ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
Ν.3883, Άρθρο
5,παρ 1α(2)(α)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή
γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο
ή δυσίατο νόσημα.
Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών
(Γονέας μονογονεικής οικογένειας νοείται
αυτός που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα, εν
τοις πράγμασι ή μετά από σχετική
ανάθεση, τη γονική μέριμνα ανήλικου
τέκνου).
Οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα
νοσήματα.

Ν.3883, Άρθρο
5,παρ 2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από
αναφορά
τους,
στον
τόπο
της
προτίμησής τους. Εφαρμογή σε βάθος
τριετίας, σύμφωνα με το άρθρο 49
παρ. 10 του Ν. 4609/19.

Στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν
τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο.
Στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με
αναπηρία άνω του 67%.
Είτε
Επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του
67%.
Είτε
Με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί
η επιμέλεια ατόμου είτε με αναπηρία άνω
του 67% είτε με σακχαρωδη διαβήτη άνω
του 50%.

Υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από
αναφορά τους στον τόπο της προτίμησής
τους.

Στελέχη που με δικαστική απόφαση έχουν
οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με
αναπηρία (άνω του 67%.) Για όσο χρόνο
διαρκεί η αναδοχή.
Στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη (ποσοστό αναπηρίας 50%
τουλάχιστον).
Υ.Α.Φ.411/12/3628
32/Σ.8977 (ΦΕΚ
ΤΒ΄5700/08-12-21)
Άρθρο 4, παρ.1
Υ.Α.Φ.411/12/3628
32/Σ.8977 (ΦΕΚ
ΤΒ΄5700/08-12-21)
Άρθρο 4, παρ.2

Συνυπηρέτηση στελεχών των ΕΔ (εφόσον
το επιθυμούν και οι δύο).
Συνυπηρέτηση στελεχών των ΕΔ, οι οποίοι
έχουν χωρίσει και έχουν τουλάχιστον ένα
ανήλικο τέκνο (εφόσον το επιθυμούν και οι
δύο).

Υποχρεωτική για την υπηρεσία.

Υ.Α.Φ.411/12/3628
32/Σ.8977 (ΦΕΚ
ΤΒ΄5700/08-12-21)
Άρθρο 2, παρ.4

Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄
Λυκείου

Μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας
τους.

Υ.Α.Φ.411/12/3628
32/Σ.8977 (ΦΕΚ
ΤΒ΄5700/08-12-21)
Άρθρο 4, παρ.3,4

Επιστροφή από Άδεια Κύησης Τοκετού
(ΑΚΤ).

Οι γυναίκες στελέχη μετά την άδεια
κύησης - τοκετού ή ανατροφής τέκνου,
τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής
τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
θέση, σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου
Κλάδου ή των ΚΣ, άλλως στην
πλησιέστερη φρουρά στην οποία
υπάρχει κενή οργανική θέση, σύμφωνα
με τους ανωτέρω ΠΟΥ. Στον τόπο αυτό
δύνανται να παραμείνουν για πέντε έτη,
εφόσον το επιθυμούν, με την επιφύλαξη
των καθοριζομένων στην παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 3883/2010, για την
απόκτηση
των
απαιτούμενων
προσόντων για την υπηρεσιακή τους
εξέλιξη. Για τις γυναίκες ΕΠΟΠ ισχύουν
τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166).
Ειδικότερα, οι γυναίκες στελέχη που είναι
συζευγμένες με στέλεχος, μετά την άδεια
κύησης - τοκετού ή ανατροφής τέκνου
δύνανται διαζευκτικά:
α.Να συνυπηρετήσουν με τον σύζυγό
τους. Η υλοποίηση της συνυπηρέτησης
είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, υπό
τις προϋποθέσεις της παρ.1.
β.Να
τοποθετηθούν
στον
τόπο
προτίμησής τους, σύμφωνα με την παρ.
3. Κατά το χρονικό διάστημα των πέντε
ετών, εάν απαιτηθεί η μετακίνηση του
συζύγου τους σε έτερη φρουρά από
αυτήν που ήδη αυτός υπηρετεί, οι
γυναίκες
στελέχη
μπορούν
να
παραιτηθούν από την άσκηση του εν
λόγω δικαιώματος και να συνυπηρετήσουν με τον σύζυγό τους στη
φρουρά που αυτός υπηρετεί ή πρόκειται
να υπηρετήσει. Εάν δεν παραιτηθούν
από το ανωτέρω δικαίωμα, τότε ο
σύζυγός τους δεν έχει δικαίωμα
μετάθεσης στη φρουρά προτίμησης της
συζύγου, πριν από την παρέλευση τριών
ετών από την επιστροφή της συζύγου
από την άδεια κύησης – τοκετού ή
ανατροφής τέκνου.

Άρθρο 30Γ, παρ. 7
του ν. 1264/1982,
όπως
αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 66 του
ν.4906/19.

Μέλη διοίκησης των δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν
ενεργεία στρατιωτικών.

Το σύνολο των μελών της διοίκησης των
δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών
οργανώσεων
των
εν
ενεργεία
στρατιωτικών δεν μετατίθενται, για όσο
χρόνο διαρκεί η θητεία τους στη διοίκηση
της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός
αν το ζητήσουν τα ίδια τα μέλη ή αν αυτό
κριθεί αναγκαίο, κατόπιν προαγωγής ή
αμετάκλητης
απόφασης
επιβολής
καταστατικής πειθαρχικής ποινής.

Άρθρο 14, παρ. 1
του ν. 4609/2019
(άρθρο 93,παρ.7
του ν. 3852/2010)

Στρατιωτικό
προσωπικό
των
ΕΔ
εκλεγόμενοι
δήμαρχοι,
δημοτικοί
σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα
μέλη των δημοτικών και τοπικών

Διαρκούσης της θητείας τους, δεν
μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των
διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο
έχουν εκλεγεί. Εφόσον υπηρετούν στα
διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από
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κοινοτήτων
κοινοτήτων.

ή

εκπρόσωποι

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
τοπικών

αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται
εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή
θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην
πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο
όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες
σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα
διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή
απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη
παραμεθόριο περιοχή.

