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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3584/2007 
ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007 

 

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

 
 

Άρθρο πρώτο 
Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως 
καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 20 του ν. 3320/2005, του οποίου 
το κείμενο έχει ως εξής: 

 

«ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

Αρχές του Κώδικα 
Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που 
διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α' 
Βαθμού, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την 
εργασία τους. 
 

Άρθρο 2 
Έννοια όρων 

1.Όπου στον παρόντα Κώδικα αναφέρονται «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ο.Τ.Α.), νοούνται οι ∆ήμοι, οι Κοινότητες, τα ∆ημοτικά, Κοινοτικά Ιδρύματα και τα 
Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου αυτών, καθώς και οι Σύνδεσμοι ∆ήμων, Κοινοτήτων 
και ∆ήμων και Κοινοτήτων. 
2.Όπου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος λαμβάνεται υπόψη ο 
πληθυσμός, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως αυτός εμφανίζεται στους 
δημοσιευθέντες επίσημους πίνακες της τελευταίας απογραφής. 
 

Άρθρο 3 
Έκταση εφαρμογής ∆ιαίρεση ύλης 

 
Κωδικοποίηση – Τελευταία Επικαιροποίηση – Έκδοση e-book την   :  8/5/2021 

Με τις διατάξεις του   Ν.4795/2021 - ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021 
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Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α., 
ως κατωτέρω: 
1.Στις διατάξεις του πρώτου μέρους υπάγεται το μόνιμο προσωπικό: 
α. των ∆ήμων, 
β. των Κοινοτήτων, 
γ. των ∆ημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων και 
δ. των Συνδέσμων και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. 
2.Στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται το προσωπικό Ειδικών Θέσεων και το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

«Άρθρο 4 (1) 
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Ε.Υ.Σ.) 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστήνεται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
(Ε.Υ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών ∆ιευθύνσεων 
∆ήμων και Συνδέσμων, καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, 
για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Το Ε.Υ.Σ. αποτελείται από: 
α) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που 
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του, 
β) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή Προϊστάμενο 
∆ιεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.∆.∆.Α. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό 
του, 
δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Γραμματέας του Ε.Υ.Σ. και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας 
ΠΕ με Α΄ βαθμό, της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και 
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.). 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται το Ε.Υ.Σ., ορίζονται ένα από τα 
δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρος, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη και ο γραμματέας του. 
Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του 
Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας 
του Ε.Υ.Σ.. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του 
Α.Σ.Ε.Π. για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.. 
3. Τα μέλη του Ε.Υ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν 
την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα: 
α) ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 υποδεικνύεται από 
τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 
β) ως αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ΄ ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η θητεία των μελών του Ε.Υ.Σ. είναι τριετής και οι συνεδριάσεις του μπορούν να 
λαμβάνουν χώρα και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π..» 
4. Το Ε.Υ.Σ. συγκροτείται και τα μέλη του ορίζονται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος 
της παραγράφου 1.» 

 

                                                            
1  Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε από την παρ.1α του άρθρου 46 του Ν.4674/2020 - ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 
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Άρθρο 5 
Υπηρεσιακά Συμβούλια 

«1. Σε κάθε Νομό και Νομαρχία συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το προσωπικό του 
άρθρου 3 του παρόντος συγκροτούμενο με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης το οποίο αποτελείται από: 
«α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους προϊσταμένους ∆ιεύθυνσης, που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου οι οποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ή από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης μετά από γνώμη της οικείας ΠΕ∆.» (2) 
β. ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε τουλάχιστον 
με βαθμό ∆', που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η 
διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη των Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. και 
Π.Ο.Π.Ο.Τ.Α.. Οι γνώμες της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.Ο.Τ.Α. παρέχονται μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από δέκα πέντε (15 ) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η 
απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω Ομοσπονδιών. 
«Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονομικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α' του 
∆ήμου της έδρας του Νομού, με εξαίρεση τα Συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού 
Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των ∆ήμων Αθηναίων, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης. 
Καθήκοντα γραμματέα για τα Συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του 
Νομού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ 
∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α' του 
πολυπληθέστερου ∆ήμου που ορίζεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης.» (3) 
Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το κατάστημα του δήμου της έδρας του 
νομού με εξαίρεση τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού 
Θεσσαλονίκης και των ∆ήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 
Ως τόπος συνεδρίασης των συμβουλίων των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του 
Νομού Θεσσαλονίκης ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου. 
2.Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών συνιστώνται τέσσερα (4) 
υπηρεσιακά συμβούλια με αρμοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.: 
Α'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 
Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν. 
Σμύρνης και Π. Φαλήρου. 
Β'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 
Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης 
και Χαϊδαρίου. 
Γ'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 

