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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
∆/νση: Βασ. Σοφίας 9, Μαρούσι 
Τηλ.: 213 2038302-3 
 

Μαρούσι, 10-03-2011 

 

 

Προς 

Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

κ. Γιάννη Ραγκούση 

 

 

 

Θέµα: Μεταφορά προσωπικού από τα νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων, λόγω 

της προσαρµογής τους στο ν. 3852/2010 και δυνατότητα µετατάξεων. 

 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 

µε την παρούσα επιστολή µας θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ένα ιδιαίτερα 

σηµαντικό θέµα, το οποίο έχει προκύψει µε τη µεταφορά του προσωπικού των 

νοµικών προσώπων των ∆ήµων, λόγω της προσαρµογής τους στο ν. 3852/2010 

(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Ειδικότερα, στο άρ. 103 του ν. 3852/2010 για τη 

συγχώνευση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

τυχόν µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των συγχωνευόµενων νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, στο ∆ήµο ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Στην 

αντίστοιχη διάταξη του άρ. 109 του ν. 3852/2010 για τη συγχώνευση των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, γίνεται µνεία για δυνατότητα µεταφοράς τυχόν 

πλεονάζοντος προσωπικού µόνο σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Σηµειώνεται ότι λόγω των καταληκτικών ηµεροµηνιών που τίθενται µε τον 

Καλλικράτη, σχεδόν όλοι οι ∆ήµοι της Χώρας πραγµατοποίησαν στις 28-02-2011 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τους για τη λήψη των απαιτούµενων 
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αποφάσεων προσαρµογής των νοµικών προσώπων στις διατάξεις του Καλλικράτη. Οι 

επιλογές οι οποίες υπήρχαν για την προσαρµογή των νοµικών προσώπων στο ν. 

3852/2010 ήταν είτε η συγχώνευση είτε η κατάργηση και λύση των ν.π.δ.δ. και 

κοινωφελών επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

Καθώς λοιπόν, ο νόµος δίνει τη δυνατότητα µεταφοράς των δράσεων που 

υλοποιούνταν από καταργούµενα ή συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα στο ∆ήµο, 

θεωρούµε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να επιταχυνθεί η ψήφιση της τροπολογίας 

που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή για το σκοπό αυτόν,  ώστε να προβλεφθεί 

νοµοθετικά η αντίστοιχη µεταφορά του προσωπικού που απασχολείτο στην 

υλοποίηση αυτών των δράσεων, στους ∆ήµους, προκειµένου να υπάρξει απρόσκοπτη 

συνέχιση λειτουργίας τους. Με τον τρόπο αυτό, θα επιλύσετε και θα διορθώσετε µία 

νοµοθετική ασάφεια, εξαιτίας της οποίας θα δηµιουργούνταν σηµαντικά προβλήµατα 

λειτουργίας στους ∆ήµους. 

Παρακαλούµε όπως επιταχύνετε τη ρύθµιση του ανωτέρω ζητήµατος µε την ψήφιση 

της σχετικής τροπολογίας, προκειµένου να λάβει τέλος η αντίστοιχη εκκρεµότητα, η 

οποία αφορά θέµατα προσωπικού αορίστου χρόνου των προσαρµοζόµενων στον 

Καλλικράτη νοµικών προσώπων. Επίσης, προτείνουµε στην ίδια τροπολογία να 

προβλεφθεί η δυνατότητα µετάταξης του προσωπικού των κοινωφελών επιχειρήσεων 

σε ν.π.δ.δ. άλλων ∆ήµων, εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη τόσο της κοινωφελούς 

επιχείρησης όσο και του ν.π.δ.δ. υποδοχής. Η επίλυση του θέµατος αυτού θα 

βοηθήσει σηµαντικά στην ανάληψη και την υλοποίηση από τους ∆ήµους των 

δράσεων και των αρµοδιοτήτων, που τους έχουν ανατεθεί πλέον µε τον Καλλικράτη. 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου 

 

 

Γεώργιος Ε. Πατούλης 


