
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007) - Επι-
λογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες δια-
τάξεις» 

Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου εισάγεται ένα
νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων στη δηµόσια διοί-
κηση. Η σηµασία της επιλογής των καταλληλότερων υ-
παλλήλων στις θέσεις ευθύνης είναι καίριας σηµασίας
για την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. Η σηµασία
αυτή επιτείνεται από την επιτακτική πρόκληση που αντι-
µετωπίζει σήµερα η διοίκηση, καθώς αναδιοργανώνονται
οι διοικητικές δοµές των δηµοσίων υπηρεσιών σε λιγότε-
ρες, λιτότερες αλλά µε µεγάλο εύρος αρµοδιοτήτων.
Πράγµατι, όπως ορίζουν τα σχετικά προεδρικά διατάγ-
µατα που έχουν καταρτιστεί και αναµένεται να τεθούν
σύντοµα σε ισχύ, οι δοµές της δηµόσιας διοίκησης εξορ-
θολογίζονται και µειώνονται σηµαντικά. Οι θέσεις ευθύ-
νης συρρικνώνονται κατά 40%. Συνεπώς για να διοικη-
θούν οι νέες δοµές απαιτούνται κατάλληλοι προϊστάµε-
νοι, γεγονός που καθιστά αδήριτη την ανάγκη αναθεώ-
ρησης του συστήµατος επιλογής προϊσταµένων. 
Στόχος του παρόντος νόµου είναι η εισαγωγή ενός

συστήµατος επιλογής προϊσταµένων που θα µπορεί να
αναδεικνύει τους ικανότερους και καταλληλότερους µε
διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειµενικότητα, αρχές που
διέπουν τη διαδικασία επιλογής σε όλα της τα στάδια. 
Για τη διαµόρφωση του παρόντος συστήµατος ελή-

φθησαν υπόψη τόσο η διεθνής σχετική εµπειρία όσο και
οι εφαρµοζόµενες βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες και
προσαρµόστηκαν στις ανάγκες της ελληνικής δηµόσιας
διοίκησης προσηκόντως. 
Στην αρχιτεκτονική του παρόντος συστήµατος κατα-

λυτικό ρόλο διαδραµατίζει το ΑΣΕΠ το οποίο εγγυάται
την αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια κάθε επιµέρους
διαδικασίας. 
Η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων έχει πολλάκις ε-

πιχειρηθεί να ρυθµιστεί στο παρελθόν µε πληθώρα νοµο-
θετικών ρυθµίσεων, ενδεικτικά αναφέρονται οι νόµοι
2683/1999, 3260/2004, 3528/2007, όπως αντικαταστάθη-
κε από τις διατάξεις του ν. 3839/2010. Κοινό σηµείο ανα-
φοράς όλων των ως άνω νοµοθετικών ρυθµίσεων αποτε-
λεί η θεσµοθέτηση της διαδικασίας επιλογής προϊσταµέ-
νων στις δηµόσιες υπηρεσίες, µε σκοπό να αναδειχθούν
οι βέλτιστοι υπάλληλοι που είναι ικανοί να ασκήσουν κα-
θήκοντα θέσης ευθύνης. Ωστόσο, η εµπειρία του παρελ-
θόντος απέδειξε ότι ο σκοπός αυτός δεν επετεύχθη. Γι
αυτό άλλωστε το σχετικό θεσµικό πλαίσιο τροποποιείτο
σχεδόν ανά τετραετία. 
Τα κατά καιρούς θεσµοθετηµένα συστήµατα επιλογής

προϊσταµένων καθρέφτιζαν την κρατούσα πολιτικοκοι-
νωνική κουλτούρα µιας ολόκληρης εποχής της µεταπολί-
τευσης κατά την οποία το κοµµατικό και το ιδιωτικό συµ-
φέρον προτασσόταν του δηµοσίου. 
Σηµαντική τοµή πραγµατοποιήθηκε µε το ν. 3528/2007,

καθώς σταµάτησε να παρέχεται «λευκή επιταγή» στα υ-
πηρεσιακά συµβούλια για την επιλογή προϊσταµένων µε
µοναδικό κριτήριο την υποκειµενική αξιολόγηση του
προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων. Τα στοιχεία που
συγκροτούν το προσωπικό µητρώο ποσοτικοποιήθηκαν,
έγιναν κατά µεγάλο µέρος συγκρίσιµα, αφήνοντας µόνο

ένα µικρό ποσοστό υποκειµενικής εκτίµησης στα υπηρε-
σιακά συµβούλια ενώ ταυτόχρονα εισήχθη και ο θεσµός
της συνέντευξης των υποψηφίων. Ωστόσο, στην εφαρ-
µογή διαπιστώθηκαν οι βασικές αδυναµίες του συστήµα-
τος αυτού, καθώς αφ’ ενός η ποσοτικοποίηση των «στα-
τικών» στοιχείων του µητρώου αποδείχτηκε ατελέσφο-
ρη ως προς τον τελικό σκοπό και αφ' ετέρου δεν υπήρξε
πρόβλεψη για τη διενέργεια επιστηµονικά προετοιµα-
σµένων «δοµηµένων» συνεντεύξεων. 
Ως αποτέλεσµα, ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε µε το

ν. 3839/2010. Με τις διατάξεις του νέου νόµου βελτιώθη-
κε το σύστηµα που εισήγαγε ο ν. 3528/2007, καθώς µει-
ώθηκε η σηµασία των ποσοτικοποιηµένων «στατικών»
κριτηρίων στη διαµόρφωση της τελικής κρίσης (1ο στά-
διο) και εισήχθη ο θεσµός της γραπτής εξέτασης (2ο
στάδιο) σε συνδυασµό µε την προφορική συνέντευξη
(3ο στάδιο). Το άθροισµα της επίδοσης των υποψηφίων
κατά τα τρία αυτά στάδια θα αναδείκνυε κατά το νόµο
την βέλτιστη επιλογή. 
Ωστόσο, ο ν. 3839/2010 ποτέ δεν εφαρµόστηκε παρά

µόνο κατά τις µεταβατικές του διατάξεις. Έτσι, µέχρι σή-
µερα, οι προϊστάµενοι επιλέγονται µέσω της αντικειµενι-
κής µοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων και της
περαιτέρω υποκειµενικής µοριοδότησης της υπηρεσια-
κής δραστηριότητας των υποψηφίων από τα υπηρεσιακά
συµβούλια.
Αν ο ν. 3839/2010 εφαρµοζόταν θα είχε συντελεστεί

αναµφίβολα ένα σηµαντικό βήµα εµπρός στην προσπά-
θεια της διοίκησης να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τους
καταλληλότερους υπάλληλους στην άσκηση καθηκό-
ντων θέσεων ευθύνης. Παρόλα αυτά, ακόµα και το σύ-
στηµα που εισήγαγε ο ως άνω νόµος έπασχε κυρίως ως
προς τα εξής: (α) προσέδιδε δυσανάλογα µεγάλο βάρος
στα «στατικά» χαρακτηριστικά των υποψηφίων σε σχέση
µε τα «δυναµικά» χαρακτηριστικά που εντοπίζονται µό-
νον κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προφορικών συνε-
ντεύξεων, (β) δεν προέβλεπε τη διεξαγωγή επιστηµονικά
προετοιµασµένης «δοµηµένης» συνέντευξης. 
Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι τα «δυναµικά» χαρακτη-

ριστικά των προϊσταµένων είναι εκείνα που καθορίζουν
κυρίως την αποτελεσµατικότητα τους, αρκεί βέβαια αυ-
τοί να πληρούν καθορισµένες και απαραίτητες τυπικές
(«στατικές») προϋποθέσεις. 
Το βασικό χαρακτηριστικό του παρόντος συστήµατος -

ακολουθώντας την επιτυχηµένη διεθνή πρακτική - είναι η
µετακύληση της έµφασης στα «δυναµικά» χαρακτηριστι-
κά των υποψηφίων ενεργοποιώντας γραπτές εξετάσεις
και δοµηµένες συνεντεύξεις ως προσήκοντα εργαλεία α-
ξιολόγησης αυτών.
Το παρόν σύστηµα επιλογής προϊσταµένων διατηρεί

πολλά στοιχεία και εν µέρει τη δοµή του υφιστάµενου
ν. 3839/2010 (τυπικά χαρακτηριστικά - γραπτή εξέταση –
συνέντευξη). Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται ως εξής:

1. Η διαδικασία προσδιορίζεται και οριοθετείται από
την εκάστοτε κάθε φορά προκηρυσσόµενη θέση ευθύ-
νης. Με τον τρόπο αυτόν τα τυπικά προσόντα δεν αποτι-
µούνται αυτοτελώς, στο σύνολό τους και αδιακρίτως,
αλλά συναρτώνται από το προφίλ της εκάστοτε θέσης. 

2. Τα τυπικά «στατικά» προσόντα δεν µοριοδοτούνται
- κατά συνέπεια δεν προσµετρώνται στη συγκριτική απο-
τίµηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι είτε πληρούν τα α-
ντικειµενικά κριτήρια και συνεχίζουν στα επόµενα στά-
δια της διαδικασίας επιλογής είτε όχι, οπότε απορρίπτο-
νται.



3. Οι προϋποθέσεις επιλογής ανά επίπεδο θέσης ευθύ-
νης οριοθετούνται κατά τρόπο που να συνδυάζεται τόσο
η απαιτούµενη συνολική υπηρεσία που θα πρέπει να δια-
θέτουν οι υποψήφιοι όσο και η διοικητική εµπειρία που
θα πρέπει κατά περίπτωση να διαθέτουν, ήτοι άσκηση
καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επι-
πέδου. Επίσης, αξιοποιούνται οι απόφοιτοι της Εθνι-
κής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ), καθώς περίπου δύο χρόνια µετά την αποφοίτη-
σή τους, τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετάσχουν
στη διαδικασία για κατάληψη θέσης ευθύνης στη διοικη-
τική ιεραρχία επιπέδου τµήµατος, ενώ ταυτόχρονα η ι-
διότητά τους ως αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, τους παρέχει
τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε προκή-
ρυξη θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα από το εάν κατέχουν
τον προβλεπόµενο από τις οικείες οργανικές διατάξεις
απαιτούµενο τίτλο σπουδών. 

4. Η γραπτή εξέταση, ως δεύτερο στάδιο επιλογής,
καθορίζει τον τελικό αριθµό υποψηφίων και εν µέρει την
έκβαση τελικής επιλογής µε βάρος 30% στους προϊστα-
µένους γενικών διευθύνσεων, 40% στους προϊσταµέ-
νους διευθύνσεων και µε 50% στους προϊσταµένους
τµηµάτων.

5. Η δοµηµένη συνέντευξη καθορίζει κατά 70% την τε-
λική επιλογή των προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων,
κατά 60% των προϊσταµένων διευθύνσεων και κατά 50%
των προϊσταµένων τµηµάτων. 
Η αλλαγή προσέγγισης που εισάγεται είναι συνεπώς

σηµαντική, καθώς η µοριοδότηση τυπικών προσόντων
παύει οριστικά να αποτελεί µοναδικό εργαλείο για την ε-
πιλογή προϊσταµένων. 
Με το παρόν σύστηµα επιλογής προϊσταµένων προ-

τάσσεται η τήρηση των αρχών της αξιοκρατίας, δικαιο-
σύνης, διαφάνειας και αντικειµενικότητας και αποκλείε-
ται κάθε δυνατότητα ενδεχόµενης πολιτικής παρέµβα-
σης ενώ οποιαδήποτε ατεκµηρίωτη εκτίµηση θα εδύνατο
να εµφιλοχωρήσει κατά το στάδιο της συνέντευξης, αί-
ρεται από το γεγονός ότι κάθε συνέντευξη είναι δοµηµέ-
νη, δηλαδή διεξάγεται µε σαφώς προσδιορισµένα κριτή-
ρια και από το κατάλληλο προς το σκοπό αυτόν συλλογι-
κό όργανο.
Τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνονται η τήρηση των α-

ξιών αυτών συνίστανται κυρίως στην ευρεία συµµετοχή
του ΑΣΕΠ, το οποίο καθίσταται ο κύριος µέτοχος στη
διεξαγωγή της όλης διαδικασίας επιλογής τόσο µε τη
συµµετοχή των µελών του Συµβουλίου του ΑΣΕΠ σε όλα
τα αρµόδια συλλογικά όργανα όσο και µε το γεγονός ότι
διεξάγει και αξιολογεί τη γραπτή εξέταση. Ταυτόχρονα,
η τήρηση της αρχής αξιοκρατίας επιτυγχάνεται περαιτέ-
ρω µε τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων από
προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους προερχόµενες α-
πό τον ιδιωτικό τοµέα, προτεινόµενες από το ΑΣΕΠ, οι ο-
ποίες επιλέγονται µε βάση την εξειδίκευση στο αντικεί-
µενο της προκηρυσσόµενης θέσης, γεγονός που εδραι-
ώνει τον επαγγελµατισµό, την αξιοκρατία και την αµερο-
ληψία κατά τη διαδικασία επιλογής.
Μέχρι σήµερα η επιλογή προϊσταµένων στη δηµόσια

διοίκηση συντελούταν αµιγώς από δηµοσίους υπαλλή-
λους και λειτουργούς οι οποίοι χρησιµοποιούσαν εργα-
λεία και µεθόδους αξιολόγησης που κρίνονται πλέον ως
µη επαρκή. Τα εργαλεία και οι µέθοδοι επιλογής προϊ-
σταµένων που εισάγει ο νέος νόµος έχουν εφαρµοστεί
επί πολλά χρόνια σε διάφορες µορφές τους σε µεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα, όχι

όµως στο Ελληνικό Δηµόσιο. Η µεταφορά της σχετικής
τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τοµέα είναι συνεπώς
στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες προκειµένου να εφαρ-
µοστούν οι νέες αυτές µέθοδοι στο δηµόσιο τοµέα. Συ-
νεπώς κρίνεται κατ’ αρχήν αναγκαία η συµµετοχή εµπει-
ρογνωµόνων που να έχουν εφαρµόσει µε επιτυχία στην
πράξη ανάλογες πρακτικές. 
Για αυτό το λόγο προβλέπεται η συµµετοχή ενός ιδιώ-

τη εµπειρογνώµονα σε κάθε πενταµελές συµβούλιο επι-
λογής προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και ενός ιδιώτη εµπει-
ρογνώµονα σε κάθε τριµελές συµβούλιο συνέντευξης. 
Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες παρέχουν την εµπειρία

και τη γνώση τους προκειµένου να συµβάλουν στην ανα-
βάθµιση των σχετικών διαδικασιών και στην ανάδειξη
των καταλληλότερων προϊσταµένων στη δηµόσια διοί-
κηση. 
Επιπλέον, η συµµετοχή ενός µη δηµοσίου υπαλλήλου

ως µέλους στα διάφορα συλλογικά όργανα επιλογής
προϊσταµένων ενισχύει τη διαδικασία και ως προς την α-
ντικειµενικότητά της, καθώς ο ιδιώτης εµπειρογνώµονας
ούτε διατηρεί ούτε πρόκειται να έχει στο µέλλον υπηρε-
σιακή σχέση µε τους υποψηφίους προϊσταµένους.
Δεδοµένου ότι ενδέχεται να µην είναι πάντα εφικτή η

συµµετοχή ιδιώτη εµπειρογνώµονα στα συλλογικά όρ-
γανα επιλογής προϊσταµένων, δύνανται να συµπεριλαµ-
βάνονται στο σχετικό µητρώο του ΑΣΕΠ και προσωπικό-
τητες εγνωσµένου κύρους µε υψηλού επιπέδου συναφή
γνώση και εµπειρία (πρώην µέλη ΑΣΕΠ, συνταξιούχοι δι-
καστικοί ή ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι).
Η διοίκηση εκπροσωπείται στα αρµόδια συλλογικά όρ-

γανα από Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων που θα
επιλεγούν µε το παρόν σύστηµα. Στα συλλογικά όργανα
αυτά δεν προβλέπεται η συµµετοχή των αιρετών εκπρο-
σώπων των υπαλλήλων προς αποφυγήν τυχόν ευνοιο-
κρατίας. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προετοιµασία και τη

διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α
θα εκπονήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέσω του
οποίου θα πιστοποιούνται όλα τα µέλη των συµβουλίων
συνέντευξης. Τα µέλη των συµβουλίων συνέντευξης θα
προτείνονται από το ΑΣΕΠ, το οποίο θα διατηρεί σχετικά
µητρώα. 
Η διαφάνεια διασφαλίζεται µε τη δηµοσιοποίηση τόσο

των προκηρύξεων όσο και των αποτελεσµάτων αξιολό-
γησης µετά από κάθε στάδιο επιλογής. 
Τα τρία στάδια της επιλογής συνίστανται στα κάτωθι:

1ο στάδιο: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυ-
πικών προσόντων 

Το στάδιο αυτό προσδιορίζεται και οριοθετείται από
την εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση ευθύνης µε βάση
το αντίστοιχο περίγραµµα θέσης ευθύνης, οπότε και
προσδιορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα του υ-
ποψηφίου. Κατά το πρώτο στάδιο της επιλογής τα τυπι-
κά - «στατικά» προσόντα δεν µοριοδοτούνται – κατά συ-
νέπεια δεν υπάρχει συγκριτική αποτίµηση των φακέλων
των υποψηφίων – αλλά οι υποψήφιοι είτε πληρούν τα α-
ντικειµενικά κριτήρια και τις απαιτούµενες προϋποθέ-
σεις και περνούν στα επόµενα στάδια της διαδικασίας ε-
πιλογής είτε όχι, οπότε απορρίπτονται. 
Προβλέπεται επίσης το δικαίωµα ένστασης κατά το

στάδιο αυτό προς άρση τυχόν αµφιβολιών και προς ενί-
σχυση της αντικειµενικότητας και της διαφάνειας. 
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2ο στάδιο: Γραπτή εξέταση

Το είδος και το περιεχόµενο της γραπτής εξέτασης
προτείνονται από το ΑΣΕΠ στο εκάστοτε αρµόδιο Συµ-
βούλιο Επιλογής Προϊσταµένων ανάλογα µε το επίπεδο
και το αντικείµενο απασχόλησης της προκηρυσσόµενης
θέσης ευθύνης. Το στάδιο αυτό διενεργείται εξ ολοκλή-
ρου από το ΑΣΕΠ. 

3ο στάδιο: Δοµηµένη συνέντευξη

Η συνέντευξη αποτελεί στάδιο της διαδικασίας για ό-
λα τα επίπεδα θέσης ευθύνης, είναι δοµηµένη σε ενότη-
τες και διενεργείται από αρµόδιο Συµβούλιο Συνέντευ-
ξης Προϊσταµένων που τα µέλη του θα έχουν επιµορφω-
θεί - πιστοποιηθεί, ειδικά για το σκοπό αυτόν, από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Επιλογή υποψηφίων: Το βάρος των συντελεστών που

διαµορφώνουν την τελική βαθµολογία, αντανακλά τις
δεξιότητες που η θέση ευθύνης απαιτεί. Ειδικότερα: 

i) Για τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης λαµβά-
νεται υπόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν
από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµε-
νο επί ποσοστού 30% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά
τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη. 

ii) Για τους προϊσταµένους Διεύθυνσης λαµβάνεται υ-
πόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν από τη
γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµενο επί
ποσοστού 40% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά τη
γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.

iii) Για τους προϊσταµένους Τµήµατος λαµβάνεται υπό-
ψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν από τη
γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµενο επί
ποσοστού 50% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά τη
γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.
Οι επιλεγέντες τοποθετούνται για θητεία πέντε (5) ε-

τών. 
Τέλος, βασική καινοτοµία του παρόντος συστήµατος

επιλογής προϊσταµένων αποτελεί η άµεση εφαρµογή
του σε πληρότητα, ήτοι η εφαρµογή και των τριών στα-
δίων επιλογής από την πρώτη κιόλας προκήρυξη θέσεων
και για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης, δίχως ρυθµίσεις
µεταβατικού χαρακτήρα, που καθιστούν και το πλέον
καινοτόµο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων εκ των προ-
τέρων ευάλωτο και τρωτό από τις ίδιες τις µεταβατικές
ρυθµίσεις αυτές ενώ ταυτόχρονα προκαλείται δυσπιστία
τόσο στο δηµοσιοϋπαλληλικό σώµα όσο και στην ίδια
την κοινωνία. 
Προβλέπεται ότι η εφαρµογή του νέου συστήµατος θα

ξεκινήσει αµέσως µετά την ψήφιση του παρόντος νόµου
και µέχρι το τέλος του 2014 όλοι οι Προϊστάµενοι Γενι-
κής Διεύθυνσης θα έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις του παρόντος συστήµατος. Παράλληλα θα ξεκι-
νήσουν και οι διαδικασίες επιλογής Προϊσταµένων Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων µε χρονικό ορίζοντα πλήρους ο-
λοκλήρωσης της εφαρµογής το επόµενο έτος. 
Οι µόνες ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα που προ-

βλέπονται στο παρόντα νόµο, αφορούν:
α) στην τοποθέτηση προϊσταµένων κατά την ηµεροµη-

νία έναρξης ισχύος των προεδρικών διαταγµάτων στις
νέες οργανωτικές δοµές των φορέων, οι οποίοι θα επιλε-
γούν µε απόφαση του οικείου Υπουργού από τους υπη-
ρετούντες στον φορέα και ασκούντες µέχρι τότε αντί-
στοιχα καθήκοντα θέσης ευθύνης. Προτάσσονται κατ’

αρχήν όσοι είχαν επιλεγεί ενώ κατ’ εξαίρεση η επιλογή
των προϊσταµένων που θα τοποθετηθούν µεταβατικά
στις θέσεις ευθύνης των νέων οργανωτικών δοµών δύ-
ναται να πραγµατοποιηθεί µεταξύ των ασκούντων τα κα-
θήκοντα προϊσταµένου κατόπιν αναπλήρωσης. Αυτό
προβλέπεται για λόγους που ανάγονται στην εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών και λαµβανοµένου υπόψη του
γεγονότος ότι κατ’ ουσίαν οι επιλογές προϊσταµένων Γε-
νικής Διεύθυνσης µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν.
3839/2010 πραγµατοποιήθηκαν από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού µέχρι τη συγκρότηση του Ειδικού Συµβου-
λίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) τον Ιούνιο του
2011 (άρθρο 46 ν. 3979/2011) και έκτοτε επελέγησαν µε
τις µεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010 µόνο οι προϊ-
στάµενοι γενικής διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών, ε-
νώ για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης οι επιλε-
γέντες µε τις διατάξεις του ν. 3839/2010 προϊστάµενοι
διεύθυνσης έχουν ως επί το πλείστον αποχωρήσει για
λόγους συνταξιοδότησης, µε αποτέλεσµα οι περισσότε-
ρες θέσεις ευθύνης να πληρούνται σήµερα µε τις διατά-
ξεις περί αναπλήρωσης. 
β) Στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που θα

διενεργήσουν την πρώτη, κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος συστήµατος, επιλογή προϊστάµενων γενικών διευ-
θύνσεων οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών των Υ-
πουργείων. Στα όργανα αυτά θα µετέχουν Βοηθός Συνή-
γορος του Πολίτη, έναντι των προϊστάµενων γενικών δι-
ευθύνσεων οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών, που
προβλέπουν οι πάγιες διατάξεις συγκρότησης των συλ-
λογικών οργάνων αρµοδίων για την επιλογή προϊσταµέ-
νων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Αυτή η ρύθ-
µιση είναι προφανώς αναγκαία, καθώς αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για τον ορισµό των προϊστάµενων γε-
νικών διευθύνσεων οικονοµικών και διοικητικών υπηρε-
σιών ως µέλη των συλλογικών οργάνων η προηγούµενη
επιλογή τους µε το παρόν σύστηµα. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου αντικαθίστανται
τα άρθρα 84 έως 86 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26).

