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Α. Αναστολή ̟ροσλήψεων και υ̟ηρεσιακών µεταβολών 
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, ρυθµίζεται σε ̟άγια βάση η 
α̟αγόρευση των ̟ροσλήψεων και µεταβολών υ̟ηρεσιακής κατάστασης των 
υ̟αλλήλων κατά την ̟ροεκλογική ̟ερίοδο, ̟ροκειµένου να α̟οφευχθούν 
αρνητικά φαινόµενα, ̟ου υ̟οβαθµίζουν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόµου κατά το 
διάστηµα ̟ου µεσολαβεί α̟ό την ̟ροκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, 
δηλαδή α̟ό την ηµέρα δηµοσίευσης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος διάλυσης 
της Βουλής και ̟ροκήρυξης των εκλογών (Π.∆. 127/2009, ΦΕΚ 174 A’/7-9-
2009), µέχρι την ορκωµοσία της Κυβέρνησης ̟ου ̟ροκύ̟τει κατά το άρθρο 37 
του Συντάγµατος, α̟αγορεύεται η έκδοση ̟ράξεων ̟ου αφορούν το διορισµό 
ή την ̟ρόσληψη, καθώς και ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή ̟ου αναφέρεται στην 
υ̟ηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας ̟ροσω̟ικού των υ̟ηρεσιών και 
νοµικών ̟ροσώ̟ων του άρθρου 14 ̟αρ. 1 του ν. 2190/1994, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, εκτός α̟ό τις 
̟ράξεις ̟ειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και τις 
̟ράξεις ̟ου εκδίδονται σε συµµόρφωση ̟ρος δικαστική α̟όφαση. 
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Κατά συνέ̟εια, στο ̟εδίο εφαρµογής του άρθρου 28 ̟αρ. 1 εµ̟ί̟τει το ̟άσης 
φύσεως ̟ολιτικό ̟ροσω̟ικό, ήτοι µόνιµο ̟ροσω̟ικό, ̟ροσω̟ικό µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου και αορίστου χρόνου ή µε θητεία. 

Οι φορείς ̟ου υ̟άγονται στη ρύθµιση αυτή είναι οι εξής: 
 

����οι δηµόσιες υ̟ηρεσίες, 
����τα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου, 
����οι Ο.Τ.Α. ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και οι αµιγείς και 
µικτές ε̟ιχειρήσεις τους, στις ο̟οίες ο Ο.Τ.Α κατέχει άµεσα ή έµµεσα 
το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου, 
����οι το̟ικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.),  
����η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.),  
����η Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, 
����οι δηµόσιες ε̟ιχειρήσεις και οι δηµόσιοι οργανισµοί, όλων αυτών 
̟ου υ̟άγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005, 
����τα νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου ̟ου ανήκουν στο κράτος ή 
ε̟ιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, α̟ό 
κρατικούς ̟όρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
̟ροϋ̟ολογισµού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του 
µετοχικού τους κεφαλαίου, 
����τα νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου ̟ου ανήκουν στα υ̟ό 
στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟αρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 2190/1994, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
2527/1997 ή ε̟ιχορηγούνται α̟ό αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον 
του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού τους ή ̟ου τα ανωτέρω νοµικά ̟ρόσω̟α 
κατέχουν το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου. 
 

