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                                             Να σταλεί και με e-mail 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα    11-1-2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  Αριθ.  Πρωτ :1921 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προς: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  

     της  Χώρας /  
     Γραφεία Συντονιστών  
2. Δήμους της Χώρας 

Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνο 

:M. Ανδρεδάκη (για θεσμικά θέματα  
μόνιμου προσωπικού)  
2131364373 
Γ. Λατσούδη (για θεσμικά θέματα    
Ιδιωτικού Δικαίου)  

 

Τηλέφωνο : 213-1364372  
FAX 
Ηλ/κη Δ/νση  

: 213-1364383 
: m.andredaki@ypes.gr 

 

Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας 

: Σταδίου 27 
: 10183 Αθήνα 

 

   

   

ΘΕΜΑ:   Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. - Ένταξη 

του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και 

στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό 

 

    Σας γνωστοποιούμε ότι την 18-12-2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ο ν. 4583/2018 (ΦΕΚ  212 Α΄) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 

συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».  

Ειδικότερα,  στο άρθρο 91 προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και  η στελέχωση αυτών με μόνιμο 

προσωπικό.  

 

Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζεται θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής 

των υπηρεσιών του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό 

Ελληνική   
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πυλώνα του κοινωνικού κράτους παρέχοντας, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και 

πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσοντάς το πλέον στις οργανικές 

δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων.  

 

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την εν θέματι διάταξη και 

οδηγίες για την εφαρμογή αυτής.  

 

Πεδίο Εφαρμογής: 

Υπάγονται οι OTA α΄ βαθμού, οι οποίοι είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους 

προσώπων: 

α) συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και 

β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι την 18-12-2018, απασχολούν προσωπικό 

για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που  παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4483/2017 μέχρι 31-12-2019,. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, για την 

υπαγωγή του φορέα στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης. 

 

Α. Διαδικασία τροποποίησης Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας – Ενέργειες 

των υπηρεσιών: 

Οι  Δήμοι που εντάσσονται κατά τα ανωτέρω  στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης  και 

είτε δεν έχουν κενές οργανικές θέσεις στους οικείους ΟΕΥ, είτε οι προβλεπόμενες θέσεις δεν 

επαρκούν, δύνανται να προβούν άμεσα στη λήψη απόφασης του οικείου Συμβουλίου για την 

τροποποίηση των οργανισμών τους και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού 

ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που 

απασχολείται στον οικείο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι», κατά την έναρξη ισχύος  της εν θέματι διάταξης, ήτοι στις 18-12-2018, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ του 

ν.4483/2017. . 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους  Δήμους στον καθορισμό των κλάδων  

των θέσεων που θα συσταθούν, ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στις ειδικότητες των 

συμβασιούχων που απασχολούνται στο πρόγραμμα. 

 

Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις - κατά 

ποσοστό 7% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου -  κλάδων και κατηγοριών επιλογής 

του οικείου φορέα και οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω 

προγράμματος. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες 

ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.  

  

Εννοείται ότι, στην περίπτωση των ΟΤΑ που απασχολούν (άμεσα ή μέσω νομικών τους 

προσώπων) προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος σε δικαιούχους 

άλλου δήμου, μέσω προγραμματικής σύμβασης,  θα συσταθούν ομοίως και οι θέσεις του εν 

λόγω προσωπικού από το Δήμο, που έχει συμβληθεί (άμεσα ή μέσω νομικού του προσώπου) 

με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από 

τον οικείο δήμο, ισχύει η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή της 

υπηρεσίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται σχετική δομή (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 100 

του ν.3852/2010 όπως ισχύουν).   Τέλος, εάν επί του παρόντος το πρόγραμμα υλοποιείται από 

νομικό πρόσωπο διαδημοτικού χαρακτήρα, οι θέσεις του προσωπικού θα προβλεφθούν στους 

ΟΕΥ των εξυπηρετούμενων Δήμων (οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω διαδημοτικό νομικό 

πρόσωπο), σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων που πράγματι απασχολούνται στην 

εξυπηρέτηση των ωφελούμενων ανά Δήμο. 