Άρθρο 84

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζονται
και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα
που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την επιλογή του ως
προϊσταµένου οργανικής µονάδας. Ειδικότερα, µε τις
παραγράφους 1 - 3 καθορίζονται τα έτη πραγµατικής δη-
µόσιας υπηρεσίας που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ανά
επίπεδο θέσης ευθύνης, καθώς επίσης και η απαιτούµε-
νη διοικητική εµπειρία που πρέπει να διαθέτει κατά περί-
πτωση σε θέσεις ευθύνης του ίδιου ή κατώτερου επιπέ-
δου, τα τυπικά ή και πρόσθετα προσόντα. Οι προϋποθέ-
σεις επιλογής ανά επίπεδο θέσης ευθύνης οριοθετού-
νται κατά τρόπο που να συνδυάζεται τόσο η απαιτούµε-
νη συνολική υπηρεσία που θα πρέπει να διαθέτουν οι υ-
ποψήφιοι όσο και η διοικητική εµπειρία που θα πρέπει
κατά περίπτωση να διαθέτουν, ήτοι άσκηση καθηκόντων
σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου. Επίσης,

3



οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) µε τέσσερα συνολικά έτη
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, εποµένως δύο µόνο
περίπου έτη µετά την αποφοίτησή τους, έχουν τη δυνα-
τότητα να συµµετάσχουν στη διαδικασία για κατάληψη
θέσης ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία επιπέδου τµήµα-
τος, ενώ ταυτόχρονα η ιδιότητά τους ως αποφοίτων της
ΕΣΔΔΑ, τους παρέχει τη δυνατότητα να συµµετέχουν
σε οποιαδήποτε προκήρυξη θέσης ευθύνης, χωρίς να α-
ποκλείονται από τη διαδικασία εξαιτίας του ότι δεν κατέ-
χουν τον προβλεπόµενο από τις οικείες οργανικές δια-
τάξεις απαιτούµενο τίτλο σπουδών. Το δικαίωµα συµµε-
τοχής υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ σε επιλογές επιπέδου
Τµήµατος κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθεί στο πλαίσιο
της αναγνώρισης του δικαιώµατος της ιεραρχικής εξέλι-
ξης και των υπαλλήλων αυτών του δηµοσιοϋπαλληλικού
σώµατος, αλλά και για λόγους εύρυθµης λειτουργίας
των εκτελεστικών και περιφερειακών τµηµάτων των υ-
πηρεσιών. Με τις ρυθµίσεις αυτές εποµένως αξιοποιείται
το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης και πα-
ρέχεται η δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης στο πλαίσιο
αξιοκρατικών και λελογισµένων προϋποθέσεων επιλο-
γής.
Με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 προβλέπονται

τα κωλύµατα, τα οποία αίρουν το δικαίωµα υποβολής αί-
τησης υποψηφιότητας, συµµετοχής σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, καθώς και της τοποθέτησης. 
Δεδοµένου ότι η διαδικασία επιλογής προβλέπει πε-

ρισσότερα του ενός στάδια, κατά τη διεξαγωγή των ο-
ποίων και µέχρι την τοποθέτηση των επιλεγέντων υπο-
ψηφίων, δύναται να ανακύψει κάποιο από τα προβλεπό-
µενα από τις διατάξεις του παρόντος κωλύµατα, καθορί-
ζονται τα κατά περίπτωση κωλύµατα. Ειδικότερα, λαµβα-
νοµένων υπόψη των διατάξεων του ν. 4057/2012 µε τις
οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του πειθαρχικού δι-
καίου των δηµοσίων υπαλλήλων, τα κωλύµατα υποψη-
φιότητας ρυθµίζονται αναλογικά ώστε να µην είναι επα-
χθέστερα του επιδιωκόµενου σκοπού προάσπισης του
δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και για λόγους ασφάλειας
δικαίου των υποψηφίων. Σε περίπτωση που ανακύψει κώ-
λυµα τοποθέτησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί ως
προϊστάµενος, τότε και για λόγους δηµοσίου συµφέρο-
ντος και εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας τοποθε-
τείται ο αµέσως επόµενος στη σειρά κατάταξης υποψή-
φιος αποκλειοµένου από την τοποθέτηση στη συγκεκρι-
µένη θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, στον ο-
ποίο ανέκυψε το κώλυµα, έστω και εάν κατά τη διάρκεια
της θητείας αυτής αρθεί το κώλυµα. Τέλος, µε την περί-
πτωση γ΄ της παρ. 4 προβλέπεται ότι Προϊστάµενος Γε-
νικής Διεύθυνσης, ο οποίος έχει επιλεγεί και τοποθετη-
θεί µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τρο-
ποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχει δι-
καίωµα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ί-
δια θέση του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει
καθήκοντα κατόπιν επιλογής, για µία µόνο επιπλέον θη-
τεία. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι η ανανέωση της
διοικητικής ιεραρχίας και η διάχυση της διοικητικής ε-
µπειρίας, προκειµένου να αξιοποιηθεί προς όφελος του
δηµοσίου συµφέροντος.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 προβλέπεται

ότι όσον αφορά στους κλάδους, από τους οποίους προ-
έρχονται οι προϊστάµενοι, αυτοί κατ’ αρχήν ρυθµίζονται
από τις οικείες οργανικές διατάξεις εκάστου φορέα. Και-

νοτοµία του συστήµατος αποτελεί το γεγονός ότι εφό-
σον υπάλληλος κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών που α-
ποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου που προβλέπεται
για συγκεκριµένη θέση ευθύνης, δύναται να συµµετέχει
στη διαδικασία επιλογής, έστω και εάν ο υπάλληλος αυ-
τός υπηρετεί σε άλλο κλάδο. Το ίδιο ισχύει και για τους
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ανεξαρτήτως του τίτλου σπου-
δών που κατέχουν και του κλάδου στον οποίο υπηρε-
τούν, δύνανται να συµµετέχουν ως υποψήφιοι για επιλο-
γή σε οποιαδήποτε θέσης ευθύνης ανεξάρτητα από τα
ειδικά προσόντα/ βασικούς τίτλους σπουδών που δύνα-
νται να εξειδικεύονται µε τις οικείες οργανικές διατάξεις
και την υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4178/2013.
Με τη διάταξη της παρ. 8 προσδιορίζονται οι οργανι-

κές µονάδες και προβλέπεται ρητώς ότι όπου στις διατά-
ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα αναφέρεται οργανική µο-
νάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυν-
ση. 
Αποσαφηνίζεται επίσης ότι οι οργανικές µονάδες επι-

πέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέ-
πονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρµοδιό-
τητές τους είναι όµοιες ή παρεµφερείς σε όλους τους
φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υπο-
στήριξης, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικη-
τικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προµηθειών, Προϋ-
πολογισµού, νοούνται εφεξής για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις
ευθύνης

Άρθρο 85

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διαδικασία επιλογής
προϊσταµένων στις οργανωτικές δοµές που θα προκύ-
ψουν κατόπιν της αξιολόγησης των δηµοσίων υπηρε-
σιών κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4024/2011, µια διαδικασία που στοχεύει στην ανάδειξη
του καταλληλότερου προϊσταµένου για την άσκηση των
αυξηµένων και απαιτητικών καθηκόντων που θα ασκού-
νται από τις νέες οργανωτικές δοµές, οι οποίες µειώνο-
νται κατά ποσοστό τουλάχιστον 40% σε σχέση µε τις
προηγούµενες οργανωτικές δοµές. Για το λόγο αυτό µε
τα συγκεκριµένα στάδια επιλογής προσελκύονται εκεί-
νοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι αφενός επιθυµούν ενσυνειδή-
τως την άσκηση αυξηµένων καθηκόντων ευθύνης και α-
φετέρου είναι ικανοί να ασκήσουν εν τοις πράγµασι τα
καθήκοντα αυτά. Κάθε στάδιο επιλογής στοχεύει στο να
φιλτράρει τους υποψηφίους επί τη βάσει σαφώς προσ-
διορισµένων κριτηρίων, τα οποία αν και δεν µοριοδοτού-
νται, όπως συνέβαινε µε το προηγούµενο σύστηµα επι-
λογής προϊσταµένων, ωστόσο δεν υστερούν σε αντικει-
µενικότητα και αξιοκρατία. 
Στις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται το πρώτο στά-

διο της διαδικασίας επιλογής κατά το οποίο ελέγχεται η
πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών
προσόντων του υποψηφίου, τα οποία εφόσον πληρού-
νται παρέχουν στον υποψήφιο δικαίωµα συµµετοχής στο
επόµενο στάδιο της διαδικασίας. 
Κατά το πρώτο στάδιο της επιλογής εχέγγυο αντικει-

µενικότητας, αµεροληψίας και αξιοκρατίας αποτελεί ο ο-
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ρισµός του ΑΣΕΠ ως αρµοδίου οργάνου για τον έλεγχο
του αν πληρούνται από τον υποψήφιο οι τυπικές προϋ-
ποθέσεις και προσόντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
οικεία προκήρυξη. 
Με τη διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 παρέχε-

ται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υ-
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κατόπιν γνώµης του Προέδρου του
ΑΣΕΠ, µε την οποία καθορίζονται θέµατα που αφορούν
στη διενέργεια του πρώτου σταδίου της επιλογής προϊ-
σταµένων, ιδίως θέµατα που αφορούν στο αρµόδιο όρ-
γανο του ΑΣΕΠ που θα εξετάζει το αν πληρούνται από
τους υποψηφίους οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσό-
ντα του πρώτου σταδίου, το αρµόδιο όργανο εξέτασης
των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρό-
σβαση των ενδιαφεροµένων σε αυτούς, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Στην παρ. 3 ρυθµίζεται το δεύτερο στάδιο της διαδικα-

σίας επιλογής, η γραπτή εξέταση, η οποία διενεργείται
από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ). Σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ η γραπτή εξέτα-
ση δύναται να έχει τη µορφή: 
αα) ερωτήσεων µε απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

σε θέµατα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου
για το νοµοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο
Δηµόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας, κανονισµοί προµηθειών κ.λπ.) και για τις
γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε
θέµατα διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτή-
των του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυ-
τική σκέψη, κ.λπ.), 
ββ) ερωτήσεων µε απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης

σε θέµατα άσκησης διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής, 
γγ) συνδυασµού των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄, 
δδ) κάθε άλλη µορφή, η οποία κρίνεται κατάλληλη α-

νάλογα µε το περίγραµµα της προκηρυσσόµενης θέσης
ευθύνης. Για τους Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης η
γραπτή εξέταση συνίσταται στην επεξεργασία διοικητι-
κού θέµατος ή θέµατος επικαιρότητας που στόχο έχει ι-
δίως τη διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέ-
ψης του υποψηφίου, καθώς και την ικανότητα ηγεσίας
και µπορεί να έχει µία από τις µορφές που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο, καθόσον µε τον τρόπο αυτόν
καθίσταται δυνατό να ανιχνευθούν αυτά τα χαρακτηρι-
στικά που απαιτείται να διαθέτουν όσοι ασκούν καθήκο-
ντα προϊσταµένου στο ανώτερο επίπεδο της διοικητικής
ιεραρχίας. Σε περίπτωση συνδυασµού µορφών εξέτασης
µπορεί να καθορίζεται συντελεστής βαρύτητας κάθε
µορφής εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται µε την υπουργι-
κή απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της πα-
ραγράφου 3ε του παρόντος άρθρου. 
Στην περίπτωση β΄ προβλέπεται ότι η γραπτή εξέταση

για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικής Διεύ-
θυνσης και Διεύθυνσης δύναται να διεξάγεται λαµβάνο-
ντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτη-
ριστικά της προκηρυσσόµενης θέσης βάσει του περι-
γράµµατος θέσεως εργασίας: 
αα) ανά προκηρυσσόµενη θέση, 
ββ) ανά Υπουργείο/ δηµόσια υπηρεσία, 
γγ) ανά οµάδα θέσεων, εφόσον έχουν όµοιες ή παρεµ-

φερείς αρµοδιότητες, δηλαδή για τις οριζόµενες µε τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευ-
θύνης. 

Με τη ρύθµιση αυτή συνδέεται για πρώτη φορά η δια-
δικασία επιλογής µε τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης, ό-
πως πλέον θεσµικά αποτυπώνονται στο αντίστοιχο περί-
γραµµα θέσης ευθύνης. 
Κατά τον τρόπο αυτόν η γραπτή διαδικασία καθίσταται

ουσιαστικό εργαλείο της διαδικασίας επιλογής, το οποίο
τελεί σε στενή συνάρτηση µε τα καθήκοντα και το επίπε-
δο της θέσης ευθύνης. Ειδικότερα, για την πλήρωση θέ-
σεων προϊσταµένων Τµηµάτων η γραπτή εξέταση προ-
βλέπεται να διεξάγεται µία φορά τουλάχιστον ανά δύο
έτη, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέσεων αντί-
στοιχου επιπέδου. Για τους υπαλλήλους που συµµετέ-
χουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαµ-
βάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθµολογία και το αποτέ-
λεσµα της γραπτής εξέτασης ισχύει για πέντε (5) έτη α-
πό την έκδοση των αποτελεσµάτων αυτής. Με τη ρύθµι-
ση αυτή αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο πρόβληµα που
θα ανακύψει λόγω της πληθώρας των υποψηφίων χωρίς
ωστόσο η γραπτή εξέταση να απεκδύεται το ρόλο της
ως εργαλείου επιλογής, καθώς µε τον τρόπο που είναι
σχεδιασµένη καθίσταται εφικτό να διακριβωθούν οι ικα-
νότητες του υποψηφίου να ασκήσει τα αντίστοιχα καθή-
κοντα ευθύνης.
Στην περίπτωση γ΄ προβλέπεται ότι η γραπτή εξέταση

για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Τµηµάτων διε-
ξάγεται τουλάχιστον µία φορά ανά δύο έτη, ανεξαρτή-
τως προκήρυξης πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου επιπέ-
δου, ενώ για τους υπαλλήλους που συµµετέχουν σε δύο
ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαµβάνεται υπό-
ψη η υψηλότερη βαθµολογία. Σε κάθε περίπτωση πά-
ντως το αποτέλεσµα της γραπτής εξέτασης ισχύει για
πέντε (5) έτη από την έκδοση των αποτελεσµάτων αυ-
τής. 
Στην περίπτωση δ΄ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν

το δεύτερο στάδιο της γραπτής εξέτασης και ειδικότερα
το ποιοι υποψήφιοι καλούνται στο επόµενο στάδιο της ε-
πιλογής, τη συνέντευξη. 
Τέλος, µε την περίπτωση ε΄ παρέχεται εξουσιοδότηση

για έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από
γνώµη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., µε την οποία θα ρυθ-
µίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στο στάδιο
της γραπτής εξέτασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο του πε-
ριεχοµένου της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία, ο τρό-
πος διεξαγωγής, ο συντελεστής βαρύτητας ανάλογα µε
τη µορφή της εξέτασης, πληµµέλειες κατά τη διαδικα-
σία, αναβαθµολόγηση, εξαγωγή αποτελεσµάτων και δη-
µοσιοποίηση/ ανάρτηση αυτών, δικαίωµα συµµετοχής και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ρυθµίζεται το τρίτο στάδιο

της επιλογής, η δοµηµένη συνέντευξη, η οποία διενερ-
γείται από συλλογικά όργανα ειδικά συγκροτηµένα για
το σκοπό αυτό, από µέλη τα οποία έχουν πιστοποιηθεί
για την ικανότητά τους να διενεργούν δοµηµένη συνέ-
ντευξη. 
Το γεγονός ότι κάθε συνέντευξη είναι δοµηµένη, δη-

λαδή διεξάγεται µε σαφώς προσδιορισµένα κριτήρια και
από το κατάλληλο προς το σκοπό αυτόν συλλογικό όρ-
γανο, αίρει την οποιαδήποτε δυνατότητα αυθαίρετης α-
ξιολόγησης των υποψηφίων κατά το στάδιο αυτό. Ειδι-
κότερα:
Στην περίπτωση α΄ προβλέπεται ότι η δοµηµένη συνέ-

ντευξη διενεργείται από το αρµόδιο Συµβούλιο Συνέ-
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ντευξης Προϊσταµένων. Στο στάδιο αυτό της επιλογής
καλείται και εξετάζεται αριθµός υποψηφίων πολλαπλά-
σιος των προκηρυσσόµενων θέσεων, όπως συγκεκριµέ-
να ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, βάσει της φθίνουσας
σειράς κατάταξης των υποψηφίων µε βάση τη βαθµολο-
γία που έλαβαν στη γραπτή εξέταση. Ο αριθµός υποψη-
φίων που καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τρι-
πλάσιος του αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων. Σε
περίπτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση,
καλούνται όλοι οι υποψήφιοι. Με τις διατάξεις αυτές α-
ποσαφηνίζεται ποιοι υποψήφιοι καλούνται στο τρίτο
στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ενισχύεται η αξιοκρα-
τία και αντικειµενικότητα, καθώς για κάθε θέση ευθύνης
καλείται αριθµός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος
του αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων.
Στην περίπτωση β΄ ρυθµίζεται ο σκοπός του σταδίου

της δοµηµένης συνέντευξης, στάδιο το οποίο κατ’ ου-
σίαν αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο της διαδικα-
σίας επιλογής, καθώς κατά το στάδιο αυτό δίνεται η δυ-
νατότητα να διαµορφωθεί από τα µέλη του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου ασφαλής κρίση για την προσωπικό-
τητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψη-
φίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύ-
νης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβά-
νονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του
υπαλλήλου, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σηµεί-
ωµα του υποψηφίου και η αίτηση δήλωσης ενδιαφέρο-
ντος/υποψηφιότητας. 
Στην περίπτωση γ΄ καθορίζεται το περιεχόµενο της

δοµηµένης συνέντευξης, το οποίο αποτελείται από τις
ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
αα) Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υ-

ποψηφίου µε βάση το περιεχόµενο του βιογραφικού ση-
µειώµατος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/ υπο-
ψηφιότητας. 
ββ) Η γνώση του αντικειµένου του φορέα, της οργά-

νωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης γενικότε-
ρα.
γγ) Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προ-

γραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβου-
λίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις
Στην περίπτωση δ΄ ρυθµίζονται τα θέµατα βαθµολόγη-

σης της συνέντευξης. Ειδικότερα, η κάθε θεµατική ενό-
τητα βαθµολογείται από κάθε µέλος του αρµοδίου Συµ-
βουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά και η τελική βαθµολο-
γία προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των
διενεργούντων τη συνέντευξη. Το περιεχόµενο της συ-
νέντευξης καταγράφεται συνοπτικά σε πρακτικό κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης του αρµόδιου προς τούτου συλλο-
γικού οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσιµων και ου-
σιαστικών σηµείων συµπεριλαµβανοµένης και της αιτιο-
λογίας της τελικής βαθµολογίας που έλαβε ο υποψήφιος
από το αρµόδιο συµβούλιο συνέντευξης προϊσταµένων,
το ειδικό δε έντυπο συνέντευξης αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος του πρακτικού. Με τις ρυθµίσεις αυτές προ-
βλέπεται ρητά η υποχρέωση αιτιολόγησης της βαθµολο-
γίας των µελών ώστε να πληρούται ο ουσιώδης τύπος
και να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος, καθώς
επίσης και να αποκλείεται η δυνατότητα ατεκµηρίωτης
εκτίµησης των προσόντων του υποψηφίου που ελέγχο-
νται κατά το στάδιο αυτό.
Με την περίπτωση ε΄ προβλέπεται ότι κάθε θεµατική

ενότητα της παραγράφου 4γ βαθµολογείται χωριστά και

το ανώτατο όριο βαθµολογίας ανά ενότητα, ανάλογα µε
το επίπεδο θέσης ευθύνης καθορίζεται ως εξής: 
αα) Για τους Προϊστάµενους Γενικής Διεύθυνσης: 20 -

30 - 50 µονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα, δίνοντας µεγα-
λύτερη βαρύτητα στις διοικητικές ικανότητες του υπο-
ψηφίου, 
ββ) για τους Προϊστάµενους Διεύθυνσης: 20 - 40 - 40

µονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα, δίνοντας ισότιµη βα-
ρύτητα τόσο στη γνώση του αντικειµένου του φορέα,
της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα όσο και στις διοικητικές ικανότητες του υπο-
ψηφίου και 
γγ) για τους Προϊστάµενους Τµήµατος: 20 - 50 - 30 µο-

νάδες αντίστοιχα ανά ενότητα, δίνοντας µεγαλύτερη
βαρύτητα στη γνώση του αντικειµένου του φορέα, της
οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης γε-
νικότερα.
Στην περίπτωση στ΄ προβλέπεται ως δυνατότητα στη

συνέντευξη να παρίστανται αυτοπροσώπως και οι λοιποί
συνυποψήφιοι, εφόσον έχουν ήδη εξεταστεί από το οι-
κείο Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων. Σκοπός της
ρύθµισης αυτής είναι αφενός η ενίσχυση της διαφάνειας
και της αµερόληπτης κρίσης των µελών του συλλογικού
οργάνου κατά το στάδιο της συνέντευξης και αφετέρου
η ισότιµη µεταχείριση των υποψηφίων.
Τέλος, µε την περίπτωση ζ΄ παρέχεται εξουσιοδότηση

για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατό-
πιν γνώµης του Α.Σ.Ε.Π., µε την οποία ρυθµίζονται θέµα-
τα που αφορούν στην δοµηµένη συνέντευξη, ιδίως καθο-
ρίζεται η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης, ο
τρόπος πρόσκλησης και εξέτασης των υποψηφίων για
συνέντευξη, δηµοσιότητα της πρόσκλησης και κάθε άλ-
λο αναγκαίο ζήτηµα. 

