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ΔΓΚΤΚΛΙΟ:  Αριθμ.: 48 

ΘΔΜΑ: Προϊζηάμενοι οργανικών μονάδων ΟΣΑ Α’ Βαθμού 

 

ηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3852/2010, νη ζπλελνύκελνη Γήκνη εληόο ελόο (1) 

εμακήλνπ από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ από ηηο λέεο Γεκνηηθέο Αξρέο, έρνπλ ππνρξέσζε λα 

θαηαξηίζνπλ ΟΔΤ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3584/2007, ζηνπο νπνίνπο ζα 

πξνβιέπνληαη νη λέεο ππεξεζίεο θαζώο θαη νη αξκνδηόηεηεο απηώλ, όπσο θαζνξίδνληαη ζην 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαη δεδνκέλεο ηεο απηνδίθαηεο εθ ηνπ 

λόκνπ κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ πθηζηάκελσλ Γήκσλ ζην λέν Γήκν, θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκόο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ λένπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ ην 

κεηαβαηηθό απηό ρξνληθό δηάζηεκα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά νη ππεξεζίεο ηνπο. 

Πξνο ην ζθνπό απηό θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθώλ 

κνλάδσλ ησλ λέσλ Γήκσλ πνπ γηα ην δηάζηεκα απηό θαινύληαη λα αζθήζνπλ θαζήθνληα 

πξντζηακέλσλ κέρξη ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ από ηα λέα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα πνπ ζα 

πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξόηεζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 1(δ) ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α΄) γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ 

νξγαληθώλ κνλάδσλ ησλ δήκσλ ζα εθαξκνζζεί ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λ. 3839/2010 . 

Δπεηδή, κε ηε ζπλέλσζε ησλ λέσλ Γήκσλ, νη πξντζηάκελνη νκνεηδώλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ζα 

είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, θαη πξνθεηκέλνπ νη λένη Γήκνη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά γηα 

ην κεηαβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ αιιά θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ην αξκόδην πξνο δηνξηζκό όξγαλν, 
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δειαδή ν Γήκαξρνο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίζεη γηα θάζε νκνεηδή ππεξεζία (π.ρ. Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθή, Καζαξηόηεηαο θ.ιπ.) έλαλ πξντζηάκελν, από ππαιιήινπο πνπ αζθνύλ ήδε θαζήθνληα 

πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο. 

πγθεθξηκέλα : 

 Γήμοι ποσ δεν ζσνενώνονηαι  

ηελ πεξίπησζε απηή,  νη ππεξεηνύληεο πξντζηάκελνη ζα ζπλερίζνπλ λα αζθνύλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ από ηα νηθεία ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα.  

 Γήμοι ποσ ζσνενώνονηαι  

ηελ πεξίπησζε απηή, πξντζηάκελνο όισλ ησλ νκνεηδώλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (π.ρ. 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθή, Καζαξηόηεηαο θ.ιπ.) ηνπ λενζύζηαηνπ δήκνπ νξίδεηαη κε απόθαζε 

Γεκάξρνπ, από 1-1-2011, ππάιιεινο ν νπνίνο αζθνύζε θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 

Γηεύζπλζεο, ζε έλαλ από ηνπο ζπλελνύκελνπο ΟΣΑ (δεκνηηθέο ελόηεηεο ηνπ θαιιηθξαηηθνύ 

Γήκνπ), ζηνλ νπνίν αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο όισλ ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ λένπ Γήκνπ (πρ. Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο θ.ιπ). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ινηπνί πξντζηάκελνη ησλ ινηπώλ νκνεηδώλ Γηεπζύλζεσλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη πξντζηάκελνη κέρξη ηελ επηινγή λέσλ 

πξντζηακέλσλ από ηα λέα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, κέρξη ηόηε δε, ζα έρνπλ αξκνδηόηεηα 

ζπλππνγξαθήο ( εθόζνλ αθνξνύλ ηελ αληίζηνηρε δεκνηηθή ελόηεηα) εγγξάθσλ κε ηειηθό 

ππνγξάθνληα ηνλ νξηδόκελν από ηνλ Γήκαξρν Γηεπζπληή. 

Όια ηα αλσηέξσ ζα ηζρύζνπλ θαη γηα ηνπο πξντζηάκελνπο ηκεκάησλ κε αλάινγε 

εθαξκνγή. 

 

ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 Γήμοι ποσ δεν ζσνενώνονηαι 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππεξεηνύληεο ηακίεο νη νπνίνη είραλ νξηζζεί, κε απόθαζε 

δεκάξρνπ, πξντζηάκελνη ησλ ηακεηαθώλ ππεξεζηώλ ησλ δήκσλ θαη΄εθαξκνγήλ ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, ζα ζπλερίζνπλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο.  

 Γήμοι ποσ ζσνενώνονηαι  

ηελ πεξίπησζε απηή, ζα νξηζζεί σο ηακίαο, κε απόθαζε δεκάξρνπ από 1-1-2011, έλαο 

από απηνύο πνπ είραλ νξηζζεί ζηνπο ζπλελνύκελνπο Γήκνπο. Οη ινηπνί ηακίεο, ζα αζθνύλ 

θαζήθνληα δηαρεηξηζηή θαη ζα απνδίδνπλ ινγαξηαζκό ζηνλ νξηζζέληα ηακία.  

 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΩΝ Ν.Α. ΠΟΤ ΜΔΣΑΣΑΥΘΗΚΔ Δ ΓΗΜΟΤ  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 257 παξ. 1 θαη 2α, κεηεηάρζεζαλ ππάιιεινη εζεινληηθά θαη 

ππνρξεσηηθά ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζην ζύλνιό ηνπο κεηαθέξνληαη 
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ζηελ έδξα ηνπ λένπ Γήκνπ ή ζε Γήκν όπνπ ππήξρε απνθεληξσκέλε ππεξεζία, όπσο ε 

πνιενδνκία θαη ε θνηλσληθή πξόλνηα. Από ην αλσηέξσ πξνζσπηθό κεηαθέξζεθαλ θαη ππάιιεινη 

πνπ θαηείραλ ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα  αζθνύλ  

θαζήθνληα  πξντζηακέλσλ ζηηο λέεο ππεξεζίεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπιήξσζεο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 100 ηνπ ΚΚΓΚΤ κέρξη ηελ επηινγή όισλ ησλ λέσλ πξντζηακέλσλ από ηα νηθεία 

ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ησλ Γήκσλ.     

 

Παξαθαινύκε λα θνηλνπνηήζεηε ηελ παξνύζα εγθύθιην ζηνπο ΟΣΑ Α’ Βαζκνύ ηεο ρσξηθήο 

ζαο αξκνδηόηεηαο. 

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
  

  
  

 ΓΔΩΡΓΙΟ ΝΣΟΛΙΟ 
 

  

  
  
  

  
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. ΚΔΓΚΔ 

2. ΠΟΔ – ΟΣΑ 
3. ΠΟΠ – ΟΣΑ 
4. ΔΔΣΑΑ 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
- Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

- Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 
- θ. Γεληθό Γ/ληε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
- Γ/λζή καο (1) 


