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Θέμα 1ο: « Έγκριση Μεταβατικών ΟΕΥ Δήμων Βόρειας Κέρκυρας , Νότιας Κέρκυρας και
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
Στην Κέρκυρα σήμερα 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε συνεδρίαση
στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 29854/1-7-19
πρόσκληση του Προέδρου της - Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου δώδεκα
(12) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, ήτοι:
1. Αλέξανδρο Ασπιώτη
2. Ανδρέα Γουλή
3. Βασίλειο Καββαδία
4. Σπυρίδωνα Καλούδη
5. Γεώργιο Καρύδη
6. Νικόλαο Κορακιανίτη
7. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
8. Βασίλειο Άρη Μπαλή
9. Μάρκο Πρεντουλή
10. Σπυρίδωνα Σκόρδο
Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι Αρσένιος Κουλούρης και
ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Θεόδωρος Λουκανάρης λόγω

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ και
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ.
Ευάγγελος Πίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου, Γραμματέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: « Έγκριση Μεταβατικών ΟΕΥ Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νικολούζος ζήτησε από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να εισηγηθεί
σχετικά.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πίτσας ανέφερε τα εξής:
Για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προτείνεται εσωτερική οργανωτική
διάρθρωση εννέα διευθύνσεων, πλέον των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, των αυτοτελών
γραφείων και του νεοσύστατου αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου.

Για τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας προτείνεται εσωτερική οργανωτική διάρθρωση
διευθύνσεων, πλέον των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, των αυτοτελών γραφείων και
αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού.
Για τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας προτείνεται εσωτερική οργανωτική διάρθρωση
διευθύνσεων, πλέον των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, των αυτοτελών γραφείων και
αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού.

δύο
του
δύο
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Στη συνέχεια εξήγησε στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής την εσωτερική διάρθρωση κάθε
διεύθυνσης, και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής σχετικά με την σκοπιμότητα
της προτεινόμενης διάρθρωσης ανά τμήμα. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα ζητήματα των
κλάδων προϊσταμένων ανά τμήμα, η κατανομή των θέσεων ΙΔΟΧ μεταξύ των τριών
νεοσύστατων Δήμων, καθώς και η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων και των
υπηρετούντων υπαλλήλων μεταξύ των τριών νεοσύστατων Δήμων. Τέλος συζητήθηκε το
ζήτημα της σύστασης θέσεων νομικών συμβούλων και δικηγόρων με έμμισθη εντολή στους
δήμους Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας.
Το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής κ. Καρύδης Γεώργιος έθεσε το ζήτημα της πολιτικής
συμφωνίας των νέο-εκλεγμένων Δημάρχων των τριών νεοσύστατων Δήμων πάνω στο σχέδιο
των μεταβατικών ΟΕΥ. Με την άποψή του συμφώνησαν δια βοής τα περισσότερα παρόντα
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Τα μέλη ενημερώθηκαν ότι οι τρείς νέο-εκλεγέντες Δήμαρχοι
έχουν προσκληθεί στην σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος η εκτελεστική
επιτροπή επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να σεβαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δήλωση
προτίμησης τοποθέτησης από το υπηρετών προσωπικό.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα Μέλη και έχοντας υπόψη:
1. Ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι νησιωτικός Δήμος με
αυξημένες αρμοδιότητες από το άρθρο 204 του Ν. 3852/2010, πέραν των αρμοδιοτήτων
του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (αρμοδιότητες
του άρθρου 75 παρ. Ι: Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης
Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης-Κτηνοτροφίας-Αλιείας), και οι (41) κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες του
άρθρου 75 παρ. ΙΙ.
2. Ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας είναι νησιωτικός Δήμος με αυξημένες αρμοδιότητες από το
άρθρο 204 του Ν. 3852/2010, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010
και του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (αρμοδιότητες του άρθρου 75 παρ. Ι:
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και
των Οικισμών, Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ΠαιδείαςΠολιτισμού-Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης-ΚτηνοτροφίαςΑλιείας), και οι (41) κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες του άρθρου 75 παρ. ΙΙ.
3. Ότι ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας είναι νησιωτικός Δήμος με αυξημένες αρμοδιότητες από το
άρθρο 204 του Ν. 3852/2010, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010
και του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (αρμοδιότητες του άρθρου 75 παρ. Ι:
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και
των Οικισμών, Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ΠαιδείαςΠολιτισμού-Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης-ΚτηνοτροφίαςΑλιείας), και οι (41) κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες του άρθρου 75 παρ. ΙΙ.
4. Τις υποχρεωτικές υπηρεσίες του άρθρου 97 του Ν. 3852/2010, πεδία α έως ε, ζ. Επίσης
υποχρεωτική είναι και η κατά το άρθρο 98 του Ν. 3852/2010 πρόβλεψη του Γρ. Διοικητικής
βοήθειας, ενώ και η κατά το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010 πρόβλεψη της Νομικής
Υποστήριξης (πεδίο στ).
5. Τις αρμοδιότητες (άρθρο 94-95, Ν. 3852/2010) οι οποίες δεν μετεφέρθησαν τελικώς στους
ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά το έτος 2012 (και οι οποίες κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 είχαν
ως έναρξη άσκησης την 1/1/2013). Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ

256/31.12.2012 τεύχος Α' Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Επικρατείας ορίζεται ότι «Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα
αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει
περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)».
6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 26109/05.06.2018 σχετικά με την
εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις
ευθύνης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού
7. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 44754/ 28.08.2018 σχετικά με τη Σύσταση
μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3492/2006.
8. Το Ν. 4600/2019 άρθρο 154 έως 158 σχετικά με την διοικητική διαίρεση των νέων Δήμων.
9. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 15/03.04.2019 με διευκρινίσεις σχετικά με
την κατάταξη του προσωπικού των νέων δήμων που συστήνονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4600/2019.
10. Τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη σύνταξη των μεταβατικών ΟΕΥ
(αρ. πρωτ. 78697/12.04.2019).
11. Τα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. πρωτ.
22311/16.05.2019) σχετικά με τις κατειλημμένες θέσεις καθώς και τις αιτήσεις προτίμησης
του προσωπικού.
12. Τα συμπληρωματικά απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.
πρωτ. 23636/ 24.05.2019 έγγραφό της) σχετικά με τις κατειλημμένες θέσεις καθώς και τις
αιτήσεις προτίμησης του προσωπικού.
13. Τα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με το υπ’ αρ.
πρωτ. 27116/18.06.2019 σχετικά με την κατανομή των θέσεων προσωπικού που
προκηρύχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.
14. Τα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
με το υπ’ αρ. πρωτ. 25912/07.06.2019 σχετικά με την κατανομή των θέσεων προσωπικού
που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018 – Ένταξη του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
15. Την ορθή επανάληψη στα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με
το υπ’ αρ. πρωτ. 27770/20.06.2019 έγγραφό της, σχετικά με τις κατειλημμένες θέσεις
προσωπικού και την κατανομή τους.
16. Την ορθή επανάληψη στα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με
το υπ’ αρ. πρωτ. 28904/26.06.2019 έγγραφό της, σχετικά με τις κατειλημμένες θέσεις
προσωπικού και την κατανομή τους.
17. Την ορθή επανάληψη στα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με
το υπ’αρ.πρωτ.30115/02.07.2019 έγγραφό της, σχετικά με τις κατειλημμένες και κενές θέσεις
προσωπικού και το υπ’αρ.πρωτ.30116/02.07.2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου Κέρκυρας για την κατανομή τους.
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας την ψήφιση :
Α. Του σχεδίου μεταβατικού ΟΕΥ του νεοσύστατου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας όπως αυτό
επισυνάπτεται λόγω όγκου (Συνημμένο -1-) και την έγκριση της κατανομής θέσεων
υπηρετούντων υπαλλήλων και κενών οργανικών θέσεων προσωπικού του, όπως
περιγράφεται στα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το
υπ’αρ.πρωτ.30115/02.07.2019 έγγραφό της, σχετικά με τις κατειλημμένες και κενές θέσεις

προσωπικού και το υπ’αρ.πρωτ.30116/02.07.2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Κέρκυρας για την κατανομή τους
Β. Του σχεδίου μεταβατικού ΟΕΥ του νεοσύστατου Δήμου Νότιας Κέρκυρας όπως αυτό
επισυνάπτεται λόγω όγκου (Συνημμένο -2-) και την έγκριση της κατανομής θέσεων
υπηρετούντων υπαλλήλων και κενών οργανικών θέσεων προσωπικού του, όπως
περιγράφεται στα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το
υπ’αρ.πρωτ.30115/02.07.2019 έγγραφό της, σχετικά με τις κατειλημμένες και κενές θέσεις
προσωπικού και το υπ’αρ.πρωτ.30116/02.07.2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Κέρκυρας για την κατανομή τους
Γ. Του σχεδίου μεταβατικού ΟΕΥ του νεοσύστατου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
όπως αυτό επισυνάπτεται λόγω όγκου (Συνημμένο -3-) και την έγκριση της κατανομής θέσεων
υπηρετούντων υπαλλήλων και κενών οργανικών θέσεων προσωπικού του, όπως
περιγράφεται στα απεσταλμένα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το
υπ’αρ.πρωτ.30115/02.07.2019 έγγραφό της, σχετικά με τις κατειλημμένες και κενές θέσεις
προσωπικού και το υπ’αρ.πρωτ.30116/02.07.2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Κέρκυρας για την κατανομή τους.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2-1/3-7-2019
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μαρούφωφ

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

