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Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάταξη του προσωπικού των νέων
δήμων που συστήνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155
του ν. 4600/2019 (Α΄43).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. 15

:

Εισαγωγικά

Με τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158 του νόμου 4600/2019 (Α΄43)
προβλέφθηκε η διάσπαση των Δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων –
Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου και η σύσταση των δήμων Βόρειας Κέρκυρας,
Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης,
Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου και
Δυτικής Σάμου.
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Ο απώτερος στόχος είναι οι νέοι δήμοι που προκύπτουν να μπορούν να
ανταποκριθούν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στην εξυπηρέτηση των
τοπικών υποθέσεων και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την κατανομή του προσωπικού, με
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, αφενός μεν η άμεση αυτοδύναμη και
απρόσκοπτη λειτουργία των νέων αυτοδιοικητικών οργανισμών και αφετέρου το
υπηρεσιακό καθεστώς και τα δικαιώματα του πάσης φύσεως προσωπικού.
Προς

διευκόλυνση

της

εφαρμογής

των

σχετικών

διατάξεων,

διευκρινίζονται τα ακόλουθα, βάσει του περιεχομένου των ισχυουσών
ρυθμίσεων:

Διαπίστωση προσωπικού - Διαδικασία

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου
χρόνου, προσωπικό, καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου
των δήμων που καταργούνται, μεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώμενους
δήμους, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά
κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις.

Οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα είναι οι εξής:

Α. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του ν.4600/2019, ήτοι μέχρι 9-42019, οι:


μόνιμοι υπάλληλοι,



οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου



οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου



οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,



οι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής των δήμων
που καταργούνται,
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δηλώνουν την προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους
αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.
Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν και όσοι υπάλληλοι – μόνιμοι και
ιδιωτικού

αορίστου

χρόνου

–

παραιτηθούν

από

τη

θέση

τους

λόγω

υποψηφιότητας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 (A’ 87), όπως ισχύει.

Η προτίμησή τους δηλώνεται με ενυπόγραφη αίτηση, η οποία
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού – Προσωπικού του υπό κατάργηση
Δήμου.

Β. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του ενός μήνα, ήτοι

μέχρι 9-7-2019, τα δημοτικά συμβούλια των υπό κατάργηση δήμων λαμβάνουν
αποφάσεις

για

την

κατάρτιση

Μεταβατικών

Οργανισμών

Εσωτερικής

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (A’ 143),
για τους νέους δήμους που συστήνονται.
Στη συνέχεια, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το
τακτικό προσωπικό1 και οι δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης
εντολής του υπό κατάργηση δήμου κατανέμονται σε συνιστώμενες θέσεις των
μεταβατικών ΟΕΥ, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου
/ειδικότητας.
Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, εγκρίνονται με πράξη του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επισημαίνεται ότι, για την κατάρτιση των Μεταβατικών Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3584/20072.
1

Συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν παραιτηθεί, λόγω υποβολής υποψηφιότητας στις επερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές.
2 Η παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 ορίζει ότι «Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την
προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των
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Επίσης, για τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4600/2019 δεν
εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007,
λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικής περίστασης της σύστασης των νέων ΟΤΑ.
Στην περίπτωση που οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων δεν
δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, η κατάρτιση των Μεταβατικών
Ο.Ε.Υ. και η κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου στις
συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

που

δημοσιεύεται

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία δεν αφορά τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς αυτά μεταφέρονται αυτοδίκαια στους
οικείους συνιστώμενους δήμους με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, τις οργανικές
θέσεις που έχουν συσταθεί σε αυτά και το προσωπικό του κλάδου
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτά, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 και των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (A’ 281).
Τονίζεται ότι, για το ως άνω προσωπικό εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα
στις διατάξεις των άρθρων 261 και 262 του ν. 4555/2018 (A’ 133).

Κριτήρια για την κατάρτιση Μεταβατικών ΟΕΥ και την κατάταξη του
προσωπικού

Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων και την
κατανομή και κατάταξη του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούμενων
δήμων σε θέσεις αυτών, λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας:
1. οι υπηρεσιακές ανάγκες,
δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού, στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού
του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί
δύο».
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2. οι ιδιαιτερότητες των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα και με την αρχή
της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
3.

ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων,

4. οι αιτήσεις προτίμησης των υπαλλήλων, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 155 του ν. 4600/2019,
5. ο τόπος κατοικίας των υπαλλήλων,
6. η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων,
7. τυχόν προβλήματα υγείας των υπαλλήλων και
8. τα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 155 του
ν.4600/2019, η διαδικασία κατανομής του προσωπικού που περιγράφθηκε στην
παρούσα εγκύκλιο δεν υπάγεται στους περιορισμούς των υπηρεσιακών
μεταβολών του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (A’ 138), λόγω διενέργειας δημοτικών
και περιφερειακών εκλογών, αλλά ούτε και του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A’ 28),
όπως ισχύει (περί εθνικών εκλογών).

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, για την οργάνωση και τη
λειτουργία των νέων συνιστώμενων δήμων καθώς και των πάσης φύσεως
νομικών προσώπων αυτών, στις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του
ν.4600/2019 προβλέπεται μία σειρά διαδικασιών, για τις οποίες η υπηρεσία μας
θα αποστείλει νέα εγκύκλιο με τις απαραίτητες οδηγίες, ώστε να λάβουν χώρα
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, απρόσκοπτα και χωρίς δυσλειτουργίες, εντός
των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα
εγκύκλιο αυθημερόν στους δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας που
διασπώνται, ώστε οι υπάλληλοι να λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να προβούν
στις απαραίτητες ενέργειες.
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Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση και συνεργασία επί των ανωτέρω, ευελπιστώντας στην ενεργό
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί την αναγκαία
προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

2.

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης/

3.

Νομικό Γραφείο/Κτήριο Βουλής των Ελλήνων

4.

Εθνικό Τυπογραφείο

5.

Ελεγκτικό Συνέδριο
e- mail : ye.ky10@elsyn.gr

6.

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

7.

Συμβούλιο της Επικρατείας
Γραφείο Προέδρου

8.

ΠΟΕ- ΟΤΑ

9.

ΠΟΠ- ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
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- Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/νση Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
στη διαδρομή: Εγκύκλιοι- Αποφάσεις).
- Δ/νσή μας
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