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ΘΕΜΑ:

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
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εγκύκλιος

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

(ΑΔΑ : 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου που αφορά στη βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων και το σύστημα προαγωγών στη Δημόσια Διοίκηση, θέτουμε υπόψη
σας τα ακόλουθα:
Με την ως άνω εγκύκλιο ερμηνεύονται διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως
ισχύουν μετά τον ν.4369/2016 και ειδικότερα το Μέρος Γ΄ αυτού, με τις οποίες ρυθμίζονται,
παγίως και μεταβατικά, θέματα που αφορούν εν γένει στην βαθμολογική εξέλιξη
υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Δεδομένου ότι στο Μέρος Γ΄ του νέου νόμου
εμπεριέχονται ομοίου περιεχομένου διατάξεις και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων σας γνωρίζουμε ότι τα οριζόμενα στην ανωτέρω διευκρινιστική
εγκύκλιο εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, το οποίο
υπάγεται στις επίμαχες διατάξεις του Κώδικα.
Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε τα εξής :
Ως προς τις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες
Προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ανεξαρτήτως της μη λειτουργίας των υπηρεσιακών
τους συμβουλίων λόγω λήξης της θητείας των μελών τους κατ΄ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4369/2016, υποχρεούνται στην τήρηση των
οριζομένων

στην

αριθμ.
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εγκύκλιο

αναφορικά με την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς κατά την πρώτη
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εφαρμογή του νόμου, οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών
πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016. Περισσότερες οδηγίες θα
δοθούν με νεότερη εγκύκλιο μετά

τη νομοθετική επίλυση του θέματος της

συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Ο ένας (1) μήνας διαθεσιμότητας, λόγω διενέργειας μετάταξης στο πλαίσιο της
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας με το άρθρο 30 του ν.4223/2013 δεν
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με τις
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, δεδομένου ότι στις διατάξεις
του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 περί αναγνώρισης του χρόνου διαθεσιμότητας δεν
αναφέρεται ρητά η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά ερωτήματα που έχουν αποσταλεί από τους
ενδιαφερομένους φορείς και εκκρεμούν στην υπηρεσία μας θα αρχειοθετηθούν.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χωρικής σας
αρμοδιότητας.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
www.ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι,
Αποφάσεις, Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α΄ Βαθμού / Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
Υπαλλήλων / Εγκύκλιοι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Κεντρική Ένωση Δήμων
2. ΠΟΕ - ΟΤΑ
3. ΠΟΠ - ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
(Σχετ. : Α.Π. 515/31-3-2016)
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου).
6. Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης
- Τμήμα Μονίμου Προσωπικού (2)
- Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
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