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ΘΔΜΑ : Μεηαβίβαζη απμοδιόηηηαρ ηος δημάπσος ππορ ζύνηαξη εκθέζεων 

αξιολόγηζηρ ηων πποϊζηαμένων Γιεςθύνζεων  ζε ανηιδήμαπσο 

 

    

 αο απνζηέιινπκε ηελ αξηζκ. 421/2009 γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό 

Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Γηάλλε 

Ραγθνύζε, θαη κε ηελ νπνία θξίζεθε όηη είλαη ζύλλνκε ε κεηαβίβαζε πξνο 

αληηδήκαξρν ηεο αξκνδηόηεηαο δεκάξρνπ, γηα ηε ζύληαμε εθζέζεωλ αμηνιόγεζεο 

πξνϊζηακέλωλ δηεπζύλζεωλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, θαη παξαθαινύκε όπωο 

ελεκεξώζεηε ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ αξκνδηόηεηάο ζαο. 

 Σελ εγθύθιην κπνξείηε λα ηελ αλαδεηήζεηε θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο, www.ypes.gr , ζην πεδίν Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε-Απηνδηνίθεζε / 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε α΄βαζκνύ / Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήιωλ / Δγθύθιηνη .   

 
 

 
 
 
 

Ππορ : ηιρ Πεπιθέπειερ ηηρ Υώπαρ 

 α) θ.θ. Γεληθνύο Γξακκαηείο 
 β) Γ/λζεηο Απη/ζεο & Απνθ/ζεο 
  έδξαο 
 β) Γ/λζεηο Σνπ. Απη/ζεο & Γ/ζεο, 
  λνκώλ 
  (κε θ/α ηεο γλωκνδνηήζεωο) 
 

 (ΜΔ ΑΠΟΓΔΙΞΗ) 

Α. Π. : 69435  

Με Ε.Υ. 
Η Δεσθύντρια 

κ.α.α. 
Η Τμημ/της 

 
 
 

Α. Διαμαντοπούλοσ 

http://www.ypes.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

(επί ηνπ ζρεη. κε Α.Π.23/16-10-2009) 
3. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ 

(επί ηνπ ζρεη. κε Α.Π.4353/25-11-09) 
4. Γεληθή Γ/λζε Σνπηθήο Απη/ζεο 

Γξαθείν Γελ. Γ/ληε 

5.  Γ/λζή καο  
 

(κε θ/α ηεο γλωκνδόηεζεο) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :  
1. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο 
 Γ/λζε Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ 
 Γπλακηθνύ 
2. ΚΔΓΚΔ 
 Αθαδεκίαο & Γελλαδίνπ 8 
 Σ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 
3. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Γ/λζε Απη/ζεο & Απνθ/ζεο 
Ν. Αζελώλ 
(επί ηνπ ζρεη. κε 
Α.Π.24818/15774/28-7-09) 

4. Γήκν Ηιηνύπνιεο 
Γξαθείν Γεκάξρνπ 

5. θ. Βειώλα Κωλζηαληίλα 
Γήκν Ηιηνύπνιεο 

  
(κε θ/α ηεο γλωκνδνηήζεωο) 
(κε απόδεημε) 

  



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ   

ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ σπ’ αριθ. 421/2009           

     ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

        Γ’ ΣΜΗΜΑΣΟ 

       σνεδρίαζη ηης 24ης Νοεμβρίοσ 2009 

 

 

ύνθεζη 

 

Πρόεδρος:     Νηθόιανο Θ. Μαπξίθαο, Αληηπξόεδξνο. 

 

Μέλη:     Βιάζηνο Βνύθαιεο, Ισάλλα Καξαγηαλλνπνύινπ, Βαζηιηθή Παληαδή,  

  Νίθε Μαξηόιε θαη Νηθόιανο Γαζθαιαλησλάθεο, Ννκηθνί Σύκβνπινη. 

 

Διζηγηηής:      Νηθόιανο Θ. Μαπξίθαο, Αληηπξόεδξνο. 

