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Εισαγωγικά

Με τις διατάξεις του νόμου 4604/2019 (Α΄50) ρυθμίζονται – ανάμεσα σε άλλα 

- θέματα σχετικά με το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών. Οι 

ρυθμίσεις αυτές επιλύουν ζητήματα που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ, με στόχο 

τόσο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων των ΟΤΑ όσο και την 

αναβάθμιση των όρων παροχής των υπηρεσιών των υπαλλήλων, ώστε να είναι σε 

θέση να ασκούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρμοδιότητες που τους έχουν 

ανατεθεί.

Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους διατάξεις του ν. 

4604/2019, αναφορικά με θέματα προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού:

Ανάλυση επί των άρθρων

Άρθρο 19: Χορήγηση ειδικής άδειας

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 50 του ν. 

3528/2007 ΥΚ και στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, σύμφωνα με την οποία, στις 

υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

του ν. 3305/2005 (Α΄ 17),  χορηγείται άδεια επτά εργάσιμων ημερών (7) με πλήρεις αποδοχές, 

ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). 

Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται στις υπαλλήλους που υπάγονται στους ανωτέρω 

Κώδικες, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της προστασίας της μητρότητας, προκειμένου να είναι 

ασφαλής και αποτελεσματική η διαδικασία στην οποία υποβάλλονται. 
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Άρθρο 78:Τροποποιήσεις άρθρων του ΚΚΔΥ (ν. 3584/2007)

Α. Υποχρέωση υπηρέτησης μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης για τους 
υπαλλήλους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 7  του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, ως εξής: « Μετά το τέλος 

της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει  στο Δημόσιο ή σε 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α και β βαθμού για χρονικό 

διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.»

Με την ανωτέρω τροποποίηση, δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους των 

ΟΤΑ α΄ βαθμού να διανύσουν το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής υπηρεσίας, 

μετά τη λήξη της άδειας εκπαίδευσης, στο Δημόσιο ή σε ΟΤΑ α΄ ή β΄  βαθμού, 

αίροντας με τον τρόπο αυτό την υποχρέωση παραμονής στο φορέα χορήγησης της 

άδειας, όπως προβλεπόταν με την προϊσχύσασα διάταξη.

Άλλωστε, μετά την ένταξη των ΟΤΑ α΄ βαθμού στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας του ν. 4440/2016 και την εξάλειψη των περιορισμών κινητικότητας 

των υπαλλήλων μεταξύ Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν υφίσταται πλέον 

ανάγκη δέσμευσης του προσωπικού αυτού στο φορέα που χορήγησε την άδεια, 

καθώς μπορεί να αντλήσει εξειδικευμένο προσωπικό μέσω του Συστήματος 

Κινητικότητας. 

Β. Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων δημοσίου ΙΕΚ  

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 

του άρθρου 85 του ΚΚΔΚΥ, σύμφωνα με το οποίο μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) 

έτη ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοτικών υπαλλήλων 

κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι αποφοιτηρίου δημόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας 

σπουδών δύο (2) ετών, όπως ισχύει ήδη για τους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του 

άρθρου 82 παρ. 4 του Υ.Κ., ενώ επεκτείνεται η ρύθμιση και στους υπαλλήλους ΟΤΑ 

α΄ βαθμού που κατέχουν πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας».
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Γ. Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 

Ως προς τα θέματα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που ρυθμίζονται 

με το άρθρο 78 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4604/2019, σας γνωρίζουμε ότι  θα δοθούν 

αναλυτικές οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο, που θα αφορά συνολικά στη διαδικασία, τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Τμημάτων στους ΟΤΑ  α΄ βαθμού.  

Δ. Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες σε ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθμού

Άρθρο 78 παρ. 6 ν.4604/2019

 Με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.6 του ν.4604/2019 ολοκληρώνονται οι 

μεταβολές που επήλθαν στο καθεστώς του προσωπικού ειδικών θέσεων των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» - ν.4555/2018. Συνολικά οι 

μεταβολές αυτές έχουν ως εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018, τροποποιήθηκε η παρ. 1 

του άρθρου 163 του ν.3854/2007 και πλέον σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών 

Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού 

αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.2 του 

ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4555/2018. Οι θέσεις 

αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 

πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

       Επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, ειδικά για τους δήμους με μόνιμο πληθυσμό 

πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της τελευταίας Απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μπορεί να 

συνιστάται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μία επιπλέον θέση Ειδικού 

Συνεργάτη. Ομοίως, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, με 

συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

κατοίκους, μπορεί να συνιστάται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη. 

