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ΘΕΜΑ: Πλήρωση κενών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών με μετάταξη μέσω ΕΣΚ
Σχετ.: Η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ. 13420/30.6.2021 (9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ)
εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας,
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με αρ. 5 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224): «1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών
συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το
ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή
του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω
σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών….»
Σύμφωνα με αρ.7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει: «1. Η αξιολόγηση των
υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία
υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από…»
Σύμφωνα με αρ. 6 του ν. 4765/2021 (Α΄6), ορίζεται ότι: «3. Οι φορείς του
άρθρου 2 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν: α) στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των
κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς
πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην
εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
…
4. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων τηλεφωνητών και
υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των
σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω
θέσεις.»
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Υπενθυμίζεται ότι η μετάταξη, σύμφωνα με πάγια νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας, λογίζεται ως «οιονεί» διορισμός, ο μετατασσόμενος
πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία
επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτά προβλέπονται στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ.
50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), αλλά και τις τυχόν πρόσθετες
προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις οργανικές διατάξεις της οικείας υπηρεσίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ως άνω Π.Δ., προσόν διορισμού
στον εισαγωγικό βαθμό στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών ορίζεται: «1. Προσόν
διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών
τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Κάθε φορά
που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα,
επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα του άρθρου 18 του παρόντος».
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Υπηρεσίες υποδοχής, οι οποίες κατόπιν σχετικού
αιτήματος και θετικής αξιολόγησης αυτού από την ΚΕΚ, προκηρύσσουν προς
πλήρωση κενές θέσεις ΔΕ Τηλεφωνητών στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4440/2016,
όπως ισχύει, και δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων επιτρεπτό να περιοριστεί
το δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποκλειστικά σε
υπαλλήλους τυφλούς πτυχιούχους των ως άνω αναφερομένων σχολών, θα πρέπει
τόσο κατά την υποβολή στην ΚΕΚ του σχετικού αιτήματος όσο και κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τις τελικώς προκηρυχθείσες
κενές θέσεις του εν λόγω κλάδου, να λαμβάνουν υπόψη τους τις υπέρτερης ισχύος
διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 6 του ν. 4765/2021, ώστε κατά την πλήρωση αυτών με
μετάταξη μέσω του ΕΣΚ, να μην καταστρατηγείται η πρόβλεψη του αρ. 6 του ν.
4765/2021, ήτοι σε κάθε περίπτωση το 80% των κενών θέσεων του κλάδου αυτού
να πληρούται από υπαλλήλους τυφλούς του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.
Σε περίπτωση που έχουν προκηρυχθεί ήδη στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου
κινητικότητας 2021 θέσεις του εν λόγω κλάδου χωρίς να έχουν ληφθεί εκ των
προτέρων υπόψη οι προαναφερόμενες διατάξεις του αρ. 6 του ν. 4765/2021, οι
υπηρεσίες υποδοχής θα λάβουν υπόψη τους και θα εφαρμόσουν τις εν λόγω
διατάξεις του ν. 4765/2021 κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων των
υποψηφίων, ώστε σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 6 του ν.
4765/2021.
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα
τριμελή όργανα αξιολόγησης.
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.
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 στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών στη διαδρομή https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioytomea/category--prosopiko/category--kinhtikothta-esk4440-2016 καθώς και στη
διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα

ΑΔΑ: ΨΖΞΞ46ΜΤΛ6-8ΕΗ

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
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)
- ΔΙΠΑΑΔ