 

Αριθμ. Δρωηήμαηος: Υπ’ αξηζκ. 68094/5-11-2009 έγγξαθν Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη  

    Λεηηνπξγίαο ΟΤΑ (Τκήκα Πξνζσπηθνύ ΟΤΑ) Υπνπξγείνπ  

    Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Περίληψη Δρωηήμαηος: Δάλ ε αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ πξνο ζύληαμε εθζέζεσλ  

          αμηνιόγεζεο ησλ πξντζηακέλσλ Γ/λζεσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ,  

          κεηαβηβάδεηαη, λνκίκσο, ζε αληηδήκαξρν.  
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Δπί ηνπ πξόζζελ εξσηήκαηνο, ην ηκήκα εγλσκνδόηεζελ, νκνθώλσο, σο 

αθνινύζσο:  

Ι. αi. Καηά ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (θπξση. λ. 

3463/2006 – Α, 114) ν Γήκνο δηνηθείηαη από δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή 

θαη ηνλ δήκαξρν. 

ii. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκάξρνπ, σο κνλνκεινύο νξγάλνπ δηνίθεζεο 

Πξσηνβάζκηνπ Οξγαληζκνύ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νξηνζεηνύληαη, θπξίσο, ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ αλσηέξσ Κώδηθα. 

Πέξαλ ηεο πξνεμαγγειηηθήο αλαθνξάο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ηνπηθώλ ζπκθεξόλησλ 

θαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε γλώκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελόηεηαο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, δηαιακβάλεηαη πεξηνξηζηηθή, κάιινλ, παξάζεζε ησλ εηδηθόηεξσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκάξρνπ. 

Μεηαμύ απηώλ ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ ηνπ απηνύ άξζξνπ, ξεηώο, 

κλεκνλεύεηαη όηη «είλαη πξντζηάκελνο όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ θαη                "  

εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκό, ηηο θάζε       

 είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ».  

 iii. Οη πξνεθηεζείζεο αξκνδηόηεηεο έρνπλ επζεία αληηζηνίρεζε θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 23 θαη 121 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ 

(θπξση. λ. 3584/2007, Α-143). Μεηαμύ απηώλ εληάζζεηαη θαη εθείλε ηεο ζύληαμεο εθζέζεσο 

αμηνιόγεζεο ησλ πξντζηακέλσλ Γ/λζεο (βι. άξζξν 16 παξ. 1 π.δ/ηνο 318/1992, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84 παξ. 2 θαη 226 ηνπ θπξση. λ. 3584/2007). 

 βi. Πεξαηηέξσ, από ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νξίδεηαη, όηη ηνλ Γήκαξρν, ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, 

επηθνπξνύλ αληηδήκαξρνη. 

 ii. Σηελ αλσηέξσ παξάγξαθν θαζώο θαη ζηελ επόκελε δηαιακβάλεηαη ν αξηζκόο 

ησλ αληηδεκάξρσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε θάζε Γήκνπ, ν ηξόπνο 

δηνξηζκνύ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, θαζώο θαη ην αζπκβίβαζην πξνο θαηάιεςε 

ζέζεσο κέινπο ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δηαξθνύζεο ηεο ζεηείαο ηνπο.    

 iii. Δηδηθόηεξα, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (87) ηνπ αλσηέξσ Κώδηθα 

δηαιακβάλεηαη, όηη: «Ο δήκαξρνο, κε απόθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεύεηαη ζε κία "ηνπιάρηζηνλ 

εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο 

ηνπ λνκνύ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηέο ηνπ ζε αληηδεκάξρνπο. Αλ ν 

αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν Γήκαξρνο». 
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ΙΙ. Από ηελ πξνεθηεζείζα δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πξνθύπηεη, όηη, κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκάξρνπ, σο 

κνλνκεινύο νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγαληζκνύ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ, σο 

ππεξεζηαθνύ θαη πεηζαξρηθνύ πξντζηακέλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ. 

Σηελ αξκνδηόηεηα απηή εκπεξηέρεηαη θαη ε ζύληαμε εθζέζεσο αμηνιόγεζεο ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ, επηπέδνπ Γ/λζεο. 

