
Στον Νόμο 4492/2017 - ΦΕΚ 156/Α/18-10-2017 για την διακίνηςη και 

εμποπία νψπύν και εταλλοίψσψν αγποσικύν πποωϋνσψν και άλλερ διασάξειρ. 

Σσο άπθπο 18 πποβλέπονσαι οι Μεσαβασικέρ σοποθεσήςειρ πποωςσαμένψν ςσιρ νέερ 

οπγανψσικέρ δομέρ 

1. Με σην επιυόλαξη σηρ παπαγπάυοτ 3, απϋ σην έναπξη ιςφόορ σψν νέψν οπγανικύν 

διασάξεψν ποτ εκδίδονσαι κασ’ ευαπμογή σοτ άπθποτ 54 σοτ ν. 4178/2013 

(Α΄ 174) ή άλλψν ειδικύν διασάξεψν, και ςε κάθε πεπίπσψςη, μεσαβασικά, μέφπι σην 

ολοκλήπψςη σψν διαδικαςιύν πλήπψςηρ σψν θέςεψν ετθόνηρ, ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ 

σοτ ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή σιρ διασάξειρ ειδικύν ςτςσημάσψν επιλογήρ πποωςσαμένψν 

ποτ βπίςκονσαι ςε ιςφό, πποωςσάμενοι ςσιρ οπγανικέρ μονάδερ σοποθεσοόνσαι, με 

απϋυαςη σοτ απμϋδιοτ για σοποθέσηςη πποωςσαμένψν οπγάνοτ, κασά πεπίπσψςη, ψρ 

εξήρ: 

α) Επανασοποθεσοόνσαι πποωςσάμενοι ςσιρ οπγανικέρ μονάδερ ποτ πποβλέπονσαι απϋ 

σιρ οικείερ οπγανικέρ διασάξειρ, τπάλληλοι, οι οποίοι αςκοόν καθήκονσα πποωςσαμένοτ 

σοτ ίδιοτ επιπέδοτ κασά σο φπϋνο έναπξηρ ιςφόορ σψν οικείψν Οπγανιςμύν όςσεπα απϋ 

επιλογή ή/και σοποθέσηςη, τπϋ σην πποϊπϋθεςη ϋσι εξακολοτθοόν να τπηπεσοόν ςσον 

οικείο υοπέα και ανήκοτν ςσον κλάδο, σοτ οποίοτ οι τπάλληλοι πποβλέπεσαι απϋ σιρ 

οικείερ οπγανικέρ διασάξειρ να πποΐςσανσαι ςση ςτγκεκπιμένη θέςη. 

β) Αν οι τπάλληλοι σηρ πεπίπσψςηρ α΄ ανά επίπεδο θέςηρ ετθόνηρ είναι πεπιςςϋσεποι 

απϋ σιρ οπγανικέρ μονάδερ σοτ οικείοτ επιπέδοτ, ϋπψρ πποκόπσοτν όςσεπα απϋ σην ιςφό 

σψν νέψν οπγανικύν διασάξεψν, σοποθεσοόνσαι πποωςσάμενοι ανά επίπεδο θέςηρ 

ετθόνηρ εκείνοι ποτ διαθέσοτν σον πεπιςςϋσεπο φπϋνο άςκηςηρ καθηκϋνσψν ςσο επίπεδο 

ατσϋ. Σσην πεπίπσψςη ατσή, τπάλληλοι ποτ, ενύ πληποόν σιρ πποϊποθέςειρ σηρ 

πεπίπσψςηρ α΄, δεν σοποθεσοόνσαι ψρ πποωςσάμενοι σοτ οικείοτ επιπέδοτ, 

σοποθεσοόνσαι τποφπεψσικά και κασά πποσεπαιϋσησα ψρ πποωςσάμενοι ςε οπγανική 

μονάδα σοτ αμέςψρ κασύσεποτ επιπέδοτ, ευϋςον ανήκοτν ςσον κλάδο, σοτ οποίοτ οι 

τπάλληλοι πποβλέπεσαι απϋ σιρ οικείερ οπγανικέρ διασάξειρ να πποΐςσανσαι ςση 

ςτγκεκπιμένη θέςη. 

Αν δεν τπάπφοτν κενέρ θέςειρ πποωςσαμένψν ςσο αμέςψρ κασύσεπο επίπεδο, η 

τποφπεψσική κασά σα ανψσέπψ σοποθέσηςη σψν τπαλλήλψν σοτ πποηγοόμενοτ εδαυίοτ 

ςτνεπάγεσαι ση μη σοποθέσηςη, απϋ σοτρ ήδη τπηπεσοόνσερ ςε θέςη ετθόνηρ σοτ 

επιπέδοτ ατσοό, εκείνψν ποτ διαθέσοτν σο λιγϋσεπο φπϋνο άςκηςηρ καθηκϋνσψν ςσο 

επίπεδο ατσϋ. 

γ) Αν δεν τπάπφοτν ή δεν επαπκοόν οι τπάλληλοι για ση ςσελέφψςη σψν θέςεψν ετθόνηρ 

σοτ εκάςσοσε επιπέδοτ, ςόμυψνα με σοτρ ϋποτρ σψν πεπιπσύςεψν α΄ και β΄, 

πποωςσάμενοι σοποθεσοόνσαι τπϋ σοτρ ϋποτρ σψν νέψν οπγανικύν διασάξεψν, τπάλληλοι 

σοτ οικείοτ υοπέα ποτ πληποόν σιρ πποϊποθέςειρ και σα πποςϋνσα επιλογήρ ποτ 

σίθενσαι ανά επίπεδο ετθόνηρ απϋ σο κασά πεπίπσψςη ευαπμοςσέο ςόςσημα επιλογήρ 

πποωςσαμένψν. Για σην σοποθέσηςη σψν τπαλλήλψν, ςόμυψνα με σην πεπίπσψςη ατσή, 

ςτνεκσιμύνσαι σα οτςιαςσικά πποςϋνσα, η ποιϋσησα σηρ τπηπεςιακήρ δπαςσηπιϋσησάρ 

σοτρ, η γνύςη σοτ ανσικειμένοτ σοτ υοπέα και οι εν γένει διοικησικέρ σοτρ ικανϋσησερ. 

