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ΘΔΜΑ: Δκκπεμείρ μεηαηάξειρ ςπαλλήλων από Γήμοςρ και Ν.Π.Γ.Γ. ζε Γήμοςρ και 

Ν.Π.Γ.Γ. 

  

Μεηά ηε ιήμε ηεο απαγόξεπζεο ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ (άξζξν 17 ηνπ λ. 3870/2010) 

ζηελ ππεξεζία καο έρνπλ πεξηέιζεη πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε 

ησλ κεηαηάμεσλ ππαιιήισλ ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Τ.Α., νη νπνίεο είραλ αλαζηαιεί ιόγσ ηεο 

δηελέξγεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ θαη Δεκνηηθώλ εθινγώλ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα εμήο: 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (λ. 3584/2007) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηάηαμεο 

ζε πξσηνβάζκην Ο.Τ.Α. απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε απνηειεί ε ύπαξμε ανηίζηοισηρ κενήρ 

οπγανικήρ θέζηρ.  

Αθνινύζσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ λ. 3852/2010 νξίδεηαη όηη εληόο 

έμη κελώλ από ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ αηξεηώλ αξρώλ νη Δήκνη θαηαξηίδνπλ ηνπο Ο.Ε.Υ. ηνπο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.  

Από ηα πποεκηεθένηα πποκύπηει όηι: 

 

 Για ηιρ μεηαηάξειρ ςπαλλήλων ζε Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού οι οποίοι ζςνενώνονηαι: 

Η δηαδηθαζία κεηάηαμεο ζα πξνσζεζεί όηαλ νη Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνύ πξνβνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ησλ 

Ο.Ε.Υ. ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αλσηέξσ άξζξν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

βεβαηώζνπλ ηελ ύπαξμε θελήο νξγαληθήο ζέζεο. 

 

 Για ηιρ μεηαηάξειρ ςπαλλήλων ζε Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού ζηοςρ οποίοςρ δεν επέπσεηαι 

καμία αλλαγή: 

Ελληνική   

 

 

 

 



Η δηαδηθαζία κεηάηαμεο ζα πξνσζεζεί θαλνληθά, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 74 ηνπ Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Σεκεηώλεηαη όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζύκθσλε γλώκε ησλ λέσλ 

Δεκάξρσλ (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε γλώκε ησλ παιαηώλ Δεκάξρσλ). 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

 

 Επίζεο, παξαθαιείζζε, όπσο θνηλνπνηήζεηε ηελ παξνύζα ζηνπο Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνύ ρσξηθήο 

ζαο αξκνδηόηεηαο, γηα ελεκέξσζε θαη αλάινγε εθαξκνγή, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζε 

απηή. 

 

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.  

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΣΔΦΑΝΟΤ 

 

 
 
      ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Γξαθείν Υθππνπξγνύ. 
- Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα. 
- Γξαθείν Γεληθνύ Δηεπζπληή Τνπηθήο 
  Απηνδηνίθεζεο.         

- Δ/λζή καο. 


