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ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 63
ΘΕΜΑ: Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων στις αιρετές Περιφέρειες

Σε συνέχεια της αριθμ. 53 εγκυκλίου μας και μετά από ερωτήματα των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων  σχετικά  με  τον  ορισμό  προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων  (Γενικών 

Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών), σε περίπτωση που δεν επαρκούν για την κάλυψη 

των  οργανικών  μονάδων  των  Περιφερειών  που  προβλέπονται  στους  νέους  Οργανισμούς 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και προς διασφάλιση της εύρρυθμης λειτουργίας των ανωτέρω 

μονάδων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Γενικοί Διευθυντές

Με τους νέους ΟΕΥ προβλέπεται η σύσταση έξι (6) Γενικών Διευθύνσεων. 

Σε περίπτωση που οι θέσεις των υπηρετούντων Γενικών Διευθυντών δεν επαρκούν ή 

δεν υπάρχει κανένας Γενικός Διευθυντής προκειμένου να ορισθεί ως προϊστάμενος στις νέες 

θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 51 του ν. 3905/20010 (ΦΕΚ 219 Α΄) 

και επειδή οι θέσεις αυτές συστήνονται για πρώτη φορά με τους νέους ΟΕΥ, κατά την πρώτη 

εφαρμογή του νόμου η κάλυψη των θέσεων αυτών θα γίνει με ορισμό από τον Περιφερειάρχη 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

84, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).

Οι κλάδοι των υπάλληλων που θα ορισθούν ως Γενικοί Διευθυντές θα γίνει σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στους νέους ΟΕΥ  και ο ορισμός τους θα ισχύσει για το μεταβατικό χρονικό 
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διάστημα και το αργότερο μέχρι 31-12-2011, μέχρι να επιλεγούν από το Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής του ν.3839/2010. 

Β) Διευθυντές και Τμηματάρχες

Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για τους Διευθυντές και Τμηματάρχες σε περίπτωση που 

οι θέσεις των υφιστάμενων προϊσταμένων είναι λιγότερες από τις προς κάλυψη θέσεις των 

νέων ΟΕΥ.

 Η ανωτέρω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη 

όλων  των  νέων  θέσεων  των  ΟΕΥ  προκειμένου  να  λειτουργήσουν  συντονισμένα  και 

αποτελεσματικά όλες οι νέες υπηρεσίες. 

Τέλος,  σας  θέτουμε  υπόψη  ότι  σύμφωνα  με  τους  ΟΕΥ  των  αιρετών  Περιφερειών 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων κρίνονται υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας όλων των κλάδων.

 Ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Διευθύνσεων και Τμημάτων θα ληφθούν υπόψη οι 

κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού που καθορίζονται ρητά από τους νέους ΟΕΥ. 

 Κοινοποίηση:
1. ΕΝΑΕ
   Μεσογείων 15
   Τ.Κ. 11526, ΑΘΗΝΑ
2. ΟΣΥΝΑΕ
   Κηφισίας 125-127
   Τ.Κ. 11525, ΑΘΗΝΑ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή
5. Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ
6. Διεύθυνσή μας
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