Πιαίζην Αξρώλ πνπ Δηέπεη ηηο Μεηαζέζεηο
ηωλ Μειώλ ηνπ Γεληθνύ Δηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ
Εηζαγωγή
Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ύπαξμε κηθξόηεξνπ αξηζκνύ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ζε νξηζκέλεο
επαξρίεο, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ππαιιήισλ πνπ δηακέλνπλ κόληκα
ζηηο επαξρίεο απηέο, πξνρσξεί ζηελ πηνζέηεζε ελόο Πιαηζίνπ Αξρώλ πνπ ζα δηέπεη
ηηο κεηαζέζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηελ επαξρία κόληκεο
δηακνλήο ηνπο. Τν Πιαίζην απηό βαζίδεηαη ζηε λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ,
ζηηο Γεληθέο Αξρέο Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ θαζώο θαη ζε άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο επί
ηνπ ζέκαηνο. Άμην κλείαο είλαη όηη γηα ζθνπνύο θαηάξηηζεο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρώλ,
έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΓΥ, ε
νπνία είλαη ην θαηά λόκν όξγαλν πνπ δηελεξγεί ηηο κεηαζέζεηο.
Τν ππό αλαθνξά Πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ησλ κεηαζέζεσλ ησλ κειώλ ηνπ
Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ είλαη αληηθεηκεληθό, δηαθαλέο θαη δίθαην θαη εγγπάηαη
ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ, ελώ ηαπηόρξνλα ιακβάλεη ππόςε ηα ηδηαίηεξα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ελόο έθαζηνπ ησλ επεξεαδόκελσλ. Τν Πιαίζην δηαζθαιίδεη ηε
δίθαηε θαηαλνκή ηνπ βάξνπο πνπ ππόθεηληαη νη ππάιιεινη από ηηο κεηαζέζεηο, έηζη
ώζηε λα κελ επσκίδνληαη όιν ην βάξνο κόλν ζπγθεθξηκέλα άηνκα.
To Πιαίζην Αξρώλ ζρεδηάζηεθε, πξσηίζησο, γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο, αθνύ κέζσ ηνπ πξνσζείηαη ν ζεζκόο ηεο ελαιιαμηκόηεηαο θαη
εκπεδώλεηαη ε θνπιηνύξα ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ ππαιιήισλ, δειαδή ηεο δηαθίλεζήο
ηνπο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ. Η θηλεηηθόηεηα ησλ ππαιιήισλ απνηειεί θαη
πξνηεξαηόηεηα ηεο δηνίθεζεο σο έλα κέηξν αληηκεηώπηζεο ησλ δπζθνιηώλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ιόγσ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ. Η
θηλεηηθόηεηα παξέρεη, θαηά θύξην ιόγν, κηα επξύηεξε νπηηθή ηεο δηνίθεζεο θαη ηνλίδεη
ηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο έλαληη ηεο αύμεζεο ησλ
ζηνηρείσλ ζηε δνκή ηεο. Κύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο θηλεηηθόηεηαο, όπσο επηηπγράλεηαη
κέζα από ην ζεζκό ηεο ελαιιαμηκόηεηαο, ηνλ νπνίν εμππεξεηεί ε γεληθή θαηεγνξία
ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ, είλαη ε δπλαηόηεηα ηθαλνπνίεζεο αλαγθώλ ζε
πξνζσπηθό όπσο απηέο αλαθύπηνπλ, ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ηθαλνηήησλ
ησλ ππαιιήισλ, ε πξόθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο γηα απόδνζε θ.ά.
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Μεζνδνινγία Εθαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρώλ
1. Τν Πιαίζην Αξρώλ πνπ δηέπεη ηηο κεηαζέζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ
Πξνζσπηθνύ εθαξκόδεηαη γηα όια ηα κέιε ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ πνπ
θαηέρνπλ κόληκε ζέζε θαη ηζρύεη από ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηνπ.
2. Βαζηθή αξρή ηνπ Πιαηζίνπ είλαη όηη όινη νη ππάιιεινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ππεξεηήζνπλ ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπο γηα ζπλερή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ
2 ρξόλσλ. Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη λα θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν ππεξεζίαο ζηελ
επαξρία κόληκεο δηακνλήο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
3. Οη ππάιιεινη έρνπλ δηθαίσκα λα απνπνηεζνύλ κε γξαπηή δήισζή ηνπο ηνπ
δηθαηώκαηόο γηα κεηάζεζε ηνπο ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπο θαη λα
παξακείλνπλ ζε Υπνπξγείν/ Τκήκα/ Υπεξεζία εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο
ηνπο.
4. Οη ππάιιεινη νη νπνίνη απνπνηνύληαη ηνπ δηθαηώκαηνο γηα κεηάζεζε ζηελ επαξρία
κόληκεο δηακνλήο ηνπο δύλαηαη λα αλαθηνύλ, κε γξαπηή δήισζή ηνπο, ην δηθαίσκα
γηα κεηάζεζε ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπο. Οη ππάιιεινη, νη νπνίνη αλαθηνύλ
ην δηθαίσκα γηα κεηάζεζε δύλαληαη λα κεηαηεζνύλ ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο
ηνπο, κε ηελ παξέιεπζε θαη’ ειάρηζην έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηνπ αηηήκαηόο ηνπο, λννπκέλνπ όηη ηθαλνπνηνύλ ηα θαζνξηζκέλα από ην Πιαίζην
Αξρώλ θξηηήξηα.
5. Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ απηνύ, ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη κνλάδεο
κεηάζεζεο πνπ ζπγθεληξώλεη ν ππάιιεινο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ππεξεζίαο εθηόο
ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο ηνπ, θαζώο θαη ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ηνπ. Μεηάζεζε ζεκαίλεη, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκόζηαο Υπεξεζίαο Νόκν, ηε
κεηαηόπηζε ελόο ππαιιήινπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο.
6. Υπάιιεινο, ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ζπλερνύο
ππεξεζίαο ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπ, κεηαηίζεηαη ζε άιιε επαξρία,
λννπκέλνπ όηη ππάιιεινη, ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ζέζεο, από ηελ ίδηα επαξρία
ππεξεηνύλ ζε άιιεο επαξρίεο θαη επηζπκνύλ λα κεηαηεζνύλ. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν
ππάιιεινο αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ππάιιειν, ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ζέζεο, από ηελ
ίδηα επαξρία κόληκεο δηακνλήο, ν νπνίνο έρεη ζε πίζηε ηνπ ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο
2

κεηάζεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ απηνύ, ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ε
ππεξεζία όισλ ησλ ππαιιήισλ.
7. Υπάιιεινο πνπ κεηαηίζεηαη εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο δελ δύλαηαη λα
κεηαηεζεί πίζσ ζηελ επαξρία ηνπ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλνπ, εθηόο
εάλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην απαηηνύλ θαη δελ ππάξρεη άιινο δηαζέζηκνο
ππάιιεινο, ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ ζέζεο, γηα κεηάζεζε ζηελ ελ ιόγσ επαξρία.
8.

Οη ππάιιεινη, πνπ ππεξεηνύλ εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο ηνπο,

ζπγθεληξώλνπλ κνλάδεο κεηάζεζεο αλάινγα κε:
α. ηε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ εμαξηώκελσλ ηέθλσλ
ηνπο ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ, όπσο απηό θαζνξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 9α, θαη
β. ην δηάζηεκα πνπ ππεξεηνύλ εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο ηνπο, όπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9β.
9. Ο καζεκαηηθόο ηύπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κνλάδσλ
κεηάζεζεο είλαη:
Μονάδες Μεηάθεζης =
Μονάδες Σύνθεζης Οικογένειας + Μονάδες Υπηρεζίας Εκηός
Επαρχίας Μόνιμης Διαμονής

9α. Σύνθεζη Οικογένειας1
Ηιηθία ηέθλνπ

Μνλάδεο

0-6

2.00

6-12

1.50

12-18

1.00

18+

0

Ωο ειηθία ηέθλνπ ζα εθιακβάλεηαη ε ειηθία πνπ ην ηέθλν έρεη θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο γηα κεηάζεζε ηνπ ππαιιήινπ.