Άρθρο 86

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν στην επιλογή προϊσταµένων οργα-
νικών µονάδων. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 καθορίζεται το αρµόδιο όργανο διενέρ-

γειας της διαδικασίας επιλογής και η έκδοση προκήρυ-
ξης, µε την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία. 
Με την παρ. 2α ρυθµίζεται ο χρόνος έκδοσης της προ-

κήρυξης, ο οποίος ορίζεται στους πέντε (5) µήνες προ
της λήξης της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµέ-
νων, χρονικό διάστηµα που κρίνεται εύλογο για τις προ-
παρασκευαστικές ενέργειες της επιλογής. Ρυθµίζονται
επίσης τα θέµατα δηµοσιότητας της προκήρυξης αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, έτσι ώστε να απλοποιείται η διαδικασία
και παράλληλα να εξυπηρετείται ο σκοπός της δηµοσιό-
τητας.
Με την παρ. 2β ρυθµίζεται το ακριβές περιεχόµενο της

προκήρυξης θέσεων ευθύνης, η οποία καταρτίζεται κα-
τόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του αρµοδίου συλλογικού
οργάνου και περιλαµβάνει µε σαφήνεια και ακρίβεια όλα
τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση
της αξιοκρατίας και της εµπιστοσύνης του υποψηφίου
στη διαδικασία επιλογής.
Με την παράγραφο 2γ παρέχεται η δυνατότητα στο οι-

κείο ΕΙ.Σ.Ε.Π. κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του να
προβλέπει στην προκήρυξη πέραν των οριζοµένων στις
οικείες οργανικές διατάξεις και πρόσθετα προσόντα, τα
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οποία λαµβάνονται από τα οριζόµενα στην περίπτωση δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει,
ανάλογα µε το περίγραµµα θέσης της προκηρυσσόµενης
θέσης ευθύνης. 
Με τις παραγράφους 3α και 3β προβλέπεται ότι δικαί-

ωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύ-
θυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλληλοι δηµο-
σίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου που υπάγονται ή εποπτεύονται α-
πό τα Υπουργεία, Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, απο-
κεντρωµένων διοικήσεων, αυτοτελών ή µη δηµοσίων υ-
πηρεσιών, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος. 
Με τον τρόπο αυτόν διευρύνεται η δεξαµενή των υπο-

ψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς δεν περιορίζεται
πλέον στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο
φορέα, αλλά σε όλους τους υπαλλήλους των δηµοσίων
υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Υ-
παλληλικού Κώδικα. Αντιστοίχως, στο επίπεδο Τµήµατος
υποψήφιοι δύνανται να είναι µόνο οι υπάλληλοι που ανή-
κουν οργανικά στον οικείο φορέα λόγω της εξειδίκευ-
σης στο αντικείµενο και των τεχνικών γνώσεων που α-
παιτείται να κατέχει ο υποψήφιος προϊστάµενος, αλλά
και για λόγους προώθησης της υπηρεσιακής εξέλιξης
των υπαλλήλων του οικείου φορέα στο πρώτο επίπεδο
θέσης ευθύνης. 
Με την παρ. 3γ προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος για ε-

πιλογή σε θέση ευθύνης µπορεί να υποβάλλει αίτηση υ-
ποψηφιότητας τρεις (3) φορές συνολικά κατ’ ανώτατο ό-
ριο ετησίως ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. Με τη ρύθµιση
αυτή αφ’ ενός δεν περιορίζεται το δικαίωµα του υποψη-
φίου αφετέρου οριοθετείται προκειµένου το σύστηµα να
παραµένει ευέλικτο και εφαρµόσιµο, αλλά και δηµοσιο-
νοµικά βιώσιµο.
Με τις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 ρυθµίζονται διαδικα-

στικά θέµατα ανά στάδιο επιλογής. Ειδικότερα, στην
παρ. 6α ρυθµίζονται τα θέµατα εξαγωγής της τελικής
βαθµολογίας ανά επίπεδο θέσης ευθύνης ως εξής: α)
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης: 30% της βαθµολο-
γίας που έλαβε από τη γραπτή εξέταση και 70% της βαθ-
µολογίας που έλαβε από τη συνέντευξη, β) Προϊστάµε-
νος Διεύθυνσης: 40% της βαθµολογίας που έλαβε από
τη γραπτή εξέταση και 60% της βαθµολογίας που έλαβε
από τη συνέντευξη, Προϊστάµενος Τµήµατος: 50% της
βαθµολογίας που έλαβε από τη γραπτή εξέταση και 50%
της βαθµολογίας που έλαβε από τη συνέντευξη. Με την
παρ. 6β ρυθµίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψη-
φίων σε περίπτωση ισοβαθµίας. Ο τρόπος υπολογισµού
της τελικής βαθµολογίας συναρτάται άµεσα µε το επίπε-
δο θέσης ευθύνης δίνοντας αντίστοιχη βαρύτητα σε ε-
κείνο το στάδιο της διαδικασίας που αναδεικνύει τις ικα-
νότητες και δεξιότητες του υποψηφίου που απαιτούνται
για κάθε επίπεδο ευθύνης.
Με τη διάταξη της παρ. 8α προβλέπεται ότι όσοι επιλέ-

γονται από το αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοποθετούνται, για θη-
τεία πέντε (5) ετών αφ’ ενός προκειµένου να επιτυγχά-
νεται η συνέχεια της διοίκησης και αφ’ ετέρου να µην
συµπίπτει η θητεία των προϊσταµένων µε τη θητεία των
συλλογικών οργάνων από τα οποία επιλέγονται.
Δεδοµένου ότι µε το παρόν σύστηµα δικαίωµα υποβο-

λής υποψηφιότητας για θέσεις Γενικής Διεύθυνσης και
Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δηµοσίων υπη-

ρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα, και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι δύνανται
να επιλεγούν προϊστάµενοι σε υπηρεσία έτερη της ορ-
γανικής τους θέσης. 
Με τη διάταξη της παρ. 8β προβλέπεται ότι η ανάληψη

καθηκόντων στη θέση ευθύνης άλλης υπηρεσίας, λογίζε-
ται ως απόσπαση και διαρκεί τόσο όσο και η θητεία του
ως προϊσταµένου. Ως απόσπαση λογίζεται επίσης και η
επιλογή προϊσταµένων σε φορείς που διαθέτουν και πε-
ριφερειακές υπηρεσίες και αναλόγως της θέσης στην ο-
ποία υπηρετεί ο υπάλληλος, κεντρική ή περιφερειακή υ-
πηρεσία, η τοποθέτησή του ως προϊσταµένου λογίζεται
ως απόσπαση και διαρκεί τόσο όσο και η θητεία του. 
Με την παρ. 8γ ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υ-

πηρεσιακή κατάσταση των επιλεγέντων υπαλλήλων και
ειδικότερα η απονοµή συγκεκριµένου βαθµού, διαφορε-
τικού ανάλογα µε το επίπεδο θέση ευθύνης, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους και αποκλειστικά λόγω της ε-
πιλογής τους, εφόσον κατά την ηµεροµηνία τοποθέτη-
σής τους κατέχουν βαθµό κατώτερο. Κατά συνέπεια,
ρυθµίζεται η βαθµολογική κατάταξη των υπαλλήλων µε-
τά τη λήξη της θητείας τους ως προϊσταµένων, στους ο-
ποίους είχε απονεµηθεί βαθµός συνεπεία της επιλογής
τους και τοποθέτησής τους ως Προϊσταµένων ή σε ό-
σους απαλλάσσονται κατά την παρ. 12 από τα καθήκο-
ντά τους ως προϊσταµένων για λόγο που ανάγεται σε
πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους ή
κατόπιν αιτήσεώς τους. 
Με την παρ. 8δ προβλέπεται για λόγους εύρυθµης λει-

τουργίας της υπηρεσίας ότι όσοι επιλέγονται και τοπο-
θετούνται Προϊστάµενοι µε τις διατάξεις του παρόντος
έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας
για θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου µετά από τρία (3)
χρόνια από την τοποθέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση
δεν επιτρέπεται επιλεγείς και τοποθετηθείς προϊστάµε-
νος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του να υ-
ποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ίδιου
ή κατώτερου επιπέδου.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 προβλέ-

πεται ότι οι επιλεγέντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων,
εφόσον υποβάλλουν µετά τη λήξη της θητείας τους εκ
νέου αίτηση υποψηφιότητας για θέση αντίστοιχου επιπέ-
δου δεν υποχρεούνται, εφόσον το επιθυµούν, να συµµε-
τέχουν εφεξής στο στάδιο της γραπτής εξέτασης διότι η
ικανότητά τους έχει ήδη κριθεί κατά την πρώτη τους επι-
λογή και την επιτυχή άσκηση καθηκόντων τους. Εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πρώτου
σταδίου επιλογής, καλούνται ως υπεράριθµοι στο τρίτο
στάδιο της διαδικασίας εφόσον η βαθµολογία τους στη
γραπτή εξέταση είναι ίση ή µεγαλύτερη από την αντί-
στοιχη του τελευταίου στη σειρά του πίνακα κατάταξης
υποψηφίων στην οικεία προκήρυξη. Οι ρυθµίσεις αυτές ι-
σχύουν για πέντε (5) έτη και για όσους υποψηφίους για
θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων κλήθηκαν
στο στάδιο της συνέντευξης και τελικά δεν επελέγησαν.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 ρυθµίζο-

νται θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση
των επιλεγέντων προϊσταµένων µετά τη λήξη της θητεί-
ας τους και σε περίπτωση µη επανεπιλογής τους ή εφό-
σον δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Συγκεκριµένα, οι
υπάλληλοι που είχαν επιλεγεί ως προϊστάµενοι Γενικής
Διεύθυνσης αποσπώνται κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία
υποβάλλεται στον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος Επι-
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θεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης ως Επιθεωρη-
τές -Ελεγκτές στο Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµό-
σιας Διοίκησης. Αντιστοίχως, οι προϊστάµενοι Διεύθυν-
σης αποσπώνται ή µετακινούνται κατόπιν αιτήσεώς τους
σε ελεγκτικά σώµατα κατά προτεραιότητα σε εκείνα που
υπάγονται στο φορέα, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλλη-
λος. Με τη ρύθµιση αυτή αφενός ενισχύονται τα ελε-
γκτικά σώµατα µε ανθρώπινο δυναµικό υψηλής διοικητι-
κής εµπειρίας και αφετέρου αξιοποιείται το δυναµικό αυ-
τό κατά βέλτιστο τρόπο προς όφελος τόσο των ιδίων ό-
σο και της δηµόσιας διοίκησης. 
Με την παράγραφο 17 προβλέπεται ότι σε περίπτωση

κατάργησης ή συγχώνευσης οργανικών µονάδων, στις
νέες οργανικές µονάδες ο προϊστάµενος λαµβάνεται µε-
ταξύ των ασκούντων τα καθήκοντα θέσης ευθύνης κατό-
πιν επιλογής στις οργανικές µονάδες που καταργήθηκαν
ή συγχωνεύθηκαν και τοποθετείται εκείνος που έλαβε
την υψηλότερη τελική βαθµολογία κατά την επιλογή και
σε περίπτωση ισοβαθµίας εκείνος που έλαβε την υψηλό-
τερη βαθµολογία στο στάδιο της δοµηµένης συνέντευ-
ξης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές
µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης
και εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία στο
στάδιο της γραπτής εξέτασης εφόσον καταργούνται ή
συγχωνεύονται οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος.
Για όσους επιλεγέντες προϊσταµένους Γενικής Διεύθυν-
σης ή Διεύθυνσης δεν τοποθετηθούν κατά τα ανωτέρω,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16
του παρόντος άρθρου. 
Με το προβλεπόµενο στην παρ. 18 προεδρικό διάταγ-

µα καθορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα, που αφορά ιδίως
στην υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση, αξιολόγη-
ση, αρµοδιότητες, καθήκοντα, διάρκεια µετακίνησης ή α-
πόσπασης, δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης των
υπαλλήλων που αποσπώνται στα ελεγκτικά σώµατα και
σώµατα επιθεώρησης κατά τις διατάξεις των παραγρά-
φων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 αντικαθίστανται τα άρ-
θρα 157, 158, 160, 161 και 162 του Υπαλληλικού Κώδικα,
και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στα συλλογικά
όργανα που απαιτούνται για την εφαρµογή του συστή-
µατος επιλογής προϊσταµένων όπως προβλέπεται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόµου. Ειδικότερα, ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στη σύσταση και συγκρότηση, θη-
τεία και λειτουργία των οργάνων αυτών. 

Άρθρο 157

Με τις διατάξεις του άρθρου 157 συνιστώνται και συ-
γκροτούνται το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµέ-
νων (ΕΙ.ΣΕ.Π.) και το Συµβούλιο Συνέντευξης προϊστα-
µένων και ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας
αυτών. Τα συλλογικά όργανα αυτά είναι αρµόδια για την
επιλογή προϊσταµένων για τις θέσεις ευθύνης του Υ-
πουργείου, καθώς και των θέσεων ευθύνης των φορέων
που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, λόγος
για τον οποίο συστήνονται κεντρικά σε κάθε Υπουργείο.
Ειδικότερα, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. αποτελείται από δύο µέλη του
ΑΣΕΠ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, τον
προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο-
στήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-

κονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υ-
πουργείου που προκηρύσσει τις θέσεις ή στην αρµοδιό-
τητα του οποίου υπάγεται ή εποπτεύεται ο φορέας ή το
Ν.Π.Δ.Δ. που προκηρύσσει τις θέσεις, τον Προϊστάµενο
Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου ή της δηµόσιας
υπηρεσίας ή του Ν.Π.Δ.Δ. που προκηρύσσει τις θέσεις
και έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα, σε θέµατα διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναµικού και διοίκησης, ως µέλη. 
Οι ανωτέρω ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι

οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά
µέλη. Τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός όσων εκ της ιδιότητάς
τους ορίζονται να µετέχουν σε αυτό, υποδεικνύονται α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τα οποία λαµβάνονται από
µητρώο που δηµιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για τον
σκοπό αυτό. 
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι ως ιδιώτες-ε-

µπειρογνώµονες νοούνται πρώην Μέλη του ΑΣΕΠ ή άλ-
λων ανεξάρτητων αρχών, συνταξιούχοι δικαστικοί ή συ-
νταξιούχοι ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί/ υπάλληλοι,
καθώς και προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους, µε αυ-
ξηµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία στα αντικεί-
µενα των προκηρυσσόµενων θέσεων. 
Με τις παραγράφους 7 και 8 συνιστώνται και συγκρο-

τούνται τα Συµβούλια Συνέντευξης προϊσταµένων αντι-
στοίχως προς το ΕΙ.Σ.Ε.Π. σε κάθε Yπουργείο και η συ-
γκρότησή τους διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο θέσης
ευθύνης που θα πληρωθεί κατόπιν επιλογής. Ειδικότερα:
α) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης
και Διεύθυνσης το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων είναι τριµελές και αποτελείται από ένα Μέλος του
ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του οι-
κείου Υπουργείου, εφόσον προκηρύσσονται οι θέσεις
ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή τον Προϊστάµενο Γε-
νικής Διεύθυνσης αρµόδιο για θέµατα ανθρώπινου δυνα-
µικού της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., στους
οποίους έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊσταµένων, και
ένα στέλεχος - εµπειρογνώµονα από τον ιδιωτικό τοµέα
µε εξειδίκευση στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης. 
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται στους εποπτευόµε-

νους ή υπαγόµενους στο Υπουργείο φορείς Προϊστάµε-
νος Γενικής Διεύθυνσης, τότε ως µέλος ορίζεται ο Προϊ-
στάµενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
ή Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου Υ-
πουργείου στο οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύ-
εται ο φορέας που προκηρύσσει τις θέσεις. 
β) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων το Συµ-

βούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων αποτελείται από
τρία µέλη τουλάχιστον και συγκροτείται ανάλογα µε τον
φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. Ειδικότερα: 
αα) για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων του

οικείου Υπουργείου, το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊ-
σταµένων αποτελείται από τρία µέλη τουλάχιστον, τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο-
στήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υ-
πουργείου, ως Πρόεδρο, έναν Προϊστάµενο Γενικής Δι-
εύθυνσης του ίδιου Υπουργείου και τον Προϊστάµενο ή
τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης, στην αρµοδιότητα του
οποίου ή των οποίων υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις
προϊσταµένων Τµηµάτων, ως µέλη και 
ββ) για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων των

δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή επο-
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πτεύονται από το οικείο Υπουργείο, το Συµβούλιο Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων αποτελείται από τρία µέλη του-
λάχιστον, τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δι-
οικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
οικείου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού Γενικής Δι-
εύθυνσης ή Διεύθυνσης της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας
ή Ν.Π.Δ.Δ., όπου έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊστα-
µένων, εφόσον υπάρχει, και εν ελλείψει έναν Προϊστά-
µενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου και
τον Προϊστάµενο ή τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης,
στην αρµοδιότητα του οποίου ή των οποίων υπάγονται οι
προς πλήρωση θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων, ως µέ-
λη. Γραµµατέας του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστα-
µένων του παρόντος ορίζεται υπάλληλος του οικείου Υ-
πουργείου ή του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. της κατηγορίας ΠΕ µε
τον αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλί-

ου Συνέντευξης Προϊστάµενων ορίζονται µε ισάριθµους
αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιό-
τητα µε τα τακτικά µέλη, µε απόφαση του οικείου Υ-
πουργού. 
Τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων

υποδεικνύονται, εκτός από όσους εκ της ιδιότητάς τους
ορίζονται να µετέχουν σε αυτά, από τον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ, και οι ο-
ποίοι απαραιτήτως θα πρέπει πριν από τον ορισµό τους
να έχουν επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δοµηµέ-
νη συνέντευξη. 
Μέλος του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων

δύναται να οριστεί και µέλος του. ΕΙ.Σ.Ε.Π..
Η θητεία του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων

λήγει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
Προϊσταµένων της οικείας προκήρυξης. Ανάλογα µε τον
αριθµό των υποψηφίων για συνέντευξη, οι υποψήφιοι
µπορούν να εξετάζονται κατά οµάδες. Τα Συµβούλια Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων µπορούν να λειτουργούν µε
διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, οπό-
τε στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωµατικά µέλη λογί-
ζονται ως τακτικά. Με την απόφαση συγκρότησης του
Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων προβλέπεται
ρητώς η δυνατότητα αυτή. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί
στην επιτάχυνση της διαδικασίας σε περίπτωση µεγάλου
αριθµού υποψηφίων και µε τον τρόπο αυτό αξιοποιού-
νται όλα τα µέλη των Συµβουλίων, τακτικά και αναπλη-
ρωµατικά, και ιδίως όσον αφορά τα αναπληρωµατικά
προβλέπεται ρητώς ότι λογίζονται ως τακτικά προκειµέ-
νου να διασφαλίζεται η νοµιµότητα συγκρότησης των
συλλογικών οργάνων.
Καινοτοµία των ρυθµίσεων αποτελεί το γεγονός ότι

αλλάζει η λογική του παρελθόντος που συγκροτούσε ει-
δικό συλλογικό όργανο αποκλειστικά για την επιλογή
προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και για την υπηρε-
σιακή κατάσταση αυτών. Με τις παρούσες ρυθµίσεις συ-
νιστάται σε κάθε υπουργείο ένα συλλογικό όργανο, κε-
ντρικό, το οποίο είναι αρµόδιο για την επιλογή προϊστα-
µένων για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης του φορέα και
των υπαγόµενων και εποπτευόµενων από αυτόν υπηρε-
σιών. Βασική τοµή στη συγκρότηση των συλλογικών ορ-
γάνων αρµοδίων για την επιλογή προϊσταµένων στο δη-
µόσιο τοµέα αποτελεί και η συµµετοχή ιδιώτη – εµπειρο-

γνώµονα. Έστω και αν η συµµετοχή του ιδιώτη αποτελεί
µειοψηφία, ένας στους πέντε για το ΕΙΣΕΠ ή ένας στους
τρεις για το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων, κρί-
νεται ωστόσο ικανή να εξασφαλίσει σηµαντική προστι-
θέµενη αξία, προς το συµφέρον της ορθής και αποτελε-
σµατικής άσκησης της ανατιθέµενης στο όργανο διοικη-
τικής αρµοδιότητας, εν όψει της ειδικής και υψηλού επι-
πέδου συναφούς γνώσης και τεχνογνωσίας που τα εν
λόγω πρόσωπα διαθέτουν και η οποία, ενόψει της φύσης
και του επιπέδου της, δεν απαντάται, τουλάχιστον κα-
ταρχήν, µεταξύ των εν ενεργεία δηµοσίων λειτουργών ή
υπαλλήλων. Ταυτόχρονα η αναλογία αυτή συνάδει µε τις
συνταγµατικές επιταγές που προβλέπουν την συµµετο-
χή κατά 2/3 µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων στα υπηρε-
σιακά συµβούλια. Επιπλέον, στην αξιοκρατία του συστή-
µατος συµβάλλει και το γεγονός ότι όλα τα µέλη, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των ιδιωτών, υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, γεγονός που αίρει οποιεσδήπο-
τε πιθανότητες πολιτικής παρέµβασης. Τέλος, η θητεία
των µελών των οικείων ΕΙ.Σ.Ε.Π. προβλέπεται να είναι
τετραετής έναντι της πενταετούς θητείας των προϊστά-
µενων, ενώ η θητεία των µελών των Συµβουλίων Συνέ-
ντευξης λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου τους, µε
σκοπό την άρση οποιασδήποτε δυνατότητας ευνοιοκρα-
τίας. 

Άρθρο 158

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα
αντίστοιχα προς τα του άρθρου 157 συλλογικά όργανα.
Τα όργανα που συνιστώνται και συγκροτούνται µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν έδρα στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και είναι αρµόδια για την επιλογή προϊστα-
µένων ευθύνης για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης όλων
των δηµοσίων υπηρεσιών. Ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης
νοούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου οι θέ-
σεις ευθύνης που έχουν όµοιες ή παρεµφερείς αρµοδιό-
τητες σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, ιδίως οι γενικές
διευθύνσεις διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών και
οι διευθύνσεις προσωπικού, πληροφορικής, όπως αυτές
δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των
οργανικών µονάδων των δηµοσίων. Προκειµένου, επο-
µένως, να τυγχάνει ενιαίας και οµοιόµορφης εφαρµογής
η επιλογή των προϊστάµενων για τις οριζόντιες θέσεις
αυτές, η διαδικασία θα γίνεται κεντρικά, γεγονός που ε-
νισχύει και την αξιοκρατία και την ισότιµη µεταχείριση
των υποψηφίων. 

Άρθρο 160

Με τις διατάξεις του άρθρου 160 συγκροτείται το Υπη-
ρεσιακό Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστά-
µενων Γενικών Διευθύνσεων, καθώς τα συλλογικά όργα-
να που συγκροτούνται µε τα άρθρα 157 και 158 έχουν ως
βασική αρµοδιότητα την επιλογή των προϊσταµένων ό-
λων των επιπέδων ευθύνης. Το όργανο αυτό θα είναι αρ-
µόδιο για τα θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή κα-
τάσταση των προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, ε-
κτός των θεµάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, κα-
θώς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δεν είναι δυνα-
τή η υπαγωγή τους στην αρµοδιότητα των οικείων υπη-
ρεσιακών συµβουλίων. Αρµοδιότητα του συγκεκριµένου
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συλλογικού οργάνου αποτελεί επίσης η συµµόρφωση
προς δικαστικές αποφάσεις των επιλογών προϊσταµέ-
νων γενικών διευθύνσεων που πραγµατοποιήθηκαν µε
τις προϊσχύουσες διατάξεις επιλογής προϊσταµένων Γε-
νικών Διευθύνσεων. Το συλλογικό όργανο αυτό συγκρο-
τείται από πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσµένης κα-
τάρτισης, προκειµένου να ασκούν τα καθήκοντα τους µε
υψηλό αίσθηµα ευθύνης και αντικειµενικότητας. 

Άρθρο 161

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση των συλλογικών
οργάνων και ειδικότερα τα θέµατα που αφορούν στην
εκπροσώπηση των φύλων. 

Άρθρο 162

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων που συγκροτούνται µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, τα οποία διέπονται συµπληρωµατικά από τις πά-
γιες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργά-
νων, άρθρα 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999).

ΑΡΘΡΟ 3

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρό-
ντος νόµου τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, δε-
δοµένου ότι µε τις ρυθµίσεις του παρόντος συστήµατος
η επιλογή προϊσταµένων και η πειθαρχική ευθύνη δεν α-
ποτελούν πλέον αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµβου-
λίου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθµίζονται θέµα-

τα που αφορούν στη θητεία των υπηρεσιακών συµβου-
λίων.