      Με την παρ. 6 του  άρθρου 78 του ν.4604/2019, το τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 163 του ν.3584/2007, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του 

ν.4555/2018, αντικαταστάθηκε ως εξής: «η πλήρωση μίας από τις θέσεις που 
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προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται α) με πρώην Δήμαρχο β) 

με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση 

σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με 

την περίπτωση γ΄της παραγράφου 3, ή γ) με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι 

αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής 

δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που 

αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα 

με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. 

   Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι θέσεις που πληρούνται 

αποτελούν θέσεις Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.  

Άρθρο 79: Δημοσίευση Πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε ΟΤΑ 

Με το άρθρο 79 ορίζεται ότι οι πράξεις μετάταξης που εκδίδονται από τα 

αρμόδια προς διορισμό όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δημοσιεύονται σε 

περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.

Επομένως, μετά την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών 

Εποπτείας ΟΤΑ, κάθε πράξη μετάταξης υπαλλήλου σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που 

εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του ΟΤΑ, είτε στο πλαίσιο της 

κινητικότητας, είτε άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων, δημοσιεύεται σε περίληψη 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Επόπτη ΟΤΑ (εννοείται 

όπου δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη).

Επισημαίνεται ότι, μέχρι τη σύσταση της υπηρεσίας του Επόπτη ΟΤΑ, οι 

φορείς υποδοχής αποστέλλουν τις πράξεις της μετάταξης, σε περίληψη, απευθείας 

για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Άρθρο 80: Δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί με το άρθρο 

15 του ν. 4257/2014

Με το άρθρο 80 παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί 

από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε Σύνδεσμο στον 

οποίο συμμετέχει ο δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών, σε 
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εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, να αιτηθούν τη μετάταξή τους 

στο φορέα που μετακινήθηκαν. 

Ειδικότερα:

Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση:

 Να έχει ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της μετακίνησης (2+2 έτη παράταση)

 Να εξακολουθούν να υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες, που καλύπτουν οι 

υπάλληλοι και δικαιολογούν τη μετάταξη.

Διαδικασία μετάταξης:

 Αίτηση υπαλλήλου

 Αιτιολογημένη έκθεση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, 

με παράθεση των λόγων που δικαιολογούν τη μετάταξη

 Γνώμη οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

 Σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης

 Έκδοση της απόφασης μετάταξης του υπαλλήλου από το αρμόδιο για το διορισμό 

όργανο,  σε κενή θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης 

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά 

προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη 

προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με 

την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, για τη 

διενέργεια της μετάταξης θα πρέπει να υφίσταται ο κλάδος/ ειδικότητα στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα. Περίληψη της απόφασης μετάταξης 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι οι μετατάξεις αυτές εξαιρούνται της αναστολής λόγω διενέργειας 

δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 82.

Άρθρο 81:Τροποποίηση διατάξεων του ν.3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές 

μεταβολές προσωπικού των ΟΤΑ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 81 του ν.4604/2019, τροποποιείται το 

άρθρο 104Α του Ν.3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 180 του 

ν.4555/2018 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τη στελέχωση των οργανικών 

μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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των παρ.5 και 6 του άρθρου 180, με μεταφορά της θέσης τους, στην περίπτωση μη 

ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, συστήνοντας προσωποπαγή θέση.

 Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται η ανάγκη της άμεσης στελέχωσης των υπηρεσιών του 

συνδέσμου και δημιουργείται άμεσα ένα λειτουργικό υπόβαθρο για την εύρυθμη 

λειτουργία του, δεδομένου ότι για το προσωπικό ΙΔΑΧ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, από τις 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 168 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων»), παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης κενών οργανικών θέσεων 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μόνο για ειδικό επιστημονικό προσωπικό, καθώς 

και μουσικούς.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄αριθμ.1 (αριθμ.πρωτ.1250/04-01-2019)εγκύκλιός 

μας.

β. Άρθρο 81 παρ. 2 ν.4604/2019

Με την παρ.2 του άρθρου 81 του ν.4604/2019 συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις 

του άρθρου 214 του ν.4555/2018 («Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 243 του ν.3852/2010 προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι 

διατάξεις που αφορούν στους Ειδικούς Συμβούλους και τους Ειδικούς και 

Επιστημονικούς Συνεργάτες των Περιφερειών και να βελτιωθεί και να 

αποσαφηνιστεί το θεσμικό καθεστώς που τους διέπει. Ενδεικτικά, στο άρθρο 214 

αναφέρονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα πρόσληψης για τις θέσεις αυτές, η 

σχέση εργασίας και η διάρκειά της, η διαδικασία πρόσληψης, οι αρμοδιότητες και το 

αντικείμενο απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού κ.ο.κ. 

Σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 214 του ν.4555/2010 συνιστώνται πλέον 

σε κάθε Περιφέρεια τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 

Επιστημονικών συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του οικείου 

Περιφερειάρχη και μία (1) θέση για κάθε Αντιπεριφερειάρχη.  Οι εν λόγω θέσεις 

συνιστώνται αυτοδικαίως από το νόμο και συνεπώς δεν απαιτείται ειδική πρόβλεψη 

στον οικείο Ο.Ε.Υ. των Περιφερειών για τις θέσεις αυτές.

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 214 του ν.4555/2018, μία (1) εκ των 

θέσεων της παρ. 1 μπορεί να πληρούται με θέση μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα 

Περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται με απόφαση του Περιφερειάρχη 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή, 

ουσιαστικά δεσμεύεται μία εκ των θέσεων της παρ.1 και καλύπτεται με τη θέση 
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ιδιαίτερου γραμματέα περιφερειάρχη. Στον ιδιαίτερο γραμματέα καταβάλλονται 

αποδοχές ειδικού συνεργάτη.

 Με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του ν.4604/2019, μετά το πρώτο εδάφιο 

του παραπάνω άρθρου προστίθεται εδάφιο το οποίο ορίζει ότι τα τυπικά προσόντα 

που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης του ιδιαίτερου γραμματέα 

Περιφερειάρχη είναι αυτά που προβλέπονται για τη θέση ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων, σύμφωνα με το  ισχύον Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και 

λοιπές διατάξεις). 

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 214 του ν.4555/2018 

προβλέπεται ότι σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται μία θέση διευθυντή γραφείου 

Περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή με ειδικό σύμβουλο ή με επιστημονικό ή ειδικό 

συνεργάτη Περιφερειάρχη ή με προσωπικό της οικείας Περιφέρειας ή με προσωπικό 

που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την παράγραφο 11α του 

άρθρου 247 του ν.3852/2010. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν το βασικό μισθό και τα 

επιδόματα της οργανικής τους θέσης που δεν συνδέονται με την ενεργό άσκηση των 

καθηκόντων τους.

           

Άρθρο 83: Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

α βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Με το άρθρο 83 επεκτείνεται στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού που 

φοιτούν στο ΕΑΠ, ένα σύνολο δικαιωμάτων που παρέχεται ήδη στους δημόσιους 

υπαλλήλους βάσει του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4452/2017 (Α΄26). 

Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση των αδειών των άρθρων 65, 66  και 67 

του ΚΚΔΚΥ  στους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 

των ΟΤΑ α΄ βαθμού που φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 

Επιπρόσθετα, η ειδική άδεια του άρθρου 67 του ΚΚΔΚΥ επεκτείνεται και στο 

προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ α΄ 

βαθμού που φοιτά σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ. 

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών απαιτείται 

βεβαίωση του Ιδρύματος σχετικά με την ιδιότητα του φοιτητή για όλο το διάστημα 

χορήγησης των αδειών.
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Άρθρο 85: Γραμματειακή υποστήριξη Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΟΤΑ α΄ βαθμού

Με το άρθρο 85 του νόμου τροποποιούνται οι  διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του 

ΚΚΔΚΥ που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αντίστοιχα, προκειμένου να 

εναρμονιστούν με τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4369/2016 στο σύστημα βαθμολογικής 

εξέλιξης των υπαλλήλων. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα 

γραμματειακής υποστήριξης  των ανωτέρω συμβουλίων, πρέπει να έχουν τον βαθμό Α’, αντί 

του μέχρι πρότινος προβλεπόμενου βαθμού τουλάχιστον Δ’, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι 

οι υπάλληλοι/γραμματείς έχουν την απαιτούμενη εμπειρία να φέρουν σε πέρας τις 

υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο της γραμματειακής υποστήριξης των συμβουλίων. 

Άρθρο 92: Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού

Με το άρθρο 92 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 και 

ορίζεται ότι ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α και β βαθμού 

ανατίθεται σε ιατρούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των οικείων ΟΤΑ ειδικότητας 

παθολογίας ή γενικής ιατρικής  και σε γιατρούς δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. 

Επίσης, με την παρ. 2 προβλέπεται ότι αμοιβές που έχουν καταβληθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του νόμου σε γιατρούς δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. για την παροχή του ανωτέρω 

έργου θεωρούνται νόμιμες. Με τον τρόπο αυτό αίρονται ζητήματα νομιμότητας των σχετικών 

αμοιβών, οι οποίες είχαν ανακύψει λόγω ερμηνευτικών αμφισβητήσεων σχετικά με τις επί 

μέρους ειδικότητες των ιατρών δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 95: Μετακίνηση προσωπικού από ΟΤΑ α΄ βαθμού σε δημοτικές 

επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης

Με το άρθρο 95 παρέχεται η δυνατότητα στο τακτικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου) προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δημοσιογράφου ή Ηχολήπτη  των Ο.Τ.Α. 
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α΄ βαθμού να μετακινείται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – 

Τηλεόρασης του ίδιου δήμου, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη υπηρεσιακή ανάγκη. 