Εξαιρούνται και δεν εµ̟ί̟τουν στην α̟αγόρευση της ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 
28 του ν. 2190/1994 οι µετακλητοί υ̟άλληλοι, το ̟ροσω̟ικό των υ̟ηρεσιών 
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και το ̟ροσω̟ικό του άρθρου 22 του ν. 
2190/1994, καθώς και οι ̟ροσλήψεις ̟ου είναι ενταγµένες στο ̟λαίσιο 
υλο̟οίησης ̟ρογραµµάτων ̟ου χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται 
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, των ο̟οίων η έναρξη υλο̟οίησης το̟οθετείται σε 
χρόνο ̟ρογενέστερο του χρονικού διαστήµατος ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις 
ανωτέρω  διατάξεις.  
Κατ’ εξαίρεση, ε̟ιτρέ̟εται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του  άρθρου 28 
του ανωτέρω νόµου, η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού για την αντιµετώ̟ιση έκτακτων 
αναγκών ̟ου δηµιουργούνται α̟ό σεισµούς, ̟ληµµύρες και ̟υρκαγιές 
µεγάλης έκτασης. 
Στη γενική α̟αγόρευση των ανωτέρω διατάξεων δεν εµ̟ί̟τουν ε̟ίσης οι 
̟ράξεις ̟ειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιµότητας, αργίας, καθώς και οι 
̟ράξεις ̟ου εκδίδονται σε συµµόρφωση ̟ρος δικαστικές α̟οφάσεις. 
Για την εφαρµογή των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 28 θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη 
ότι ως ̟ράξεις υ̟ηρεσιακών µεταβολών νοούνται οι ̟ράξεις µετακίνησης, 
α̟όσ̟ασης, µετάθεσης, µετάταξης, ένταξης, ̟ροαγωγών, ε̟ιλογής και 
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το̟οθέτησης ̟ροϊσταµένων ό̟ως αυτές αναφέρονται στο ∆΄ Μέρος του 
Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α’) ή σε ειδικές διατάξεις, 
̟ροκειµένου για ̟ροσω̟ικό ̟ου δεν υ̟άγεται στον Υ̟αλληλικό Κώδικα. 
Στο σηµείο αυτό θα ̟ρέ̟ει να διευκρινισθεί ότι η α̟αγόρευση της έκδοσης 
̟ράξεων ̟ου αφορούν το διορισµό ή ̟ρόσληψη και η α̟αγόρευση έκδοσης 
ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξεως µεταβολής ̟ου αναφέρεται στην υ̟ηρεσιακή κατάσταση 
του ̟άσης φύσεως ̟ροσω̟ικού, ό̟ως ̟ροκύ̟τει σαφώς α̟ό τις διατάξεις της 
̟αρ. 1 σε συνδυασµό µε την ̟αρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόµου, αφορά όχι 
µόνο τις τελικές ̟ράξεις αλλά και όλες τις ̟ρο̟αρασκευαστικές αυτών ̟ράξεις, 
συµ̟εριλαµβανοµένων και των εγκριτικών α̟οφάσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο 
άρθρο 2 ̟αρ. 2 της ΠΥΣ 33/06, εφόσον αυτές είναι κατά νόµο αναγκαίες 
̟ροϋ̟οθέσεις για την έκδοση της τελικής ̟ράξης της σύνθετης διοικητικής 
ενέργειας. ∆ηλαδή, δεν δηµοσιεύονται ̟ροκηρύξεις για ̟λήρωση θέσεων 
̟ροσω̟ικού, ούτε ̟ράξεις διορισµού. Ε̟ίσης, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για 
̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού, δεν δηµοσιεύονται ̟ίνακες ε̟ιλογής ̟ροσω̟ικού 
τακτικού ή εκτάκτου, δεν συνεδριάζουν τα Υ̟ηρεσιακά Συµβούλια για τα 