                                                            
2   Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

51 παρ.1.α του Ν.4407/2016 - ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016 
3   Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκαν από την παρ.2 του άρθρου 85 του 
Ν.4604/2019 - ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019 
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Αγ. Παρασκευής, Αγ. ∆ημητρίου, Βύρωνα, ∆άφνης Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, 
Καισαριανής και Παπάγου Χολαργού. 
∆'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης Πεύκης, 
Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, Πεντέλης, Φιλοθέης Ψυχικού και 
Χαλανδρίου. 
Το προσωπικό των συνδέσμων υπάγεται στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο της 
έδρας του. 
Ειδικά το προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στους ∆ήμους 
Θεσσαλονίκης και Πειραιά υπάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, το δε προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στο ∆ήμο 
Αθηναίων, υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που θα καθορίσει με απόφασή του ο 
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης. 
Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια της Νομαρχίας Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της 
παραγράφου 1 του παρόντος. 
«Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου ∆ήμου, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραμματέων με 
βαθμό Α' που ορίζεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης.» (4) 
Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορίζεται το κατάστημα του 
πολυπληθέστερου δήμου. 
3.Σε καθέναν από τους ∆ήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και αποτελείται από: 
«α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους προϊσταμένους ∆ιεύθυνσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο ∆ημοτικό 
Συμβούλιο.  
Εάν τα ∆ημοτικά Συμβούλια δεν ορίσουν τα μέλη τους μέχρι τις 20 ∆εκεμβρίου εκάστου 
έτους, αυτά ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ή από τον 
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης». (5) 
β. ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου δήμου που εκλέγονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. 
γ. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζεται το κατάστημα του οικείου δήμου. 
«Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ 
∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραμματέων του οικείου ∆ήμου, με βαθμό Α', 
που προτείνεται από τον ∆ήμαρχο.» (6) 
4.Για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των παραγράφων 1,2και 3 του άρθρου αυτού ισχύουν 
τα ακόλουθα: 
α. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται με ισάριθμους 
αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό 

                                                            
4   Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 

85 του Ν.4604/2019 - ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019 
5    . Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 
παρ.1.β του Ν.4407/2016 - ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016 

6    Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 85 
του Ν.4604/2019 - ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019 
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μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
θητείας. 
β. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και 
ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
γ. Αν μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνεται για κατάληψη θέσης προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας, η κρίση για αυτόν διενεργείται στην αρχή της συνεδρίασης και δεν 
μπορεί να συμμετέχει στην κρίση που τον αφορά. Στη συνέχεια επανέρχεται στην 
αίθουσα και συνεχίζεται η κρίση και η συζήτηση των λοιπών θεμάτων. 
Αν και το αναπληρωματικό μέλος έχει το ίδιο κώλυμα, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη. 
δ. Μέχρι τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, κατά τα οριζόμενα στο ν. 
4057/2012 (Α' 54 ), τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του παρόντος άρθρου λειτουργούν και 
ως Πειθαρχικά. 
ε. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω Συμβουλίων, καθώς και του Γραμματέως 
καθορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226), όπως 
ισχύει.» (7) 

 
Άρθρο 6 

∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
Το ∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό τις αποφάσεις των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του παρόντος. 
2.α.Το ∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και αποτελείται από: 
i.έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 
του Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., 
ii.έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του, που 
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
iii.έναν Γ ενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή του ίδιου Υπουργείου, 
iv.δύο Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ήμων, με αναπληρωτές Γενικούς ∆ιευθυντές ∆ήμων, που 
υποδεικνύονται από την εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ενωσης ∆ήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), 
ν. έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται με 
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, 
νί. έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Π.Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται με 
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής. 
β. Εάν η Κ.Ε.∆.Κ.Ε., η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και η Π.Ο.Π.Ο.Τ.Α. δεν υποδείξουν τους Γενικούς 
∆ιευθυντές ∆ήμων και τους εκπροσώπους, αντιστοίχως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την περιέλευση του σχετικού εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, τα μέλη αυτά, μαζί με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης. 
                                                            
7    Το άρθρο 5 του ν. 3584/2007 (Α' 143) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 18  του 

Ν.4071/2012 
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γ. Τα μέλη του ∆ευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο γραμματέας του 
Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο ετών, η οποία 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κατά το ∆εκέμβριο του προηγούμενου έτους. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός εάν συντρέχουν 
αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 
δ. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' του 
Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του. 
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, αποζημίωση των μελών και του Γραμματέα του ∆ευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ανάλογα με τις συνεδριάσεις που μετέχουν. 
3.Για τη διαδικασία ενώπιον του ∆ευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 140, 141, 142, 143, 144 και 145 του παρόντος 
Κώδικα. 
4.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του ∆ευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
5.Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν κάθε έξι μήνες το 
∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών 
υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής 
απόφασης. 
6.Με απόφαση του Προέδρου του ∆ευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκείται 
πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Συμβουλίου αυτού κατά των μελών Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 126 του παρόντος, 
καθώς και τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 
 

