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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: αριθμ. 53 

Θ Ε Μ Α : Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων στις αιρετές 

Περιφέρειες. 

 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), 

με την έναρξη λειτουργίας των Περιφερειών καταργούνται οι Ενιαίες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. 

 

Για την αποτελεσματική άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων ουσιαστικός είναι ο 

ρόλος των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι κλάδοι των οποίων προβλέπονται 

στους πρότυπους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας που έχουν εκδοθεί με τη 

διαδικασία του άρθρου 241 παρ. 7 του προαναφερόμενου νόμου. 

 

Στους ΟΕΥ αυτούς προβλέπονται οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμημάτων, καθώς και Αυτοτελούς Διεύθυνσης και 

Αυτοτελών Τμημάτων. 

 

Για την άμεση στελέχωση των οργανικών αυτών μονάδων ψηφίσθηκε διάταξη με 

το ν. 3905/23-12-2010 (Α΄ 219) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης 

και άλλες διατάξεις» που, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μεταβατικά και μέχρι 31-12-2010 

ποιοι από τους υφιστάμενους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων θα προΐστανται στις νέες οργανικές μονάδες των αιρετών Περιφερειών. 



Η ανωτέρω διαδικασία δεν αφορά τον ορισμό προϊσταμένων των Διευθύνσεων: 

 Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 

 Δημοσίων Έργων, 

 Ελέγχου Κατασκευής Έργων και 

 Ελέγχου Συντήρησης Έργων 

και των υποκείμενων οργανικών τους μονάδων, των οποίων η θητεία λήγει την 30η-6-

2011 και τούτο διότι οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, το προσωπικό και οι αρμοδιότητές 

τους θα παραμείνουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέχρι την 30η-6-2011, ενώ από 

1η-7-2011 θα ενταχθούν οργανικά στις αιρετές Περιφέρειες, προκειμένου να καταστούν 

υπηρεσίες αυτών. 

 

Αναλυτικότερα: 

 Με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α του άρθρου 51 του ν. 3905/2010, η θητεία των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λήγει την 31η-

12-2010. 

 Με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. β του άρθρου 51 του ν. 3905/2010, το αρμόδιο 

προς διορισμό όργανο (δηλαδή ο Περιφερειάρχης) θα ορίσει τους προϊσταμένους 

οργανικών μονάδων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον ΟΕΥ κάθε Περιφέρειας. Ο 

ορισμός αυτός αφορά μόνο υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 

31η-12-2010. 

 

Κριτήρια για τον ορισμό προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με το 

άρθρο 51 του ν. 3905/2010, είναι τα εξής: 

 

α) Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη 

το χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων σε θέση προϊσταμένων (η αρχαιότητα). 

 

β) Ο ορισμός θα γίνει μεταξύ ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων που ανήκουν 

σε κλάδους που προβλέπονται για την επιλογή προϊσταμένων, σύμφωνα με το 

νέο ΟΕΥ κάθε Περιφέρειας. 

Σημειώνεται ότι στην κατάρτιση των ΟΕΥ για τον καθορισμό των κλάδων ως 

προϊσταμένων λήφθηκε βασικά υπόψη το άρθρο 241 παρ. 1 περ. στ του ν. 3852/2010, 

σύμφωνα με το οποίο για τις κατηγορίες και τους κλάδους του προσωπικού, των οποίων 



οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων ο ορισμός 

γίνεται ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των 

συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Έτσι, δεν είναι νόμιμο να ορισθούν 

προϊστάμενοι οργανικών μονάδων εάν αυτοί δεν ανήκουν στους κλάδους που 

προβλέπονται στους νέους ΟΕΥ. 

 

γ) Άσκηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων αντίστοιχων καθηκόντων κατά 

την 31η-12-2010. 

Η έννοια του όρου άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

στην άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένων, ύστερα από επιλογή από τα οικεία 

Υπηρεσιακά Συμβούλια, αλλά περιλαμβάνει τη με οιονδήποτε τρόπο άσκηση των 

καθηκόντων αυτών, κατόπιν σχετικής πράξης του αρμόδιου οργάνου. 

 

Μη ορισμός Γενικού Διευθυντή/ Διευθυντή λόγω μη ύπαρξης οργανικών 

μονάδων. 

Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 51, λαμβάνεται μέριμνα για τους 

Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι θέσεις 

προϊσταμένων για να ορισθούν και τοποθετηθούν σε αυτές. 

Ειδικότερα, όσοι Γενικοί Διευθυντές προΐσταντο Γενικών Διευθύνσεων και δεν τους 

ανατεθούν τέτοια καθήκοντα (λόγω μη επάρκειας Γενικών Διευθύνσεων) ορίζονται 

Διευθυντές και όσοι Διευθυντές προΐσταντο σε Διευθύνσεις και δεν τους ανατεθούν 

τέτοια καθήκοντα (λόγω πρόβλεψης λιγότερων οργανικών μονάδων Διευθύνσεων στους 

νέους ΟΕΥ) ορίζονται και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων. 

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι: 

 Σε περίπτωση που οι θέσεις Γενικών Διευθυντών που ασκούσαν αντίστοιχα 

καθήκοντα την 31η-12-2010 δεν επαρκούν για να ορισθούν με απόφαση του 

Περιφερειάρχη στις προβλεπόμενες έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις των νέων ΟΕΥ, οι 

θέσεις αυτές θα παραμείνουν κενές μέχρι την επιλογή τους από το Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής του ν. 3839/2010 (Α΄ 51). 

 

 Η ανωτέρω διαδικασία θα ισχύσει μεταβατικά και η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει 

αναλυτικά για τη διαδικασία συγκρότησης των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 



προκειμένου πολύ πριν τη λήξη του 2011 να έχουν συγκροτηθεί τα νέα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια με την εκπροσώπηση του συνόλου του προσωπικού που θα περιέλθει 

στις Περιφέρειες μέχρι και την 1η-7-2011, προκειμένου η επιλογή προϊσταμένων να 

γίνει άμεσα από τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του 

ν. 3839/2010. 

 

 

 

        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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