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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ – βάσει της 
προκήρυξης 4Κ/2007  

 
 Εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των διοριστέων της 
προκήρυξης 4Κ/2007 << Πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας 524 θέσεων 
µόνιµου προσωπικού , ΠΕ , ΤΕ και ∆Ε των ΚΕΠ στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού >> 
και της δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σας 
ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: 
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1.  Οι διοριζόµενοι βάσει των ανωτέρω πινάκων είναι µόνιµοι υπάλληλοι 

των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δεδοµένου ότι καταλαµβάνουν θέσεις 
µόνιµου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε του κλάδου 
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οποίες συστήθηκαν µε τις αριθµ. 
∆ΟΑ/Φ.01/609/22-12-2005 (ΦΕΚ 10/Β/10-1-2006), 13981/21-6-2006 (ΦΕΚ 
757/Β/26-6-2006), 4886/23-2-2007 και 4897/23-2-2007 (ΦΕΚ294/Β/5-3-2007)  
κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3200/2003 
(ΦΕΚ/Α/281). Ο διορισµός των επιτυχόντων αυτών είναι υποχρεωτικός , 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το ν. 3584 / 2007 -ΦΕΚ 
143/Α/28-6-2007, όσον αφορά στους ΟΤΑ α΄ βαθµού  και για τους ΟΤΑ β΄ 
βαθµού βάσει του άρθρου 15 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07/ΦΕΚ 
26/Α΄) και δεν εξαρτάται από την προηγούµενη ή µη τροποποίηση των 
Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων ΟΤΑ.  

 
 
2.     ∆ιαδικασία διορισµού υπαλλήλων σε ΚΕΠ ΟΤΑ α΄ βαθµού  
α) Υποβολή δικαιολογητικών: 
 Με την κοινοποίηση του πίνακα διοριστέων στους οικείους ΟΤΑ πρέπει 
αυτοί να καλέσουν τους διοριστέους προκειµένου να υποβληθούν τα 
απαιτούµενα για το διορισµό τους  δικαιολογητικά (πιστοποιητικό 
γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό 
εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό υγείας και φυσικής 
καταλληλότητας από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, ποινικό µητρώο, 
κλπ.). Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή του µέτρου της αυτεπάγγελτης 
αναζήτησης πιστοποιητικών έχει εφαρµογή και στη διαδικασία αυτή (βλέπε 
gspa.gr : ∆ηµόσια ∆ιοίκηση / Εκσυγχρονισµός / αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών).  
 Στη συνέχεια οι οικείοι ΟΤΑ θα δροµολογήσουν όλες τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες ως εξής: 
β) Έκδοση πράξης διορισµού-δηµοσίευση ( άρθρο 23 του ν. 3584/2007 ):  
 Ο διορισµός θα γίνει µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της 
Κοινότητας, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µε µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας . 
Επισηµαίνεται ότι για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού στις αποφάσεις διορισµού 
πρέπει να γίνεται ρητή µνεία ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισµό. 
γ) Κοινοποίηση του διορισµού (άρθρο 24 του ν. 3584/2007 ): 
 Η κοινοποίηση πραγµατοποιείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το 
αργότερο από τη δηµοσίευσή του διορισµού µε έγγραφο του αρµόδιου για το 
διορισµό οργάνου, το οποίο επιδίδεται στον διοριζόµενο ή αποστέλλεται στην 
κατοικία του µε απόδειξη. 
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Το έγγραφο της κοινοποίησης µνηµονεύει απαραιτήτως το φύλλο της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως στο οποίο δηµοσιεύθηκε η πράξη διορισµού. 
Με το έγγραφο αυτό τάσσεται εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 
υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες, προς ορκωµοσία του διοριζοµένου και 
ανάληψη υπηρεσίας. Εάν παραλειφθεί ο καθορισµός προθεσµίας, θεωρείται 
ταχθείσα προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Η προθεσµία αυτή µπορεί να 
παραταθεί έως δύο (2) µήνες, µόνο για µία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των τριάντα ηµερών για την κοινοποίηση 
του διορισµού στον διοριζόµενο, η πράξη διορισµού θεωρείται ότι έχει 
κοινοποιηθεί την τριακοστή ηµέρα από τη δηµοσίευση και από την ηµέρα αυτή 
αρχίζει η προθεσµία των τριάντα ηµερών προς ορκωµοσία του διοριζόµενου 
και ανάληψη υπηρεσίας.  
δ)Κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, ορκωµοσία και 
ανάληψη υπηρεσίας ( άρθρα 25 και 26 του ν. 3584/2007 ) :  
 Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται µε το διορισµό 
και την αποδοχή του. Η αποδοχή δηλώνεται µε την ορκωµοσία  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3584/2007. 
 