Η ελεκέξσζε ηνπ γηα νπνηαδήπνηε ηπρόλ αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απνηειεί
ππνρξέσζε ηνπ ππαιιήινπ.
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Παράδειγμα 1:
Έλαο ππάιιεινο πνπ έρεη έλα παηδί ειηθίαο 11 εηώλ ζα πηζησζεί κε 1.50 κνλάδεο.
Αλ ν ππάιιεινο έρεη 4 παηδηά ειηθίαο 4, 10, 17 θαη 20 εηώλ ζα πηζησζεί κε 2 κνλάδεο
γηα ην παηδί ειηθίαο 4 εηώλ, 1.5 κνλάδεο γηα ην παηδί ειηθίαο 10 εηώλ, 1 κνλάδα γηα ην
παηδί ειηθίαο 17 εηώλ θαη 0 κνλάδεο γηα ην παηδί πνπ είλαη άλσ ησλ 18 εηώλ, δειαδή
2 + 1.5 + 1 + 0 = 3.5 κνλάδεο.
9β. Υπηρεζία εκηός επαρχίας μόνιμης διαμονής
Γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο ηνπ, ν ππάιιεινο
πηζηώλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό κνλάδσλ γηα θάζε έηνο αλάινγα κε ηελ επαξρία
κεηάζεζήο ηνπ θαηά ην έηνο απηό, όπσο ν πην θάησ πίλαθαο:

Λεπθσζία

Λεκεζόο

Λάξλαθα

Πάθνο

Ακκόρσζηνο

Λεπθσζία

0

2

1

3

2

Λεκεζόο

2

0

1

1

2

Λάξλαθα

1

1

0

2

1

Πάθνο

3

1

2

0

3

Ακκόρσζηνο

2

2

1

3

0

-

Μνλάδεο Μεηάζεζεο αλά Επαξρία

-

Δμππαθνύεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο ππεξεζίαο είλαη ιηγόηεξνο από έλα
έηνο, ν ππάιιεινο πηζηώλεηαη ηελ αλαινγία ηνπ αξηζκνύ ησλ κνλάδσλ πνπ
δηθαηνύηαη ζε ζρέζε κε ηηο εκέξεο πνπ ππεξέηεζε.
Οη κνλάδεο απηέο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή πνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ
ρξνληθή απόζηαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο
δηακνλήο ηνπ από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απόθαζεο γηα κεηάζεζή ηνπ, όπσο πην
θάησ:

Χξνληθή Απόζηαζε από Μεηάζεζε

Σπληειεζηήο Πεξηόδνπ
Υπεξεζίαο

0 - 7 έηε από ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνύ κνξίσλ

1.00

7-14 έηε από ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνύ κνξίσλ

0.75

14+ έηε από ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνύ κνξίσλ

0.50

-

Σπληειεζηήο Πεξηόδνπ Υπεξεζίαο

-
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Ο ζπληειεζηήο απηόο απμάλεη όζν πην πξόζθαηε είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ
νπνία ν ππάιιεινο ππεξέηεζε εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο γηα λα
απνδώζεη ηελ αμία ηεο πείξαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαιαηπσξία πνπ ν ππάιιεινο
έρεη ππνζηεί, κεηνύκελε ζε βάζνο ρξόλνπ.
Παράδειγμα 2:
Έλαο Γηνηθεηηθόο Λεηηνπξγόο Α’ κε κόληκε επαξρία δηακνλήο ηελ επαξρία Λεκεζνύ
πνπ ππεξεηεί ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο ηα ηειεπηαία 2 έηε, ζα πηζησζεί κε 4 κνλάδεο.
1

x

Σπληειεζηήο
Πεξηόδνπ
Υπεξεζίαο

2 x 2

=

4

2 ρξόληα Λεπθσζία
x 2 κνλάδεο
= 4 κνλάδεο

Σεκείσζε: Έλαο Γηνηθεηηθόο Λεηηνπξγόο κε κόληκε επαξρία δηακνλήο ηελ επαξρία
Πάθνπ πνπ ππεξεηεί ζηελ επαξρία Λεκεζνύ γηα 243 εκέξεο ζα πηζησζεί κε 0,67
κνλάδεο, δειαδή κε 243/365 ηεο κνλάδαο.
Παράδειγμα 3:
Μία Αλώηεξε Γηνηθεηηθή Λεηηνπξγόο κε κόληκε δηακνλή ηελ Δπαξρία Λάξλαθαο
ππεξέηεζε εθηόο ηεο επαξρίαο ηεο θαηά ηηο πεξηόδνπο:
1 Μαξηίνπ 2011 – 1 Σεπηεκβξίνπ 2012 ζηελ Δπαξρία Λεπθσζίαο
15 Ινπλίνπ 2000 – 15 Ιαλνπαξίνπ 2004 ζηελ Δπαξρία Πάθνπ
Η ελ ιόγσ ππάιιεινο είλαη κεηέξα 2 παηδηώλ ειηθίαο 10 θαη 17 εηώλ.
Τν ζύλνιν ησλ κνξίσλ ηεο ππαιιήινπ ππνινγίδνληαη σο εμήο:

(1 x 1.5 + 1 x 1) + 1.5 x 1 x 1.0 + 3.5 x 2 x 0.75 = 9.25
1.5 κόξην γηα 1 παηδί ειηθίαο
10 εηώλ + 1 κόξην γηα 1 παηδί
ειηθίαο 17 εηώλ = 2.5 κόξηα

1.5 ρξόληα ζηε Λεπθσζία
x 1 κόξην x ζπληειεζηή
πεξηόδνπ 1.0 = 1.5 κόξηα

3.5 ρξόληα ζηελ Πάθν x 2
κόξηα x ζπληειεζηή
πεξηόδνπ 0.75 = 5.25 κόξηα
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10. Εηδηθέο Δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηωλ πξνλνηώλ ηνπ
Πιαηζίνπ

i.

Υπάιιεινο κπνξεί λα κελ κεηαηεζεί ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπ εάλ
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιόγνη νη νπνίνη εμεηδηθεύνληαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή.

ii.

Υπάιιεινο πνπ είηε ν ίδηνο πάζρεη από αλίαηε αζζέλεηα2 ή έρεη ζνβαξή
αλαπεξία πνπ ηνλ θαζηζηά αλίθαλν λα απηνεμππεξεηεζεί, είηε έρεη ζύδπγν ή
παηδί πνπ πάζρεη από αλίαηε αζζέλεηα ή έρεη ζνβαξή αλαπεξία πνπ ην
θαζηζηά απηόλ/ απηήλ/ απηό αλίθαλν λα απηνεμππεξεηεζεί, δύλαηαη λα κελ
κεηαηεζεί από ηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε
πεξίπησζε πνπ αθνξά ζύδπγν ή παηδί εθαξκόδεηαη κόλν όηαλ ε εμάξηεζε ηνπ
παηδηνύ ή ηνπ ζπδύγνπ από ηνλ ππάιιειν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο π.ρ. όηαλ ν
εμαξηώκελνο έρεη αδήξηηε ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ ππάιιεινπ.
Τεξνπκέλσλ ησλ πην πάλσ, ζπζηάζεηο από ηαηξνύο ή/θαη ηαηξηθά ζπκβνύιηα
πξνο ηνλ ππάιιειν πνπ αθνξνύλ ζε ιήςε ή απνθπγή ελεξγεηώλ γηα άιινπο
ιόγνπο, δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζθνπνύο δηελέξγεηαο ησλ κεηαζέζεσλ θαη
επαθίεηαη ζηνλ ππάιιειν ε ηήξεζε ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ηαηξώλ ή/θαη ησλ
ηαηξηθώλ ζπκβνπιίσλ.

iii.

Με ζθνπό ηελ δηαθύιαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Τκεκάησλ/Υπεξεζηώλ,
ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζα επεξεάδνληαη ηαπηόρξνλα ππάιιεινη πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε πνζνζηό πέξαλ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα
κεηαηίζεληαη κόλν αξηζκόο ππαιιήισλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 50%. Οη
επεξεαδόκελνη ππάιιεινη πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πνζνζηό πέξαλ ηνπ 50%, ζα
κεηαηίζεληαη κε ηελ παξέιεπζε ελόο εμακήλνπ. Δμππαθνύεηαη όηη ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, εληόο ηνπ ελ ιόγσ εμακήλνπ, επηπιένλ ππάιιεινο
από ην ίδην Τκήκα/Υπεξεζία, ζπκπιεξώλεη ηελ 2εηή πεξίνδν ππεξεζίαο ζηελ
επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπ, ε κεηάζεζή ηνπ έπεηαη ηεο κεηάζεζεο ησλ
ππαιιήισλ πνπ ζα έπξεπε λα είραλ κεηαηεζεί ζε πξνεγνύκελε δηαδηθαζία.

2

Αλίαηεο αζζέλεηεο γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο πιαηζίνπ ζεσξνύληαη αζζέλεηεο όπσο
ν θαξθίλνο θαη ε πνιιαπιή ζθιήξπλζε
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iv.