θέµατα ̟ου εµ̟ί̟τουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υ̟ογράφονται ούτε 
δηµοσιεύονται ̟ράξεις διορισµού ή µετατάξεων. 
Ε̟ι̟λέον, σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι 
διαδικασίες ̟ου είχαν ήδη κινηθεί, κατά την ̟ροκήρυξη των εκλογών 
διακό̟τονται, δηλαδή αναστέλλονται ̟ροσωρινά και συνεχίζονται αµέσως 
µετά τη λήξη της αναστολής. 
Όσον αφορά τις ̟ράξεις ̟ου έχουν εκδοθεί ̟ριν α̟ό την ̟ροκήρυξη των 
εκλογών, δηλαδή έχουν υ̟ογραφεί α̟ό το αρµόδιο όργανο ή ό̟ου α̟αιτείται 
δηµοσίευση, έχουν δηµοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., δεν α̟αγορεύεται να εκτελεσθούν, 
̟.χ.: δεν α̟αγορεύεται η ορκωµοσία και η ανάληψη υ̟ηρεσίας, στην 
̟ερί̟τωση ̟ου έχει δηµοσιευθεί η ατοµική ̟ράξη διορισµού σε Φ.Ε.Κ. ̟ριν την 
̟ροκήρυξη των εκλογών. Ειδικά, όµως, όσον αφορά την εκτέλεση α̟οφάσεων 
µετάθεσης ή α̟όσ̟ασης, λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος µέχρι τις 
εκλογές, είναι σκό̟ιµο αυτές να µην εκτελεσθούν µέχρι την ορκωµοσία της 
νέας Κυβέρνησης, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων κατά τις ο̟οίες άµεσες υ̟ηρεσιακές 
ανάγκες ε̟ιβάλλουν την εκτέλεσή τους (̟.χ. εκτέλεση α̟οφάσεων α̟όσ̟ασης 
εκ̟αιδευτικών ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης για κάλυψη 
αναγκών των σχολείων). 
Τέλος, σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, ό̟ως 
συµ̟ληρώθηκε µε την ̟αρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄), 
σε όλως εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις ό̟ου α̟αιτείται υ̟ηρεσιακή µεταβολή ή 
̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού κατά το άρθρο 21 του ν. 2190/1994, ̟ροκειµένου να 
αντιµετω̟ισθούν ε̟είγουσες και σοβαρές ανάγκες της Υ̟ηρεσίας, (̟.χ.: 
̟ρόσληψη γιατρών και λοι̟ού ̟ροσω̟ικού για την αντιµετώ̟ιση της νέας 
γρί̟ης), µ̟ορείτε να α̟ευθύνεστε στην Ειδική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε 
̟ράξη του Προέδρου του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας και α̟οτελείται α̟ό τον 
αρχαιότερο σύµβουλο και τους δύο αρχαιότερους ̟αρέδρους του ίδιου 
δικαστηρίου. 
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Β. Ανάκληση και α̟αγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Π.∆. 96/2007, 
α̟αγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας α̟ουσίας σε τακτικούς 
δηµοσίους υ̟αλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υ̟αλλήλους των 
οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο ̟ροσω̟ικό µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο διάστηµα ̟ου µεσολαβεί 
α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του 
̟ροεδρικού διατάγµατος ̟ου ορίζει την ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας 
(Π.∆. 127/2009, ΦΕΚ 174 Α’/7-9-2009), µέχρι και την ηµέρα διεξαγωγής των 
εκλογών. 

