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Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

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

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειάρχες της Χώρας

Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
Χώρας
Δ/νσεις Διοικητικού

: Σταδίου 27
: 10183 Αθήνα
: Α. Πατσιαβούρα
Α. Παπαδάτου
: 213 1364380
213 1364379
: 213-1364383

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 52
ΘΕΜΑ: Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, από την έναρξη λειτουργίας των
περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα.
Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) από 1-1-2011 το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων,

Ενιαίων

Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων

και

Νομαρχιακών

Διαμερισμάτων, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των αιρετών περιφερειών της
αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού πρέπει
να γίνουν οι κατωτέρω ενέργειες:
Ο οικείος Περιφερειάρχης άμεσα, μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2011, πρέπει
να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την κατάταξη του προσωπικού που μεταφέρθηκε,
σε κενές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα του οικείου Πρότυπου Ενιαίου Εσωτερικού
Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών 1. Η διαπιστωτική πράξη αυτή
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1

Με τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 7 καταρτίστηκαν 13 Προεδρικά Διατάγματα, ύστερα από πρόταση των

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Πρότυπα Οργανισμών
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών». Τα προεδρικά διατάγματα θα έχουν δημοσιευθεί μέχρι την ανάληψη των
καθηκόντων των νέων περιφερειαρχών.
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Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι κενές θέσεις των ΟΕΥ δεν επαρκούν η
κατάταξη του προσωπικού θα γίνει σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Η
κατάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις δεν επιφέρει καμία δυσμενή μεταβολή στο
υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι επειδή με τους ΟΕΥ των
αιρετών Περιφερειών οι κλάδοι έχουν ομαδοποιηθεί σε γενικότερες κατηγορίες π.χ.
Γεωτεχνικό

Προσωπικό,

Διοικητικού-Οικονομικού,

η

κατάταξη

του

τακτικού

προσωπικού σε κενές θέσεις του ΟΕΥ θα γίνει σύμφωνα με τον κλάδο και την
ειδικότητα που κατέχουν οι υπάλληλοι, όπως προβλέπονται στο πδ 50/2001, όπως
ισχύει. Για παράδειγμα:

 Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνονται οι ειδικότητες Γεωπονίας,
Δασολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωλογίας και Ιχθυολογίας,

 Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνονται οι ειδικότητες
Διοικητικού, Οικονομικού, Διοικητικού-Οικονομικού κ.λ.π.
Αμέσως μετά την κατάταξη του προσωπικού θα ακολουθήσει η τοποθέτησή
του στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας των περιφερειών. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη
(άρθρο 245 παρ. 3 του ν.3852/2010).
Ποιοι μεταφέρονται και κατατάσσονται:

 Tο τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων

 Οι

υπάλληλοι

οι

οποίοι

είναι

οργανικά

ενταγμένοι

σε

Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις/Διαμερίσματα, αλλά είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς.

 Οι

δικηγόροι

με

έμμισθη

εντολή,

των

Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων/Διαμερισμάτων οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με
το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).
Ποιοι δεν μεταφέρονται και δεν κατατάσσονται:

 Οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετετάγησαν από τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους, όπου μεταφέρονται αρμοδιότητες
από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις παρ. 1
και 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010.

 Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι από άλλους φορείς σε Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις. Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι συνεχίζουν να τελούν σε
απόσπαση, μέχρι και τη λήξη αυτής, και μετά επιστρέφουν στο φορέα που
ανήκουν οργανικά.
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Προσωπικό Νομαρχιακών Ιδρυμάτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 3 του ν. 3852/2010, τα
νομαρχιακά ιδρύματα περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέρεια από την έναρξη
της λειτουργίας της, δηλαδή από 1-1-2011.
Με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου (πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος), το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των νομαρχιακών ιδρυμάτων, που
περιέρχονται αυτοδικαίως στην περιφέρεια, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των
ιδρυμάτων αυτών, με την ίδια σχέση εργασίας. Η πράξη αυτή δεν δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Προσωπικό νομαρχιακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 παρ. 1 του ν. 3852/2010, τα νομαρχιακά
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που είχαν συσταθεί από τις καταργούμενες
Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις

και

Διαμερίσματα,

καταργούνται

αυτοδίκαια

και

περιέρχονται στην περιφέρεια, από την έναρξη λειτουργίας της.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
των καταργούμενων νομαρχιακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε
αντίστοιχες, κατά κατηγορία και κλάδο για τους μονίμους και κατά εκπαιδευτική
βαθμίδα και ειδικότητα για τους ΙΔΑΧ, κενές θέσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας
και αν δεν υφίστανται, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, που θα καταργηθούν
με την αποχώρηση του υπαλλήλου.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γενικές επισημάνσεις:
Το προσωπικό που έχει μεταφερθεί αυτοδίκαια στην περιφέρεια λογίζεται πλέον
ως προσωπικό αυτής. Ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς διέπεται, το μεν μόνιμο
από τις διατάξεις του ν. 3852/2010 καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007), όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις
του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄191), όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που μεταφέρεται αυτοδίκαια στις περιφέρειες
εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο
υπαγόταν πριν από την κατάταξή του στην περιφέρεια2.
2

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 άρθρου 4 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄) ορίζεται ότι

υπάλληλοι των ΟΤΑ β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων
που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των
ενεργειών, εφιστούμε την προσοχή σας για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας. Για
το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο οι υπηρεσίες σας να προβούν στην προετοιμασία
των διαπιστωτικών πράξεων, μέχρι την 3-1-2011, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
δυσλειτουργίες που θα δυσχεράνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προς το σκοπό
αυτό αποστέλλεται συνημμένα Υπόδειγμα Διαπιστωτικής Πράξης, το οποίο σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να προσαρμόσετε ανάλογα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που
διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης
ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και
όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση
του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους
υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην
Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της
δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης
ή μεταφοράς.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΕΝΑΕ
- ΟΣΥΝΑΕ
- ΚΕΔΚΕ
- ΠΟΕ- ΟΤΑ
- ΠΟΠ -ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
6. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
7. Δ/νση Οικονομικού
8. Δ/νσή μας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ελληνική

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

……………,

2011

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

:
:
:
:
:

ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια/Ίδρυμα ..………………….
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

……………………………………………….
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρων 255, 200 και 201 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

Αποφασίζουμε
1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης/ της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης / του Νομαρχιακού Διαμερίσματος/του Ιδρύματος/ του
ΝΠΔΔ

στις υπηρεσίες της Περιφέρειας..................../του Ιδρύματος………….σε

αντίστοιχες κενές / ή προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας ως εξής:
Α.Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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