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ΘΕΜΑ: Νέα ελεκέξσζε ελεξγεηψλ ελ φςεη εθαξκνγήο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ 

 
Κε Τπνπξγέ, 

 ε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ ζαο 1731/Τ1/26-02-2018 θαη ηνπ εγγξάθνπ καο κε αξ. 
πξση. 12/28-02-2018κ κε ην νπνίν ζαο δεηνχζακε λα εθδψζεηε λέα δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην 
γηα ηηο κεηαβαηηθέο ηνπνζεηήζεηο πξντζηακέλσλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, 
επαλεξρφκαζηε γηα λα επηζεκάλνπκε ηα θάησζη: 

 

- Γελ έρεηε αθφκε εθδψζεη ηελ  Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ 
Πξντζηακέλσλ ησλ Απηνηειψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη 
Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο, πξνθαλψο δηφηη ζε αξθεηέο ζέζεηο έρεη ηνπνζεηεζεί 
πξντζηάκελνο κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλαπιήξσζεο ηνπ Τ.Κ. 

αο θαινχκε ινηπφλ, εθηφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε επηινγή θαη 
ζα ηνπο επαλαηνπνζεηήζεηε ππνρξεσηηθά, λα ηνπνζεηήζεηε  θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 
αζθνχλ ηα θαζήθνληα πξντζηακέλνπ κε αλαπιήξσζε, δηφηη αθελφο δελ ππάξρεη θαλέλα 
θψιπκα θαη αθεηέξνπ απνηεινχλ ζηειέρε πνπ γλσξίδνπλ ηελ ππεξεζία θαη ζα ζπκβάινπλ ηα 
κέγηζηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 
- Δπεηδή ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο έρνπκε δψζεη έλαλ απίζηεπην αγψλα γηα ηα 

απηνλφεηα θαη επεηδή απφ δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ 
αθνπζηεί ηα απίζαλα, ρσξίο λα είλαη βέβαηα ε πξψηε θνξά, παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζηεί πξνο ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε 
ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντζηακέλσλ, αιιά ζα έρνπλ θαη ηελ επζχλε  γηα ηηο ηπρφλ 
παξάλνκεο ηνπνζεηήζεηο, αλ ηνπο δψζεηε ιαλζαζκέλεο νδεγίεο, ηα παξαθάησ: 

ε φια ηα ηκήκαηα ησλ δηεπζχλζεσλ, εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο 
επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο,  κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη κφλν δηνηθεηηθνί 
ππάιιεινη.  

Οη ηνπνζεηήζεηο απηέο ησλ πξντζηακέλσλ είλαη κεηαβαηηθέο κέρξη ηε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 
επζχλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4369/2016. 

ην άξζξν 29 ηνπ λ.4369/2019 θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 
πξντζηακέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 
Δεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Δηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.ΠΓ.Γ., δειαδή ηνπ  
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα λ.3528/2007, εηδηθφηεξα ζηελ παξ.3: 

 Ως προϊζηάμενοι Τμήμαηος ή ανηίζηοιτοσ επιπέδοσ οργανικής μονάδας επιλέγονηαι 

σπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εθόζον: 

α) καηέτοσν ηο βαθμό Α΄ ή 

β) έτοσν αζκήζει για ηοσλάτιζηον ένα (1) έηος καθήκονηα προϊζηαμένοσ Τμήμαηος. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη Πνιηηηθνί Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, δελ ππάγνληαη ζηνλ 
Τ.Κ. γηα ηελ ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζε, γηα ην βαζκνιφγην ηνπο,  γηα ηηο ππεξεζηαθέο ηνπο 
κεηαβνιέο, γηα ηελ επηινγή ηνπο ζε ζέζεηο επζχλεο, αιιά ζε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ πνπ 
ηζρχνπλ κφλνλ γηα απηνχο, ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 



4369/2016 αιιά κφλν κε εηδηθφ ζχζηεκα επηινγήο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηε δηνίθεζε 
πνπ είλαη πξνζδηνξηζκέλεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.   