Υπϋ σοτρ ίδιοτρ ατσοόρ ϋποτρ, για σην πλήπψςη σψν κενύν θέςεψν ετθόνηρ σηρ 

παποόςαρ πεπίπσψςηρ, επισπέπεσαι η σοποθέσηςη ςε θέςη ετθόνηρ ανύσεποτ επιπέδοτ 

τπαλλήλψν ποτ δόνανσαι να σοποθεσηθοόν ψρ πποωςσάμενοι οπγανικύν μονάδψν 

ςόμυψνα με σην πεπίπσψςη α΄. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4178%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4369%2F2016


2. Η σοποθέσηςη σψν πποωςσαμένψν σηρ παπαγπάυοτ 1 λήγει ατσοδικαίψρ με σην 

επιλογή και σοποθέσηςη πποωςσαμένψν, ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ ν. 4369/2016 (Α΄ 

33) ή σιρ διασάξειρ ειδικύν ςτςσημάσψν επιλογήρ πποωςσαμένψν ποτ βπίςκονσαι ςε ιςφό. 

Αν κενψθοόν οι θέςειρ ποτ πληπύθηκαν ςόμυψνα με σην παπάγπαυο 1, ευαπμϋζονσαι οι 

εκάςσοσε διασάξειρ πεπί αναπλήπψςηρ. 

3. Υπάλληλοι ποτ έφοτν σοποθεσηθεί, όςσεπα απϋ επιλογή, ςε θέςη πποωςσαμένοτ 

οπγανικήρ μονάδαρ ποτ πποκηπόφθηκε ενσϋρ σηρ σελετσαίαρ σπιεσίαρ, ευϋςον η θησεία 

σοτρ δεν έφει λήξει, καθύρ και τπάλληλοι σψν οποίψν εκκπεμεί η σοποθέσηςη ςε θέςη 

πποωςσαμένοτ οπγανικήρ μονάδαρ ποτ πποκηπόφθηκε ενσϋρ σηρ σελετσαίαρ σπιεσίαρ, 

παπαμένοτν και σοποθεσοόνσαι πποωςσάμενοι σοτ οικείοτ επιπέδοτ ετθόνηρ μέφπι ση 

λήξη σηρ θησείαρ σοτρ, ψρ ακολοόθψρ: 

α) Αν μεςολάβηςε αναδιοπγάνψςη σψν απφικύρ πποκηπτφθειςύν θέςεψν ετθόνηρ, οι 

τπάλληλοι ποτ σοποθεσήθηκαν ή επελέγηςαν να σοποθεσηθοόν ψρ πποωςσάμενοι σψν 

θέςεψν ατσύν, σοποθεσοόνσαι πποωςσάμενοι ςση διάδοφη οπγανική μονάδα σοτ 

ανσίςσοιφοτ επιπέδοτ, ευϋςον ανήκοτν ςσον κλάδο, σοτ οποίοτ οι τπάλληλοι 

πποβλέπεσαι απϋ σιρ οικείερ οπγανικέρ διασάξειρ να πποΐςσανσαι ςση ςτγκεκπιμένη 

θέςη. 

β) Αν πποέκτχαν πεπιςςϋσεπερ διάδοφερ οπγανικέρ μονάδερ, σοποθεσοόνσαι κασ’ 

επιλογήν σοτρ με απϋυαςη σοτ απμοδίοτ οπγάνοτ ςε μία εξ ατσύν, ευϋςον ανήκοτν ςσον 

κλάδο, σοτ οποίοτ οι τπάλληλοι πποβλέπεσαι απϋ σιρ οικείερ οπγανικέρ διασάξειρ να 

πποΐςσανσαι. 

γ) Αν δεν τπάπφοτν διάδοφερ οπγανικέρ μονάδερ, σοποθεσοόνσαι με απϋυαςη σοτ 

απμοδίοτ οπγάνοτ ςε θέςη σοτ ανσίςσοιφοτ επιπέδοτ, ευϋςον ανήκοτν ςσον κλάδο, σοτ 

οποίοτ οι τπάλληλοι πποβλέπεσαι απϋ σιρ οικείερ οπγανικέρ διασάξειρ να πποΐςσανσαι 

ςση ςτγκεκπιμένη θέςη. 

4. Οι θέςειρ ετθόνηρ επιπέδοτ Γενικήρ Διεόθτνςηρ, οι οποίερ δεν έφοτν ακϋμη 

πποκηπτφθεί, είσε κασ’ ευαπμογή σψν διασάξεψν σοτ ν. 4369/2016 είσε ςόμυψνα με 

ειδικϋσεπερ διασάξειρ, πποκηπόςςονσαι μέςα ςε ένα (1) μήνα απϋ σο φπϋνο έναπξηρ 

ιςφόορ σψν οικείψν οπγανικύν διασάξεψν. 

5. Απϋ σο πεδίο ευαπμογήρ σηρ παποόςαρ διάσαξηρ εξαιποόνσαι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμοό 
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