Δπεηδή

νη

αλάγθεο

ηεο

ππεξεζίαο

εθηόο

ηεο

επαξρίαο

Λεπθσζίαο

πεξηνξίδνληαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, θαη κε ζθνπό ηε
δηαθύιαμε ηεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ απνθηάηαη ζε απηέο, ζε
πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ή ζε
Τκήκα πνπ ππάγεηαη ζε απηό ππόθεηηαη, κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ Πιαηζίνπ, ζε
κεηάζεζε ζε Υπεξεζία εθηόο ηνπ Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ηόηε ν Γεληθόο
Γηεπζπληήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηνλ ππάιιειν
ζην Υπνπξγείν ηνπ. Ννείηαη όηη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη ν Γεληθόο
Γηεπζπληήο λα ππνδείμεη άιιν ππάιιειν από ην Υπνπξγείν ηνπ γηα θάιπςε
ηεο αλάγθεο γηα ηελ νπνία πξννξηδόηαλ ν ππάιιεινο γηα ηνλ νπνίν δεηήζεθε ε
παξακνλή ηνπ ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ.3

v.

Σε θακία πεξίπησζε ππεξεηεί ζε κηα Υπεξεζία πξνζσπηθό κεγαιύηεξν ζε
αξηζκό από απηό πνπ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηηο θαηαγξακκέλεο αλάγθεο.
Δηδηθά γηα ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, ν ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ αλαγθώλ θαηά
επίπεδν ζέζεσλ θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.

vi.

Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ, ιόγσ πξναγσγώλ, ππεξεηεί πξνζσπηθό πέξαλ ησλ
θαηαγξακκέλσλ

αλαγθώλ,

ηόηε

κεηαηίζεηαη

ν

ηειεπηαίνο

πξναρζείο,

αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν ζπλερνύο παξακνλήο ζηελ επαξρία κόληκεο
δηακνλήο ηνπ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο πξναγσγήο, εθηόο εάλ επίθεηηαη κεηάζεζε
παιαηόηεξνπ ππαιιήινπ κέζα ζηνπο επόκελνπο 6 κήλεο.
vii.

Οπδείο κεηαηίζεηαη αλ επίθεηηαη ε αθππεξέηεζή ηνπ εληόο ησλ επόκελσλ
δώδεθα κελώλ, παξά κόλν κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ.

3

π.ρ. ππάιιεινο από ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεκεζνύ κεηαηίζεηαη ζην Υπνπξγείν Υγείαο ζηε
Λεπθσζία θαη αληηθαζίζηαηαη από ππάιιειν πνπ κεηαηίζεηαη από ην Υπνπξγείν Υγείαο. Σε πεξίπησζε
πνπ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ δεηήζεη ηε κεηάζεζε ηνπ ππαιιήινπ από ηελ
Δπαξρηαθή Γηνίθεζε ζην Υπνπξγείν ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνδείμεη άιιν ππάιιειν ηνπ Υπνπξγείνπ ηνπ
γηα θάιπςε ηεο αλάγθεο ζην Υπνπξγείν Υγείαο.
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11. Πίζηωζε Αξρηθώλ Μνλάδωλ Μεηάζεζεο
Καηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρώλ, ν θάζε
ππάιιεινο ζα πηζησζεί ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζύζηαζε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
ππεξεζία ηνπ εληόο θαη εθηόο ηεο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο ηνπ γηα όια ηα ρξόληα
πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο.
12. Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο
Γηα ζθνπνύο νκαιόηεξεο κεηάβαζεο ζην Πιαίζην Αξρώλ πνπ ζα δηέπεη ηηο κεηαζέζεηο
ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, θαζώο επίζεο θαη γηα θαιύηεξε
πξνεηνηκαζία ησλ δηαθόξσλ Υπνπξγείσλ/ Τκεκάησλ/ Υπεξεζηώλ, θξίλεηαη ζθόπηκν
όπσο πηνζεηεζνύλ ζπγθξηκέλεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ην ρξόλν
κεηάζεζεο ησλ επεξεαδόκελσλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ζπλερή ππεξεζία πέξαλ ηνπ
ελόο έηνπο ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ
Πιαηζίνπ Αξρώλ. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη εκεξνκελίεο
κεηάζεζεο εθηόο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηόδνπο ζπλερνύο
ππεξεζίαο ζηελ επαξρία κόληκεο δηακνλήο:
Πεξίνδνο ππεξεζίαο ζηελ επαξρία
κόληκεο δηακνλήο θαηά ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ Πιαηζίνπ

Ηκεξνκελίεο κεηάζεζεο
εθηόο επαξρίαο κόληκεο δηακνλήο

>3 ρξόληα

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ

2-3 ρξόληα

6 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ

1-2 ρξόληα

12 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ
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