ΑΡΘΡΟ 4

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται θέ-
µατα που αφορούν σε αναγνώριση θητειών προϊσταµέ-
νων, δηλαδή για υπαλλήλους που δεν έχουν επιλεγεί κα-
τά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή για καθήκο-
ντα που ασκούνται από υπαλλήλους και εξοµοιώνονται
κατά πλάσµα δικαίου µε θητεία προϊστάµενου. Οι θητεί-
ες ή τα καθήκοντα αυτά λαµβάνονται υπόψη µόνο για
την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού
Κώδικα. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθµί-
ζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
καταργείται. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία επιλογής
γίνεται περισσότερο αντικειµενική και αξιοκρατική, κα-
θώς επιτυγχάνεται εξορθολογισµός στην αναγνώριση
πλασµατικών θητειών προϊσταµένων, που έχουν θεσπι-
στεί µε σωρεία διατάξεων και µε γνώµονα σε αρκετές
περιπτώσεις την εξυπηρέτηση ιδίου οφέλους µέσω της
συγκέντρωσης περισσότερων µορίων κατά τα προηγού-
µενα συστήµατα επιλογής. Ωστόσο, µε το σύστηµα επι-
λογής του παρόντος οι ειδικές διατάξεις αυτές περί πλα-
σµατικών θητειών προϊσταµένων παρέλκουν, αφού το
κέντρο βάρους της επιλογής µεταφέρεται από την απο-

τίµηση των στατικών προσόντων στα δυναµικά χαρακτη-
ριστικά του υποψηφίου, τα οποία αξιολογούνται µε τα
κατάλληλα εργαλεία, τη γραπτή εξέταση και την συνέ-
ντευξη.

ΑΡΘΡΟ 5

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται θέ-
µατα που αφορούν στην περίοδο που µεσολαβεί από τη
δηµοσίευση και την έναρξη ισχύος των Προεδρικών Δια-
ταγµάτων σχετικών µε τις οργανικές διατάξεις των φο-
ρέων, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων στις θέσεις ευ-
θύνης κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 ρυθµίζεται ότι µε την έναρξη ι-

σχύος των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα οικεία προεδρικά διατάγ-
µατα, που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ΄ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης

των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των δηµοσίων υ-
πηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
είτε αυτοί έχουν επιλεγεί µε βάση τις διατάξεις του Υ-
παλληλικού Κώδικα είτε µε βάση ειδικές διατάξεις, κα-
θώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων µε αναπλή-
ρωση. 
β) αα) Με απόφαση του οικείου υπουργού ή του αρµό-

διου για τοποθέτηση προϊσταµένων οργάνου τοποθε-
τούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες που
προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δη-
µοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι, οι οποίοι ε-
πιλέγονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταµέ-
νους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν
καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν ε-
πιλογής κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικεί-
ων Π.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στον κλάδο
προϊσταµένων που προβλέπεται στις οικείες οργανικές
διατάξεις. Κατ΄ εξαίρεση, ο οικείος υπουργός ή το αρµό-
διο για τοποθέτηση προϊσταµένων όργανο δύναται κα-
τόπιν αιτιολογηµένης απόφασής του για λόγους που α-
νάγονται στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως προϊσταµένους στις
νέες οργανικές µονάδες υπαλλήλους που κατά την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος των οικείων Π.Δ. υπηρετούν
στον οικείο φορέα και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµέ-
νου του ίδιου επιπέδου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
περί αναπλήρωσης προϊσταµένων. Σε περίπτωση που
δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα
προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής ή
κατ΄ εφαρµογή της αναπλήρωσης ως προϊστάµενοι το-
ποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊ-
σταµένου του αµέσως κατώτερου επιπέδου κατόπιν επι-
λογής και, εν ελλείψει, υπάλληλοι που ασκούσαν τα κα-
θήκοντα αυτά κατ’ εφαρµογή της αναπλήρωσης, υπό την
προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ανήκουν
στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από
τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συ-
γκεκριµένη θέση. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις κρίνονται ανα-
γκαίες λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης και αποχώρη-
σης των υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα οι θέσεις ευθύνης
να παραµένουν κενές. Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζο-
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νται ενδεχόµενες δυσλειτουργίες που θα ανακύψουν
κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παρα-
γράφου.
ββ) Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταµένων λήγει αυτο-

δικαίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος για τις αντίστοι-
χες θέσεις. 
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται µεταβατικά προϊστά-

µενοι µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων προϊ-
σταµένων διατηρούν το βαθµολογικό και µισθολογικό
καθεστώς που είχαν κατά την ηµεροµηνία παύσης των
καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής αυ-
τής τοποθέτησής τους ως προϊσταµένων λαµβάνουν τα
προβλεπόµενο επίδοµα προϊσταµένου για την αντίστοι-
χη θέση ευθύνης. Για τους ανωτέρω µεταβατικά τοποθε-
τούµενους προϊστάµενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ-
θυνσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν ή δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο πρώ-
το εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 84 του Υπαλληλικού
Κώδικα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15
και 16 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με την παράγραφο 2 ρυθµίζεται ότι οι προϊστάµενοι

των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρε-
τούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου συνεχί-
ζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την έναρξη ι-
σχύος των οικείων οργανικών διατάξεων, όπως προβλέ-
πονται στα οικεία προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται
για πρώτη φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4024/2011.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζονται θέµατα που αφο-

ρούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη: 
α) όσων Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι

είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλι-
κού Κώδικα προ της αντικατάστασής τους µε τις διατά-
ξεις του παρόντος ή βάσει ειδικών διατάξεων, δεν τοπο-
θετηθούν προϊστάµενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, αποσπώνται, κατόπιν αιτήσεώς
τους, η οποία εγκρίνεται από τον Ειδικό Γραµµατέα του
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, ως Επιθεωρη-
τές-Ελεγκτές στο Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµό-
σιας Διοίκησης. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης. 
β) όσων προϊσταµένων Διεύθυνσης, οι οποίοι είχαν ε-

πιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα προ της αντικατάστασής τους µε τις διατάξεις του
παρόντος ή βάσει ειδικών διατάξεων, δεν τοποθετηθούν
προϊστάµενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους και κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί στελέχωσης
των ελεγκτικών υπηρεσιών, να αποσπαστούν ή να µετα-
κινηθούν κατά προτεραιότητα σε ελεγκτικά σώµατα ή
σώµατα επιθεώρησης, που υπάγονται στον οικείο Υ-
πουργό ή εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο ή σε
άλλα ελεγκτικά σώµατα ή σώµατα επιθεώρησης. Η από-
σπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού. 
Στην ανωτέρω περίπτωση ο υπάλληλος διατηρεί το

βαθµό και τον πλεονάζοντα χρόνο που κατείχε ως προϊ-

στάµενος. Με το προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 86 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ρυθµίζονται ιδίως τα
ζητήµατα υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασης, α-
ξιολόγησης, αρµοδιοτήτων, καθηκόντων, διάρκειας της
απόσπασης, δυνατότητας ανανέωσης της απόσπασης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα που αφορούν
στους υπαλλήλους του προηγούµενου εδαφίου. 
Τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της παρα-

γράφου 3, καθώς ανακύπτει µια σηµαντική πρόκληση για
τη διοίκηση, την οποία καλείται να αντιµετωπίσει, αφού
για πρώτη φορά ρυθµίζονται ταυτόχρονα θέµατα οργα-
νωτικής αναδιάρθρωσης των δοµών των δηµοσίων υπη-
ρεσιών και θέµατα που αφορούν σε επιλογές προϊσταµέ-
νων, τοµείς καίριας σηµασίας για το δηµόσιο τοµέα., κα-
θώς οι οργανωτικές δοµές µειώνονται σηµαντικά, οι επι-
λεγέντες προϊστάµενοι κατά τις προϊσχύουσες διατά-
ξεις περί επιλογής προϊσταµένων, παύονται αναγκαστι-
κά από την άσκηση των καθηκόντων τους. Όµως η διοί-
κηση πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί προς ό-
φελός της την εµπειρία και τις γνώσεις που τα στελέχη
αυτά διαθέτουν. Έτσι, όχι µόνο δε θα προβαίνει σε ρυθµί-
σεις πρόωρης συνταξιοδότησης ή τοποθέτησης αυτών
σε θέσεις ευθύνης στερουµένων ουσιαστικού αντικειµέ-
νου, πρακτική που εφαρµοζόταν κατά κόρον στο παρελ-
θόν, αλλά θα τους αξιοποιεί προσηκόντως ενισχύοντας
τα Ελεγκτικά Σώµατα προς όφελος του δηµοσίου συµ-
φέροντος.
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι από τη δηµοσί-

ευση του παρόντος νόµου όσοι υπάλληλοι έχουν επιλε-
γεί προϊστάµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
πέµπτου του ν. 3839/2010 και του Υπαλληλικού Κώδικα,
προ της τροποποίησής του µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου και έχουν καταταχθεί σε βαθµό σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011,
µετά την καθοιονδήποτε τρόπο παύση άσκησης των κα-
θηκόντων ευθύνης αυτών, κατατάσσονται σε βαθµό σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου
8γ του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, καθώς η κατάταξη σε ανώτερο βαθµό γίνεται
λόγω της επιλογής και ένεκα αυτής, οπότε και µετά το
λήξη της θητείας παρέλκει ο λόγος της απονοµής κατ’
ουσίαν του ανώτερου αυτού βαθµού. 
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι από την έναρξη

ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα οικεία προεδρικά διατάγ-
µατα που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ΄ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών, εκτός των

αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συµβουλίων
των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου που συγκροτήθηκαν µε τις διατάξεις
του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010, 
β) Συγκροτούνται µε απόφαση του καθ΄ύλην αρµοδίου

οργάνου υπηρεσιακά Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες, τα οποία είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
αα) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους, οι οποίοι λαµβά-

νονται µεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί
ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης σύµφωνα µε την περ. β
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και έχουν τον περισσό-
τερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Διεύ-
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θυνσης, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό
Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που εδρεύουν
στο νοµό αυτόν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλ-
ληλοι της οικείας υπηρεσίας µε τις προαναφερόµενες
προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δηµόσια υ-
πηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθµός των υπηρε-
τούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου δεν ε-
παρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που
υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού αυτού, που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε

βαθµό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
γγ) Τα υπό στοιχείο (αα) µέλη του Υπηρεσιακού Συµ-

βουλίου µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφα-
ση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του διοικητικού συµβουλί-
ου του Ν.Π.Δ.Δ..
δδ) H θητεία των υπό στοιχείο (αα) µελών του Υπηρε-

σιακού Συµβουλίου που συγκροτείται µε τις διατάξεις
της περ. β’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου λήγει µε την
τοποθέτηση Προϊσταµένων Διευθύνσεων που επιλέγο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα,
όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου και δεύτερου του παρόντος νόµου, οπότε και
συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου
159 του Υπαλληλικού Κώδικα.
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια που συγκροτήθηκαν µε-

ταβατικά µε τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου του
ν. 3839/2010 συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη συ-
γκρότηση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Εφό-
σον κατά την δηµοσίευση του παρόντος τα υπηρεσιακά
συµβούλια αυτά λειτουργούν µε ελλιπή σύνθεση, τα µέ-
λη που ελλείπουν για οποιοδήποτε λόγο, συµπληρώνο-
νται από µόνιµους υπαλλήλους που ασκούν νοµίµως τα
καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης κατά τα οριζόµε-
να στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης β΄ του παρό-
ντος άρθρου. 
Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η εύρυθµη λειτουργία

των υπηρεσιακών συµβουλίων, καθώς µε την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου πέµπτου περί επιλογής προϊ-
σταµένων και την αθρόα συνταξιοδότηση των υπαλλή-
λων από το 2010 έως σήµερα καθίσταται δυσχερής η συ-
γκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων. 
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι από την έναρξη

ισχύος των οργανικών διατάξεων, όπως προβλέπονται
στα οικεία προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται για
πρώτη φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54
του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4024/2011:
α) Εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες η α-

πόφαση – προκήρυξη πλήρωσης θέσεων των Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή και
Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής των Υπουρ-
γείων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 84,
85 και 86. Κατ’ εξαίρεση η προκήρυξη αυτή δύναται να
εκδοθεί και προ της έναρξης ισχύος των σχετικών προε-
δρικών διαταγµάτων υπό τον όρο ότι οι προκηρυσσόµε-
νες θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονο-
µικών ή/και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
προβλέπονται και έχουν εγκριθεί µε απόφαση του Κυ-

βερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης.
β) Τίθεται αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών

για την υποβολή υποψηφιοτήτων σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην οικεία προκήρυξη της προηγούµενης παρα-
γράφου. 
γ) Οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης που επιλέγο-

νται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ορίζονται µέλη των
οικείων ΕΙ.Σ.Ε.Π. και του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 
δ) Ακολούθως προκηρύσσονται οι λοιπές θέσεις προϊ-

σταµένων Γενικών Διευθύνσεων και µε το πέρας της δια-
δικασίας αυτής, προκηρύσσονται οι θέσεις των Προϊστά-
µενων Διευθύνσεων και ακολούθως οι θέσεις των Προϊ-
σταµένων Τµηµάτων. 
ε) Όλοι οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ-

θυνσης που επιλέγονται µε τις διατάξεις του παρόντος,
πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διεξάγουν δο-
µηµένη συνέντευξη κατά τα οριζόµενα στις σχετικές
διατάξεις του παρόντος νόµου, κατόπιν σχετικής επιµόρ-
φωσής τους που διεξάγεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν
ενηµέρωσής του από το αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. Με τις διατά-
ξεις της παραγράφου αυτής αξιοποιείται το χρονικό διά-
στηµα που µεσολαβεί από τη δηµοσίευση των προεδρι-
κών διαταγµάτων σχετικών µε τις οργανικές διατάξεις
των φορέων µέχρι και την έναρξη ισχύος αυτών ενώ
προκειµένου να στελεχωθούν αξιοκρατικώς οι νέες θέ-
σεις αυξηµένης ευθύνης.
Με τις παραγράφους 7-10 ρυθµίζονται τα θέµατα που

αφορούν στα συλλογικά όργανα που συνιστώνται και
συγκροτούνται µεταβατικά και στην αρµοδιότητά τους
σχετικά µε την επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύν-
σεων Οικονοµικών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών των Υ-
πουργείων, καθώς αυτοί εκ της ιδιότητάς τους αυτής
προβλέπεται να µετέχουν ως µέλη τα οικεία ΕΙ.Σ.Ε.Π.. Α-
ποτελεί τη µοναδική ρύθµιση µεταβατικού χαρακτήρα
που αφορά στην διαδικασία επιλογής προϊσταµένων µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι από τη δηµοσί-

ευση του παρόντος νόµου για την επιλογή των Προϊστα-
µένων των Γενικών Διευθύνσεων της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου µεταβατικά: 
Με την παράγραφο 7α προβλέπεται ότι το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.

που συνιστάται στο άρθρο 158 του Υπαλληλικού Κώδικα,
είναι πενταµελές και µεταβατικά συγκροτείται από από:
αα) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο µε

τον αναπληρωτή του και δύο (2) µέλη του ΑΣΕΠ µε τους
αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του
και τα µέλη µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
ββ) έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδει-

κνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρω-
τή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.
γγ) Έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα µε εµπειρία σε θέ-

µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή/και οικονοµικά,
ή/και ΤΠΕ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται
στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ ρυθµίζο-

νται θέµατα ορισµού µελών και θητείας του µεταβατικού
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 
Με την περίπτωση δ΄ το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέ-

ντευξης Προϊσταµένων που συνιστάται στο άρθρο 158,
είναι τετραµελές και µεταβατικά συγκροτείται από:
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α) Δύο (2) µέλη του ΑΣΕΠ µε τους αναπληρωτές τους,
εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υπο-
δεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.

β) έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδει-
κνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρω-
τή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.
γ) Έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα µε εµπειρία σε θέ-

µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή/και οικονοµικά
ή /και ΤΠΕ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται
στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα και οποίοι απα-
ραιτήτως θα πρέπει πριν από τον ορισµό τους να έχουν
επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την
ικανότητά τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη.
Με τη διάταξη της περίπτωσης στ΄ προβλέπεται ότι α-

νάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέντευξη,
οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµάδες. Το
Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων της πα-
ρούσας παραγράφου µπορεί να λειτουργεί µε διπλή σύν-
θεση, τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, οπότε στην πε-
ρίπτωση αυτή τα αναπληρωµατικά µέλη λογίζονται ως
τακτικά. Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού
Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων προβλέπεται
ρητώς η δυνατότητα αυτή. 
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ ρυθµίζο-

νται θέµατα ορισµού µελών και θητείας του συλλογικού
οργάνου. 
Με την παράγραφο 8 προβλέπεται ότι αρµοδιότητα

των µεταβατικών Συµβουλίων της παρ. 7 του παρόντος
άρθρου είναι η επιλογή Προϊσταµένων Γενικών Διευθύν-
σεων Οικονοµικών ή/και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πλη-
ροφορικής των Υπουργείων κατά την πρώτη εφαρµογή
του συστήµατος επιλογής που ορίζεται µε τα άρθρα 84,
85 και 86, οπότε και στελεχώνονται τα πάγια αντίστοιχα
συλλογικά όργανα των άρθρων 157 και 158 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η συγκρότηση
των προαναφερόµενων παγίων Συµβουλίων των άρθρων
157 και 158 του Υπαλληλικού Κώδικα θα αποτελείται µό-
νο από τακτικά µέλη και τα αναπληρωµατικά θα συµπλη-
ρωθούν κατόπιν της επιλογής τους από τα αρµόδια Συµ-
βούλια. 
Με την παράγραφο 9 προβλέπεται ότι ο πρόεδρος και

τα µέλη του µεταβατικού Κεντρικού Συµβουλίου Συνέ-
ντευξης Προϊστάµενων του παρόντος άρθρου, θα πρέπει
προκειµένου να οριστούν στο Συµβούλιο αυτό, να έχουν
προηγουµένως επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την δυνατότητά τους να διεξάγουν δοµη-
µένη συνέντευξη.
Με την παράγραφο 10 προβλέπεται ότι τα Συµβούλια

που συγκροτούνται µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου µπορούν να συνεδριάζουν και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π..

ΑΡΘΡΟ 6
Τελικές – Καταργούµενες διατάξεις

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι οι διατάξεις των
άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων 157, 158, 159 του Υ-
παλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν και τροπο-
ποιήθηκαν µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόµου, ι-
σχύουν από τη δηµοσίευση των οργανικών διατάξεων
των δηµοσίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιο-
δότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013

κατόπιν αξιολόγησης των δοµών τους βάσει της παρ. 4
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν άλλως ο-
ρίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι µε την ολοκλήρω-

ση της αξιολόγησης των δοµών των δηµοσίων υπηρε-
σιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35
του ν. 4024/2011 και την δηµοσίευση των σχετικών Προ-
εδρικών Διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, οι δια-
τάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4024/2011 και οι δια-
τάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012 καταργούνται.
Στην παράγραφο 3 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν

στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων
για τους φορείς που είτε υπάγονται στις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα είτε δυνάµει ειδικών διατάξεων ε-
φαρµόζουν τις διατάξεις περί επιλογών προϊσταµένων
του Υπαλληλικού Κώδικα, δεδοµένου ότι οι διατάξεις πε-
ρί επιλογής προϊσταµένων, όπως αντικαταστάθηκαν µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τίθενται σε ισχύ µε
την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων που
θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου
35 του ν. 4024/2011. Ως εκ τούτου προβλέπεται ότι µέχρι
τη δηµοσίευση των οικείων οργανικών διατάξεων των
φορέων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου τα υπηρεσιακά συµβούλια δύνανται να επι-
λέγουν προϊσταµένους Διευθύνσεων και Τµηµάτων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου πέ-
µπτου του ν. 3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 4024/2011, µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφο-
ρούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4
του παρόντος νόµου. 
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι εντός δύο (2)

µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου συγκρο-
τείται το Ειδικό Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου και καταργείται α-
ντιστοίχως το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµέ-
νων που συγκροτήθηκε µε το άρθρο 157 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010. 
Όσες υποθέσεις δεν εξετάστηκαν από το καταργούµε-

νο µε τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Συµβούλιο Επι-
λογής Προϊσταµένων, εξετάζονται από το Ειδικό Συµ-
βούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώ-
δικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του παρό-
ντος νόµου. 
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5α και β λαµβάνε-

ται υπόψη ότι η οργάνωση και λειτουργία των εν λόγω
Υπηρεσιών διέπεται από ειδικές διατάξεις, λόγω της α-
νεξαρτησίας ή της αυτοτέλειας αυτών κατά συνταγµατι-
κή πρόβλεψη. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα στις α-
νωτέρω Υπηρεσίες να υπαχθούν στα προβλεπόµενα από
τις διατάξεις αυτές συλλογικά όργανα που είναι αρµόδια
για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων ή να
ρυθµίσουν ειδικά, εφόσον αυτό απαιτείται, θέµατα συ-
γκρότησης των συλλογικών αυτών οργάνων προκειµέ-
νου να τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις περί επιλογής
προϊσταµένων και στις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, δεν θί-
γονται διατάξεις που αφορούν υπηρεσιακά συµβούλια
των Ανεξάρτητων Αρχών. 
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ΑΡΘΡΟ 7
Τροποποιούµενες διατάξεις

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι
στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προ-
στίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ) Πιστοποιεί προγράµ-
µατα επιµόρφωσης και κατάρτισης ιδιωτών, όπου κατά
τις κείµενες διατάξεις αυτό απαιτείται για την συµµετο-
χή αυτών σε συλλογικά όργανα της διοίκησης.» Με τη
ρύθµιση αυτή δίνεται η αρµοδιότητα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να ε-
πιµορφώνει και να πιστοποιεί και ιδιώτες, καθώς η επι-
µόρφωση και πιστοποίηση των ιδιωτών για την ικανότη-
τά τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη αποτελεί α-
παραίτητη προϋπόθεση για τον ορισµό τους ως µελών
στα οικεία Συµβούλια Συνέντευξης Προϊσταµένων. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η παρ. 3 του άρ-

θρου 16 του ν. 3613/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των

Προϊσταµένων οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων.
Τα προγράµµατα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνο-
νται στους Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανι-
κών µονάδων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι υ-
πάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Μετά
την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων οι φορείς υποχρε-
ούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλογο στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
µέσω των Γενικών Γραµµατέων. 
Η πρόσκληση συµµετοχής στα προγράµµατα αυτά των

Προϊσταµένων Διευθύνσεων πραγµατοποιείται µε σχετι-
κό έγγραφο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η συµµε-
τοχή των υποψηφίων σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρ-
θρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η διάρκεια
τους και ο χρόνος πραγµατοποίησης τους καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µετά από γνώµη του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..» Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται
ακόµα περισσότερο ο ρόλος των προϊσταµένων στη δη-
µόσια διοίκηση και του αποδίδεται η σηµασία και η αξία
που πρέπει να έχει ενώ ταυτόχρονα αίρεται η παρωχηµέ-
νη αντίληψη περί αυθεντίας του κατέχοντος θέση ευθύ-
νης. 
Με τη διάταξη της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο

στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54
του  ν. 4178/2013, µε το οποίο προβλέπεται ότι ειδικά για
τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου εδαφίου της
παρ. 8 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, η υ-
πουργική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδε-
ται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ για όσες οριζόντιες
θέσεις ευθύνης έχουν µόνο ή και οικονοµικές αρµοδιό-
τητες η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονοµικών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 ρυθµίζο-

νται νοµοθετικά θέµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρ-
µογή των σχετικών τροποποιούµενων διατάξεων. Ειδικό-
τερα:
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι στο άρθρο 7 του

π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ν. 4250/2014 προστίθεται παρ. 10 µε
την οποία προβλέπεται ότι το αρµόδιο για την έκδοση α-
πόφασης επιµερισµού ποσοστών όργανο κατά τα οριζό-

µενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.
318/1992, θα πρέπει προκειµένου να εκδώσει την από-
φαση επιµερισµού, να προΐστατο στην οργανική µονάδα
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για χρονικό διάστηµα του-
λάχιστον πέντε µηνών κατά το έτος αξιολόγησης. Σε α-
ντίθετη περίπτωση αρµόδιο όργανο για την έκδοση της
απόφασης επιµερισµού είναι το όργανο που νοµίµως α-
σκούσε τα καθήκοντα προϊστάµενου Γενικής Διεύθυνσης
µε αναπλήρωση, είτε αυτοδικαίως είτε µε απόφαση, και
εφόσον δεν υπάρχει νόµιµος αναπληρωτής, ο Γενικός ή
Ειδικός Γραµµατέας, το µονοµελές όργανο διοίκησης,
και αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργά-
νου διοίκησης του φορέα, εφόσον οι τελευταίοι
προΐσταντο στην οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Δι-
εύθυνσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3)
µηνών κατά το έτος αξιολόγησης.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι στην παρ. 8 του

άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250/2014 η φράση
«Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος …» αντι-
καθίσταται αφ΄ ης ίσχυσε «Τα ποσοστά της παραγράφου
1 και 7 του παρόντος …». 
Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι η παρ. 7 του άρ-

θρου 14 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4250/2014 αντικαθί-
σταται αφ΄ ης ίσχυσε ως εξής: «Οι εκθέσεις αξιολόγη-
σης των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου
Διεύθυνσης ή Τµήµατος, οι οποίες υπάγονται απευθείας
σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό συ-
ντάσσονται από το Διευθυντή του οικείου γραφείου Υ-
πουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, εφό-
σον υπάρχει, και εφόσον η εν λόγω θέση Διευθυντή δεν
έχει πληρωθεί, συντάσσονται από τον Υπουργό, Ανα-
πληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό. Η έκθεση αξιολόγησης
του Διευθυντή του οικείου γραφείου Υπουργού, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσεται από τον Υ-
πουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό.
Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι στο άρθρο 24 του

Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30
του ν. 4250/2014 προστίθενται αφ΄ ης ίσχυσε παράγρα-
φοι 3 και 4 µε τις οποίες ρυθµίζονται α) θέµατα που αφο-
ρούν στη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτρο-
πής Αξιολόγησης σε φορείς που δεν διαθέτουν επαρκή
αριθµό προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύν-
σεων ή σε όσους φορείς ανακύπτει αντικειµενική αδυνα-
µία συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,
προκειµένου να διασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώµατος
ένστασης των αξιολογούµενων υπαλλήλων και β) η θη-
τεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
Στην παράγραφο 8 ρυθµίζονται τα θέµατα υπηρεσια-

κής αξιολόγησης αποκλειστικά και µόνο για τους προϊ-
σταµένους Επιθεωρητές Ελεγκτές και Επιθεωρητές Ε-
λεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..

ΑΡΘΡΟ 8

Με την ρύθµιση της παραγράφου 1 καταργούνται, για
λόγους καλής νοµοθέτησης, τα εδάφια β΄ και γ΄ της πα-
ραγράφου 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/94, που προ-
βλέπουν ότι: « για τις περιπτώσεις όπου το Α.Σ.Ε.Π. δια-
θέτει µε απόφαση του επόµενο κατά σειρά στον πίνακα
επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση - αναπλήρωση
διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισµό του ή έχει
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κώλυµα διορισµού, ο διορισµός ολοκληρώνεται µε την
έκδοση απόφασης κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Οι περιπτώσεις αντικατάστασης - αναπλήρωσης διορι-

στέου, ο οποίος παραιτήθηκε εντός ενός έτους από το
διορισµό του, δεν υπόκεινται στον περιορισµό του άρ-
θρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.»
Παράλληλα τα εδάφια αυτά προστίθενται, τροποποι-

ούµενα, µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στο
τέλος της παραγράφου  21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54). Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται
ο έλεγχος των διαδικασιών ολοκλήρωσης προσλήψε-
ων/διορισµών και, κατά συνέπεια, η αποτελεσµατική ε-
φαρµογή του λόγου 1 προς 5, καθώς και η βελτιστοποίη-
ση του προγραµµατισµού-σχεδιασµού των προσλήψεων
στα επόµενα έτη. Επιπλέον, η εν λόγω ρύθµιση θωρείται
απαραίτητη, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, και για λό-
γους ισονοµίας και ισότιµης µεταχείρισης όλων όσων
θεµελιώνουν δικαίωµα διορισµού και υπάγονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 3812/09, όπως ισχύει.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 δια-

σφαλίζεται ο έλεγχος των διαδικασιών ολοκλήρωσης
προσλήψεων/διορισµών και, κατά συνέπεια, η αποτελε-
σµατική εφαρµογή του λόγου 1 προς 5, καθώς και η βελ-
τιστοποίηση του προγραµµατισµού-σχεδιασµού των
προσλήψεων στα επόµενα έτη. Επιπλέον, η εν λόγω
ρύθµιση θωρείται απαραίτητη, στο πλαίσιο του κράτους
δικαίου, και για λόγους ισονοµίας και ισότιµης µεταχείρι-
σης όλων όσων θεµελιώνουν δικαίωµα διορισµού και υ-
πάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3812/09, ό-
πως ισχύει.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 εξαι-

ρείται από τη διαδικασία έγκρισης το προσωπικό που
προσλαµβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράµµατος
που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ δεδο-
µένου οι εν λόγω προσλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο
πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιµετώπι-
σης της ανεργίας. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4 αντι-

καθίσταται η υποπαράγραφος 1 του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011 και εξαιρούνται από τη διαδικασία έγκρισης
της Επιτροπής της ΠΥΣ οι υποχρεωτικές µεταφορές
προσωπικού, οι µετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας
υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,
καθώς και η περίπτωση αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, δεδοµένου ότι δεν προκύπτει
αύξηση του αριθµού του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 9

Με την εν λόγω ρύθµιση επιχειρείται να προωθηθεί ά-
µεσα η αναγκαία τροποποίηση στο θεσµικό πλαίσιο του
ν. 4047/2012 (άρθρ. 1, παρ.12) σχετικά µε την τακτοποίη-
ση και την απρόσκοπτη καταβολή των δαπανών για την
παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που εµπί-
πτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που έχουν παρασχεθεί από
τους αναδόχους από τις 1.7.2012 µέχρι υπογραφής νέας
σύµβασης ή άλλως µέχρι τις 30.9.2014, σύµφωνα µε
τους όρους των συµβάσεων που αναφέρονται στο Πα-

ράρτηµα Ι της υπ’ αριθ. ΥΑΠ.Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Η ανωτέρω τακτοποίηση των δαπανών για τηλεπικοι-

νωνιακές υπηρεσίες εκτελείται υπό συγκεκριµένες προ-
ϋποθέσεις και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 2, παρ. ζ΄ του    ν.
3086/2002 και της από 16.12.13 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄262) όπως κυρώθηκε µε τον      ν.
4047/2012 (άρθρ. παρ. 12), κατόπιν της σχετικής πρότα-
σης της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», αρµόδιου
φορέα για την επιχειρησιακή λειτουργία του έργου ΣΥ-
ΖΕΥΞΙΣ Ι.

Η ανωτέρω ρύθµιση απαιτείται δεδοµένου ότι η προϊ-
σχύουσα διάταξη που αφορούσε το χρονικό διάστηµα α-
πό 1.1.2010 µέχρι 30.6.2012 έχει λήξει, ενώ δεν έχει υ-
πογραφεί µέχρι σήµερα νέα σύµβαση µεταξύ του Ελλη-
νικού Δηµοσίου και των αναδόχων για την παροχή των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που εµπίπτουν στο έργο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (επόµενη φάση και µετεξέλιξη του έργου).
Ωστόσο έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες προκειµένου να υπογραφεί άµεσα η εν λόγω
σύµβαση. 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Γ. Χαρδούβελης Α. Ντινόπουλος 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. Λοβέρδος Κ. Μητσοτάκης 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Χρυσοχοΐδης Χ. Αθανασίου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταµέ-
νων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1

Τα άρθρα 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄26 ), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 84
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων – Προϋποθέσεις 
επιλογής- Κωλύµατα υποψηφιότητας, συµµετοχής

και τοποθέτησης

1. Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υ-
πάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχι-
στον έτη ή
γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊστάµενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχι-
στον έτος.

2. Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλλη-
λοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγ-

µατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολι-
κά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταµέ-
νου Τµήµατος ή
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγ-

µατική δηµόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχι-
στον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταµένου
Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ή
αυτοτελούς γραφείου. 

3. Ως προϊστάµενοι Τµήµατος επιλέγονται υπάλληλοι
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέ-
δου οργανικής µονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα
(1) τουλάχιστον έτος ή
β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοί-

κησης και Αυτοδιοίκησης µε συνολικό χρόνο πραγµατι-
κής δηµόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγµατι-

κής δηµόσιας υπηρεσίας.
4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή

σε θέση προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλλη-
λος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός
δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υ-
ποβολής των υποψηφιοτήτων. 
β) αα) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επι-

λογή προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής
µονάδας και να συµµετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της

διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκι-
µαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, η ο-
ποία δεν έχει ανασταλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή ά-
σκησης καθηκόντων ή έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο
βούλευµα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργηµα
ή έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για πληµµέλη-
µα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου1 του άρθρου 8 ή
του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική
ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4)
µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη
διαγραφή της κατά το άρθρο 145. 
ββ) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάµενος υ-

πάλληλος, ο οποίος τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, η ο-
ποία δεν έχει ανασταλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή ά-
σκησης καθηκόντων ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική
δίωξη για τα αδικήµατα της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου α-
ποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο
145. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αµέσως επό-
µενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος για πλήρη θητεία
αποκλειοµένου από την τοποθέτηση στη συγκεκριµένη
θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, ο οποίος κω-
λύεται κατά τα ανωτέρω, έστω και εάν το κώλυµα αρθεί
κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. 
γ) Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης έχει δικαίωµα ε-

πανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση
του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει καθήκο-
ντα κατόπιν επιλογής, για µία µόνο επιπλέον θητεία. 

5. Με τους οργανισµούς των οικείων υπηρεσιών καθο-
ρίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλλη-
λοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων
ανάλογα µε το αντικείµενο των οργανικών µονάδων. Τυ-
χόν ειδικότερα ή και πρόσθετα προσόντα, εφόσον αυτά
απαιτούνται, καθορίζονται µε την κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει. Υπάλλη-
λος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος απο-
τελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλ-
ληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις
να προΐστανται στην προκηρυσσόµενη θέση, δύναται να
συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του
κλάδου στον οποίο ανήκει. 

6. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά
προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που δύ-
νανται να εξειδικεύονται µε τις οικείες οργανικές δια-
τάξεις και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ ε-
ξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, όπως ισχύει, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχο-
λής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύνανται να
συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδή-
ποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών
που κατέχουν. 

7. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, µε την επι-
φύλαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παρα-
γράφου 2α του άρθρου 86 του παρόντος. 
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8. Οργανικές µονάδες κατά την έννοια του παρόντος
είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τµήµα, το αυ-
τοτελές Τµήµα ή οι οργανικές µονάδες αντίστοιχου επι-
πέδου προς τις προαναφερόµενες, καθώς και τυχόν εν-
διάµεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται α-
πό τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις
του παρόντος αναφέρεται οργανική µονάδα επιπέδου
Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές
µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης
που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και
οι αρµοδιότητές τους είναι όµοιες ή παρεµφερείς σε ό-
λους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητι-
κής Υποστήριξης, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση
Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προµηθειών,
Προϋπολογισµού, νοούνται εφεξής για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέ-
σεις ευθύνης. 

Άρθρο 85
Στάδια επιλογής

1. Η επιλογή των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης,
Διεύθυνσης και Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου µε τις
προαναφερόµενες οργανικές µονάδες, πραγµατοποιεί-
ται σε τρία στάδια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµε-
νες παραγράφους.

2. Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής- Πλήρωση αναγκαίων
προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων: 
α) Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις

και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, όπως
προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54
του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυ-
ξη. 
β) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέ-

σεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την
προκηρυσσόµενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο
της επιλογής.
γ) Το πρώτο στάδιο επιλογής διενεργείται από το Ανώ-

τατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ΄ της
παρούσας παραγράφου.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από
γνώµη του Προέδρου του ΑΣΕΠ ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής
προϊσταµένων, ιδίως θέµατα που αφορούν στο αρµόδιο
όργανο του ΑΣΕΠ που θα εξετάζει το αν πληρούνται από
τους υποψηφίους οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσό-
ντα του πρώτου σταδίου, το αρµόδιο όργανο εξέτασης
των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρό-
σβαση των ενδιαφεροµένων σε αυτούς, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα.

3. Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση
α) Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ και

µπορεί να έχει τη µορφή:
αα) ερωτήσεων µε απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

σε θέµατα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου
για το νοµοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο

Δηµόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας, κανονισµοί προµηθειών κ.λπ.) και για τις
γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε
θέµατα διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτή-
των του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυ-
τική σκέψη, κ.λπ.), 
ββ) ερωτήσεων µε απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης

σε θέµατα άσκησης διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής, 
γγ) συνδυασµού των υποπεριπτώσεων αα) και ββ), 
δδ) κάθε άλλη µορφή, η οποία κρίνεται κατάλληλη α-

νάλογα µε το περίγραµµα της προκηρυσσόµενης θέσης
ευθύνης. Για τους Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης η
γραπτή εξέταση συνίσταται στην επεξεργασία διοικητι-
κού θέµατος ή θέµατος επικαιρότητας που στόχο έχει ι-
δίως τη διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέ-
ψης του υποψηφίου, καθώς και την ικανότητα ηγεσίας
και µπορεί να έχει µία από τις µορφές που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτωση συνδυασµού
µορφών εξέτασης µπορεί να καθορίζεται συντελεστής
βαρύτητας κάθε µορφής εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται
µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιο-
δότηση της παραγράφου 3ε του παρόντος άρθρου.
β) Το αντικείµενο της γραπτής εξέτασης για την πλή-

ρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης και Δι-
εύθυνσης προσδιορίζεται λαµβάνοντας σε κάθε περί-
πτωση υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά
της προκηρυσσόµενης θέσης µε βάση το περίγραµµα θέ-
σεως ευθύνης. Η γραπτή εξέταση µπορεί να διεξάγεται:
αα) ανά προκηρυσσόµενη θέση, ββ) ανά φορέα, γγ) ανά
οµάδα θέσεων ενός ή περισσότερων φορέων, εφόσον έ-
χουν όµοιες ή παρεµφερείς αρµοδιότητες, ειδικά όσον
αφορά στην πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης.
γ) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊ-

σταµένων Τµηµάτων διεξάγεται τουλάχιστον µία φορά
ανά δύο έτη, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέσε-
ων αντίστοιχου επιπέδου. Για τους υπαλλήλους που
συµµετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετά-
σεις λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθµολογία. Το α-
ποτέλεσµα της γραπτής εξέτασης ισχύει για πέντε (5) έ-
τη από την έκδοση των αποτελεσµάτων αυτής. 
δ) Το ανώτατο όριο βαθµολογίας της γραπτής εξέτα-

σης ορίζεται στις εκατό (100) µονάδες. Το ΑΣΕΠ καταρ-
τίζει πίνακα µε φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψη-
φίων βάσει της βαθµολογίας που έλαβαν κατά το στάδιο
της γραπτής εξέτασης. Στον οικείο πίνακα εγγράφονται
όσοι υποψήφιοι καλούνται στο επόµενο στάδιο της συ-
νέντευξης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4α του
παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και οι ισοβαθµήσαντες
µε τον τελευταίο υποψήφιο που εγγράφεται στον πίνακα
και καλείται στο επόµενο στάδιο. 
ε) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από
γνώµη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται τα ειδικό-
τερα θέµατα που αφορούν στο στάδιο της γραπτής εξέ-
τασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο του περιεχοµένου της
γραπτής εξέτασης, η διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής,
ο συντελεστής βαρύτητας ανάλογα µε τη µορφή της ε-
ξέτασης ή και το επίπεδο θέσης ευθύνης, πληµµέλειες
κατά τη διαδικασία, αναβαθµολόγηση, εξαγωγή, δηµο-
σιοποίηση και ανάρτηση αποτελεσµάτων, δικαίωµα συµ-
µετοχής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

4. Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δοµηµένη Συνέντευξη
α) Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από το αρµό-

διο Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων των άρθρων
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157 και 158. Στο στάδιο αυτό της επιλογής καλείται και
εξετάζεται αριθµός υποψηφίων πολλαπλάσιος των προ-
κηρυσσόµενων θέσεων, όπως συγκεκριµένα ορίζεται
στην οικεία προκήρυξη, βάσει της φθίνουσας σειράς κα-
τάταξης των υποψηφίων µε βάση τη βαθµολογία που έ-
λαβαν στη γραπτή εξέταση. Ο αριθµός υποψηφίων που
καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος
του αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων. Σε περί-
πτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση κα-
λούνται όλοι οι υποψήφιοι. 
β) Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το Συµ-

βούλιο να µορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την
ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για
την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την
οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου,
τα οποία περιλαµβάνονται στο βιογραφικό σηµείωµα του
υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας και η δήλωση εν-
διαφέροντος. 
γ) Κατά τη δοµηµένη συνέντευξη οι υποψήφιοι αξιολο-

γούνται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
αα) Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υ-

ποψηφίου µε βάση το περιεχόµενο του βιογραφικού ση-
µειώµατος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/ υπο-
ψηφιότητας. 
ββ) Η γνώση του αντικειµένου του φορέα, της οργά-

νωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης γενικότε-
ρα.
γγ) Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προ-

γραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβου-
λίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις, ιδίως: 

i) ικανότητες που σχετίζονται µε το στρατηγικό τρόπο
σκέψης (ανάπτυξη στρατηγικού οράµατος και προνοητι-
κής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλη-
µάτων, λήψη αποφάσεων),

ii) ικανότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση ανθρώ-
πων και πόρων (ηγεσία, κατανοµή πόρων-ανάθεση έρ-
γων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υ-
ποκίνηση και ανάπτυξη άλλων),

iii) ικανότητες που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα
(πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραµµατι-
σµός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισµός και έ-
λεγχος),

iv) ικανότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση αλλα-
γών (προσαρµοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσε-
ων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δηµιουργικότητα).
δ) Η κάθε θεµατική ενότητα της δοµηµένης συνέντευ-

ξης της παραγράφου 4γ βαθµολογείται από κάθε µέλος
του αρµόδιου Συµβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά µε α-
κέραιο ή µε προσέγγιση δεκάτου βαθµού σε ειδικό προς
το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο καταρτίζεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης. 
Η τελική βαθµολογία προκύπτει από το µέσο όρο της

βαθµολογίας όλων των µελών του Συµβουλίου Συνέ-
ντευξης. Ο µέσος όρος εξάγεται µε προσέγγιση εκατο-
στού. Το περιεχόµενο της συνέντευξης καταγράφεται
συνοπτικά σε πρακτικό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης
του αρµόδιου προς τούτου συλλογικού οργάνου, χωρίς
την παράλειψη κρίσιµων και ουσιαστικών σηµείων συ-
µπεριλαµβανοµένης και της αιτιολογίας της τελικής βαθ-
µολογίας που έλαβε κάθε υποψήφιος από το αρµόδιο
συµβούλιο συνέντευξης προϊσταµένων. Αναπόσπαστο

µέρος του πρακτικού αποτελεί το ειδικό έντυπο συνέ-
ντευξης.
ε) Το ανώτατο όριο βαθµολογίας της δοµηµένης συνέ-

ντευξης ορίζεται στις εκατό (100) µονάδες. Κάθε θεµατι-
κή ενότητα της παραγράφου 4γ βαθµολογείται χωριστά
και το ανώτατο όριο βαθµολογίας ανά ενότητα, ανάλογα
µε το επίπεδο θέσης ευθύνης καθορίζεται ως εξής: 
αα) Για τους Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης: 20 -

30 – 50 µονάδες αντίστοιχα ανά θεµατική ενότητα
ββ) Για τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης: 20 – 40 - 40

µονάδες αντίστοιχα ανά θεµατική ενότητα
γγ) Για τους Προϊσταµένους Τµήµατος: 20 – 50 - 30

µονάδες αντίστοιχα ανά θεµατική ενότητα.
στ) Στη συνέντευξη κάθε υποψηφίου δύνανται να πα-

ρίστανται αυτοπροσώπως και οι λοιποί συνυποψήφιοι, ε-
φόσον έχουν ήδη εξεταστεί από το οικείο Συµβούλιο Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων. 
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώµης
του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται θέµατα που αφο-
ρούν στην δοµηµένη συνέντευξη, ιδίως η διαδικασία διε-
ξαγωγής της συνέντευξης, ο τρόπος πρόσκλησης και ε-
ξέτασης των υποψηφίων για συνέντευξη, δηµοσιότητα
της πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

Άρθρο 86
Διαδικασία επιλογής προϊσταµένων 

οργανικών µονάδων

1.α) Η επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονά-
δων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 84, γίνεται από το
αρµόδιο κατά περίπτωση Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση-
προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουρ-
γού και προκειµένου για δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.,
του Υπουργού που εποπτεύει τη δηµόσια υπηρεσία ή το
Ν.Π.Δ.Δ., που εκδίδεται κατόπιν γνώµης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 
β) Η επιλογή προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Διεύ-

θυνσης και Διεύθυνσης των οριζόντιων θέσεων ευθύνης
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 γί-
νεται από το Κεντρικό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊ-
σταµένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση-
προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουρ-
γού. Ειδικότερα, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης που
έχουν µόνο ή και οικονοµικές αρµοδιότητες η επιλογή
προϊσταµένων γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση-προ-
κήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του οικείου Υπουργού.

