξα 

από πξνθήξπμε ηεο Αξρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη απόθαζε ή ζύκθσλε γλώκε ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο θαη ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο απηνύ. Ζ δηάξθεηα ηεο απόζπαζεο νξίδεηαη ζε ηξία έηε, κε δπλαηόηεηα 

ηζόρξνλεο αλαλέσζεο κέρξη ηέζζεξηο θνξέο, ελώ δηαθόπηεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή, ύζηεξα από γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο, γηα ζνβαξό ιόγν αλαγόκελν ζηελ πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθώλ 

ηνπ θαζεθόλησλ ή κεηαβνιή ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ή κεηά από αίηεζε ηνπ 

ππαιιήινπ, αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

19. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4674/2020, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

απνδπλακώλνληαη νη ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνύ από ζηειερηαθό δπλακηθό 

(βι. Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ λόκνπ) νξίζηεθε όηη γηα ηηο απνζπάζεηο πνπ 

δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4440/2016, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη νη απνζπάζεηο ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ζηα Διεγθηηθά ζώκαηα ηεο Γηνίθεζεο, γηα ζέζεηο 

επηζεσξεηώλ – ειεγθηώλ θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο, απαγνξεύεηαη ε απόζπαζε ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ΟΣΑ α΄ βαζκνύ, 
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εθόζνλ, κεηαμύ ησλ άιισλ, έρεη επηιεγεί Πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο. Χο 

εθ ηνύηνπ, κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ.4674/2020 (11.03.2020) ε ελ ιόγσ απαγόξεπζε 

ηζρύεη θαη γηα ηηο απνζπάζεηο ησλ Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ πνπ γίλνληαη κε βάζε 

ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πιένλ 4622/2019, θαζόζνλ ε δηάηαμε ηνπ 

λ.4674/2020 ξεηά αλαθέξεηαη ζηηο ελ ιόγσ απνζπάζεηο. Απηνδίθαηε παύζε ηεο 

απόζπαζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο αλσηέξσ 

δηάηαμεο, ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 

ππαιιήινπ σο Πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο ιακβάλεη ρώξα κεηά ηελ ηζρύ 

ηνπ λ.4674/2020. 

20. Καηά πάγηα αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, ε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, από 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο έσο ηελ αθύξσζή ηεο κε δηθαζηηθή απόθαζε ή κε 

δηνηθεηηθή πξάμε (π.ρ. ύζηεξα από άζθεζε θαηαζηαιηηθνύ ηεξαξρηθνύ ειέγρνπ) ή 

ηελ αλάθιεζε ή θαηάξγεζή ηεο, θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν, παξάγεη όια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, θαη έλαληη ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ (ηΔ 3192/2015, 

264/2005, 2519/1982), αλεμάξηεηα από ην αλ ηπρόλ  έρεη λνκηθή πιεκκέιεηα. 

Δπίζεο, θαηά γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, ε νπνία εθαξκόδεηαη εθόζνλ ν 

λόκνο δελ νξίδεη ην αληίζεην, ε Γηνίθεζε έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαθαιεί ηηο 

παξάλνκεο πξάμεηο ηεο, εθόζνλ πξάηηεη απηό εληόο επιόγνπ ρξόλνπ από ηελ 

έθδνζε ηεο αλαθαινύκελεο πξάμεο θαη ππό ηνλ όξν ηεο αηηηνιόγεζεο ηεο 

ελεξγείαο ηεο απηήο, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία, ε 

ύπαξμε ή ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ηζρύνλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινύκελεο λνκνζεηηθό θαζεζηώο, ζεκειηώλεη 

ηε δηαπηζηνύκελε παξαλνκία θαη θαη’ αθνινπζία ηε ζπλδξνκή λνκίκνπ ιόγνπ 

αλάθιεζεο (ηΔ Οι. 2176/2004, ηΔ 698/2015, 2923/2013, 2106/2012, 

2681/2011 θ.α.). Δμάιινπ, ε αλάθιεζε από ηε Γηνίθεζε ησλ παξάλνκσλ 

δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ζπλάδεη πξνο ηελ αξρή ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, ελώ ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο απαηηεί 

ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρύνο ηεο επκελνύο γηα ηνλ θαιόπηζην δηνηθνύκελν πξάμε. 

