
Κωδικοποίηση των αλλαγών στον τρόπο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  

που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4369/2016 (33/Α) 

 

 

1. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 

 «Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται προκήρυξη από τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα…»  

 

ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 7α τροποποιημένου άρθρου 86) 
 

2. ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣΔΑ 

 «Η προκήρυξη …. δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π.» 

 «Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για 
περισσότερες θέσεις.» 

            ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 7β & 7γ τροποποιημένου άρθρου 86) 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
 

 «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συνιστάται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των 
Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και 
Ν.Π.Δ.Δ.» 

  (α) ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 1 τροποποιημένου άρθρου 86) 

              (β) Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. συστάθηκε στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α με την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.11199/14-4- 2016 (1223/Β) 

 

4.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Σ.Ε.Π. 
 
 «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών 

Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Σ.Ε.Π., προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Διευθύνσεων»  

 

ΠΑΡ. 4 ΑΡ. 30 Ν. 4369/16 (Μεταβατικές διατάξεις) 
 

5. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
 

 «Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ 
Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από 
τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη 
διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85» 

  

ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 8α τροποποιημένου άρθρου 86) 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠ 



 

 «Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, η επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή 
ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το αρμόδιο 
όργανο του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)» 

ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 5 τροποποιημένου άρθρου 86) 

 «Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.).» 

 
ΠΑΡ.1 ΑΡ. 248 Ν. 3852/10 

 

7. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
 «Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ 

Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από 
τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη 
διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85.» 

 
ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 8α τροποποιημένου άρθρου 86) 

 

8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

 «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, 
συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων.» 

 
ΠΑΡ. 4 ΑΡ. 30 Ν. 4369/16 (Μεταβατικές διατάξεις) 

 

  « Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, η επιλογή …. των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το αρμόδιο όργανο του 
άρθρου 249 του ν. 3852/2010.» 

 
ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 5 τροποποιημένου άρθρου 86) 

 
 «Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπηρεσιακό συμβούλιο. Ως έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου 
ορίζεται η έδρα της περιφέρειας.» 

 

ΠΑΡ.1 ΑΡ. 249 Ν. 3852/10 

 

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

 «Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με 
απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 
γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για 
θητεία τριών (3) ετών».  

 

ΠΑΡ.3 ΑΡ. 29 Ν. 4369/16 (παρ. 9 τροποποιημένου άρθρου 86) 

 
 


