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Εγκύκλιος: 7
ΘΕΜΑ: «Κατανομή προσωπικού στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»
ΣΧΕΤ.: Το αρ. οικ. 73951/27.12.2010 έγγραφό μας (εγκύκλιος 58)
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και αναφορικά με το αντικείμενο του
θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι υπάλληλοι των κατηγοριών του άρθρου 18 παρ.8.α του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ
Α΄138/9.8.2010), οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις κρατικές
Περιφέρειες του ν. 2503/1997 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούνται να
παραμείνουν στις ανωτέρω υπηρεσίες τουλάχιστον για μία πενταετία.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ρύθμιση και δεδομένου ότι οι εν λόγω
Διευθύνσεις ανήκουν πλέον στη δομή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του
άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), θα πρέπει να ληφθεί
ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διαδικασία κατάταξης και τοποθέτησης του
προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε οι υπάλληλοι αυτοί να
παραμείνουν στις αντίστοιχες θέσεις όπου και θα πρέπει να υπηρετήσουν
υποχρεωτικά έως τη συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε ετών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η ίδια δέσμευση αφορά και τους υπαλλήλους, οι
οποίοι μετατάχθηκαν στις κρατικές Περιφέρειες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με
την ειδική ρύθμιση του άρθρου 18 παρ.8.β του ν.3870/2010 (ΦΕΚ
Α΄138/9.8.2010). Επισημαίνεται ότι στους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων έχουν προβλεφθεί οι θέσεις των υπαλλήλων αυτών και ως εκ
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τούτου και σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνει
αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, όπου υποχρεούνται να υπηρετήσουν για τουλάχιστον πέντε
έτη.
Κατόπιν των ανωτέρω, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω
διευκρινήσεις.

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Ντόλιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
- Γραφείο Γενικής Δ/τριας Διοικ. Υποστήριξης
- ΔΜΗΕΣ (με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- Δ/νση Διοίκησης