 

Παραδείγματα εφαρμογής:  

1ο) Έστω ότι δημοτική κοινωφελής επιχείρηση   απασχολεί  κατά την έναρξη ισχύος του 

νόμου τριάντα (30) άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στην περίπτωση 

αυτή, θα πρέπει  ο Δήμος στον οποίο ανήκει η εν λόγω επιχείρηση,  με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου , να συστήσει: 30+7%=  32,1 ≈ 32 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά 

από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια 

μονάδα), εκ των οποίων οι τριάντα (30) θέσεις θα είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών με το 

προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, ενώ οι επιπλέον  δύο (02) θέσεις  θα 

αφορούν κλάδους και κατηγορίες επιλογής του φορέα, συναφείς ωστόσο με την παροχή των 

υπηρεσιών του προγράμματος, οι οποίες θα προκηρυχθούν κατά τις αναλογίες και με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.. 
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2ο) Έστω ότι Δήμος  απασχολεί  κατά την έναρξη ισχύος του νόμου πέντε (05) άτομα 

προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει ο Δήμος,  με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου , να συστήσει: 5 + 7% = 5,35 ≈ 5 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά 

από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια 

μονάδα), οι οποίες θα αφορούν  το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, καθώς 

δεν προκύπτει η σύσταση επιπλέον θέσεων.  

3ο) Έστω ότι δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ απασχολεί  κατά την έναρξη ισχύος του νόμου οκτώ 

(08) άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει  ο οικείος Δήμος (στον 

οποίο ανήκει το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.),  με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  να συστήσει: 8 + 7% 

= 8,56 ≈ 9 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά από τη στρογγυλοποίηση των δύο 

πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα), εκ των οποίων οι οκτώ (08) 

θέσεις θα είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών με το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο 

πρόγραμμα, ενώ η επιπλέον μία (01) θέση θα αφορά κλάδο και κατηγορία επιλογής του φορέα, 

συναφής ωστόσο με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, η οποία (μία επιπλέον 

θέση) θα προκηρυχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.. 

.  

Επισημαίνεται ότι, λόγω της επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης για την αδιάλειπτη και 

αδιατάρακτη παροχή των υπηρεσιών  του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, της ανάγκης για 

την ταχύτερη δυνατή ένταξή του στις μόνιμες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αλλά και της 

ορισμένης διάρκειας των συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση αυτή, οι παρ. 3 και 

5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.  Ειδικότερα: α) δεν απαιτείται  η σύνδεση του μισθολογικού 

κόστους των νέων θέσεων με τα τακτικά έσοδα των οικείων ΟΤΑ, δεδομένου ότι καλύπτεται η 

μισθολογική δαπάνη από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

αποδίδονται στους δικαιούχους δήμους με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών (παρ.7 του 

άρθρου 91) β) επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών των ΟΤΑ κατά το τελευταίο 

εξάμηνο της δημοτικής περιόδου  και γ) δεν απαιτείται η διατύπωση γνώμης του οικείου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η απόφαση του Δημοτικού περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και σύστασης νέων θέσεων, θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι 31
η
 - 01 – 2019.   
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Εντός ενός (01) μηνός από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστής 

της οικείας Αποκεντρωμένης  Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία 

στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Γ. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο 

 

Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων, οι  ενδιαφερόμενοι Δήμοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα 

αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο μας, προκειμένου να αποσταλούν για 

έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από 

το ΑΣΕΠ.   

 

Οι Δήμοι για τους οποίους δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης του οικείου ΟΕΥ, καθώς 

υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον ισχύοντα, θα πρέπει άμεσα να 

αποστείλουν τα αιτήματά τους στην υπηρεσία μας.   

 

Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

συνοδευόμενα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:   

  α) απόφαση του οικείου Δημοτικού , για την πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία θα 

πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο καθώς 

και τα  απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

 Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να γίνεται 

σαφής διάκριση, μεταξύ των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων που αφορούν στις θέσεις του 

προσωπικού που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος  

«Βοήθεια στο Σπίτι»  και των επιπλέον, κατά ποσοστό 7%, θέσεων που θα καλυφθούν από 

κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998. 

