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Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα,

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

ΠΡΟΣ:
1. Περιφέρειες της Χώρας
Α. Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης
στις Έδρες
Β. Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης
Στους Νομούς

Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Για το προσωπικό
Τηλέφωνα:
Για τις αρμοδιότητες:
Τηλέφωνο

26 Νοεμβρίου 2010

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 67447

: Σταδίου 27
: 10183 Αθήνα
: Θ. Παπασημακοπούλου
Α. Πατσιαβούρα
:213-1364377
2131364380
Σ. Ντιντιούμη
: 213 1364378

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
Χώρας
Δ/νσεις Διοικητικού

FAX

: 213-1364383

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36
ΘΕΜΑ: Μετατάξεις προσωπικού

Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων

σε

Δήμους,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.2 του ν.3852/2010
Όπως

γνωρίζετε,

σύμφωνα

με

τον

«Καλλικράτη»

ν.

3852/2010,

οι

μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους δήμους,
συνοδεύονται και από τη μεταφορά του προσωπικού που τις ασκούσε.
Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε η μετάταξη του προσωπικού στους ΟΤΑ που θα
ασκούν πλέον τις αρμοδιότητες αυτές, να γίνει στο δήμο όπου είχε την έδρα της η
αντίστοιχη υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μη διαταραχθεί η
προσωπική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών. Ο νόμος έδωσε το δικαίωμα κατ’ αρχήν
στους υπαλλήλους αυτούς να ζητήσουν οι ίδιοι τη μετάταξή τους στον αντίστοιχο
δήμο, με τη διαδικασία για την οποία αναλυτικά σας ενημερώσαμε με την υπ’ αριθμ.
9/2010 εγκύκλιό μας.
Εάν επομένως με τη διαδικασία των εθελοντικών μετατάξεων δεν κατέστη
δυνατή η μετάταξη του προσωπικού για την άσκηση των μεταφερόμενων στους
δήμους αρμοδιοτήτων, προβλέπονται δύο εναλλακτικές περιπτώσεις για τη στελέχωση
των νέων υπηρεσιών των δήμων, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η
απονομή των αρμοδιοτήτων στους δήμους αφορά το σύνολο συγκεκριμένου τομέα ή
αν περιορίζεται στη μεταβίβαση μεμονωμένων αρμοδιοτήτων.
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 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ της παρ. 2α του άρθρου
257
Η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές
μονάδες, των οποίων το σύνολο των αρμοδιοτήτων μεταφέρεται στους Δήμους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν όλω μεταφορά
αρμοδιοτήτων δεν αφορά αναγκαστικά σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης,
αλλά – συνηθέστερα - μονάδες σε επίπεδο Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος, Γραφείου
ή Αυτοτελούς Γραφείου. Έτσι, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται εν όλω αρμοδιότητες
συγκεκριμένων τμημάτων, γραφείων κ.λπ.
Επομένως, το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που σήμερα υπηρετεί
σε οργανικές μονάδες με αρμοδιότητες του τομέα πολεοδομίας (όπως αυτές
καθορίζονται στο άρθρο 94 παρ. 1 περ. 11-26 του ν. 3852/2010), καθώς και το
προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες με αρμοδιότητες του τομέα ε΄
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (άρθρο 94 παρ. 3Β) και ειδικότερα
αυτών που σχετίζονται με τη διαδικασία καταβολής προνοιακών επιδομάτων,
μετατάσσεται υποχρεωτικά στο δήμο της έδρας του νομού, ή στο δήμο εντός των
ορίων του οποίου λειτουργούσε καταργούμενη αντίστοιχη αποκεντρωμένη νομαρχιακή
υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.5 ν.3852/2010.

 Ποιοι μετατάσσονται:
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις
της παρ. 2α του άρθρου 257 είναι το σύνολο του τακτικού προσωπικού (μόνιμο και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις
στην αρμόδια κατ’ αντιστοιχία υπηρεσιακή μονάδα, και, σε περίπτωση ανυπαρξίας
κατανομής οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή μονάδα, όσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν
την 1η-1-2010 (σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, όπου
προβλεπόταν ότι οι προϋποθέσεις έπρεπε να συντρέχουν κατά το χρόνο δημοσίευσης
του νόμου, ήτοι 7-6-2010) στις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες. Σημειώνεται ότι στον όρο
«συναφείς κλάδους και ειδικότητες» περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό που παρείχε
υπηρεσίες στις κρίσιμες υπηρεσιακές μονάδες για τη λειτουργική υποστήριξη άσκησης
των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται.
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Παράδειγμα:

Εάν σε ένα τμήμα Δ/νσης Πολεοδομίας του οποίου το σύνολο των αρμοδιοτήτων
απονέμεται στους ΟΤΑ, υπηρετούσαν εφτά (7) υπάλληλοι την 1-1-2010 και π.χ. τρεις
(3) εξ’ αυτών μετετάγησαν εθελουσίως, τότε οι υπόλοιποι τέσσερεις (4) θα
μεταταγούν αυτοδικαίως στον οικείο δήμο.
Οι διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2α του ν.3852/2010 δεν αφορούν σε υπαλλήλους
που:



ανήκουν οργανικά σε άλλους φορείς, αλλά είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

