
 

Θέμα: Μοριοδότηση αναπληρωτών προϊσταμένων στις επικείμενες κρίσεις 

Σχετ.: Το από 28-01-2019 έγγραφο Αιρετών Εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 

Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, του οποίου είστε συναποδέκτες, 

και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, νομίμως θεσμοθετημένων, εκτός 

από τη διαδικασία της επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, πληρούνται και με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων ή βάσει ειδικών 

διατάξεων (ενδεικτικά άρθρο 18 ν. 4492/2017). Ειδικότερα, προκειμένου να είναι νόμιμη η 

αναπλήρωση προϊσταμένων, είτε αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως είτε κατόπιν 

απόφασης του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, θα πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της, να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα 

στις σχετικές διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων κατά τη γραμματική διατύπωση 

αυτών, έτσι ώστε, σε περίπτωση ελέγχου (ιεραρχικού, δικαστικού, κοινοβουλευτικού) ή 

αίτησης ακύρωσης των εχόντων έννομο συμφέρον, να μην είναι δεκτική ακύρωσης. 

Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 3β και της παρ. 5 του άρθρου 85 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής: … γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης 

καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη. … 5. Για την εφαρμογή 
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των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη 

αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές 

και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ 

και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών…».  

Η κατά τα ανωτέρω εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου 

οποιουδήποτε επιπέδου δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των 

καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή και τοποθέτηση των υπαλλήλων από το κατά 

περίπτωση αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, αλλά περιλαμβάνει την  καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόμιμη εν τοις πράγμασι άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης, ιδίως άρθρο 18 ν. 4492/2018, κ.ά., ή κατόπιν νόμιμης αναπλήρωσης 

βάσει των πάγιων διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα περί αναπλήρωσης 

προϊσταμένων. Σχετικές οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 

6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-

Κ8Λ) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια της 

διοίκησης, η οποία καλείται κατ’ αρχήν να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ο νομοθέτης 

θεσπίζει, σε περίπτωση οργανωτικής αναδιάρθρωσης, διατάξεις περί μεταβατικής 

τοποθέτησης προϊσταμένων, ιδίως άρ. 5 ν. 4275/2014, άρ. 18 ν. 4492/2017 ή του ν. 

3905/2010 εν προκειμένω, ή η πλήρωση των θέσεων ευθύνης γίνεται με τις διατάξεις περί 

αναπλήρωσης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης 

προϊσταμένων, η εφαρμογή της οποίας δεν εξαρτάται από τους ασκούντες καθήκοντα 

προϊσταμένου και ως εκ τούτου η προσέγγιση και το αίτημα που εκφράζεται με το ως άνω 

σχετικό αντίκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης αλλά και της νομιμότητας των 

υπηρεσιακών ενεργειών.  

  

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

 

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Σ.Ε.ΠΕ.Θ.), 

syllogos@thessaly.gov.gr  

2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.),  

osyape@otenet.gr  

3. ΑΔΕΔΥ, adedy@adedy.gr  
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