2.α) Η προκήρυξη εκδίδεται αποκλειστικά τουλάχιστον
πέντε (5) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπη-
ρετούντων προϊσταµένων. Εφόσον οι θέσεις δεν προκη-
ρυχθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο ε-
δάφιο και προκηρυχθούν µετά τη λήξη της θητείας των
υπηρετούντων προϊσταµένων, τότε οι προϋποθέσεις και
τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την
ηµεροµηνία λήξης της θητείας, κατ’ εξαίρεση των οριζο-
µένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 84. Η προκήρυξη
αναρτάται αµελλητί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2010), στην ιστοσελίδα του οικείου
φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
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κής Διακυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η
σχετική προκήρυξη αναρτάται και στον οικείο χώρο ανα-
κοινώσεων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του οικείου
φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και κοινοποιείται µε
κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους του. Παράλει-
ψη της ανάρτησης της προκήρυξης ή κοινοποίησής της
κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν επιφέρει ακυρότητα
της διαδικασίας, εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία δηµο-
σιότητας της προκήρυξης κατά το τρίτο εδάφιο και αυτή
αναρτήθηκε στο κεντρικό κατάστηµα του οικείου φορέα.
β) Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι κενές θέσεις

προϊσταµένων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προσδιο-
ρίζονται, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του αρµοδίου
ΕΙ.Σ.Ε.Π., το είδος της γραπτής εξέτασης, τα κύρια ή και
πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση
για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, ο τρόπος απόδει-
ξης αυτών, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Η
προκήρυξη περιλαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα, ι-
δίως τον αριθµό των υποψηφίων που καλείται στο στά-
διο της συνέντευξης και την προθεσµία υποβολής υπο-
ψηφιοτήτων.
γ) Κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του αρµοδίου

ΕΙ.Σ.Ε.Π. στην προκήρυξη µπορεί να προβλέπονται πέ-
ραν των οριζοµένων στις οικείες οργανικές διατάξεις και
πρόσθετα προσόντα, τα οποία λαµβάνονται από τα ορι-
ζόµενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, όπως ισχύει, ανάλογα µε το περίγραµµα
της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης. 

3.α) Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για
θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Γε-
νικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλλη-
λοι δηµοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και
Ειδικών Γραµµατειών, αποκεντρωµένων διοικήσεων, αυ-
τοτελών ή µη δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 
β) Δικαίωµα υποβολής αίτησης για προϊσταµένους ορ-

γανικών µονάδων επιπέδου Τµήµατος έχουν όλοι οι υ-
πάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκη-
ρύσσει τις κενές θέσεις προϊσταµένων επιπέδου Τµήµα-
τος, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
της προκήρυξης. 
γ) Κάθε υποψήφιος για επιλογή σε θέση ευθύνης µπο-

ρεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας τρεις (3) φορές
συνολικά κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ανά επίπεδο θέσης
ευθύνης. 

4.α) Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) εργασίµων ηµερών α-
πό την ηµέρα καταχώρισης της προκήρυξης στην ιστο-
σελίδα του ΑΣΕΠ. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από βιο-
γραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υπο-
ψηφίου και το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα
στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, από
δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και από δήλωση σειράς
προτίµησης, εφόσον η τελευταία απαιτείται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην οικεία προκήρυξη.
β) Στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου περιλαµ-

βάνονται ιδίως:
αα) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα.
ββ) Στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατά-

σταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (ιδίως διορι-
σµός/πρόσληψη, προϋπηρεσία, υπηρεσιακές µεταβολές,

άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης, συνολικός χρό-
νος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας).
γγ) Βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλ-

λήλου, οι οποίες περιλαµβάνονται στο προσωπικό µη-
τρώο του υπαλλήλου κατά τα οριζόµενα στο π.δ.
178/2004.
δδ) Ηθικές αµοιβές. 
εε) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση µετά το διορισµό/πρό-

σληψη του υπαλλήλου.
στστ) Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις)

που σχετίζεται µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα.
ζζ) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες,

διδακτική εµπειρία κλπ. συναφείς µε το αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης ή της δηµόσιας διοίκησης γενι-
κότερα. 
ηη) Αριθµός αναρρωτικών αδειών ανά έτος υπηρεσίας

και πειθαρχικές ποινές που περιλαµβάνονται στο προσω-
πικό µητρώο του υπαλλήλου, εφόσον αυτές δεν έχουν
διαγραφεί. 

5.α) Η αίτηση του υποψηφίου, το βιογραφικό σηµείωµα
και η δήλωση ενδιαφέροντος συµπληρώνονται και υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σε ειδικό προς το σκο-
πό αυτόν ηλεκτρονικό έντυπο. Ακολούθως, οι αιτήσεις
των υποψηφίων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δή-
λωσης, και το βιογραφικό σηµείωµα αποστέλλονται από
το ΑΣΕΠ στην καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπι-
κού/Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος,
προκειµένου να βεβαιωθούν, τα όσα υπευθύνως δηλώνει
ο υποψήφιος. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υ-
πευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιό-
τητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται
στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο
της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η αρ-
µόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού αφού προη-
γουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµι-
ση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δη-
λώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφι-
κού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις αρµόδιες Διευ-
θύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού γίνεται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών.
β) Κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του ΑΣΕΠ απο-

κλείονται από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας όσοι δεν
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυ-
ξης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνα-
κες προσωρινών αποτελεσµάτων των υποψηφίων. Κατά
των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώ-
πιον του ΑΣΕΠ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από
την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσµάτων. Οι εν-
στάσεις εξετάζονται από αρµόδιο Τµήµα του ΑΣΕΠ ε-
ντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Μετά την ε-
ξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακες ορι-
στικών αποτελεσµάτων των υποψηφίων που πληρούν τις
προϋποθέσεις και τα προσόντα της προκήρυξης, οι οποί-
οι αποστέλλονται στο αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα ΑΣΕΠ. 
γ) Μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης αναρτώ-

νται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι που περ-
νούν στο επόµενο στάδιο της συνέντευξης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προκήρυξη. 
δ) Το αρµόδιο Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων

µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης
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και τη βαθµολόγηση όλων των υποψηφίων και µέχρι την
καθαρογραφή των πρακτικών, αποστέλλει βεβαίωση στο
αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο και
τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων,
στην οποία περιλαµβάνεται η φθίνουσα σειρά κατάταξης
των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο στάδιο αυτό. 

6. α) Η τελική βαθµολογία των υποψηφίων για επιλογή
ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται από το αρµόδιο
ΕΙ.Σ.Ε.Π. ως εξής:
αα) Για τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης λαµ-

βάνεται υπόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλα-
βαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογι-
ζόµενο επί ποσοστού 30% της βαθµολογίας που έλαβαν
κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη. 
ββ) Για τους προϊσταµένους Διεύθυνσης λαµβάνεται

υπόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν από τη
γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµενο επί
ποσοστού 40% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά τη
γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.
γγ) Για τους προϊσταµένους Τµήµατος λαµβάνεται υ-

πόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν από τη
γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµενο επί
ποσοστού 50% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά τη
γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.
β) Για την επιλογή προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Δι-

εύθυνσης και Διεύθυνσης σε περίπτωση ισοβαθµίας προ-
τάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµο-
λογία στο στάδιο της συνέντευξης. Για την επιλογή
προϊσταµένων επιπέδου Τµήµατος σε περίπτωση ισο-
βαθµίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη µεγα-
λύτερη βαθµολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης.

7. Η επιλογή των προϊσταµένων γίνεται από το αρµό-
διο ΕΙ.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
6 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα αποστέλλο-
νται στον οικείο φορέα προκειµένου να προβεί το αρµό-
διο όργανο στην τοποθέτηση των επιλεγέντων. 

8. α) Όσοι επιλέγονται από το αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοπο-
θετούνται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, η οποία
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη γνω-
στοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάµενοι σε αντί-
στοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία πέντε
(5) ετών. Οι προϊστάµενοι εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντα τους και µετά τη λήξη της θητείας τους έως
την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων και πά-
ντως όχι πέραν του ενός (1) έτους.
β) αα) Αν υπάλληλος άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή

Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης
ή Διεύθυνσης, µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτο-
δίκαια στην υπηρεσία για τη θέση ευθύνης της οποίας έ-
χει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασµένου
υπαλλήλου ως προϊσταµένου λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κά-
θε συνέπεια. Οι τοποθετούµενοι κατά τα προηγούµενα
εδάφια ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ-
θυνσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και
µετά τη λήξη της θητείας τους ως την επιλογή και τοπο-
θέτηση νέων προϊσταµένων και πάντως όχι πέραν του ε-
νός (1) έτους.
ββ) Για τους υποψηφίους που ανήκουν οργανικά στο

φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και επιλέγονται σε
θέσεις προϊσταµένων σε περιφερειακή υπηρεσία του
φορέα, εφόσον υφίστανται περιφερειακές υπηρεσίες, ή
στην κεντρική υπηρεσία, εφόσον οι υποψήφιοι υπηρε-
τούν σε περιφερειακές, η τοποθέτησή τους ως προϊστα-

µένων στις θέσεις ευθύνης λογίζεται ως µετακίνηση ή α-
πόσπαση ανάλογα µε το εάν οι θέσεις είναι οργανικά ε-
νιαίες ή κατανεµηµένες στην κεντρική και στις περιφε-
ρειακές υπηρεσίες. Ο χρόνος της θητείας του υπαλλή-
λου που έχει µετακινηθεί ή αποσπαστεί σε θέση προϊ-
σταµένου κατά τα ανωτέρω οριζόµενα λογίζεται ως χρό-
νος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για
κάθε συνέπεια. Για την τοποθέτηση των επιλεγέντων κα-
τά τα οριζόµενα ανωτέρω λαµβάνεται υπόψη η δήλωση
σειράς προτίµησης του υποψηφίου.
γ) Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρό-

ντος Προϊστάµενοι, κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησής
τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέµεται
αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως
προϊσταµένων ο βαθµός Α΄ σε όσους επιλέγονται προϊ-
στάµενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθµός Β΄ σε όσους ε-
πιλέγονται Προϊστάµενοι Διεύθυνσης, ο βαθµός Γ΄ σε ό-
σους επιλέγονται Προϊστάµενοι Τµήµατος. Για τους υ-
παλλήλους που επιλέγονται προϊστάµενοι και τους απο-
νέµεται ο αντίστοιχος βαθµός σύµφωνα µε τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθ-
µολογική και µισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονά-
ζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ηµεροµηνία τοπο-
θέτησης. Για τον υπολογισµό του πλεονάζοντος χρό-
νου στον κατά περίπτωση απονεµόµενο βαθµό εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του
ν. 4024/2011. Με τη λήξη της θητείας τους και την επιλο-
γή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων κατατάσσονται
σε βαθµό και σε µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερό-
µενη κατάταξη εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6,
7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ΄ υπέρβαση των προβλεπό-
µενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί
προαγωγών. Σε καµία περίπτωση η εκ νέου κατάταξη του
υπαλλήλου κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου
δεν µπορεί να γίνει σε βαθµό ανώτερο αυτού που του α-
πονεµήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής τους
σε θέσεις προϊσταµένων. Οι διατάξεις των προηγούµε-
νων εδαφίων εφαρµόζονται για όσους υπαλλήλους επι-
λέγονται προϊστάµενοι και κατά την ηµεροµηνία τοποθέ-
τησής τους κατέχουν βαθµό κατώτερο του απονεµόµε-
νου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.
δ) Όσοι επιλέγονται και τοποθετούνται Προϊστάµενοι

µε τις διατάξεις του παρόντος έχουν δικαίωµα να υποβά-
λουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ανώτε-
ρου επιπέδου µετά από τρία (3) χρόνια από την τοποθέ-
τησή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλεγείς
και τοποθετηθείς προϊστάµενος οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια της θητείας του να υποβάλει αίτηση υποψηφιό-
τητας για θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου.

9. Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου πριν από τη λήξη
της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση
προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από
την κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, προϊστάµενος
για πλήρη θητεία, σε περίπτωση σύστασης θέσης και για
το υπόλοιπο της θητείας, σε περίπτωση κένωσης θέσης,
µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι
τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος του ενός
(1) έτους.

10. Οι επιλεγέντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος Κώδικα Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, ε-
φόσον υποβάλλουν µετά τη λήξη της θητείας τους εκ νέ-
ου αίτηση υποψηφιότητας για θέση αντίστοιχου επιπέ-
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δου δεν υποχρεούνται, εφόσον το επιθυµούν, να συµµε-
τέχουν εφεξής στο στάδιο της γραπτής εξέτασης. Εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πρώ-
του σταδίου επιλογής, καλούνται ως υπεράριθµοι στο
τρίτο στάδιο της διαδικασίας εφόσον η βαθµολογία τους
στη γραπτή εξέταση είναι ίση ή µεγαλύτερη από την α-
ντίστοιχη του τελευταίου στη σειρά του πίνακα κατάτα-
ξης υποψηφίων στην οικεία προκήρυξη. 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρ-
θρου ισχύουν για πέντε (5) έτη για όσους υποψηφίους
για θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων κλήθη-
καν στο στάδιο της συνέντευξης και τελικά δεν επελέ-
γησαν. 

12. Με απόφαση του αρµόδιου για τοποθέτηση προϊ-
σταµένων οργάνου κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του
οικείου ΕΙ.Σ.Ε.Π., ο προϊστάµενος οργανικής µονάδας
µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη
λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην
πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ι-
δίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη
σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πληµµελή ά-
σκηση ή αδυναµία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων,
για µη προσήκουσα συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευ-
θυνοφοβία, απροθυµία για την εφαρµογή νέων µεθόδων
οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολό-
γητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων,
κακή συνεργασία µε λοιπούς προϊσταµένους και µειωµέ-
νη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάµενος µπο-
ρεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτη-
ση του για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αιτιολογη-
µένη απόφαση του αρµόδιου ΕΙ.Σ.Ε.Π., που συνεκτιµά
τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και
ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στε-
ρείται του δικαιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής ως
προϊσταµένου οργανικής µονάδας για µία τριετία από
την εποµένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του
από τα καθήκοντα προϊσταµένου και ο υπάλληλος, εφό-
σον του είχε απονεµηθεί βαθµός λόγω της επιλογής του
και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογι-
κό κλιµάκιο κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Η στέρηση του δι-
καιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται
στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή
του µετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της από-
φασης τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή και µόνο το-
ποθετείται ο αµέσως επόµενος στη σειρά κατάταξης υ-
ποψήφιος. 

13. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, η προθεσµία της προ-
κήρυξης παρατείνεται για µία ακόµη φορά και εφόσον
πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, τότε οι θέσεις πληρού-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 για µέγι-
στο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Πέντε (5) µήνες
προ της λήξης του έτους αυτού, οι θέσεις επαναπροκη-
ρύσσονται.

14. Στο ΑΣΕΠ τηρείται ειδικό αρχείο – µητρώο, όπου
περιλαµβάνονται ιδίως οι προκηρύξεις των θέσεων προϊ-
σταµένων, η βαθµολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι και οι
επιλεγέντες κατά την εφαρµογή των διατάξεων των άρ-
θρων 84, 85 και 86, τηρούµενων των διατάξεων του
ν. 2472/1997. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστε-
ρα από γνώµη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες τήρησης του
µητρώου - αρχείου αυτού.

15. Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος µετά
τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου ή δεν έ-
χει δικαίωµα συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84, αποσπάται,
κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία υποβάλλεται στον Ειδικό
Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµό-
σιας Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-
ων, ως Επιθεωρητής Ελεγκτής στο Σώµα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης. 

16. Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ο οποίος µετά τη λήξη
της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου, αποσπάται ή µε-
τακινείται, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς του, σε
σώµατα επιθεώρησης ή ελέγχου, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων περί στελέχωσης των σωµάτων αυ-
τών, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. 

17. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης οργανι-
κών µονάδων, στις νέες οργανικές µονάδες ο προϊστά-
µενος λαµβάνεται µεταξύ των ασκούντων τα καθήκοντα
θέσης ευθύνης κατόπιν επιλογής στις οργανικές µονά-
δες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν και τοποθετεί-
ται εκείνος που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθµολο-
γία κατά την επιλογή και σε περίπτωση ισοβαθµίας εκεί-
νος που έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία στο στάδιο
της δοµηµένης συνέντευξης εφόσον καταργούνται ή
συγχωνεύονται οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής Δι-
εύθυνσης και Διεύθυνσης και εκείνος που έλαβε την υ-
ψηλότερη βαθµολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης
εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές µο-
νάδες επιπέδου Τµήµατος. 
Για όσους επιλεγέντες προϊσταµένους Γενικής Διεύ-

θυνσης ή Διεύθυνσης δεν τοποθετηθούν κατά τα ανωτέ-
ρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και
16 του παρόντος άρθρου. 

18. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθορί-
ζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα, ιδίως υπηρεσιακή και µισθο-
λογική κατάσταση, αξιολόγηση, αρµοδιότητες, καθήκο-
ντα, διάρκεια µετακίνησης ή απόσπασης, δυνατότητα α-
νανέωσης της απόσπασης των υπαλλήλων που αποσπώ-
νται στα ελεγκτικά σώµατα και σώµατα επιθεώρησης κα-
τά τις διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του πα-
ρόντος άρθρου.»

Άρθρο 2

Τα άρθρα 157, 158, 160, 161 και 162 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3528/ 2007, αντικαθίστανται ως εξής:

« Άρθρο 157
Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων

(ΕΙ.Σ.Ε.Π.)-Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων

1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Ειδικό Συµβούλιο Ε-
πιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµό-
διο για την επιλογή Προϊσταµένων του οικείου Υπουρ-
γείου, των δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγο-
νται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, µε την επιφύλα-
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ξη των διατάξεων του άρθρου 158. Ειδικά για τις αποκε-
ντρωµένες διοικήσεις αρµόδιο είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Υ-
πουργείου Εσωτερικών. 

2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, είναι πενταµελές και αποτελείται από
δύο µέλη του ΑΣΕΠ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρό-
εδρος, τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οι-
κείου Υπουργείου που προκηρύσσει τις θέσεις ή στην
αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ή εποπτεύεται ο φο-
ρέας ή το Ν.Π.Δ.Δ. που προκηρύσσει τις θέσεις, τον
Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου ή
του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δηµόσιας υπηρεσίας που προκηρύσ-
σει τις θέσεις και έναν ιδιώτη - εµπειρογνώµονα σε θέ-
µατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και διοίκησης,
ως µέλη. Οι ανωτέρω ορίζονται µε ισάριθµους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα
τακτικά µέλη. 
Τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός από όσα ορίζονται να µε-

τέχουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύο-
νται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαµβάνονται από
µητρώο που δηµιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το
σκοπό αυτόν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και
4 του παρόντος άρθρου. Γραµµατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και α-
ναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι της κατηγορίας
ΠΕ του οικείου Υπουργείου. 

3. Ως ιδιώτες-εµπειρογνώµονες για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου νοούνται πρώην µέλη του ΑΣΕΠ ή άλ-
λων ανεξάρτητων αρχών, συνταξιούχοι δικαστικοί ή συ-
νταξιούχοι ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι,
καθώς και προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους, µε αυ-
ξηµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία στα αντικεί-
µενα των προκηρυσσόµενων θέσεων. 

4. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών,
κατόπιν γνώµης του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζεται κά-
θε θέµα που αφορά στη δηµιουργία του µητρώου, στο ο-
ποίο εγγράφονται οι ιδιώτες-εµπειρογνώµονες και όλοι
οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
και ιδίως η διαδικασία εγγραφής τους στο µητρώο, η α-
παιτούµενη ιδιότητα και τεχνογνωσία, η διαδικασία επι-
µόρφωσης και πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτηµα.

5. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τετραετή θητεία, η οποία
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της θητείας
τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία
των µελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αρχίζει από την ηµεροµηνία ορι-
σµού τους και λήγει στις 31.12.2018.

6. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την επιλογή Προϊστα-
µένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τµή-
µατος του οικείου Υπουργείου, καθώς και δηµόσιων υπη-
ρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται
από αυτό. Ειδικότερα διενεργεί όσα ορίζονται στις δια-
τάξεις των άρθρων 85 και 86 και γνωµοδοτεί κατόπιν αι-
τήµατος του οικείου φορέα για την έκδοση της σχετικής
προκήρυξης θέσεων. Στη γνωµοδότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για
την προκήρυξη περιλαµβάνονται ιδίως: 
α) η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων,

β) οι προϋποθέσεις επιλογής, τα τυπικά ή και τα πρό-
σθετα προσόντα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για
τις θέσεις που προκηρύσσονται, σύµφωνα µε τις οικείες
οργανικές διατάξεις ή και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 86 και
γ) ο προσδιορισµός της πλέον κατάλληλης µορφής

γραπτής εξέτασης, σύµφωνα µε το αντικείµενο και τις
αρµοδιότητες των θέσεων που προκηρύσσονται. 

7. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Συµβούλιο Συνέντευ-
ξης Προϊσταµένων, το οποίο είναι αρµόδιο σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86 για τη διεξαγωγή του
τρίτου σταδίου της διαδικασίας επιλογής, της συνέντευ-
ξης των υποψηφίων για την επιλογή τους ως προϊσταµέ-
νων σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου και των δηµό-
σιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύ-
ονται από αυτό. 

8. Το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων συγκρο-
τείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής: 
α) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυν-

σης και Διεύθυνσης είναι τριµελές και αποτελείται από
ένα Μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του οι-
κείου Υπουργείου, αν προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύ-
νης του οικείου Υπουργείου ή τον Προϊστάµενο της αρ-
µόδιας για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού Γενικής Διεύ-
θυνσης της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., ό-
που έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊσταµένων, και ένα
στέλεχος - εµπειρογνώµονα από τον ιδιωτικό τοµέα µε
εξειδίκευση στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέ-
σης, ως µέλη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται στους
φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, τότε ως µέλος ορί-
ζεται ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης ή Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
του οικείου Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το ο-
ποίο εποπτεύεται ο φορέας που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) αα) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων του

οικείου Υπουργείου, το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊ-
σταµένων αποτελείται από τρία µέλη τουλάχιστον, τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο-
στήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υ-
πουργείου, ως Πρόεδρο, έναν Προϊστάµενο Γενικής Δι-
εύθυνσης του ίδιου Υπουργείου και τον Προϊστάµενο ή
τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης, στην αρµοδιότητα του
οποίου ή των οποίων υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις
προϊσταµένων Τµηµάτων, ως µέλη. 
ββ) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων των

δηµόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή επο-
πτεύονται από το οικείο Υπουργείο, το Συµβούλιο Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων αποτελείται από τρία µέλη του-
λάχιστον, τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δι-
οικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
οικείου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού Γενικής Δι-
εύθυνσης ή Διεύθυνσης της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας
ή Ν.Π.Δ.Δ., όπου έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊστα-
µένων, εφόσον υπάρχει, και εν ελλείψει έναν Προϊστά-
µενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου και
τον Προϊστάµενο ή τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης,
στην αρµοδιότητα του οποίου ή των οποίων υπάγονται οι
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προς πλήρωση θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων, ως µέ-
λη. 
γ) Γραµµατέας του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστα-

µένων του παρόντος, καθώς και αναπληρωτής του ορίζο-
νται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του οικείου Υπουργείου ή
του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. 
δ) Με την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου Συ-

νέντευξης Προϊσταµένων ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέ-
λη και ο γραµµατέας µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι ο-
ποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά
µέλη. Τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων υποδεικνύονται, εκτός από όσα ορίζονται να µετέ-
χουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, από τον Πρόε-
δρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4
του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµ-
βουλίου πρέπει, πριν από τον ορισµό τους, να έχουν επι-
µορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ι-
κανότητά τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη. Μέ-
λος του ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και µέλος του
Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων. 
ε) Η θητεία του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-

νων λήγει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
Προϊσταµένων της οικείας προκήρυξης. 
στ) Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέ-

ντευξη, οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµά-
δες. Τα Συµβούλια Συνέντευξης Προϊσταµένων µπορούν
να λειτουργούν µε διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπλη-
ρωµατικά µέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αναπλη-
ρωµατικά µέλη λογίζονται ως τακτικά. Με την απόφαση
συγκρότησης του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή. 

