
Προτεινόμενη Νομική Τεκμηρίωση  

του Αμετάθετου των Υπαλλήλων του ΥΠΠΕΘ 

Όπως είναι γνωστό, στην παρ. 1 του άρθρου 67 του Υπαλληλικού 

Κώδικα προβλέπεται η δυνατότητα μετάθεσης κατόπιν αίτησης του 

υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, ενώ στην παρ. 4 

προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων από μεταθέσεις με την έκδοση 

προεδρικού διατάγματος. Στη λογική αυτή άλλωστε έχουν προβλεφθεί 

ειδικά καθεστώτα για τις μεταθέσεις με έναν σημαντικό αριθμό 

προεδρικών διαταγμάτων, παρά την πάγια διάταξη περί μεταθέσεων 

υπαλλήλων. Η νομική δυνατότητα για θέσπιση εξαιρέσεων από την 

πάγια ρύθμιση περί μεταθέσεων υφίσταται χάριν της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών και των ειδικότερων 

αναγκών τους, έχει δε το νόημα ότι, για τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο οικείο προεδρικό διάταγμα, δεν μπορούν να 

διενεργούνται μεταθέσεις αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτηση του 

υπαλλήλου.  

Εξάλλου, ο ν. 4218/2014 προβλέπει στο άρθρο 54 τη δυνατότητα ακόμη 

και να καταργούνται με τον Οργανισμό του Υπουργείου διατάξεις 

νόμων όταν αυτό επιβάλλεται από την ενιαία οργάνωση και λειτουργία 

του Υπουργείου. Για το λόγο αυτό θεωρείται σύννομη, σύμφωνα με το 

άρθρο 54, κάθε απόκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 67 του 

Υπαλληλικού Κώδικα ενόψει της ρητής νομοθετικής εξουσιοδότησης 

που χορηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να οργανώνει τους 

Οργανισμούς των Υπουργείων. Με άλλα λόγια, για την πρόβλεψη του 

αμετάθετου των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των περιφερειακών 

υπηρεσιών υφίσταται έγκυρη νομοθετική εξουσιοδότηση, η οποία 

επιτρέπει κάθε απόκλιση από πάγιες ρυθμίσεις περί μεταθέσεων. 

Με άλλα λόγια, υφίσταται διπλό νομοθετικό έρεισμα για τη θέσπιση 

του αμετάθετου με προεδρικό διάταγμα, παρά την πάγια διάταξη της 

παρ. 1 του άρθρου 67 του Υπαλληλικού Κώδικα: Το πρώτο έρεισμα 

ανευρίσκεται στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, που προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων από 

μεταθέσεις, ενώ το δεύτερο ανευρίσκεται στη διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 54 του ν. 4218/2014, που προβλέπει τη δυνατότητα για νέες 

ρυθμίσεις που έρχονται ακόμη και σε αντίθεση με ισχύουσες διατάξεις 



νόμων - επί των οποίων επικρατούν ως νεότερες, ειδικότερες και 

δανειζόμενες την τυπική ισχύ του εξουσιοδοτικού νόμου.  
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