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ΘΕΜΑ: Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του 
ν.4873/2021. 
Σχετ.: To υπ΄αριθμ. πρωτ. 1102/28.2.2022 έγγραφο του ΕΟΑΝ  

 
Κατ’ εφαρμογή του αρ.31 του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των 

Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 248) και κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας της Συνεδρίασης της 1ης Μαρτίου 2022, αναφορικά με το αίτημα 
του φορέα Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση προς κάλυψη προσωρινών 
αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4819/2021(Α΄129), εγκρίθηκαν οι αιτούμενες θέσεις, κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων του αρ.31 του ν.4873/2021,όπως φαίνονται στον κάτωθι πίνακα:  

 
 

ΕΙΔΟΣ   Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 (ΕΟΑΝ) 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  
  
 
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο 

https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.  
 
Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να 

δει τις διαθέσιμες θέσεις του έκτακτου κύκλου Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 (ΕΟΑΝ) και να υποβάλει αίτηση για την 
θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για  απόσπαση.  

 
Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που 

προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΕΟΑΝ).  
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Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή 
περισσοτέρων θέσεων για προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης 
ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή 
τηρείται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να 
προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για έως 10 θέσεις.  

 
Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής 

της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από 
τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην 
υποβολή τροποποιητικής αίτησης.  

 
Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης 
(http://www.apografi.gov.gr/manuals.html). 

 
1. Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης, εντός οκτώ (8) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων, ήτοι από 24/3/2022 έως 
και 30.3.2022. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν καταρχήν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, αλλά και οι μόνιμοι υπάλληλοι 
καθώς αφορά σε απόσπαση, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.   

 
3. Προς περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων υπενθυμίζονται και διευκρινίζονται εκ νέου τα εξής: 

 
Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ ορίζονται στις διατάξεις του αρ. 3 του ν. 
4440/2016, όπως ισχύει. Για τους ως άνω υπαλλήλους ισχύουν οι κάτωθι εξαιρέσεις:  
  

3.1 Άρθρο 35, παρ. 1 του Ν.4735/2020: Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, 
Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας 
Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού, εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του 
στους κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών 
οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των 
ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%. 

3.2 Αρ. 74 Ν. 4674/2020: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του 
άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. 
που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) 
τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και 
συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες  μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 
του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με 
την υπ` αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ». (βλ. αναλυτικά την με ΑΔΑ: 6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ εγκύκλιο της Δ/νσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.). 

3.3 Αρ. 66 Ν. 4722/2020: «Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, 
εξαιρείται από τη συμμετοχή σε κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του ν. 4440/2016 για όσο χρόνο διαρκεί η 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας».  

3.4 παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021: Εξαιρείται το πάσης φύσεως προσωπικό που ανήκει οργανικά στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τις διαδικασίες συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται  
με τις διατάξεις του ΕΣΚ (ν. 4440/2016). Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η 
οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής. 

3.5 παρ. 1 του αρ. 36 του ν.4778/2021 : Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η 
μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, 
υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος  

 

ΑΔΑ: 6Ν1546ΜΤΛ6-ΕΙΔ
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4. Τέλος, υπενθυμίζονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο ΕΣΚ, όπως ορίζονται στις διατάξεις του 
αρ. 4  του ν. 4440/2016, όπως ισχύει:  

«1. ( …) 
2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι: 
 «α) Η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η 
συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο 
περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε 
διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, 
εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. (…) 
 

β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από 
προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από 
προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - 
παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α` βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι 
μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος. 
….. 
4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον 
οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς 
και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί 
του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι 
οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως, άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι 
αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο 
κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης 
ή μετάταξης….. 
Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης 
απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν 
επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το 
σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι 
υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, 
σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής 
χορηγείται μόνο για όσους υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης.». 

    
Αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του ως άνω έκτακτου κύκλου, ισχύουν οι πάγιες 
διατάξεις του ΕΣΚ, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων υπαλλήλων, ήτοι οι διατάξεις του 
άρθρου 7 του ν.4440/20126. Ιδίως για την περίπτωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το οικείο διοικητικό συμβούλιο 
ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
 

5. Η κατ΄ εξαίρεση διαδικασία κάλυψης των ως άνω αιτούμενων θέσεων με απόσπαση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην  ΚΕΚ. Εν προκειμένω έως 28.5.2022 θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

6. Διάρκεια της απόσπασης: Κατ΄ εξαίρεση από τις πάγιες διατάξεις του ΕΣΚ, η απόσπαση που διενεργείται με τις 
διατάξεις του αρ.31 του ν. 4873/2021 διαρκεί ένα έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) φορά με 
πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου.    

 
Για την ορθή εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου του ΕΣΚ, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει σχετικές εγκύκλιες 

οδηγίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην σχετική ιστοσελίδα της Απογραφής- Κινητικότητα, στον σύνδεσμο 
http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html. 

 
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που 

εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν αμελλητί γνώση οι 
υπάλληλοι.  

 
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει 

αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, προκειμένου να λάβουν αμελλητί 
γνώση οι υπάλληλοι.  
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Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html. 

 
                                                          Η Γενική Γραμματέας  
 
                                           Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1. Υπουργεία  
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
2. Προεδρία της Κυβέρνησης  

3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων  
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες  

5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
6. Ανεξάρτητες Αρχές  

7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης  
8. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Α.Δ. (d.olad@ypes.gr) 
9. ΕΟΑΝ 
ΚΟΙΝ.:  
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών  

2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων  

3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων  

4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων  

5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
- Γραφείο Υπουργού  

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως  

- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  

- Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων  

- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 

ΑΔΑ: 6Ν1546ΜΤΛ6-ΕΙΔ