Άρθρο 158
Κεντρικό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων

(Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Κεντρικό Συµβούλιο 
Συνέντευξης Προϊσταµένων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, είναι πενταµελές και αποτελείται από ένα Μέ-
λος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για την Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση και θέµατα Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, έναν Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυν-
σης του Υπουργείου Οικονοµικών µε αρµοδιότητα σε θέ-
µατα οικονοµικά, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών, και έναν ιδιώτη- εµπειρογνώµονα στο αντι-
κείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Τα µέλη του
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός από όσα ορίζονται να µετέχουν σε αυ-
τό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαµβάνονται από µητρώο που
δηµιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυ-
τόν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 157. Γραµµατέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναπληρω-

τής αυτού ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υ-
πουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. 

2. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε ισάριθµους αναπληρω-
τές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα
τακτικά µέλη, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ και λαµβάνονται από µητρώο που δηµιουργείται
και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυτόν, κατά τα ορι-
ζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 157. Τα
µέλη του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζονται για τετραετή θητεία, η ο-
ποία λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της θη-
τείας τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η
θητεία των µελών του Συµβουλίου αρχίζει από την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ορισµού των µελών
και λήγει στις 31.12.2018. 

3. Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την πλήρωση των ο-
ριζόντιων θέσεων ευθύνης του τρίτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 84 σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα άρθρα 85 και 86. 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Συµβού-
λιο Συνέντευξης Προϊσταµένων, µε αρµοδιότητα τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων για την πλή-
ρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης προϊσταµένων επιπέ-
δου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86.

5. Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κατά περίπτωση, ως εξής: 
α) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού: Πρόεδρος ορίζεται
µέλος του ΑΣΕΠ και µέλη ορίζονται ο Προϊστάµενος Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του
ΥΔΜΗΔ και ένας εµπειρογνώµονας ιδιωτικού τοµέα µε
εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέσης που προκηρύσ-
σεται.
β) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

οικονοµικά: Πρόεδρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και µέ-
λη ορίζονται ο καθ’ ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος Γενι-
κής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών και ένας
εµπειρογνώµονας ιδιωτικού τοµέα µε εξειδίκευση στο α-
ντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται.
γ) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού και οικονοµικά: Πρόε-
δρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και µέλη ορίζονται ο
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπι-
νου Δυναµικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο καθ’ ύλην αρµό-
διος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Οικονοµικών και ένας εµπειρογνώµονας ιδιωτικού τοµέα
µε εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέσης που προκη-
ρύσσεται. 
δ) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

πληροφορικής: Πρόεδρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και
µέλη ορίζονται ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης
µε αρµοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΤΠΕ
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και ένας εµπειρογνώµονας ι-
διωτικού τοµέα µε εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέ-
σης που προκηρύσσεται. 
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ε) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, οικονοµικά και πληρο-
φορικής: Πρόεδρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και µέλη ο-
ρίζονται ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοί-
κησης Ανθρώπινου Δυναµικού του ΥΔΜΗΔ, ο καθ’ ύλην
αρµόδιος σε οικονοµικά θέµατα Προϊστάµενος Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Προϊστάµε-
νος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε αρ-
µοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΤΠΕ και έ-
νας εµπειρογνώµων ιδιωτικού τοµέα µε εξειδίκευση στο
αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. 

6. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέντευξης
Προϊστάµενων µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι θα
πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Τα
µέλη του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστα-
µένων, εκτός από όσα ορίζονται να µετέχουν σε αυτό
λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον Πρόε-
δρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλί-
ου πρέπει πριν από τον ορισµό τους να έχουν επιµορφω-
θεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά
τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη. Μέλος του
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και µέλος του Κεντρι-
κού Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων.

7. Η θητεία των µελών του Κεντρικού Συµβουλίου Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων λήγει µε την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής Προϊσταµένων της οικείας προκή-
ρυξης. 

8. Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέ-
ντευξη, οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµά-
δες. Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
µπορεί να λειτουργεί µε διπλή σύνθεση, τακτικά και ανα-
πληρωµατικά µέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα ανα-
πληρωµατικά µέλη λογίζονται ως τακτικά. Με την από-
φαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων προβλέπεται ρητώς η δυνατότη-
τα αυτή. 

Άρθρο 160
Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συµβούλιο Υπηρε-
σιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσε-
ων. Το Συµβούλιο αυτό είναι αρµόδιο για την εν γένει υ-
πηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεµάτων πειθαρχικού
δικαίου και επιλογής, των προϊσταµένων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης των δηµόσιων υπηρεσιών, µε την επιφύ-
λαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων και µε εξαίρεση την
Ακαδηµία Αθηνών, τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, καθώς ε-
πίσης και για τη συµµόρφωση προς δικαστικές αποφά-
σεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων που πραγµατοποιήθηκαν από το εκάστοτε
αρµόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις
περί επιλογής προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων. 

2. Το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστα-

µένων Γενικής Διεύθυνσης συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, είναι πενταµελές και αποτελείται από
έναν συνταξιούχο Δικαστικό Λειτουργό της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ένα µέλος
του ΑΣΕΠ, ένα Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη και έναν λει-
τουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εν ενερ-
γεία ή συνταξιούχο, οι οποίοι υποδεικνύονται αρµοδίως.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κα-
τηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την απόφαση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ορίζο-
νται ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβου-
λίου µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Εισηγητές
στο Συµβούλιο ορίζονται τα µέλη του από τον Πρόεδρο. 

3. Η θητεία του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τετραετής και
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της θητείας
τους.

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία
των µελών του Συµβουλίου αρχίζει από την ηµεροµηνία
ορισµού τους και λήγει στις 31.12.2018. 

Άρθρο 161
Εκπροσώπηση των φύλων

Στα Συµβούλια που συγκροτούνται µε τις διατάξεις
των άρθρων 157, 158, 159 και 160 ο αριθµός των µελών
που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον µε το 1/3 του συνόλου των µελών του Συµ-
βουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρ-
κής αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες
προϋποθέσεις για ορισµό και τα µέλη που ορίζονται είναι
περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφό-
σον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε το µισό της µο-
νάδας. 

Άρθρο 162
Λειτουργία των Συµβουλίων

1. Κάθε Συµβούλιο αποτελεί διακεκριµένη αρχή. 
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντι-

κατάσταση µελών των Συµβουλίων, εκτός αν συντρέ-
χουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 

3. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση α-
πουσίας ή κωλύµατος των τακτικών µελών, µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 157 και της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 158. 

4. Το Κεντρικό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµέ-
νων, το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, το
Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων, τα
Συµβούλια Συνέντευξης Προϊσταµένων, το Συµβούλιο Υ-
πηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια βρίσκονται σε α-
παρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη
τους. 
Στις περιπτώσεις που είναι τριµελή, απαιτείται η πα-

ρουσία και των τριών (3) µελών. Σε κάθε περίπτωση για
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την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέ-
δρου ή του αναπληρωτή του. Τα Συµβούλια αποφασίζουν
ή γνωµοδοτούν µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών. 

5. Οι γνώµες και οι αποφάσεις όλων των Συµβουλίων
διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον
πρόεδρο και τον γραµµατέα το συντοµότερο δυνατόν
και πάντως όχι πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία
της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.
Ως την καθαρογραφή των πρακτικών µπορεί να χορηγεί-
ται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις
που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόε-
δρο και τα µέλη του αρµόδιου Συµβουλίου. Βάσει της βε-
βαίωσης αυτής µπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι α-
παιτούµενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των
πράξεων-αποφάσεων των Συµβουλίων. Όµοια βεβαίωση
µπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους υπαλ-
λήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχω-
ρίζεται και η γνώµη όσων µειοψήφησαν.

6. Η ψηφοφορία των µελών των Συµβουλίων γίνεται
κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορι-
σµού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία
ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες
από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη ο-
φείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστε-
ρες.

7. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συµβουλίου δεν είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους αυτού.

8. Η λειτουργία όλων των Συµβουλίων διέπεται συ-
µπληρωµατικά από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία
των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

9. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευ-
ξης Προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Δι-
εύθυνσης, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συµβουλίου
του οικείου φορέα, εκτός όσων ορίζονται να µετέχουν
σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους µπορούν να ταυτίζο-
νται ολικά ή µερικά µε τα µέλη του Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων, τόσο του Κεντρικού όσο και
του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων του οι-
κείου φορέα. 

10. Οι αποφάσεις συγκρότησης του Κεντρικού Ειδικού
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων, των Ειδικών Συµ-
βουλίων Επιλογής Προϊσταµένων και του Συµβουλίου Υ-
πηρεσιακής Κατάστασης Προϊστάµενων Γενικών Διευ-
θύνσεων εκδίδονται έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από
τη λήξη της θητείας τους και συγκεκριµένα το Δεκέµβριο
του έτους που προηγείται της λήξης της θητείας τους. Οι
αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των Συµβουλίων
Συνέντευξης Προϊσταµένων εκδίδονται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων. 

11. Τα µέλη των Συµβουλίων Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων των άρθρων 157 και 158, συµπεριλαµβανοµένων
των ιδιωτών – εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να ορι-
στούν µέλη των Συµβουλίων Συνέντευξης, πρέπει προη-
γουµένως να έχουν πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για
την ικανότητά τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη. 

12. Τα Συµβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157,
158 και 160 εδρεύουν στο κεντρικό κατάστηµα του Υ-
πουργείου όπου συνιστώνται και µπορούν να συνεδριά-
ζουν και στην έδρα του ΑΣΕΠ.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης 

Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«5. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι αρµόδια για την
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δηµο-
σίων υπηρεσιών, ορισµένου νοµικού προσώπου ή περισ-
σότερων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (κοινά),
µε εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέµατα που α-
φορούν στην επιλογή προϊσταµένων.»

2. Στο άρθρο 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται παράγραφος 14 ως
εξής:

«14. Η θητεία των µελών των Υπηρεσιακών Συµβου-
λίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την
1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη συγκρότησή
τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία των µελών
των Υπηρεσιακών Συµβουλίων αρχίζει από την ηµεροµη-
νία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
έτους 2016.»

Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων υπαλλή-
λων που διανύθηκε στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισµούς, λαµβάνεται υπόψη
για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρε-
σίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση
προϊσταµένου οργανικής µονάδας µε νόµιµη αναπλήρω-
ση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµέ-
νου οργανικής µονάδας του αυτού επιπέδου και λαµβά-
νεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων των άρ-
θρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

3. Μετά το διορισµό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκη-
σης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα
Υπουργείου και δηµόσιων υπηρεσιών που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραµ-
µατέα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, Δηµάρχου, Αντιδηµάρ-
χου, µονοµελούς οργάνου διοίκησης σε Ν.Π.Δ.Δ., εφό-
σον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υ-
πηρεσίας, λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των άρ-
θρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµέ-
νου Διεύθυνσης. Ως θέσεις αιρετών και µετακλητών των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού νοούνται και οι αντίστοιχες θέ-
σεις, όπως ίσχυαν προ του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενι-
κή ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά ή αντίθετα
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προς τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων, συµπε-
ριλαµβανοµένου και του προτελευταίου εδαφίου της
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

4. Η θητεία των προϊσταµένων επιθεωρητών-ελεγκτών
των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, των Ειδικών Ε-
πιθεωρητών που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Ε-
πιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και των προϊσταµένων
των ειδικών Υπηρεσιών του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) λογί-
ζεται ως θητεία προϊσταµένου Διεύθυνσης για την εφαρ-
µογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.. Η θητεία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και
Επιθεωρητών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου
και των προϊσταµένων µονάδων ειδικών υπηρεσιών του
ν. 3614/2007, λογίζεται ως θητεία προϊσταµένου Τµήµα-
τος για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 

5. Ως θητείες προϊσταµένων που λαµβάνονται υπόψη
για την εφαρµογή των διατάξεων 84 και 85, νοούνται αυ-
τές που έχουν διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδι-
κές Γραµµατείες, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ.,
δηµόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. 

6. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος µε βάση ειδικές δια-
τάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου, λαµβάνεται υπό-
ψη για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εκτός κι αν άλλως ορίζε-
ται στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρό-
ντος άρθρου.

7. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθµίζει
διαφορετικά από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6
του παρόντος άρθρου καταργείται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ.
4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης

των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των δηµοσίων υ-
πηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
είτε αυτοί έχουν επιλεγεί µε βάση τις διατάξεις του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είτε µε βάση ειδικές
διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων
µε αναπλήρωση. 
β) αα) Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµό-

διου για τοποθέτηση προϊσταµένων οργάνου τοποθε-
τούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες που
προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δη-
µοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι, οι οποίοι
λαµβάνονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταµέ-
νους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν
καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν ε-
πιλογής κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικεί-

ων προεδρικών διαταγµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι α-
νήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπε-
ται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται
στη συγκεκριµένη θέση. Κατ’ εξαίρεση, ο οικείος Υπουρ-
γός ή το αρµόδιο για τοποθέτηση προϊσταµένων όργανο
µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, για λόγους που
ανάγονται στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως προϊσταµένους στις
νέες οργανικές µονάδες υπαλλήλους που κατά την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών δια-
ταγµάτων υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν
καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου, κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταµένων
υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω
ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέ-
πεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστα-
νται στη συγκεκριµένη θέση. Σε περίπτωση που δεν ε-
παρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊ-
σταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής ή κατ’ ε-
φαρµογή της αναπλήρωσης ως προϊστάµενοι τοποθε-
τούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊστα-
µένου του αµέσως κατώτερου επιπέδου κατόπιν επιλο-
γής και, εν ελλείψει, υπάλληλοι που ασκούσαν τα καθή-
κοντα αυτά κατ’ εφαρµογή της αναπλήρωσης, υπό την
προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ανήκουν
στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από
τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συ-
γκεκριµένη θέση. 
ββ) Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταµένων λήγει αυτο-

δικαίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος για τις αντίστοι-
χες θέσεις. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προσωρινά
προϊστάµενοι µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέ-
ων προϊσταµένων διατηρούν το βαθµολογικό και µισθο-
λογικό καθεστώς που είχαν κατά την ηµεροµηνία παύ-
σης των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της προσω-
ρινής αυτής τοποθέτησής τους ως προϊσταµένων λαµβά-
νουν τα προβλεπόµενο επίδοµα προϊσταµένου για την α-
ντίστοιχη θέση ευθύνης. Για τους ανωτέρω προσωρινά
τοποθετούµενους προϊστάµενους Γενικής Διεύθυνσης
και Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν µε τις διατά-
ξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής κατά τα οριζόµενα
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 86
του ίδιου Κώδικα.

2. Οι προϊστάµενοι των δηµοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους
µέχρι την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατά-
ξεων, όπως προβλέπονται στα οικεία προεδρικά διατάγ-
µατα που εκδίδονται για πρώτη φορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011.

3. Για τους Προϊστάµενους Γενικής Διεύθυνσης και Δι-
εύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. προ της αντι-
κατάστασής τους µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή
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βάσει ειδικών διατάξεων και δεν θα τοποθετηθούν προϊ-
στάµενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των
παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Με το προεδρικό διάταγµα που εκ-
δίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρ-
θρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ρυθµί-
ζονται ιδίως τα ζητήµατα υπηρεσιακής και µισθολογικής
κατάστασης, αξιολόγησης, αρµοδιοτήτων, καθηκόντων,
διάρκειας της απόσπασης, δυνατότητας ανανέωσης της
απόσπασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα που α-
φορούν στους υπαλλήλους του προηγούµενου εδαφίου.

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου όσοι υπάλ-
ληλοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 και του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., πριν από την τροπο-
ποίησή του µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και έ-
χουν καταταχθεί σε βαθµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, µετά την καθ΄ οι-
ονδήποτε τρόπο παύση άσκησης των καθηκόντων ευθύ-
νης αυτών, κατατάσσονται σε βαθµό σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 8γ του άρθρου
86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 

5. Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ.
4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών, εκτός των

αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συµβουλίων
των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου που συγκροτήθηκαν µε τις διατάξεις
του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010.
β) Συγκροτούνται µε απόφαση του καθ΄ύλην αρµοδίου

οργάνου υπηρεσιακά Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες, τα οποία είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
αα) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους, οι οποίοι λαµβά-

νονται µεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί
ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έ-
χουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρµοδιότη-
τα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έ-
δρα του ή στο Νοµό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συµβού-
λια που εδρεύουν στο νοµό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή
δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας µε τις
προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από
άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δι-
καίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο
αριθµός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζο-
νται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νο-
µού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε

βαθµό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
γγ) Τα υπό στοιχείο αα΄ µέλη του Υπηρεσιακού Συµ-

βουλίου µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφα-
ση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της

Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του διοικητικού συµβουλί-
ου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
δδ) H θητεία των υπό στοιχείο αα΄ µελών του Υπηρε-

σιακού Συµβουλίου που συγκροτείται µε τις διατάξεις
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου λήγει µε
την τοποθέτηση Προϊσταµένων Διευθύνσεων που επιλέ-
γονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόµου, οπότε
και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρ-
θρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια που συγκροτήθηκαν µε

τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010, συ-
νεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρµοδιότη-
τές τους µέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.
Αν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος τα υπηρεσιακά
συµβούλια αυτά λειτουργούν µε ελλιπή σύνθεση, τα µέ-
λη που ελλείπουν για οποιοδήποτε λόγο, συµπληρώνο-
νται από µόνιµους υπαλλήλους που ασκούν νοµίµως τα
καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ββ΄
της παρούσας παραγράφου. 

6. Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες η α-

πόφαση – προκήρυξη πλήρωσης θέσεων των Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή και
Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής των Υπουρ-
γείων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 84,
85 και 86. Κατ’ εξαίρεση η προκήρυξη αυτή δύναται να
εκδοθεί και προ της έναρξης ισχύος των σχετικών προε-
δρικών διαταγµάτων υπό τον όρο ότι οι προκηρυσσόµε-
νες θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονο-
µικών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
προβλέπονται και έχουν εγκριθεί µε απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης. 
β) Τίθεται αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών

για την υποβολή υποψηφιοτήτων σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην οικεία προκήρυξη της προηγούµενης παρα-
γράφου. 
γ) Οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης που επιλέγο-

νται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και
τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ο-
ρίζονται µέλη των οικείων ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Συµβουλίων Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων. 
δ) Ακολούθως προκηρύσσονται οι λοιπές θέσεις προϊ-

σταµένων Γενικών Διευθύνσεων και µε το πέρας της δια-
δικασίας αυτής, προκηρύσσονται οι θέσεις των Προϊστά-
µενων Διευθύνσεων και ακολούθως οι θέσεις των Προϊ-
σταµένων Τµηµάτων.
ε) Όλοι οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ-

θυνσης που επιλέγονται µε τις διατάξεις του παρόντος,
πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διεξάγουν δο-
µηµένη συνέντευξη κατά τα οριζόµενα στις σχετικές
διατάξεις του παρόντος νόµου, κατόπιν σχετικής επιµόρ-
φωσής τους που διεξάγεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν
ενηµέρωσής του από το αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 
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7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για την ε-
πιλογή των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρ-
θρου µεταβατικά: 
α) Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. που συνιστάται µε τις διατάξεις του

άρθρου 158 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ως ε-
ξής:
αα) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο µε

τον αναπληρωτή του και δύο (2) µέλη του ΑΣΕΠ µε τους
αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του
και τα µέλη µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
ββ) Έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδει-

κνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρω-
τή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.
γγ) Έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα µε εµπειρία σε θέ-

µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή/και οικονοµικά,
ή/και ΤΠΕ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται
στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. 
β) Με την απόφαση συγκρότησης της περίπτωσης α΄

της παρούσας παραγράφου ορίζονται τα µέλη του µετα-
βατικού Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους, καθώς
και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή
του υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ) Η θητεία των µελών του ανωτέρω συλλογικού οργά-

νου λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου του, ήτοι την ε-
πιλογή Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµι-
κών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής. 
δ) Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων

που συνίσταται µε τις διατάξεις του άρθρου 158 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είναι τετραµελές και
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ως ε-
ξής:
αα) Δύο (2) µέλη του ΑΣΕΠ µε τους αναπληρωτές

τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
ββ) Έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδει-

κνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρω-
τή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.
γγ) Έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα µε εµπειρία σε θέ-

µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή/και οικονοµικά
ή /και ΤΠΕ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται
στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. και οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει πριν από τον
ορισµό τους να έχουν επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δο-

µηµένη συνέντευξη. Μέλος του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται
να οριστεί και µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων.
ε) Με την απόφαση συγκρότησης της περίπτωσης δ΄

της παρούσας παραγράφου ορίζονται τα µέλη του µετα-
βατικού Κεντρικού Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη, καθώς και ο
γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του, υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στ) Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέ-

ντευξη, οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµά-
δες. Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
της παρούσας παραγράφου µπορεί να λειτουργεί µε δι-
πλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, οπότε
στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωµατικά µέλη λογίζο-
νται ως τακτικά. 
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβου-

λίου Συνέντευξης Προϊσταµένων προβλέπεται ρητώς η
δυνατότητα αυτή. 
ζ) Η θητεία των µελών του ανωτέρω συλλογικού οργά-

νου λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου του ήτοι µε την
επιλογή Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής.

8. Αρµοδιότητα των µεταβατικών Συµβουλίων της πα-
ραγράφου 7 του παρόντος άρθρου είναι η επιλογή Προϊ-
σταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών ή/και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής των Υπουργείων
κατά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος επιλογής
που ορίζεται µε τα άρθρα 84, 85 και 86, οπότε και στελε-
χώνονται τα πάγια αντίστοιχα συλλογικά όργανα των
άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η συγκρότηση των
Συµβουλίων των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. θα αποτελείται µόνο από τακτικά
µέλη και τα αναπληρωµατικά θα συµπληρωθούν κατόπιν
της επιλογής τους από τα αρµόδια Συµβούλια. 

9. Ο πρόεδρος και τα µέλη του µεταβατικού Κεντρικού
Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστάµενων της περίπτω-
σης δ΄ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, θα πρέ-
πει προκειµένου να οριστούν στο Συµβούλιο αυτό, να έ-
χουν προηγουµένως επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη δυνατότητά τους να διεξάγουν δο-
µηµένη συνέντευξη.

10. Τα Συµβούλια που συγκροτούνται µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου µπορούν να συνεδριάζουν και
στην έδρα του ΑΣΕΠ

Άρθρο 6
Τελικές - Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων
157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ό-
πως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο
1, 2 και 3 του παρόντος νόµου, ισχύουν από τη δηµοσί-
ευση των οργανικών διατάξεων των δηµοσίων υπηρε-
σιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
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του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης
των δοµών τους σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 35
του ν. 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά
στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

2. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δοµών
των δηµοσίων υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και την δηµοσίευ-
ση των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων και υπουργι-
κών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10
και 11 του ν. 4024/2011 και οι διατάξεις των παραγρά-
φων 1 έως 6 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012.

