
 

 

Άρθρο 59: Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των 
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων  
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα προσωπικού της ΚΕΔΕ και των Περιφερειακών 
Ενώσεων Δήμων.  
Αναλυτικότερα, τακτικοί υπάλληλοι δήμων και φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και των οποίων η απόσπαση δεν 
είχε λήξει μέχρι και τις 31.8.2020, μπορούν να μεταταχθούν με αίτησή τους στην 
υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου της 
υπηρεσίας υποδοχής. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή 
ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο 
υπάλληλος ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργούμενη με την αποχώρηση του 
υπαλλήλου, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς 
στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και η 
μετάταξη γίνεται με απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων. Σε περίπτωση 
που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης 
μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. 
Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη 
επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη 
της απόσπασής τους.  
 
Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την αποτροπή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για 
λογαριασμό των δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής 
προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η ανάθεση, γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, 
με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 
περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις 
της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 