Δπηπξφζζεηα, ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14, παξ. 2 ηνπ λ. 4369/2016, φηη νη 
εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ  ζπζηήκαηνο  αμηνιφγεζεο ηνπ  λ.4369/2016. 

Άξα ππάιιεινη πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα 
επηιεγνχλ ζε ζέζεηο επζχλεο κε ην εθαξκνζηέν ζχζηεκα επηινγήο ηνπ λ.4369/2016, 
πσο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε απηέο;  

 

- Δπίζεο είλαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ, αθφκε θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ δελ 
ππάξρεη θαλέλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ή ππάξρεη κηθξφηεξνο αξηζκφο 
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηηο ζέζεηο επζχλεο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 
πξνζφληα γηα λα είλαη πξντζηάκελνη, νη θελέο ζέζεηο δελ κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ 
απφ εθπαηδεπηηθφ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα παξακείλνπλ θελέο, κέρξη λα 
ζηειερψζεηε ηηο ππεξεζίεο κε  κφληκν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη  λα ηηο 
πιεξψζνπλ. 

Εδψ ππάξρνπλ νη μεθάζαξεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο πνπ κε εκκνλή θαη ηερλάζκαηα  
θαζπζηεξεί εδψ θαη 2 ρξφληα θαη δελ πξνρσξάεη ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο  κεηάηαμεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά πιένλ θαη ε δηθή ζαο επζχλε δηφηη αδηαθνξείηε επηδεηθηηθά, ζε 
αληίζεζε κε ηηο εθαηνληάδεο κεηαηάμεηο ζηα Παλεπηζηήκηα ηηο νπνίεο πινπνηήζαηε 
εληφο ιίγσλ κελψλ. Αιήζεηα πφζα ρξφληα  ρξεηάδνληαη γηα λα πινπνηήζεηε ηηο 61 
εθθξεκείο κεηαηάμεηο ζε ηειείσο ππνζηειερσκέλεο ππεξεζίεο, φηαλ έρνπλ γίλεη δεθηέο 
απφ ην ΚΤΔΙΠ, απφ ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2016 ; 

 

- Παξαδφμσο, έρεη αλαπηπρζεί κία πεξίεξγε παξαθηινινγία, φηη ζηα Σκήκαηα 
Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη κφλνλ δηνηθεηηθνί 
ππάιιεινη θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη ειιείςε  απηψλ λα ηνπνζεηεζνχλ 
εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ, ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηνηθεηηθψλ είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξνεγνχληαη ζηελ ηνπνζέηεζε νη 
ππάιιεινη θιάδνπ πιεξνθνξηθήο πνπ πιεξνχλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Τ.Κ, αιιά φηαλ δελ 
ππάξρνπλ,  ζα ηνπνζεηεζνχλ δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 
πξνζφληα ηνπ Τ.Κ. γηα λα είλαη πξντζηάκελνη ηκήκαηνο. 

Γελ ππάξρεη θακία εηδηθή αλαθνξά ζην άξζξν 84 ηνπ ΠΓ 18/2018, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ηκήκα θαη ζπλεπψο ζα έρνπκε εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

- Σνλίδνπκε αθφκε, φηη νη ήδε ππεξεηνχληεο  πξντζηάκελνη πξέπεη λα εξσηεζνχλ 
θαη λα  ηνπνζεηεζνχλ  θαη΄ επηινγήλ ηνπο ζηα λέα ηκήκαηα, φπσο νξίδεηαη  κε ηελ 
εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πνπ αθνξά ζηηο 
Μεηαβαηηθέο Σνπνζεηήζεηο Πξντζηακέλσλ ζηηο λέεο νξγαλσηηθέο δνκέο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξν 18 ηνπ λ. 4492/2017: 

« Τπάιιεινη πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, χζηεξα απφ επηινγή, ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 
κνλάδαο πνπ πξνθεξχρζεθε εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, εθφζνλ ε ζεηεία ηνπο δελ έρεη 
ιήμεη, …παξακέλνπλ θαη ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη ηνπ νηθείνπ επηπέδνπ επζχλεο κέρξη ηε  
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο σο αθνινχζσο:… β) Αλ πξνέθπςαλ πεξηζζφηεξεο δηάδνρεο 
νξγαληθέο κνλάδεο, ηνπνζεηνχληαη θαη’ επηινγήλ ηνπο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ζε κία εμ απηψλ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν, ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο λα πξνΐζηαληαη…». 