Οι άδειες ̟ου τυχόν θα έχουν χορηγηθεί µέχρι και την ηµέρα της ̟ροκήρυξης 
των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να α̟αιτείται η έκδοση 
α̟όφασης της αρµόδιας αρχής και τα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν αυτές τις άδειες 
είναι υ̟οχρεωµένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε 
ειδο̟οίηση. 

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε ̟ερί̟τωση κατε̟είγουσας ανάγκης, µ̟ορεί να 
χορηγηθεί άδεια α̟ουσίας σε δηµοσίους υ̟αλλήλους και στρατιωτικούς 
γενικά, ύστερα α̟ό ̟ροηγούµενη έγκριση του αρµόδιου υ̟ουργού ή του 
εξουσιοδοτουµένου α̟ό αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υ̟αλλήλους των 
οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα α̟ό 
έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.  
  
Γ. ∆ιευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος 
Α̟ό το συνδυασµό των διατάξεων της ̟αρ. 3 του άρθρου 106 του Π.∆. 96/2007 
και της ̟αρ. 1 του άρθρου 50 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) 
̟ροκύ̟τει ότι, στους τακτικούς υ̟αλλήλους του δηµοσίου, των οργανισµών 
το̟ικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου, 
χορηγείται ειδική άδεια α̟ουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους 
δικαιώµατος. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυ̟ολογίζεται στο χρόνο της 
κανονικής άδειας ̟ου δικαιούνται οι υ̟άλληλοι αυτοί, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις. 
Ειδικότερα, για τη µετάβαση στον τό̟ο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος 
θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής: 

1. Για τους υ̟αλλήλους για τους ο̟οίους δεν εφαρµόζεται ̟ενθήµερη 
εβδοµάδα εργασίας: 
α. Όσοι µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος 
σε α̟όσταση 100 – 200 χιλιοµέτρων θα λάβουν άδεια µιας (1) εργάσιµης 
ηµέρας. 

 β. Όσοι µετακινηθούν σε α̟όσταση 201 – 400 χιλιοµέτρων θα λάβουν 
άδεια δύο (2) εργασίµων ηµερών. 
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γ. Όσοι µετακινηθούν  σε α̟όσταση  401  χιλιοµέτρων και ̟άνω θα 
λάβουν άδεια τριών (3) εργασίµων  ηµερών, εφόσον κινηθούν εξ 
ολοκλήρου οδικώς, µε βάση την υ̟εύθυνη δήλωσή τους. 

 δ. Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα ο̟οία δεν υ̟άρχει οδική 
̟ρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών αδείας ̟ου θα λάβουν θα εξετάζεται 
κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε την α̟όσταση και τις ειδικές συνθήκες 
µετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υ̟ερβαίνει τις τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες. 

 
 2. Για τους υ̟αλλήλους για τους ο̟οίους εφαρµόζεται ̟ενθήµερη 

εβδοµάδα εργασίας: 
 α. Όσοι µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος 

σε α̟όσταση 200 – 400 χιλιοµέτρων θα λάβουν άδεια µιας (1) εργάσιµης 
ηµέρας. 

 β. Όσοι µετακινηθούν σε α̟όσταση 401 χιλιοµέτρων και ̟άνω θα 
λάβουν άδεια δύο (2) εργασίµων ηµερών, εφόσον κινηθούν εξ 
ολοκλήρου οδικώς, µε βάση την υ̟εύθυνη δήλωσή τους. 

 γ. Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα ο̟οία δεν υ̟άρχει οδική 
̟ρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών αδείας ̟ου θα λάβουν θα εξετάζεται 
κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε την α̟όσταση και τις ειδικές συνθήκες 
µετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υ̟ερβαίνει τις τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες. 

 
3. Με την ίδια διαδικασία και ̟ροϋ̟οθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική 
άδεια α̟ουσίας µε α̟οδοχές στο ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του δηµοσίου, των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου, των 
οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο ̟ροσω̟ικό των υ̟όλοι̟ων 
νοµικών ̟ροσώ̟ων του δηµοσίου τοµέα ο̟οιασδή̟οτε κατηγορίας, κλάδου 
και σχέσης εργασίας. 
 
4. Με βάση λοι̟όν τις ̟ροαναφερθείσες διατάξεις, σας ̟αρακαλούµε να 
δώσετε στις υ̟ηρεσίες σας, στα ε̟ο̟τευόµενα α̟ό εσάς νοµικά ̟ρόσω̟α 
δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς και ε̟ιχειρήσεις του δηµοσίου γενικά τοµέα, 
τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές, ώστε να διευκολυνθεί το ̟ροσω̟ικό τους 
για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος, η ο̟οία άλλωστε είναι 
υ̟οχρεωτική σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 ̟αρ. 5 του 
Συντάγµατος και του άρθρου 6 ̟αρ. 2 της νοµοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών  (Π.∆. 96/2007). 
 
