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Το σύστημα διοίκησης των Περιφερειών, όπως έχει 
διαμορφωθεί από τον «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010) 

 

 
 
Το κατ’ εξοχήν δημοκρατικά νομιμοποιημένο όργανο, το οποίο έχει και το τεκμήριο της αρμοδιότητας, είναι το 

Περιφερειακό Συμβούλιο 

 

Στην «κορυφή», ωστόσο, της διοικητικής και πολιτικής πυραμίδας και ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του ως νομικά 

και θεσμικά εκτελεστικού οργάνου – βρίσκεται ένα μονοπρόσωπο όργανο, ο Περιφερειάρχης 

 

Ο Περιφερειάρχης επικουρείται αφ’ ενός σε ένα πιο «πολιτικό» επίπεδο από τους Αντιπεριφερειάρχες, σε πιο 

«διοικητικό» επίπεδο, από τον Εκτελεστικό Γραμματέα  

 

Στο εκτελεστικό σκέλος, προβλέπεται και ένα συντονιστικό όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται 

από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες. 

 

Ως προς την οικονομική διοίκηση προβλέπεται η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με τη συμμετοχή 

και της αντιπολίτευσης. 

 

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική δομή και στη βαθμολογική 

κλίμακα της ιεραρχίας της Περιφέρειας και υπάγονται απ’ ευθείας στον Περιφερειάρχη. Δεν έχουν αποφασιστικές 

αρμοδιότητες, παρέχουν συμβουλές, διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά προς τον 

Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τις Επιτροπές. 

 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 
 
 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργός ή Αναπληρωτής 
Υπουργός ή Υφυπουργός 

Ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό 
όργανο 

Ανώτατο μονοπρόσωπο 
διοικητικό όργανο, εφόσον 
υπάρχει 
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ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

 
 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης - 

Εφόσον ελλείπει θέση 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, 
το Ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό 
όργανο 

Ανώτατο μονοπρόσωπο 
διοικητικό όργανο, εφόσον 
υπάρχει 

 
Προϊστάμενοι αυτοτελών υπηρεσιακών 
μονάδων αποκεντρωμένων ή αυτοτελών 
δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., που 
υπάγονται απευθείας σε Γενικό ή Ειδικό 
Γραμματέα ή Σ.Α.Δ. ή μονομελές 
όργανο διοίκησης ή συλλογικό όργανο 
διοίκησης 

  Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας 
ή 

  ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 

ή 

 
  το μονομελές όργανο διοίκησης 
και, αν δεν υπάρχει, 

  ο πρόεδρος του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης 

- 

 
 
 

Υπάλληλοι που υπηρετούν στο γραφείο 
του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή 
Σ.Α.Δ. ή μονομελούς οργάνου 
διοίκησης ή συλλογικού οργάνου 
διοίκησης ή υπάγονται σε αυτούς 

  ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας 
ή 

  ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 

ή 

 
  το μονομελές όργανο διοίκησης 
και, αν δεν υπάρχει, 

  ο πρόεδρος του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης 

- 

Αποσπασμένος υπάλληλος, εφόσον 
υπάγεται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ 
του ν. 4369/2016 

Άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος στην 
υπηρεσία απόσπασης 

Έμμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος 
στην υπηρεσία απόσπασης 

Αποσπασμένος υπάλληλος σε γραφεία 
βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής - 

Προϊστάμενοι διευθύνσεων, αυτοτελών 
τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων 
καθώς και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού, οι οποίοι υπάγονται 
απευθείας σε Δήμαρχο ή 
Περιφερειάρχη αντίστοιχα 

Δήμαρχος (για ΟΤΑ α΄ βαθμού) 

Περιφερειάρχης (για ΟΤΑ β΄ βαθμού) 

- 

Υπάλληλοι τοποθετημένοι σε Τμήμα Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Υπάλληλοι τοποθετημένοι σε 
Διεύθυνση 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης 

Υπάλληλοι τοποθετημένοι σε Γενική 
Διεύθυνση 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης - 

 

 