ύλζεζε ησλ αξρώλ απηώλ ζπληζηνύλ νη γεληθέο αξρέο πεξί αλάθιεζεο ησλ 

δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη επκελείο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

αλαθαινύληαη, εάλ είλαη παξάλνκεο, κέζα ζε εύινγν ρξόλν από ηελ έθδνζή ηνπο 

(ηΔ Οινκ 2403/1997, 435/2016, 3150/2014, 227/2006, 3557/2007 θ.α.), εθηόο 

εάλ ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ε έθδνζε ηεο παξάλνκεο 
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πξάμεο πξνθιήζεθε από δόιηα ελέξγεηα ηνπ δηνηθνύκελνπ (ηΔ 2942/2012, 

2132/2008, 3047/2002, 3159/1998, 1091/1998, 2429/1992, 869/1994, 6428/1995 

θ.α.), γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ζηελ αλαθιεηηθή πξάμε εηδηθά αηηηνινγεκέλε θξίζε 

ηεο δηνίθεζεο (ηΔ 612/2012, 3423/2008), ή ε αλάθιεζε γίλεηαη γηα ιόγνπο 

ζπκκόξθσζεο πξνο ην πεξηερόκελν δηθαζηηθήο απόθαζεο (ηΔ 759/1987, 

2453/1984). Ο εύινγνο ρξόλνο εληόο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ελεξγεζεί ε 

αλάθιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη θαη’ αξρήλ ν γεληθώο νξηδόκελνο 

κε ην άξζξν κόλν ηνπ α.λ. 261/1968 (ΦΔΚ Α΄ 12), ζύκθσλα κε ηνλ νπνίνλ δελ 

κπνξεί λα είλαη βξαρύηεξνο ηεο πεληαεηίαο, εθηόο αλ εηδηθή δηάηαμε λόκνπ 

πξνβιέπεη κηθξόηεξν ρξόλν εληόο ηνπ νπνίνπ θαη κόλν επηηξέπεηαη ε αλάθιεζε 

παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. (ηΔ 435/2016, 698/2015, 3150/2014, 

3492/2000 θ.α. Δ. πειησηόπνπινπ Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, αξ. 179, Π. 

Γ. Γαγηόγινπ Γεληθό Γηνηθεηηθό Γίθαην αξ.685 επ). Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, ν λόκνο 

απηόο δελ νξίδεη πόηε ζπληξέρεη, αιιά πόηε δελ ζπληξέρεη ν εύινγνο ρξόλνο, 

ζεζπίδεη δειαδή ην ειάρηζην ηεο δηάξθεηάο ηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε δηαθύκαλζε 

ηειηθά ηεο δηάξθεηαο απηνύ εμαξηάηαη από ηελ εθηίκεζε ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ 

ηεο θάζε πεξίπησζεο. πλεπώο δελ απνθιείεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ εύινγνπ 

ρξόλνπ θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηεο πεληαεηίαο (ηΔ 4027/2004, 

1283/1993, 3550/1988). Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εύινγνπ ρξόλνπ, επηηξέπεηαη ε 

αλάθιεζε ησλ δπζκελώλ παξάλνκσλ αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, πξνο 

όθεινο ηνπ δηνηθνύκελνπ, νπνηεδήπνηε, ρσξίο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο (ηΔ 

4090/1987). Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ επέξρνληαη από ηελ αλάθιεζε 

γίλεηαη δεθηό όηη ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, θαηά 

θαλόλα, εμαθαλίδεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο αλαδξνκηθώο αλαηξέρνπζα ζην ρξόλν ηεο 

έθδνζήο ηνπο θαη απνθαζηζηά ηελ, πξν ηεο έθδνζεο ησλ αλαθαινύκελσλ 

πξάμεσλ, λνκηθή θαηάζηαζε (ηΔ 15/1978, 3667/1993 θ.α., Δγρεηξίδην 

Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Δπ. πειησηόπνπινπ παξ.181). Αληηζέησο, ππνρξέσζε 

πξνο αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ έρεη ε Γηνίθεζε κόλνλ: α) 

όηαλ ηνύην επηβάιιεηαη από ξεηή δηάηαμε λόκνπ (Οι. ηΔ 2282/1992, ηΔ 

2274/2003, 1041/2004 θ.α.), β) όηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπκκόξθσζε ηεο 

δηνίθεζεο ζε αθπξσηηθή δηθαζηηθή απόθαζε, γ) όηαλ ν λόκνο βάζεη ηνπ νπνίνπ 

εθδόζεθαλ θεξύρζεθε αλαδξνκηθά αληηζπληαγκαηηθόο κε απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δηδηθνύ Γηθαζηεξίνπ, νπόηε ε δηνίθεζε θαηά ξεηή πξόβιεςε ζην άξζξν 51 παξ. 
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6 ηνπ λ. 345/1976 ππνρξενύηαη λα αλαθαιέζεη ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

εθδόζεθαλ κε βάζε ηελ αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε ζην θξίζηκν δηάζηεκα ηεο 

αλαδξνκήο (Ν..Κ. 335/2013, 489/2007, 604/2008, Π. Γ. Γαγηόγινπ Γεληθό 

Γηνηθεηηθό Γίθαην αξ.685 επ.) θαη δ) όηαλ κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο ή κε ακεηάθιεηε απόθαζε δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ αθπξώζεθε 

αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε γηα ην ιόγν όηη ζηεξίρζεθε ζε δηάηαμε λόκνπ αληίζεηε 

πξνο ην ύληαγκα θαη ππνβιεζεί αίηεζε ζε εύινγν ρξόλν γηα αλάθιεζε αηνκηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ έρεη ην ίδην πεξηερόκελν κε ηελ αθπξσζείζα από ην 

πξόζσπν πνπ έρεη έλλνκν πξνο ηνύην ζπκθέξνλ (ηΔ 3944/1995, 370/1997, 

2176/2004, 2736/2005 θ.α.).  