 Σε ποιο δήμο γίνεται η μετάταξη:
α. Στο δήμο της έδρας του Νομού,
β. Στο δήμο

εντός των ορίων του οποίου λειτουργούσε η καταργούμενη

αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 95
παρ.5 ν.3852/2010.
 Διαδικασία μετάταξης:
Για τη διενέργεια της προαναφερόμενης μετάταξης απαιτείται:

-

Η χορήγηση στοιχείων στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας από την οικεία
Διεύθυνση Διοικητικού για το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την 1η/1/2010
στην κρίσιμη υπηρεσιακή μονάδα, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί πράξη
τοποθέτησης ή όχι.
Δηλαδή, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πρέπει άμεσα και

χωρίς καμία καθυστέρηση να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία της κρατικής
Περιφέρειας με απόδειξη1 και με κλητήρα τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη
(επισυνάπτεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), με την οποία το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο
δήμο της έδρας του Νομού (ή, στην περίπτωση του άρθρου 95 παρ. 5, στο δήμο όπου

1

Εφιστούμε την προσοχή της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχίας, διότι πρόκειται για τη διαβίβαση του ατομικού

φακέλου του υπαλλήλου, ο οποίος είναι μοναδικός.
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εδρεύει η αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.
Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως άμεσα,
αλλά η ισχύς της ξεκινά από 1/1/2011.
Με δεδομένο τον επείγοντα χαρακτήρα των προαναφερόμενων ενεργειών,
επισημαίνουμε ότι κρίνεται απαραίτητο οι διαπιστωτικές πράξεις των Γενικών
Γραμματέων των Περιφερειών να έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την 20η /12/2010.
Σημειώνεται ότι, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι μετατάξεις, οι ατομικοί φάκελοι
των μετατασσομένων υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν με μέριμνα της οικείας
Περιφέρειας στους Δήμους υποδοχής για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.
Επίσης, θα πρέπει να αποσταλούν από τις οικείες Περιφέρειες οι ατομικοί
φάκελοι των υπαλλήλων που είχαν μεταταγεί εθελοντικά στους Δήμους, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 1. του ν. 3852/2010.
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Ε.Π. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ την παρ. 8 του άρθρου


257

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 257 του ν. 3852/2010 το προσωπικό που υπηρετούσε μέχρι την έναρξη ισχύος
του ν. 3852/2010, δηλαδή μέχρι την 7η Ιουνίου 2010 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 2, μετατάσσεται με την
ίδια σχέση εργασίας στο δήμο, όπου αυτά λειτουργούσαν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της
παρ. 2α του άρθρου 257. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνονται και
οι δόκιμοι υπάλληλοι των ΚΕΠ, δεδομένου ότι ο κλάδος Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών έχει προβλεφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στελέχωση των ΚΕΠ και το
προσωπικό αυτό δεν θα μπορεί να απασχοληθεί σε αλλότρια καθήκοντα.
Επομένως και στην περίπτωση του προσωπικού των ΚΕΠ απαιτείται η χορήγηση
στοιχείων της οικείας Διεύθυνσης Διοίκησης, από τα οποία προκύπτει ότι οι προς
μετάταξη υπάλληλοι υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 στην
κρίσιμη υπηρεσιακή μονάδα του ΚΕΠ.

 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

2

Αφορά όλο το προσωπικό, πέραν του κλάδου Διεκπεραίωσης Πολιτών, που είναι ενταγμένο οργανικά στα ΚΕΠ.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 εάν οι
αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται είναι μεμονωμένες, η επάρκεια ή μη του εθελουσίως
μετατασσόμενου προσωπικού για την άσκησή τους εξετάζεται στην πράξη από τους
δήμους που τις αναλαμβάνουν, δηλαδή από 1-1-2011. Για την περίπτωση αυτή θα
ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από την υπηρεσία μας.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δ/νσεις Διοικητικού

των

ΟΤΑ β΄ βαθμού

παρακαλούνται όπως άμεσα συνεργασθούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας
για την έγκαιρη έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μετάταξης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΕΝΑΕ
- ΟΣΥΝΑΕ
- ΚΕΔΚΕ
- ΠΟΕ- ΟΤΑ
- ΠΟΠ -ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικών Γραμματέων
κ. Δ. Στεφάνου και
κ.Ε. Μπεργελέ
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
- Δ/νση Οικονομικού
- Δ/νσή μας (3)
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Ελληνική

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………………………………………….

……………,

2010

Αριθ. Πρωτ.:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ………………………………
Δ/ΝΣΗ ………………………………….
ΤΜΗΜΑ ………………………………….
Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
e-mail
Τηλέφωνο
FAX

:
:
:
:
:

ΘΕΜΑ: Μετάταξη των…………………., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257
παρ. 2α του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

……………………………………………….
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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Αποφασίζουμε
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο…………………………………. Των
κατωτέρω υπαλλήλων:
1.

…………………………….(ονοματεπώνυμο)

του

……………………(πατρώνυμο),

κλάδου/

ειδικότητας ……………………………. με βαθμό……………., υπάλληλο της Δ/νσης / Τμήματος/
Αυτοτελούς

Τμήματος/

Γραφείου/

……………………..της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης

……………………….. σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης
ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει.
2.

…………………………….(ονοματεπώνυμο)

του

……………………(πατρώνυμο),

κλάδου/

ειδικότητας ……………………………. με βαθμό……………., υπάλληλο της Δ/νσης / Τμήματος/
Αυτοτελούς

Τμήματος/

Γραφείου/

……………………..της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης

……………………….. σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης
ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………….
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
………………………………………….

…………………………………….
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