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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αποσπάσεις/µεταθέσεις υπαλλήλων στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ∆ιπλωµατικές Αποστολές
της ∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό
Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυµεί να
αναφερθεί στο πιο πάνω θέµα και να σας πληροφορήσει ότι, κατά την επεξεργασία
στοιχείων που λήφθηκαν από την Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, για τις
αποσπάσεις δηµοσίων υπαλλήλων που έγιναν τα τρία τελευταία έτη, διαπιστώθηκε
ότι αρκετές από τις αποσπάσεις υπαλλήλων στο εξωτερικό, που διενεργούνται µε
βάση την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 των περί ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας Νόµων, γίνονται για εκτέλεση καθηκόντων στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία
της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και σε άλλες Αποστολές της
∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τα καθήκοντα του
υπαλλήλου στο Υπουργείο/Τµήµα/Υπηρεσία απ΄ όπου αποσπάται, και όχι για
εκτέλεση «ειδικών καθηκόντων» όπως προβλέπει η πιο πάνω παράγραφος.
2.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές, µε βάση το άρθρο 48
των περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµων, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν.
79(Ι)/2005, υπάρχει δυνατότητα να γίνεται µετάθεση. Για τούτο, και συστήνεται
όπως, σε τέτοιες περιπτώσεις, προτείνεται στην Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας από
την αρµόδια αρχή η διενέργεια µετάθεσης αντί απόσπασης, ώστε να είναι δυνατή η
συµµετοχή στην οµάδα αξιολόγησης που θα συσταθεί για τον υπάλληλο που
µετατέθηκε στο εξωτερικό του Προϊστάµενου Τµήµατος ή άλλου υπαλλήλου του
Υπουργείου/Τµήµατος/Υπηρεσίας που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε την εργασία
του υπαλλήλου που βρίσκεται για υπηρεσία στο εξωτερικό. Θα τύχει δηλαδή
εφαρµογής η γενική διάταξη για την ετοιµασία της Υπηρεσιακής Έκθεσης του
υπαλλήλου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 7 των περί
∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισµών.
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3.
∆ιαφορετικά, στην περίπτωση που διενεργείται απόσπαση, τυγχάνει
εφαρµογής η ειδική πρόνοια που υπάρχει στους εν λόγω Κανονισµούς για την
αξιολόγηση των υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι, όπως καθορίζεται στην
παράγραφο (4) του Κανονισµού 7, µε βάση την οποία η αξιολόγηση αποσπασµένων
υπαλλήλων γίνεται από οµάδα αξιολόγησης στην υπηρεσία όπου αποσπάστηκε ο
υπάλληλος, χωρίς δυνατότητα συµµετοχής σ΄ αυτήν του Προϊσταµένου Τµήµατος ή
άλλου λειτουργού του Υπουργείου/Τµήµατος/Υπηρεσίας απ΄ όπου αποσπάστηκε ο
υπάλληλος. Η ειδική αυτή πρόνοια στηρίζεται στη διάταξη του εδαφίου (2) του
άρθρου 47 των περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµων, σύµφωνα µε την οποία ο
υπάλληλος που αποσπάται, εξακολουθεί να κατέχει οργανικά τη θέση από την οποία
αποσπάται, αλλά υπάγεται στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του Προϊσταµένου του
Τµήµατος στο οποίο αποσπάται.

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Επίτροπο Νοµοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού,
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραµµατισµού
και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συµβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας,
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου.
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