Άρθρο 7  
Θητεία Συγκρότηση 

1.Τα μέλη κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται 
για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση του αρμόδιου για 
τη συγκρότηση οργάνου, που εκδίδεται κατά το ∆εκέμβριο του προηγούμενου έτους. 
Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων λήγει την 31η ∆εκεμβρίου των ετών 
των οποίων ο τελευταίος αριθμός είναι άρτιος. 
2.Κατά τη διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν 
συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 
3.Με την απόφαση συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ορίζονται οι γραμματείς 
αυτών με τους αναπληρωτές τους. 
4.Εάν η γνώμη της Τ.Ε.∆.Κ., κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 5, δεν δοθεί 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου περιέλθει σε αυτήν το σχετικό 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ο ορισμός των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. 
γίνεται από αυτόν. 
5.Σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο αριθμός των οριζόμενων από την Υπηρεσία μελών 
κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα 
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με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός 
υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό, και τα μέλη που 
ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). 
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το 
κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το ήμισυ της μονάδας (άρθρο 6 παρ. 1α του ν. 
2839/2000, ΦΕΚ 196 Α'). 

 
Άρθρο 8 
Λειτουργία 

1.Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των 
τακτικών μελών. 
2.Σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α., στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και 
στο ∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται με πράξη των 
Προέδρων τους μόνο μέλη τους. 
3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, 
προεδρεύει ο κατά βαθμό ανώτερος και, επί ισοβαθμών, ο αρχαιότερος. Σε κάθε 
περίπτωση τηρείται το προβάδισμα των κατηγοριών. 
4.Όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) 
τουλάχιστον μέλη τους, εκτός από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ∆ευτεροβάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, που συνεδριάζουν με την παρουσία πέντε τουλάχιστον μελών. Τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο 
αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν 
σχηματισθούν περισσότερες από δύο 
γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν στη μία από 
τις επικρατέστερες. 
5.Οι πράξεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Εως την υπογραφή των πρακτικών, 
μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Βάσει της 
βεβαιώσεως αυτής μπορεί να γίνονται από τον Ο.Τ.Α. οι απαιτούμενες περαιτέρω 
ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 
Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα 
από αίτησή τους. 
Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων. 
6.Η ψηφοφορία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά 
αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. 
7.Η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές 
διατάξεις για τα συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν. 
8.Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που 
κρίνουν πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως, με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο 
δια δικηγόρου. 
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Άρθρο 9  
Υγειονομικές Επιτροπές 

1.Οι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 
Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. στις 
περιπτώσεις που απαιτείται γνωμάτευση κατά τις διατάξεις του παρόντος. 
2.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 164, 165, 166 και 
167 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., όπως ισχύουν. 
 

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Άρθρο 10 
Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας Συγκρότηση υπηρεσιών 

1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 
υπηρεσιών σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τμήματα «Αυτοτελή Τμήματα» (8) και 
Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους 
προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε των οποίων οι υπάλληλοι 
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών 
μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων 
οργανικών μονάδων. 
«Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον 
αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.» (9) 

2.Με απόφαση του ∆ημοτικού ή Κοινοτικού ή ∆ιοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι 
Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ∆ήμων, Κοινοτήτων, ∆ημοτικών και Κοινοτικών 
Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων ∆ήμων και ∆ήμων και 
Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
«Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ο εκλεγμένος με τους 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης μόνιμος υπάλληλος από τον πλειοψηφούντα 
συνδυασμό, με αναπληρωτή του τον δεύτερο σε σταυρούς, και ο εκλεγμένος υπάλληλος 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ο αναπληρωτής του υπό τις ανάλογες 
προϋποθέσεις.» (10) 
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 
Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι 
για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών 
εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η 
ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων 
νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 

                                                            
8   .Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α'), μετά τη λέξη «Τμήματα», προστέθηκαν 

οι λέξεις «Αυτοτελή Τμήματα» με το άρθρο 38 παρ. 1  του Ν.3801/2009 
9   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστέθηκε τρίτο εδάφιο ως άνω με το άρθρο 
29 του Ν.4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016 

10   Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 προστέθηκε το εντός «» εδάφιο με το 
άρθρο 73 του Ν.4674/2020 - ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 
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4.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε ∆ήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 
κατοίκους και άνω, καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους 
πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γ ενική ∆ιεύθυνση. Ειδικά στο 
∆ήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές ∆ιευθύνσεις, για δε τους 
∆ήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου 
Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις. 
5.Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την 
ανωτέρω διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο 
εξάμηνο της ∆ημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή 
μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
6.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η 
πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η 
ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά 
τυπικά προσόντα. 
7.Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των 
Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη 
του οικείου ∆ημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 
8.Νομικά πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο 
∆ημοσίου ∆ικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 
μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον 
αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου 
που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των 
υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε 
επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου. 
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