5. Παρακαλούνται, ε̟ίσης, τα Υ̟ουργεία και οι λοι̟οί φορείς ̟ου έχουν 
υ̟ηρεσίες στο εξωτερικό να δώσουν τις α̟αραίτητες οδηγίες για τη 
διευκόλυνση των υ̟αλλήλων ̟ου ε̟ιθυµούν να έλθουν στην Ελλάδα για να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, µε τη χορήγηση ειδικής άδειας 
α̟ουσίας ̟ου να καλύ̟τει τον α̟ολύτως αναγκαίο χρόνο για τη µετάβασή 
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τους στον τό̟ο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώµατος και την ε̟ιστροφή 
τους στην υ̟ηρεσία τους. 
Οι υ̟άλληλοι ̟ου θα κάνουν χρήση της εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας 
υ̟οχρεούνται ό̟ως ̟ροσκοµίσουν στην οικεία υ̟ηρεσία ∆ιοικητικού – 
Προσω̟ικού του φορέα ό̟ου υ̟ηρετούν, βεβαίωση αρµοδίου οργάνου, α̟ό 
την ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει ρητώς η συµµετοχή τους στις εκλογές. 
 
6. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υ̟ουργείων, ως και οι λοι̟οί φορείς, 
̟αρακαλούνται να κοινο̟οιήσουν άµεσα την εγκύκλιο αυτή στα 
ε̟ο̟τευόµενα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ε̟ίσης, οι 
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Περιφερειών ̟αρακαλούνται να κοινο̟οιήσουν 
άµεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και τα λοι̟ά νοµικά 
̟ρόσω̟α ̟ου ε̟ο̟τεύουν. 
 
7. Τέλος, ̟αρακαλείται το Υ̟ουργείο Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας,  για την έκδοση των α̟αιτούµενων οδηγιών, αναφορικά µε το 
̟ροσω̟ικό των ε̟ιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 106 ̟αρ. 4 του Π.∆. 96/2007. 

 
8. Σε υ̟ηρεσίες στις ο̟οίες λόγω της α̟οστολής και λειτουργίας τους θα 
υ̟άρξουν τυχόν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυ̟ηρέτηση ε̟ειγουσών 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου (̟.χ. νοσηλευτικά ιδρύµατα, λιµένες, 
τελωνειακοί σταθµοί κλ̟) η χρήση της ευχέρειας αυτής θα ̟ρέ̟ει να γίνεται 
µε α̟όλυτη φειδώ , όσον αφορά τον αριθµό των ηµερών άδειας . 

 

Η ̟αρούσα εγκύκλιος είναι καταχωρηµένη και στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(www.gspa.gr), στην ενότητα  «∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Ε̟ικαιρότητα». 

 

                                                 Ο Υ̟ουργός   Εσωτερικών 
                                        
 
 
 
                                                  Προκό̟ιος   Παυλό̟ουλος     
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ΠΠ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΣΣ     ΑΑ ΠΠ ΟΟ ∆∆ ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   
ΠΡΟΣ 

1. Όλα τα Υ̟ουργεία  
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

2. Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υ̟ουργείων 
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

3. Όλες τις Περιφέρειες 
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

4. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
 
 
ΚΟΙΝ.:  

1. Γραφείο Πρωθυ̟ουργού 
2. Γραφεία Υ̟ουργών, Ανα̟λ. Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών 
3. Γραµµατεία Υ̟ουργικού Συµβουλίου 
4. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων Υ̟ουργείων και Περιφερειών 
5. Γραφεία Ειδικών Γραµµατέων 
6. Γραφεία Νοµαρχών και Προέδρων Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
7. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γενικής Γραµµατείας 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 
8. Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας 

Γραφείο Προέδρου  
9. Ανώτατο Συµβούλιο Ε̟ιλογής Προσω̟ικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
10. Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφείο κου Υ̟ουργού    
- Γραφείο κου Υφυ̟ουργού    
- Γραφείο κου Γενικού Γραµµατέα 
- Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών 
- Γραφεία κ.κ. ∆ιευθυντών 