21. Δλόςεη ησλ όζσλ έγηλαλ εξκελεπηηθώο δεθηά, θαηά ηελ νκόθσλε γλώκε ηνπ 

Σκήκαηνο, ε επηινγή ηεο Κ.Μ. θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο σο Πξντζηακέλεο νξγαληθήο 

κνλάδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 3.3.2015, θαζώο θαη ε απνδνρή απηήο, δελ 

επέθεξε ηελ απηνδίθαηε παύζε ηεο απόζπαζή ηεο ζην ηόηε .Δ.Δ.Γ.Γ., θαζόζνλ 

ζηελ πεξίπησζε απηή είραλ εθαξκνγή νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.3074/2002 θαη όρη εθείλεο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Κώδηθα Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 

Τπαιιήισλ πνπ πξνέβιεπαλ απηνδίθαηε παύζε ηεο απόζπαζεο ηνπ ππαιιήινπ 

ζε πεξίπησζε πνπ ν απνζπαζκέλνο ππάιιεινο επηιεγόηαλ σο πξντζηάκελνο 

νξγαληθήο κνλάδαο ηεο ππεξεζίαο από ηελ νπνία πξνεξρόηαλ. Πεξαηηέξσ, κεηά 

ηελ ηζρύ ηνπ λ.4674/2020 (11.3.2020) θαη ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη, ζύκθσλα κε 

ην δηδόκελν ηζηνξηθό, ε αλσηέξσ εμαθνινπζεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλε σο 

Πξντζηακέλε νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη δελ έρεη λνκίκσο 

απαιιαγεί από ηα ελ ιόγσ θαζήθνληα, απαγνξεπόηαλ, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4674/2020, ε αλαλέσζε ηεο απόζπαζήο 

ηεο. Χζηόζν ε Τπεξεζία ζηηο 07.09.2020 πξνέβε ζηελ αλαλέσζε απηήο, 

δεδνκέλνπ όηη ην ελ ιόγσ θώιπκα δελ ηεο γλσζηνπνηήζεθε νύηε από ηελ 

αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, νύηε από ηελ ίδηα ηελ ππάιιειν. Χο εθ ηνύηνπ ε 

Τπεξεζία δύλαηαη, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ πεξί 

αλάθιεζεο ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, λα αλαθαιέζεη ηελ αλαλέσζε 

ηεο απόζπαζεο ηεο Κ.Μ. από ηελ έθδνζή ηεο, δεδνκέλνπ όηη ε πξάμε ηεο απηή 

εθδόζεθε θαηά παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο. Δμάιινπ, ην γεγνλόο όηη ε 

αλσηέξσ δελ έρεη αλαιάβεη πξάγκαηη θαζήθνληα Πξντζηακέλεο ζηελ νξγαληθή 

κνλάδα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί αιιά έρεη νξηζηεί 



17 

 

αλαπιεξσηήο απηήο «κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο από ηε ζέζε ηνπ Δπηζεσξεηή-

Διεγθηή ζηελ νπνία έρεη απνζπαζηεί», δελ αλαηξεί ηελ αλσηέξσ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε, θαζόζνλ ε αλσηέξσ δελ έρεη απαιιαγεί λνκίκσο από ηα θαζήθνληά 

ηεο σο Πξντζηακέλεο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ππνβνιή αίηεζεο 

απαιιαγήο από ηα ελ ιόγσ θαζήθνληα θαη απνδνρή απηήο από ην ππεξεζηαθό  

ζπκβνύιην κεηά από εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ). 

  Απάνηηζη 

 20. Δλόςεη όισλ ησλ πξνεθηεζέλησλ, ζην εξώηεκα πνπ ππνβιήζεθε, ην Ννκηθό 

πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Δ΄ ) γλσκνδνηεί, νκνθώλσο, όηη ε Τπεξεζία 

δύλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ ππ’  αξηζκ. 25744/07.09.2020 πξάμε αλαλέσζεο ηεο 

απόζπαζεο ηεο Κ.Μ. από ηελ έθδνζή ηεο. 

 

     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

          

  Αθήνα,  01- 07-2021 
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