3)∆ιαδικασία διορισµού υπαλλήλων σε ΚΕΠ ΟΤΑ β΄ βαθµού  
α) Υποβολή δικαιολογητικών : Ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση 2α. 
β) Απόφαση του Νοµάρχη για το διορισµό των υπαλλήλων (άρθρο 107 παρ. 3 

του π.δ. 30/1996). 
Ειδικά για τους ΟΤΑ β΄ βαθµού η απόφαση διορισµού αποστέλλεται στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού του ΥΠ.ΕΣ,  πριν τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, προκειµένου να εγγραφεί η σχετική πίστωση από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. 
γ) ∆ηµοσίευση-κοινοποίηση πράξης διορισµού (άρθρο 17 του  
ν. 3528/2007 ) :  
Περίληψη της πράξης διορισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόµενο το αργότερο εντός τριάντα 
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση. Η κοινοποίηση γίνεται µε έγγραφο της οικείας 
αρχής, το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε 
σε πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν. 
Στο έγγραφο της κοινοποίησης αναγράφεται το φύλλο της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισµού. Με το 
έγγραφο αυτό τάσσεται εύλογη προθεσµία τριάντα (30) το πολύ ηµερών για 
ορκωµοσία του διοριζοµένου και ανάληψη υπηρεσίας. Εάν παραλειφθεί ο 
καθορισµός προθεσµίας, θεωρείται ταχθείσα προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. 
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί έως έξι (6) µήνες, µόνο µία φορά, για 
εξαιρετικούς λόγους. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των τριάντα ηµερών για την κοινοποίηση 
του διορισµού στον διοριζόµενο, η πράξη διορισµού θεωρείται ότι έχει 
κοινοποιηθεί την τριακοστή ηµέρα από τη δηµοσίευση και από την ηµέρα αυτή 
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αρχίζει η προθεσµία των τριάντα ηµερών προς ορκωµοσία του διοριζόµενου 
και ανάληψη υπηρεσίας. 
 
δ)Κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, ορκωµοσία και 
 ανάληψη υπηρεσίας ( άρθρα 18 και 19 του ν. 3528/2007 ) :  
 Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται µε το διορισµό 
και την αποδοχή του. Η αποδοχή δηλώνεται µε την ορκωµοσία  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3584/2007. 

 
3. Επειδή οι ανωτέρω διορισµοί αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 

οικονοµικού έτους 2008, σας υπενθυµίζουµε ότι οι πιστώσεις είναι ήδη 
εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ. το οποίο θα 
επιχορηγήσει τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε τα απαιτούµενα ποσά. 
(Σχετικοί κωδικοί: Ειδικός Φορέας 07-120, ΚΑΕ 2228 «Επιχορήγηση 
ΟΤΑ α΄ βαθµού για δαπάνες ΚΕΠ» και Ειδικός Φορέας 07-110, ΚΑΕ 
2277 «Επιχορήγηση Ν.Α. για δαπάνες ΚΕΠ»). 

 
4. Για το σκοπό αυτό οι ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού πρέπει να µεριµνήσουν 

άµεσα για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους, έτσι ώστε να µπορέσουν να αποδεχθούν τις 
πιστώσεις αυτές που αφορούν το µόνιµο πλέον προσωπικό των ΚΕΠ. 

 
4)Καταβολή µισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ   

 
 
1. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος έναρξης καταβολής της µισθοδοσίας των 

υπαλλήλων των ΚΕΠ σε καµία περίπτωση δε συσχετίζεται µε το 
χρόνο κατά τον οποίο θα περιέλθει, στους δικαιούχους ΟΤΑ, η 
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση που έχει προβλεφθεί για τον 
συγκεκριµένο σκοπό.  

2. Η σχετική δαπάνη σαφώς και δύναται να αντιµετωπιστεί από τα 
τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του εργοδότη φορέα, όπως 
αντιµετωπίζεται η δαπάνη µισθοδοσίας τακτικού προσωπικού εν γένει 
και µε την κίνηση των ίδιων κωδικών αριθµών εσόδων-εξόδων του 
προϋπολογισµού του.  

3. Όταν δε περιέλθει η προαναφερόµενη έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 
στους ΟΤΑ, οι τελευταίοι θα πρέπει, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση 
ότι έχουν ήδη καλύψει τη σχετική δαπάνη από τακτικά ή έκτακτα 
ανειδίκευτα έσοδά τους, να αναπληρώσουν τα έσοδα αυτά, κατά το 
µέρος της ήδη διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείµενες περί 
αναµορφώσεων του προϋπολογισµού  τους διατάξεις (σχετική η 
εγκύκλιος της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ – του Υπουργείου Εσωτερικών 
µε αρ.πρωτ.60528/9-11-2007, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται).     
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 Η ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ στην οποία κοινοποιείται η 
παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να την κοινοποιήσει προς όλους τους ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθµού , για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. 

 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ 
 

Συνηµµένα : 
Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.∆∆Α αρ.πρωτ.60528/9-11-2007 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3) Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
4) Γραφείο Γεν. ∆/ντριας κ. Βασιλείου 
5) ∆/νση Οικονοµικού (υπόψη κ. ∆ηµητρίου) 

 
 
 


