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Να σταλεί και με e-mail 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   18  Νοεμβρίου 2013 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Αριθ. Πρωτ.: 40236 

  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ κ.κ. Γενικούς Γραμματείς  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

  

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27  

Τ.Κ. : 10183 Αθήνα  

Τηλέφωνο : 213-136 4000  

FAX : 213-136 4383  

 

ΘΕΜΑ: Eπιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού 

σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010. 

 

Με την Α.Π. 34832/2-9-2013 (αριθμ. 17) εγκύκλιό μας δόθηκαν επαρκείς 

οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ 

α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του  

ν. 3839/2010. 

Mε την ως άνω εγκύκλιο επισημάνθηκε αφενός, το κατεπείγον του θέματος 

(καθώς από το 2009 και εντεύθεν δεν έχουν γίνει επιλογές προϊσταμένων στους 

πρωτοβάθμιους ΟΤΑ) και αφετέρου, ότι η μη αποστολή στο οικείο υπηρεσιακό 

συμβούλιο των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων συνιστά σοβαρή παράβαση 

καθήκοντος του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. 

Ωστόσο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το Α.Π. 1061/7-10-2013 έγγραφό της μας γνώρισε 

ότι « Παρότι …οι αιρετοί των ΟΤΑ α΄ βαθμού είναι υποχρεωμένοι να στείλουν τους 

υπηρεσιακούς φακέλους στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την επιλογή των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων, δεν το κάνουν ακόμη και σήμερα και 

συνεχίζουν να διορίζουν Αναπληρωτές Προϊσταμένους αρεστούς σε αυτούς 

καταπατώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης ». 

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να 

επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια και να προβούν χωρίς άλλη καθυστέρηση - 

λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού περιορισμού που τίθεται από το άρθρο 17 
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του ν. 3870/2010 - στις επιλογές προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων. Η 

αναιτιολόγητη καθυστέρηση θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει το πειθαρχικό 

παράπτωμα  της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας το οποίο τιμωρείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου.  

Δεδομένου ότι η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων συνδέεται με την 

εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρακαλούμε για τη συνδρομή 

σας ως προς την κατεύθυνση της άμεσης ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας, 

ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια προς τούτο όργανα. 

 Επιπλέον, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τους ΟΤΑ της χωρικής σας 

αρμοδιότητας που έχουν αποστείλει στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τους 

ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων. Όσον αφορά στους λοιπούς φορείς να μας 

γνωστοποιήσετε το στάδιο στο οποίο εκκρεμεί η σχετική διαδικασία.  

Παρακαλείσθε για τη άμεση ανταπόκρισή σας και την αποστολή των ανωτέρω 

στοιχείων με ευθύνη της υπηρεσία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

d.olo@ypes.gr εντός τριών ημερών από την αποστολή του παρόντος. 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΚΕΔΕ 

2. ΠΟΕ – ΟΤΑ 

3. ΠΟΠ - ΟΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο Υπουργού 

  (Σχετ. : 5787/8-10-2013) 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

  (Σχετ. : 2289/8-10-2013)   

- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Δ/νσή μας (1) 
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