Διαδικασία Μετακίνησης:

 Αίτηση του υπαλλήλου

 Αιτιολογημένη έκθεση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, με παράθεση των 

λόγων που δικαιολογούν την υπηρεσιακή ανάγκη

 Απόφαση της μετακίνησης, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο και με την οποία 

καθορίζεται ο φορέας ο οποίος θα καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού.

Χρονικό διάστημα μετακίνησης:

Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης είναι μέχρι τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για 

τρία (3) επιπλέον έτη, συνολικά και για μία μόνο φορά για τον ίδιο υπάλληλο. 

 

Διαδικασία ανανέωσης:

Για την ανανέωση της μετακίνησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε 

ανωτέρω.

Γενικές επισημάνσεις:

 Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των 

άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 116 και 

131 του ν. 4555/2018 αντίστοιχα.

 Το προσωπικό μετακινείται με την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί και διέπεται 

από το ίδιο υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.

Άρθρο 100: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980

Μεταξύ των επιμέρους αλλαγών που επέφερε το άρθρο 348 του ν. 4512/2018 

(με το οποίο αντικαταστάθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 6 του 

ν.1069/1980),  στο σύστημα διοίκησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ήταν και οι σχετικές µε τις προϋποθέσεις πρόσληψης, τον 

τρόπο επιλογής και τη διάρκεια της θητείας των Γενικών Διευθυντών των εν λόγω 

επιχειρήσεων. 

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω μεταβολών, 

διαπιστώθηκε ότι επί μέρους πτυχές του νέου σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου δεν 
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εναρμονίζονται λειτουργικά µε το χαρακτήρα και τη φύση των συγκεκριμένων 

δημοτικών επιχειρήσεων.

Έτσι, με την παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4604/2019, αντικαταστάθηκε εκ 

νέου το άρθρο 6 του ν. 1069/2980 και καθορίστηκαν τα τυπικά προσόντα που θα 

πρέπει να κατέχει ο Γενικός Διευθυντής, ενώ τα πρόσθετα προσόντα και η διαδικασία 

πρόσληψης θα καθορίζονται από τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 

καθεμιάς ΔΕΥΑ.

Σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση  έγκρισης της 

πρόσληψης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. 

Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου επισημαίνεται ότι δεν θίγονται συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίες είναι σε ισχύ. 

Διαδικασίες πρόσληψης Γενικών Διευθυντών ΔΕΥΑ για τις οποίες είχε εκδοθεί 

έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 πριν την έναρξη ισχύος του 

άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (δηλ. πριν τις 17-1-2018) εξετάζονται κανονικά. 

 Αντίστοιχα, στην περίπτωση που χορηγήθηκαν εγκρίσεις για πρόσληψη 

Γενικών Διευθυντών επί θητεία με τις διατάξεις του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 και 

αυτές δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, θα πρέπει να υλοποιηθούν με τη διαδικασία και 

τις προϋποθέσεις του νέου θεσμικού πλαισίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα 

εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και τα νπδδ 

αυτών, για ενημέρωση.

Μεμονωμένα ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά 

με την ερμηνεία των ως άνω διατάξεων θα τεθούν στο αρχείο.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, www.ypes.gr  στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή 

πληροφορία.

                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

http://www.ypes.gr/
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Πληροφορίες:

Τμήμα Μονίμου Προσωπικού:

 Για τα άρθρα: 78 παρ.2,3, 85:                Ι. Τζήμα: Τηλέφωνο: 2131364399

 Για τα άρθρα:  19,78 παρ.1 ,83,92:       Δ. Τρομπούκη: Τηλέφωνο: 2131364327

 Για τα άρθρα: 79,80,95                          Α. Πατσιαβούρα: Τηλέφωνο: 2131364380

Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου:

 Για τα άρθρα:78 παρ. 6,81 παρ.2         Δ. Ζωγοπούλου: Τηλέφωνο: 2131364375

 Για το άρθρο: 100                                  Α. Στρατίκη: Τηλέφωνο: 2131364339

 Για τα άρθρα: 80,81,95                          Λ. Κουτσούκου: Τηλέφωνο: 2131364355

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ελεγκτικό Συνέδριο
2. ΑΣΕΠ
3. ΚΕΔΕ
4. ΕΝΠΕ
5. ΠΟΕ- ΟΤΑ
6. ΠΟΠ  - ΟΤΑ
7. ΟΣΥΑΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης
 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 (Με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα εγκύκλιο στον διαδικτυακό 

τόπο του Υπουργείου στην ενότητα : Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.)
 Δ/νση μας
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