 
- Σέινο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε, φηη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ φισλ 

ησλ επηπέδσλ, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ζα πξέπεη λα ππαθνχνπλ  ζηελ 
αμηνθξαηία, ζηελ δηαθάλεηα θαη ζηελ απνθνκκαηηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο θαη φρη ζε 
ζηνρεπκέλεο θαξαηνκήζεηο <<αληηθξνλνχλησλ>> θαη ζηελ  πξνψζεζε  εκεηέξσλ 
θαη πξφζπκσλ. 

Δπηηέινπο αο κπεη έλα ηέινο, ζηελ αληίιεςε ησλ εθάζηνηε θπβεξλψλησλ φηη ην δεκφζην 
απνηειεί ιάθπξν θαη πεδίν άζθεζεο θνκκαηηθήο πνιηηηθήο. 



 

 

Κε  Τπνπξγέ, 

 

- Δθηφο φισλ ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε, γηαηί εδψ θαη 15 κήλεο 
ηα αηηήκαηα δεθάδσλ  ζπλαδέιθσλ  πνπ έρνπλ δεηήζεη αλαγλψξηζε ηεο 
πξνυπεξεζίαο ηνπο εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 69/2016, δελ 
έρνπλ εμεηαζηεί θαη δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ε πξνυπεξεζία απηή γηα ηελ 
βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

Οη ζπλάδειθνη απηνί απνθιείνληαη απφ ηελ παξνχζα ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ, 
δηφηη ζηεξνχληαη ηνπ βαζκνχ Α΄ θαη πηζαλψο θαη απφ ηελ επηθείκελε δηαδηθαζία 
επηινγήο, δηφηη νη ίδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ρεηξίζηεθαλ θαη απηφ ην ζέκα, κε ηνλ 
γλσζηφ παξειθπζηηθφ θαη παξάλνκν ηξφπν, πνπ ρεηξίζηεθαλ ηηο κεηαηάμεηο, ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπαιιήισλ, αιιά θαη φπσο ρεηξίδνληαη ηψξα θαη ηηο 
ηνπνζεηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ. 

Ρσηάκε πνηνο ζα απνδεκηψζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηα ηελ ππεξεζηαθή θαη νηθνλνκηθή 
βιάβε πνπ ζα ππνζηνχλ; 

  

 Κε Τπνπξγέ,  

Με ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ, ην Τπνπξγείν θαη εηδηθφηεξα νη Πεξηθεξεηαθέο 
ηνπ Τπεξεζίεο πεξλάλε ζε λέα επνρή ειπίδαο θαη πξνζδνθίαο γηα λα απνθηήζνπλ θαη νη 
ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηελ θαλνληθφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
θαη λα κελ απνηεινχλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή εμαίξεζε. 

Απηή ε λέα επνρή αο κελ ακαπξσζεί  κε ζθνπηκφηεηεο θαη ζπληερληαζκνχο. 

Η δηαθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα φισλ καο. 

Η δηνίθεζε απνηειεί επζχλε θαη θαζήθνλ ησλ θπζηθψλ ηεο ιεηηνπξγψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ 
ππαιιήισλ. 

 

Η ΠΟΤΠ ζα παξαθνινπζήζεη ζηελά ηελ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ κεηαβαηηθψλ 
πξντζηακέλσλ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο καο, ειπίδνληαο ζηε ζσζηή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 
Γηα ην Γ.. 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
   
      ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ                                                                  ΔΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΙΓΗ 