 βi. Καηά ηελ πξνπαξαηεζείζα, επίζεο, δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 87 παξ. 3 ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ζην πιαίζην επηθνπξίαο ησλ αληηδεκάξρσλ ζηα θαζήθνληα ηνπ 

δεκάξρνπ, πξνβιέπεηαη ξεηώο, ε κεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζ’ απηνύο αξκνδηνηήησλ από 

ηνλ δήκαξρν. 

 ii. Η αλσηέξσ πξόβιεςε δελ ζπλπθαίλεηαη κε νπνηαδήπνηε νξηνζέηεζε ησλ 

κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ, ππό ηελ έλλνηα όηη δελ πξνέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

δηάθξηζε κεηαμύ ησλ κεηαβηβαζηέσλ θαη κε δπλάκελσλ λα κεηαβηβαζηνύλ, σο 

ζπλπθαζκέλσλ, ελδερνκέλσο, κε αληηθείκελα αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ, ηα νπνία, σο 

εθ ηεο θύζεώο ηνπο, είλαη ακεηαβίβαζηα. 

 iii. Δμάιινπ, ε ρξήζε ηνπ όξνπ «ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο» απνβιέπεη ζηελ 

απνθπγή νηαζδήπνηε πεξηγξαθηθήο ανξηζηίαο ηεο κεηαβηβαδόκελεο αξκνδηόηεηνο, ελόςεη 

ηνπ γεγνλόηνο, όηη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηπη. α΄ έσο ζ΄ ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Κ.Γ.Κ. νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκάξρνπ νξηνζεηνύληαη επαθξηβώο. 

 γi. Υπό ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο θαη δεδνκέλεο ηεο ξεηήο πξόβιεςεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Κ.Γ.Κ., ζύκθσλα κε ην νπνίν, 

αλ ν αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν δήκαξρνο, 

νπνηαδήπνηε νξηνζέηεζε κεηαμύ κεηαβηβαζηέσλ θαη κε αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκάξρνπ, πξνο 

ηνπο αληηδεκάξρνπο, δελ κπνξεί λα επηζηεξηρζεί ζηελ γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 87 

ηνπ Κ.Γ.Κ., αιιά, νύηε θαη λα θηλεζεί ζην πιαίζην ηεινινγηθήο εξκελείαο, εθόζνλ ειιείπνπλ 

ζαθή θαη νξηζκέλα θξηηήξηα επί ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζε λα εδξαζζεί. 

 Άιισζηε, εάλ ε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ δηάθνξε, ζα έπξεπε λα είρε 

απνηππσζεί, ξεηώο, ήηνη λα δηαιακβάλεη δεδνκέλεο αξκνδηόηεηεο ησλ δεκάξρσλ, νη 

νπνίεο δελ είλαη κεηαβηβαζηέεο ζηνπο αληηδεκάξρνπο. 

 ii. Δπηζεκαίλεηαη, όηη, ηόζνλ θαη’ εθαξκνγή ηεο γεληθόηεξεο αξρήο, πνπ απνξξέεη 

από ην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (θπξση. λ. 2690/1999, Α-45), 

όζνλ θαη ηνπ πξνκλεκνλεπζέληνο ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Κ.Γ.Κ. 
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ε κεηαβηβαζζείζα αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ, δελ κπνξεί λ’ αζθείηαη, παξαιιήισο θαη από 

απηόλ, παξά κόλνλ όηαλ, πξνο ηνύην, θσιύεηαη ή απνπζηάδεη ν αληηδήκαξρνο.  

 IΙΙ. Σύκθσλα κε ηηο ζθέςεηο πνπ πξνεθηέζεθαλ, ην ηκήκα εγλσκνδόηεζελ, 

νκνθώλσο, όηη είλαη ζύλλνκε ε κεηαβίβαζε πξνο αληηδήκαξρν ηεο αξκνδηόηεηαο 

δεκάξρνπ, ε νπνία ζπλάπηεηαη κε ηε ζύληαμε εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο πξντζηακέλσλ 

δηεπζύλζεσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

 

         Ο Διζηγηηής 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Αθήνα 25-11-2009       

  Ο Πρόεδρος        ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΜΑΤΡΙΚΑ 

         Ανηιπρόεδρος 

        Νομικού σμβοσλίοσ ηοσ Κράηοσς 

Νικόλαος Θ. Μασρίκας 

    Ανηιπρόεδρος 
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