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ΘΕΜΑ: Απόσπαση  προσωπικού  στα  Περιφερειακά  Ταμεία  Ανάπτυξης  (άρθρο  193 

παρ. 4, ν.3852/2010).

Με  το  Πρόγραμμα «Καλλικράτης»  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης 

αναβαθμίζεται και αναδεικνύεται σε βασική υποστηρικτική μονάδα του έργου 

της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης,  η  οποία  αναδέχεται  από  1-7-2011  την 

ευθύνη σε ένα πολύ κρίσιμο οικονομικό τομέα, στο πλαίσιο του εκτελούμενου 

Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς,  της  ευθύνης  του  αναπτυξιακού 

προγραμματισμού και σχεδιασμού από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Καταλυτικό  παράγοντα  για  την  ανωτέρω  διαδικασία  αποτελεί  το 

ανθρώπινο  δυναμικό,  το  οποίο  πρόκειται  να  στελεχώσει  τα  Περιφερειακά 

Ταμεία Ανάπτυξης.

Για  το  σκοπό  αυτό,  το  νομοθετικό  πλαίσιο  προβλέπει  δυνατότητα 

απόσπασης  προσωπικού  της  οικείας  Περιφέρειας  για  την  κάλυψη 

υπηρεσιακών του αναγκών. 

Ελληνική   
 
 
 
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
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Ειδικότερα, με τις προβλέψεις του άρθρου 193 παρ. 4 προβλέπονται τα 

εξής:

Επιτρέπεται  απόσπαση  υπαλλήλων  που  κατέχουν  οργανικές  θέσεις 

στην οικεία Περιφέρεια, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αυτής.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης απόσπασης είναι ο οικείος 

Περιφερειάρχης.

Η απόσπαση διενεργείται  χωρίς αίτηση του υπαλλήλου και εφόσον ο 

Περιφερειάρχης εκτιμήσει  τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης και τις ειδικότητες των υπαλλήλων που είναι απαραίτητοι  για την 

αντιμετώπιση των αναγκών του.

 Με  την  προαναφερόμενη  απόφαση  του  οικείου  Περιφερειάρχη 

καθορίζεται  ο  φορέας  που  καταβάλλει  τις  αποδοχές  του  αποσπασμένου 

υπαλλήλου (δηλαδή, η Περιφέρεια ή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης). 

Το χρονικό διάστημα διάρκειας της απόσπασης είναι μέχρι δύο (2) έτη, 

με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για ισόχρονο διάστημα, ήτοι επιπλέον δύο 

(2) έτη. 

Τονίζεται ότι με την παρ.4 περ. γ του άρθρου 193 του ν. 3852/2010, οι  

ήδη  αποσπασμένοι  υπάλληλοι  στο  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  

εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη της απόσπασής  

τους. 

Σημειώνεται ότι ο οικείος Περιφερειάρχης, με απόφασή του, μπορεί να 

παρατείνει τις αποσπάσεις των ανωτέρω υπαλλήλων για ακόμη δύο (2) έτη, 

μετά από γνώμη του  φορέα της οργανικής τους θέσης, σε περίπτωση που οι 

υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Με την ίδια διαδικασία αποσπώνται υπάλληλοι οι οποίοι  με απόφαση 

του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ορίζονται προϊστάμενοι  

Διεύθυνσης  ή  Τμήματος  σε  οργανικές  μονάδες  του  Περιφερειακού  Ταμείου 

Ανάπτυξης σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις που διέπουν αυτά. 

Ο  χρόνος  υπηρεσίας  των  αποσπασμένων  στις  θέσεις  αυτές 

συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

ή  Τμήματος,  αντιστοίχως  όπου  κατά  τις  οικείες  διατάξεις  ή  κανονισμούς 

εσωτερικής  υπηρεσίας  απαιτείται  ως  προϋπόθεση  για  την  εξέλιξή  τους  σε 
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Προϊστάμενο  Γενικής  Διεύθυνσης  ή  την  επιλογή  σε  αντίστοιχο  επίπεδο 

καθηκόντων.

Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τους αποσπασμένους υπαλλήλους που 

κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία Περιφέρεια.

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση 

των υπαλλήλων σας, καθώς και των υπαλλήλων των οικείων Περιφερειακών 

Ταμείων Ανάπτυξης για το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου.

Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  και 

περαιτέρω διευκρίνιση. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
6. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
7. Δ/νση Διοίκησης  
8. Δ/νσή μας 

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΝ-ΨΗΛ