 

 Υπόδειγμα  καταγραφής  των αιτούμενων θέσεων στην απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου: 

 

Α) θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα.  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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1  

 

   

2  

 

   

 

Β) επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 

του ν. 2643/1998 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1  

 

   

2  

 

   

 Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν 

απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού, (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας)  που 

προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των 

προκηρυσσόμενων θέσεων, επομένως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταγραφή των τυπικών 

προσόντων των θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ.  

 

 Όπου συντρέχει περίπτωση θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών, θα πρέπει να καθορίζεται με 

την απόφαση του Δ.Σ και η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης.  

 

  β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες  θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, 

είναι κενές και δεν εκκρεμεί  η πλήρωσή τους  με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, 

μετάταξη, κλπ.)  

 

γ)  Αντίγραφο του ισχύοντος  ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις 

του αιτούμενου προσωπικού, 

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης) για τον αριθμό των 

εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  κατά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι στις 

18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών. 

 

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των προσλήψεων που θα διενεργηθούν με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο εν θέματι άρθρο, δεν θα εφαρμοστούν: α) το άρθρο 3 του ν. 

2643/1998, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, β) οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 
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14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) καθώς επίσης και οι περιορισμοί 

του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 

 

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, γι΄ αυτό 

παρακαλούμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την κατά προτεραιότητα ανάληψη  των 

απαιτούμενων ενεργειών.  

 

 

Δ. Μεταφορά προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του στο Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» 

 

Από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 91 του ν.4583/2018 προβλέπεται ότι 

εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του εν λόγω άρθρου, ήτοι 18-12-2018,  

παρέχουν τις υπηρεσίες τους  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή 

νομικά πρόσωπα αυτών (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει 

περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των Δήμων  που θα προβούν στις 

ενέργειες της παρ.1 του άρθρου 91 για την πρόσληψη του μονίμου προσωπικού, ώστε όλο το 

τακτικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό που θα απασχολείται στο 

πλαίσιο του «Βοήθεια στο Σπίτι» να εντάσσεται οργανικά στον ίδιο φορέα.  

 

Η κατάταξη ή μεταφορά του προσωπικού ΙΔΑΧ λαμβάνει χώρα εντός ενός μηνός από 

τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την παρ.1, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου που εγκρίνεται 

από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η προϋπηρεσία του ανωτέρω προσωπικού στο φορέα από τον οποίο 

μεταφέρεται, λαμβάνεται υπόψη για κάθε συνέπεια (μισθολογική, βαθμολογική κ.λπ.).  

 

Εφόσον στους ως άνω φορείς, εκτός από εργαζομένους ΙΔΑΧ, υπηρετεί και προσωπικό 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του προγράμματος, κρίνεται 

σκόπιμο, για λόγους ενότητας και ολοκληρωμένης παροχής των υπηρεσιών του θεσμού, να 

μεταφερθεί και το προσωπικό αυτό στους Δήμους που θα αναλάβουν την αρμοδιότητα, κατά 

τον ίδιο χρόνο με τη μεταφορά του προσωπικού ΙΔΑΧ.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων παρέχεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 44 του ν.3979/2011 αλλά 
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και τις όμοιες του άρθρου  21 του ν.4483/2017, στις οποίες οι φορείς μπορούν να ανατρέξουν 

κατά περίπτωση. 

 

Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις 

που συνιστώνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 91, οι υπηρεσίες του Προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας ορισμένου χρόνου που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4483/2017. 

Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται 

σύμφωνα με την παρ.1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για 

τους οικείους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών.   

 

Παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για την άμεση 

εφαρμογή από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού των οριζόμενων στην εγκύκλιο αυτή, οι δε Δήμοι να 

ενημερώσουν αυθημερόν τα νομικά τους πρόσωπα.  

 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

                                  

       Ο Υπουργός 

 

 

 

     Αλέξανδρος Χαρίτσης   

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. ΑΣΕΠ. 
2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
4. Γενική Γραμματείας της Κυβέρνησης 
5. ΚΕΔΕ 
6. Π.Ο.Ε. – ΟΤΑ 
7. Π.Ο.Π. ΟΤΑ 
8. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε)  
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