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Επιλογή προϊςταμζνων Γενικών Διευθφνςεων ςτουσ ΟΣΑ β΄ βαθμοφ με τισ
διατάξεισ των άρθρων 84-86 του Τπαλληλικοφ Κώδικα, όπωσ ιςχφει

ε
ςυνζχεια
τθσ
υπϋαρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2017
(ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκυκλίου του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, που
αφορά ςτο φςτθμα Επιλογισ Προϊςταμζνων Οργανικϊν Μονάδων, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 84-86 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει, κζτουμε υπόψθ ςασ τα
ακόλουκα :
Με τθν ωσ άνω εγκφκλιο ερμθνεφονται διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφουν
μετά τον ν.4369/2016 και ειδικότερα το Μζροσ Δϋ αυτοφ, με τισ οποίεσ ρυκμίηονται, παγίωσ
και μεταβατικά, κζματα που αφοροφν εν γζνει ςτισ επιλογζσ προϊςταμζνων οργανικϊν
μονάδων. Σα οριηόμενα ςτθν εν λόγω εγκφκλιο εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτο προςωπικό
των ΟΣΑ βϋ βακμοφ, κακϊσ υπάγεται ςτισ επίμαχεσ διατάξεισ του Κϊδικα.
Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4369/2016 ζχουν επζλκει
αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο για τισ επιλογζσ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων που
αφοροφν ςε κωλφματα υποψθφιότθτασ, κακϊσ και ςτθ ςχετικι διαδικαςία. Ειδικότερα :

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 24Α του ν. 4369/2016 δεν
επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ ωσ αξιολογθτισ, κατά το άρκρο
15 του ν. 4369/2016, δεν ζχει ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων του.
φμφωνα δε με τθ διάταξθ του άρκρου 121 του ν. 4549/2018 ειδικά για τθν
αξιολογικι περίοδο ζτουσ 2017, οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 24Α του
ν. 4369/2016 κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τον χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ
για τθν αξιολογικι περίοδο ζτουσ 2017 και πάντωσ ζωσ τθ ςυνεδρίαςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου επιλογισ, κατά τθν οποία εξετάηεται το παραδεκτό των αιτιςεων
υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ευκφνθσ που πλθροφνται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) ι άλλεσ γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ
(ςχετικι είναι θ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/οικ. 24334/6-7-2018 εγκφκλιοσ του
Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – ΑΔΑ : 72ΛΓ465ΧΘΨ-ΚΡΚ).

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ τθσ παρ. 7 του άρκρου 86 του Τ.Κ., όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 239 του ν.4512/2018, ςε κάκε περίπτωςθ, θ διαδικαςία
επιλογισ και τοποκζτθςθσ ολοκλθρϊνεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
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Για τθν πλιρωςθ κζςεων προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων θ περίπτωςθ ςτ τθσ
παρ. 7 του άρκρου 86 του Τ.Κ., αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 48 παρ. 3 του
ν. 4509/2017 και πλζον ιςχφει ωσ εξισ: «ςτ) Σο ΕΙ..Ε.Π. μοριοδοτεί κάκε υποψιφιο
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 85. τθ ςυνζχεια το ΕΙ..Ε.Π. καταρτίηει πίνακα
κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ για κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ. τθ
διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ καλοφνται οι επτά (7) πρϊτοι υποψιφιοι
εκάςτου πίνακα κατάταξθσ. Για τθ διενζργεια τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ κάκε
υποψιφιοσ καλείται χωριςτά. Η διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν τοποκζτθςθ του
επικρατζςτερου υποψθφίου ςτθν οικεία κζςθ με απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ ι
του αρμόδιου για τθν τοποκζτθςθ οργάνου».
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 86 του Τ.Κ. , όπωσ αντικαταςτάκθκε
με το άρκρο 48 παρ. 5 του ν. 4509/2017 όςοι επιλζγονται από το ΕΙ..Ε.Π.
τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου οργάνου θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα
ςε 10 θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ τουσ, προϊςτάμενοι ςε αντίςτοιχου
επιπζδου οργανικζσ μονάδεσ για κθτεία τριϊν (3) ετϊν.

θμειϊνουμε, τζλοσ, ότι αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι προϊςταμζνων Γενικϊν
Διευκφνςεων των ΟΣΑ βϋ βακμοφ είναι το Ειδικό υμβοφλιο Επιλογισ Προϊςταμζνων
(ΕΙ..Ε.Π.), το οποίο ζχει ςυςτακεί ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τθν
αρικμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ. 11199/14-4-2016 (Βϋ1223) Τπουργικι Απόφαςθ.

ΑΜΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
φμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 30 παρ. 4 του ν. 4369/2016, όπωσ
ιςχφει κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ ςυςτιματοσ επιλογισ προϊςταμζνων, αρχικά
εκδίδονται οι προκθρφξεισ για τισ κζςεισ Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων.
Κατόπιν τοφτου και δεδομζνου ότι : α) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 παρ. 7α
του Τ.Κ., όπωσ ιςχφει, θ προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεων Προϊςταμζνων Γενικϊν
Διευκφνςεων των Περιφερειϊν διενεργείται με Κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ και του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, με τθν οποία κακορίηονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία τθσ επιλογισ και β) το Τπουργείο Εςωτερικϊν
αποτελεί τον επιςπεφδοντα φορζα για τθν ζκδοςθ των ωσ άνω αποφάςεων,
παρακαλοφνται οι αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Περιφερειϊν να αποςτείλουν
ςτθν υπθρεςία μασ (Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Σ.Α., ταδίου 27, Σ.Κ. 101 83, Ακινα,), το
αργότερο ζωσ 14/9του τρζχοντοσ ζτουσ, τα εξισ :
1) Αίτημα με τισ προκηρυςςόμενεσ θζςεισ του ςυνόλου των Γενικών Διευθφνςεων,
όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτον ιςχφοντα Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ, χωρίσ δθλαδι να απαιτείται θ προθγοφμενθ αξιολόγθςθ των δομϊν
και τροποποίθςι του.
2) Σον ιςχφοντα Οργανιςμό Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ ςε ζντυπθ μορφι. Επιςθμαίνεται
ότι με τον Ο.Ε.Τ. κα πρζπει να κακορίηονται οι κλάδοι από τουσ οποίουσ κα
προζρχονται οι προϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων.
3) Σα ειδικά περιγράμματα των προκηρυςςόμενων θζςεων ευθφνησ, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι (αρχείο doc), ςτα e-mail : i.tzima@ypes.gr, e.pavli@ypes.gr).
Διευκρινίηεται, εν προκειμζνω, ότι ςτα ανωτζρω περιγράμματα, τα οποία
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ, πζραν των τυπικϊν – κφριων και
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πρόςκετων – προςόντων που προβλζπονται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ και
τα οποία αποκλειςτικϊσ και μόνο αυτά κα πρζπει να αποτυπϊνονται ςτο
αντίςτοιχο πεδίο «τυπικά προςόντα» του Π.Θ.Ε., τυχόν πρόςκετα προςόντα που
πρζπει να διακζτουν οι υπάλλθλοι-υποψιφιοι για τισ εν λόγω κζςεισ ευκφνθσ,
δφνανται να προβλζπονται ωσ επικυμθτά προςόντα ςε αντίςτοιχο πεδίο του Π.Θ.Ε.,
χωρίσ ωςτόςο αυτά, εφόςον δεν προβλζπονται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ,
να επθρεάηουν το παραδεκτό τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ των υπαλλιλων.
Παρακαλοφμε για τισ άμεςεσ και εντόσ τθσ τικζμενθσ προκεςμίασ ενζργειζσ ςασ,
προκειμζνου θ υπθρεςία μασ να προβεί ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν προκθρφξεων για τθν
πλιρωςθ κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ.
Σζλοσ, επιςθμαίνουμε ότι θ επιλογι Γενικϊν Διευκυντϊν κακίςταται επιτακτικι, κακϊσ
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ςυγκρότθςθ των υμβουλίων Επιλογισ Προϊςταμζνων (.Ε.Π.)
και τθν επακόλουκθ επιλογι προϊςταμζνων επιπζδου Διεφκυνςθσ. Κατόπιν τοφτου,
παρακαλοφμε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ του ςυνόλου των
προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων, με τθν τοποκζτθςι τουσ από τον οικείο Περιφερειάρχθ,
να ενθμερϊςετε αμελλθτί τθν υπθρεςία μασ, προκειμζνου να ακολουκιςει νεότερθ
εγκφκλιοσ με οδθγίεσ για τθ ςυγκρότθςθ των .Ε.Π. και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ
προϊςταμζνων Διευκφνςεων ςτουσ ΟΣΑ βϋ βακμοφ.
Η παροφςα εγκφκλιοσ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εςωτερικϊν,
www.ypes.gr, ςτθν ενότθτα Εγκφκλιοι-Αποφάςεισ.
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπλζον διευκρίνιςθ ι πλθροφορία.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΛΕΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Δ/νςθ Αξιολόγθςθσ και Παρακολοφκθςθσ
Διαδικαςιϊν Επιλογισ και Πεικαρχικϊν Θεμάτων
Βας. οφίασ 15
Σ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
2. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ τθσ Χϊρασ
3. Ζνωςθ Περιφερειϊν Ελλάδασ
4. Ο..Τ.Α.Π.Ε.

.
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Τπουργοφ
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
- Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Αποκζντρωςθ & Σοπ. Αυτοδιοίκθςθσ
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