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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 ∆εκεµβρίου  2016 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ.Πρωτ.:  37192 
  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  - Γραφεία Ασκούντων Καθήκοντα 
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27   Γενικού Γραµµατέα 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα - ∆/νσεις ∆ιοίκησης 
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήµα  
Τηλέφωνο : : 213-1364399  
FAX : 213-1364383  

 
ΘΕΜΑ: Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού  

 

Α. Προαγωγές υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

 

Σε συνέχεια της αριθµ. οικ. 17428/18-5-2016 εγκυκλίου µας (Α∆Α : ΨΡΚΥ465ΦΘΕ-ΓΡ1) 

που αφορούσε στη βαθµολογική διάρθρωση θέσεων και το σύστηµα προαγωγών στους ΟΤΑ Α΄ 

Βαθµού, σας ενηµερώσαµε ότι, επί των προαγωγών, θα παρασχεθούν περισσότερες οδηγίες µετά 

τη νοµοθετική επίλυση του θέµατος της συγκρότησης των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων. 

Παρά το γεγονός, ότι το εν λόγω ζήτηµα ρυθµίστηκε µε το άρθρο 51 του νόµου 4407/2016 

(Α΄ 134) από τις 27-7-2016, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην ΕτΚ, σηµειώθηκε µεγάλη 

καθυστέρηση στη συγκρότηση των συµβουλίων αυτών λόγω της πληθώρας σχετικών ερωτηµάτων 

που ανέκυψαν από τους φορείς, ειδικότερα ως προς το θέµα του εισηγητή.   

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι όλοι οι φορείς πλέον αφενός έχουν 

συγκροτήσει τα υπηρεσιακά τους συµβούλια και αφετέρου έχουν κατατάξει το προσωπικό τους 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, (καθώς κατά την πρώτη εφαρµογή του 

ανωτέρω νόµου οι προαγωγές θα πραγµατοποιηθούν βάσει των ως άνω κατατάξεων), σας 

γνωρίζουµε ότι καθίσταται άµεση υποχρέωση της ∆ιοίκησης η κατάρτιση των πινάκων 

προακτέων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν έχουν ακόµη καταρτιστεί. 

Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή στους εν λόγω πίνακες κρίνονται οι 

υπάλληλοι που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο από 1-5-2016 έως 30-4-

2017 ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 92 του 

ΚΚ∆ΚΥ.  

Τέλος, θέτουµε υπόψη σας ότι το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού δεν υπάγεται στο πεδίο 

εφαρµογής της ρύθµισης του άρθρου 35 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) σχετικά µε την έναρξη ισχύος 
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των πινάκων προακτέων. Στην περίπτωση ανάλογης νοµοθετικής ρύθµισης και για το προσωπικό 

αυτό, θα υπάρξει νεότερη ενηµέρωση από την υπηρεσία µας. 

 

Β. Προαγωγές υπαλλήλων Περιφερειών 

 

Με τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4440/2016 ρυθµίστηκε το ζήτηµα 

της έναρξη ισχύος των πινάκων προακτέων κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 83 του Υ.Κ., 

όπως ισχύει προκειµένου για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. 

Κατά συνέπεια η εν λόγω διάταξη τυγχάνει εφαρµογής και στους υπαλλήλους των Περιφερειών. 

Σχετική είναι η αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.49Κ/5/οικ. 32342/19-12-2016 (Α∆Α : ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93)  

εγκύκλιος του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.  

  

Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού της χωρικής 

σας αρµοδιότητας.  

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  

  
  
 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Ένωση Περιφερειών 
2. Κεντρική Ένωση ∆ήµων 
3. Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας 
    e– mail : osyape@otenet.gr 
4. ΠΟΕ – ΟΤΑ 
5. ΠΟΠ - ΟΤΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
2. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
3. ∆/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
       - Τµήµα Μονίµου Προσωπικού  
       - Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου  
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