
 1 

Να σταλεί και με e-mail 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  3  Φεβρουαρίου 2014 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 3743 

  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ κ.κ. Γενικούς Γραμματείς  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

  

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27  

Τ.Κ. : 10183 Αθήνα  

Τηλέφωνο : 213-136 4000  

FAX : 213-136 4383  

 

ΘΕΜΑ: Eπιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους 

Συνδέσμους αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/ 2010 

 

Σε συνέχεια της Α.Π. 46962/21-11-2013 (αριθμ. 23) εγκυκλίου μας και προκειμένου να 

επισπευστούν οι διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθυντών παρακαλούμε να 

μας γνωρίσετε,  εντός τριών ημερών από τη λήψη του παρόντος, τους Δήμους και τους 

Συνδέσμους της χωρικής σας αρμοδιότητας στους οποίους βάσει των ισχυόντων ΟΕΥ 

υφίστανται θέσεις Γενικών Διευθυντών καθώς και τον αριθμό αυτών. 

Επιπλέον, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, να μας γνωστοποιήσετε - για τους 

φορείς στους οποίους προβλέπονται θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης - εάν έχουν 

προκηρυχθεί προς πλήρωση οι θέσεις αυτές, καθώς και  το στάδιο στο οποίο εκκρεμεί η 

σχετική διαδικασία επιλογής.  

Δεδομένου του χρονικού περιορισμού που εκ των πραγμάτων τίθεται λόγω της 

απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών για το δίμηνο που προηγείται της 

ημερομηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 

νέων αιρετών οργάνων (άρθρο 17 ν. 3870/2010), καθίσταται σαφές ότι οι αρμόδιες 

υπηρεσίες οφείλουν να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και να προβούν χωρίς 

καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες και την αποστολή των σχετικών φακέλων στο 

Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου η διαδικασία 

επιλογής των Γενικών Διευθυντών για τους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών να 

ολοκληρωθεί πριν την ανωτέρω εκ του νόμου τασσόμενη αναστολή. 
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Παρακαλείσθε τόσο για τη συνδρομή σας ως προς την κατεύθυνση αυτή όσο και για 

την άμεση ανταπόκρισή σας και αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων με ευθύνη της 

υπηρεσία σας στο fax : 213 136 4382. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  

  

  

 Ι.  ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΚΕΔΕ 

2. ΠΟΕ – ΟΤΑ 

3. ΠΟΠ - ΟΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Αν. Υπουργού 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Δ/νσή μας (1) 

 

 