3. Μέχρι τη δηµοσίευση των οικείων οργανικών διατά-
ξεων των φορέων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρα-
γράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα υπηρεσιακά
συµβούλια δύνανται να επιλέγουν προϊσταµένους Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 4024/2011, µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφο-
ρούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4
του παρόντος νόµου.

4. Εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου συγκροτείται το Ειδικό Συµβούλιο Υπηρεσια-
κής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του παρό-
ντος νόµου και καταργείται αντιστοίχως το Ειδικό Συµ-
βούλιο Επιλογής Προϊσταµένων που συγκροτήθηκε µε
το άρθρο 157 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του
ν. 3839/2010. Όσες υποθέσεις δεν εξετάστηκαν από το
καταργούµενο µε τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, εξετάζονται από το
Ειδικό Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 2 του παρόντος νόµου. 

5.α) Για την υπαγωγή των συνταγµατικά κατοχυρωµέ-
νων ανεξάρτητων αρχών, της Ακαδηµίας Αθηνών, των
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανι-
δείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων στις διατάξεις
των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαθίστανται µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, απαιτείται
η έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση οικείου Υπουργού, µε την οποία ρυθµίζονται,
εφόσον απαιτείται, θέµατα σύστασης, συγκρότησης και
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που είναι αρµόδια
για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων.
β) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συµ-

βούλια των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.

Άρθρο 7
Τροποποιούµενες διατάξεις

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59)
προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 

«ζ) Πιστοποιεί προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρ-
τισης ιδιωτών, όπου κατά τις κείµενες διατάξεις αυτό α-
παιτείται για τη συµµετοχή αυτών σε συλλογικά όργανα
της διοίκησης.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων.
Τα προγράµµατα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνο-
νται στους Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανι-
κών µονάδων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι υ-
πάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων
οι φορείς υποχρεούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλο-
γο στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µέσω των Γενικών Γραµµατέων. Η
πρόσκληση συµµετοχής στα προγράµµατα αυτά των
Προϊσταµένων Διευθύνσεων πραγµατοποιείται µε σχετι-
κό έγγραφο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η συµµε-
τοχή των υποψηφίων σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρ-
θρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η διάρκειά
τους και ο χρόνος πραγµατοποίησής τους καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µετά από γνώµη του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
54 του ν. 4178/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η υπουργική απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται από τον Υπουργό Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης. Για όσες οριζόντιες θέσεις ευθύνης έχουν µόνο οι-
κονοµικές αρµοδιότητες ή και οικονοµικές αρµοδιότητες
η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον Υ-
πουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονοµικών».

4. Στο άρθρο 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά-
θηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250/2014
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Το αρµόδιο για την έκδοση απόφασης επιµερι-
σµού ποσοστών όργανο κατά τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει προκειµένου να
εκδώσει την απόφαση επιµερισµού, να προΐστατο στην
οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για χρο-
νικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) µηνών κατά το έ-
τος αξιολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση αρµόδιο όργα-
νο για την έκδοση της απόφασης επιµερισµού είναι το
όργανο που νοµίµως αναπληρώνει τον προϊστάµενο Γε-
νικής Διεύθυνσης, είτε αυτοδικαίως είτε µε απόφαση,
και εφόσον δεν υπάρχει νόµιµος αναπληρωτής, ο Γενι-
κός ή Ειδικός Γραµµατέας, το µονοµελές όργανο διοίκη-
σης, και αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού ορ-
γάνου διοίκησης του φορέα, εφόσον οι τελευταίοι
προΐσταντο στην οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Δι-
εύθυνσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3)
µηνών κατά το έτος αξιολόγησης.»

5. Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4250/2014 η φράση «Τα ποσοστά της παραγράφου 1
του παρόντος …» αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσε «Τα πο-
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σοστά της παραγράφου 1 και 7 του παρόντος …». 
6. Η παρ. 7 του άρθρου 14 του π.δ. 318/1992, όπως α-

ντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4250/2014, αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσε ως εξής:

«Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταµένων οργανι-
κών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, οι οποί-
ες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υ-
πουργό ή Υφυπουργό συντάσσονται από το Διευθυντή
του οικείου γραφείου Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού
ή Υφυπουργού, εφόσον υπάρχει, και εφόσον η εν λόγω
θέση Διευθυντή δεν έχει πληρωθεί, συντάσσονται από
τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό. Η έκ-
θεση αξιολόγησης του Διευθυντή του οικείου γραφείου
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συ-
ντάσσεται από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υ-
φυπουργό.»

7. Στο άρθρο 24 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 30 του ν. 4250/2014, προστίθενται αφ’
ης ίσχυσε παράγραφοι 3, 4 ως εξής: 

«3. Όσες υπηρεσίες διαθέτουν υπηρεσιακό συµβού-
λιο, αλλά ο αριθµός των Προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά
στο φορέα, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής
Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον ο-
ποίο υπάγονται. Ειδικά, για τις ανεξάρτητες αρχές η ει-
δική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά
µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου αυτών, ό-
πως συγκροτήθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 4055/2012. Κατ’ εξαίρεση σε όσες υπηρεσίες προβλέ-
πεται η σύσταση υπηρεσιακού συµβουλίου αλλά για λό-
γους αντικειµενικής αδυναµίας αυτό δεν έχει συγκροτη-
θεί εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου.

4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
διετής. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία της Επιτρο-
πής Αξιολόγησης, που συγκροτείται µε τις διατάξεις του
παρόντος, λήγει στις 31.12.2016.»

8. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως ισχύ-
ει, διατηρείται σε ισχύ για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος νόµου.

Άρθρο 8

1. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ.13 του άρθρου 17 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει (Α΄ 28), καταργούνται.

2. Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Απόφαση κατανοµής απαιτείται και για τις περιπτώ-
σεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει µε απόφασή του επόµενο
κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικα-
τάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε
το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού ή παραιτήθηκε
εντός ενός (1) έτους από το διορισµό του.
Δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής όταν οι αποφά-

σεις του ΑΣΕΠ αφορούν σε αντικαταστάσεις – αναπλη-
ρώσεις διοριστέων των ως άνω περιπτώσεων οι οποίοι
περιλαµβάνονται σε προηγούµενες αποφάσεις κατανο-
µής.» 

3. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006

(Α΄ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση και ως ε-
ξής:

«κα) το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση
ειδικού προγράµµατος απασχόλησης που προκηρύσσε-
ται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος
δεν έχει εφαρµογή στις υποχρεωτικές µεταφορές προ-
σωπικού, στις µετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υ-
πηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας
(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.), καθώς και στην περίπτωση α-
µοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Δ.Δ
αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει
στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011.»

Άρθρο 9
Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω¬νιών
και πληροφορικής για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ι-
ουλίου 2012 µέχρι την επικείµενη υπογραφή σύµβασης ή
άλλως µέχρι τις 30.9.2014 µεταξύ του Ελληνικού Δηµο-
σίου και των αναδόχων για την παροχή των τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών που εµπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι,
θεωρούνται νόµιµες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληρο-
φορικής να πιστοποιούνται ότι έχουν παρασχεθεί στους
οικείους φορείς από την «Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.» σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων που ανα-
φέρονται στο Παράρτηµα Ι της υπ' αριθµ.
ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων (Β΄ 1566), 

ii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά
γνωµοδοτήσεων που θα εκδοθούν από το Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους κατά τη διαδικασία του άρθρου 2
παρ. ζ΄ του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), 

iii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν τις προσ-
διοριζόµενες στα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους εκπτώσεις επί του αντί-
στοιχου συµβατικού ανταλλάγµατος του έτους 2009 κα-
τά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο άρθρο δεύτερο,
παρ. 12 του ν. 4047/2012, οι οποίες δεν µπορεί να είναι
κατώτερες από τις εκπτώσεις που αναφέρονται στο µε
αριθµ. 1244/11.3.2014 πρακτικό γνωµοδοτήσεως του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και 

iv) οι πάροχοι των υπηρεσιών να παραιτηθούν από ο-
ποιαδήποτε άλλη αξίωση (συµπεριλαµβανοµένων τόκων
υπερηµερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωµα, που
προέρχονται από την ως άνω αιτία.

Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόµου, όπως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του, κα-
ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει δια-
φορετικά ή είναι αντίθετη µε τα θέµατα που ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται
στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Γ. Χαρδούβελης Α. Ντινόπουλος 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. Λοβέρδος Κ. Μητσοτάκης 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Χρυσοχοΐδης Χ. Αθανασίου

Αριθµ. 158/8/ 2014 

ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τρο-
ποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων ορ-
γανικών µονάδων και άλλες διατάξεις» 

A. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, επανακαθορίζεται το
πλαίσιο επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων και
ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης. Προς τούτο, τροποποιούνται κατά βάση διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (Υπαλληλικός Κώδικας,
ν. 3528/2007), καθώς και άλλες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Ειδικότερα: 

1.α. Επανακαθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων
όλων των επιπέδων θέσης ευθύνης. Η επιλογή πραγµα-
τοποιείται σε τρία στάδια, στα οποία περιλαµβάνεται: i) ο
έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων και των τυπικών
προσόντων των υποψήφιων, ii) η γραπτή εξέταση και iii)
η δοµηµένη συνέντευξη. Τα δύο πρώτα στάδια διενερ-

γούνται από το ΑΣΕΠ, ενώ το τρίτο διενεργείται από το
αρµόδιο Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊστάµενων. 
β. Απονέµεται αποκλειστικά λόγω της τοποθέτησης

και για το διάστηµα της θητείας τους, ο βαθµός Α΄ σε ό-
σους επιλέγονται προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο
βαθµός Β΄ σε όσους επιλέγονται προϊστάµενοι Διεύθυν-
σης και ο βαθµός Γ’ σε όσους επιλέγονται προϊστάµενοι
Τµήµατος. (Ίδια ρύθµιση προβλέπεται και στο άρθρο 10
του ν. 4024/2011). Για την υπηρεσιακή και µισθολογική
κατάσταση των εν λόγω υπαλλήλων, αναγνωρίζεται τυ-
χόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ηµερο-
µηνία τοποθέτησης, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε
τα άρθρα 6, 7 και 12 του προαναφερόµενου νόµου. 
Οι ανωτέρω, µετά τη λήξη της θητείας τους και την ε-

πιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων, κατατάσσο-
νται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας, εφαρµοζοµένων των προα-
ναφερόµενων διατάξεων και καθ’ υπέρβαση των προβλε-
ποµένων ποσοστών περί προαγωγών. 
γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε προϊστάµενο Γενικής

Διεύθυνσης να αποσπασθεί ως επιθεωρητής στο Σώµα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ),
εφόσον µετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ
νέου ή δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες ε-
πιλογής. 
Οµοίως, δυνατότητα απόσπασης σε σώµατα επιθεώρη-

σης ή ελέγχου, παρέχεται σε προϊστάµενο Διεύθυνσης
που µετά τη λήξη της θητεία του δεν επιλέγεται εκ νέου
ή δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες επιλο-
γής. 
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν και για προϊσταµένους

Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, σε περίπτωση κα-
τάργησης ή συγχώνευσης οργανικών µονάδων. 
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε προε-

δρικό διάταγµα, όλων των θεµάτων που αφορούν στους
κατά τα ανωτέρω αποσπώµενους υπαλλήλους, ιδίως θέ-
µατα υπηρεσιακής, µισθολογικής κατάστασης, αξιολόγη-
σης, άσκησης αρµοδιοτήτων κ.λπ.. (άρθρο 1) 

2.α. Επανακαθορίζονται, επίσης, τα αρµόδια όργανα
για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων ό-
λων των επιπέδων θέσης ευθύνης. Προς τούτο: 

- Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Ειδικό Συµβούλιο Επι-
λογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποτελείται
από πέντε µέλη. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την επι-
λογή προϊστάµενων του οικείου Υπουργείου, των δηµο-
σίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή επο-
πτεύονται από το Υπουργείο. Ειδικά, για τις αποκεντρω-
µένες διοικήσεις αρµόδιο είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. 

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε κ.υ.α.
όλων των θεµάτων σχετικά µε τη δηµιουργία και τη λει-
τουργία µητρώου, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιώτες ε-
µπειρογνώµονες που µετέχουν στα προβλεπόµενα συλ-
λογικά όργανα και οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσε-
ων και Διευθύνσεων, καθώς και µε τη διαδικασία επιµόρ-
φωσης και πιστοποίησής τους κ.λπ.. 

- Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Συµβούλιο Συνέντευ-
ξης Προϊσταµένων, το οποίο έχει τουλάχιστον τριµελή
σύνθεση και είναι αρµόδιο για τη διενέργεια του τρίτου
σταδίου επιλογής προϊσταµένων (δοµηµένη συνέντευ-
ξη). 

- Για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης ό-
πως αυτές καθορίζονται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις,
συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης

59



και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: i) Κεντρικό Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊστάµενων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το ο-
ποίο αποτελείται από πέντε µέλη και ii) Κεντρικό Συµ-
βούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων, το οποίο είναι αρµό-
διο για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης των υ-
ποψηφίων και έχει την οριζόµενη συγκρότηση. 

- Συνιστάται, επίσης, στο ίδιο Υπουργείο Συµβούλιο Υ-
πηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικής Διεύ-
θυνσης, το οποίο αποτελείται από πέντε µέλη. 

(Σήµερα, η επιλογή προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
διενεργείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. που λειτουργεί στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, το οποίο είναι αρµόδιο και για την υπηρε-
σιακή κατάσταση των ανώτατων υπαλλήλων, η επιλογή
προϊσταµένου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
επιπέδου οργανικών µονάδων από τα Συµβούλια Επιλο-
γής Προϊσταµένων-ΣΕΠ που λειτουργούν σε κάθε Υ-
πουργείο και η επιλογή προϊσταµένων Τµήµατος και αυ-
τοτελούς γραφείου ή αντίστοιχων µονάδων από τα αρ-
µόδια υπηρεσιακά συµβούλια). 

β. Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα σχετικά µε τη σύνθεση
και τη λειτουργία των συνιστώµενων συλλογικών οργά-
νων. (άρθρα 2 και 3) 

3. Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την αναγνώριση
χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων, προκειµένου να λαµβά-
νεται υπόψη για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών
µονάδων όλων των επιπέδων θέσης ευθύνης. (άρθρο 4) 

4. Περιλαµβάνονται οι µεταβατικές και οι τελικές δια-
τάξεις του υπό ψήφιση νόµου, καθώς και οι καταργούµε-
νες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα: 
α. Από την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος των προεδρικών

διαταγµάτων που εκδίδονται πρώτη φορά, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (αξιολόγηση δο-
µών και έκδοση Οργανισµών), παύει αυτοδικαίως η ά-
σκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταµένων οργανι-
κών µονάδων των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
που έχουν επιλεγεί πριν από την έναρξη ισχύος των
προτεινόµενων ρυθµίσεων, καθώς και η άσκηση καθηκό-
ντων µε αναπλήρωση. 
Από την ίδια ηµεροµηνία, ισχύουν οι προτεινόµενες

τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών µονάδων. 
β. Οι ρυθµίσεις για τη δυνατότητα απόσπασης σε σώ-

µατα επιθεώρησης ή ελέγχου ισχύουν και για προϊστα-
µένους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που έχουν ε-
πιλεγεί µε το ισχύον καθεστώς και δεν θα τοποθετηθούν
προϊστάµενοι αντίστοιχου επιπέδου.  (άρθρα 5 και 6) 

5. Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής: 

α. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) είναι αρµόδιο και για την πιστοποί-
ηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και κατάρτισης ιδιω-
τών για τη συµµετοχή τους στα προβλεπόµενα συλλογι-
κά όργανα. 
β. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των προϊ-

σταµένων των οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων
θέσης ευθύνης, η οποία διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
(Σήµερα, ισχύει µόνο για τα Διευθυντικά στελέχη). 
γ. Ρυθµίζονται ειδικά θέµατα που αφορούν στην αξιο-

λόγηση των υπαλλήλων. 
δ. Εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων σύµφω-

να µε την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, το προσωπικό που

προσλαµβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράµµατος α-
πασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον
ΟΑΕΔ. 
ε. Οµοίως, δεν απαιτείται η έγκριση της τετραµελούς

επιτροπής, σύµφωνα µε την ανωτέρω ΠΥΣ, για τις µετα-
τάξεις εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο ίδιας ή ανώ-
τερης κατηγορίας και για τις αµοιβαίες µετατάξεις υπαλ-
λήλων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και των
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Η ρύθµιση αυτή ισχύει από 22.8.2011, η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011. (Σήµερα, η
εξαίρεση ισχύει µόνο για τις υποχρεωτικές µετατάξεις). 
στ. Θεωρούνται νόµιµες, υπό τις ρητά οριζόµενες προ-

ϋποθέσεις, οι δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και πληροφορικής για το χρονικό διάστηµα α-
πό την 1.7.2012 µέχρι την επικείµενη υπογραφή σχετι-
κής σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των
αναδόχων για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών που εµπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ή διαφορετι-
κά µέχρι τις 30.9.2014. (άρθρα 7-9) 

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται οι
ακόλουθες δαπάνες: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογι-
σµού των Ν.Π.Δ.Δ. και των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης για τους οποίους εφαρµόζεται ο Υπαλληλι-
κός Κώδικας, κατά περίπτωση 

1. Δαπάνη από τη: 
α) διενέργεια γραπτού διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ, για

την επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονάδων ό-
λων των επιπέδων θέσης ευθύνης [άρθρο 1 (άρθρο 85 Υ-
παλληλικού Κώδικα)], 
β) δηµιουργία µητρώου στο οποίο εγγράφονται οι ιδιώ-

τες εµπειρογνώµονες που µετέχουν στα προβλεπόµενα
συλλογικά όργανα και οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύν-
σεων και Διευθύνσεων [άρθρο 2 (άρθρο 157 παρ. 4 Υ-
παλληλικού Κώδικα)].
Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά

και από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, κατά
περίπτωση. 

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α) την καταβολή µισθολογικών διαφορών, λόγω της

κατάταξης στους προβλεπόµενους βαθµούς στους υ-
παλλήλους που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 86
παρ. 8γ του Υπαλληλικού Κώδικα [άρθρο 1 (άρθρο 86
παρ 8γ Υπαλληλικού Κώδικα)].
β) τη θέσπιση ειδικών µισθολογικών διατάξεων για

τους υπαλλήλους που αποσπώνται σε σώµατα επιθεώρη-
σης ή ελέγχου σύµφωνα µε τις παραγράφους 15 και 16
του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα. Το ύψος της
δαπάνης εκ της αιτίας αυτής θα καθορισθεί µε σχετικό
προεδρικό διάταγµα.                        (άρθρα 2 και 5 παρ. 3) 

3. Με τη ρύθµιση του άρθρου 9, θεσπίζεται η διαδικα-
σία πληρωµής των απαιτήσεων των παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής προς το
Ελληνικό Δηµόσιο για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και για το
χρονικό διάστηµα από την 1.7.2012 µέχρι την επικείµενη
υπογραφή σχετικής σύµβασης, ή διαφορετικά µέχρι τις
30.9.2014. Με τη διαδικασία αυτή στην ουσία νοµιµοποι-
είται η καταβολή ποσού, το ύψος του οποίου εξαρτάται
από την πλήρωση των προβλεπόµενων προϋποθέσεων
(αποδοχή από τους παρόχους των πρακτικών γνωµοδο-
τήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και παραί-
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τηση από κάθε άλλη αξίωση). Πάντως, εκτιµάται ότι, δεν
θα υπερβεί το ποσό των 47.150.600 ευρώ περίπου. 

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φο-
ρέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη από την: 
α) πιστοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και κα-

τάρτισης ιδιωτών για τη συµµετοχή τους στα προβλεπό-
µενα συλλογικά όργανα, (άρθρο 7 παρ. 1) 
β) υλοποίηση προγραµµάτων υποχρεωτικής εκπαίδευ-

σης των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων όλων
των επιπέδων θέσης ευθύνης. (7 παρ. 2) 
Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά

(αριθµός προγραµµάτων, εκπαιδευοµένων κ.λπ.).

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014

Ο Γενικός Διευθυντής 

Βασίλειος Κατριβέσης 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007) - Επι-
λογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες δια-
τάξεις»

Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προκα-
λούνται οι ακόλουθες δαπάνες: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογι-
σµού των Ν.Π.Δ.Δ. και των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης για τους οποίους εφαρµόζεται ο Υπαλληλι-
κός Κώδικας, κατά περίπτωση 

1. Δαπάνη από τη: 
α) διενέργεια γραπτού διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ, για

την επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονάδων ό-
λων των επιπέδων θέσης ευθύνης, 

[άρθρο 1, (άρθρο 85 Υπαλληλικού Κώδικα)] 
β) δηµιουργία µητρώου στο οποίο εγγράφονται οι ιδιώ-

τες εµπειρογνώµονες που µετέχουν στα προβλεπόµενα
συλλογικά όργανα και οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύν-
σεων και Διευθύνσεων. 

[άρθρο 2, (άρθρο 157 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα)] 
Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά

και από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, κατά
περίπτωση. 

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από: 
α) την καταβολή µισθολογικών διαφορών, λόγω της

κατάταξης στους προβλεπόµενους βαθµούς στους υ-
παλλήλους που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 86
παρ. 8γ του Υπαλληλικού Κώδικα,
[άρθρο 1, άρθρο 86 παρ 8γ Υπαλληλικού Κώδικα)] 
β) τη θέσπιση ειδικών µισθολογικών διατάξεων για

τους υπαλλήλους που αποσπώνται σε σώµατα επιθεώρη-
σης ή ελέγχου σύµφωνα µε τις παραγράφους 15 και 16
του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα. Το ύψος της
δαπάνης εκ της αιτίας αυτής θα καθορισθεί µε σχετικό
προεδρικό διάταγµα. (άρθρα 2 και 5 παρ.
3) 

3. Με τη ρύθµιση του άρθρου 9, θεσπίζεται η διαδικα-
σία πληρωµής των απαιτήσεων των παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής προς το
Ελληνικό Δηµόσιο για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και για το
χρονικό διάστηµα από την 1.7.2012 µέχρι την επικείµενη
υπογραφή σχετικής σύµβασης, ή διαφορετικά µέχρι την
30/9/2014. Με τη διαδικασία αυτή στην ουσία νοµιµοποι-
είται η καταβολή ποσού, το ύψος του οποίου εξαρτάται
από την πλήρωση των προβλεπόµενων προϋποθέσεων
(αποδοχή από τους παρόχους των πρακτικών γνωµοδο-
τήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και παραί-
τηση από κάθε άλλη αξίωση). Πάντως, εκτιµάται ότι δεν
θα υπερβεί το ποσό των 47.150.600 ευρώ περίπου. 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού των λοιπών φορέων κατά περίπτωση. 

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φο-
ρέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη από την:
α) πιστοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και κα-

τάρτισης ιδιωτών για τη συµµετοχή τους στα προβλεπό-
µενα συλλογικά όργανα, (άρθρο 7 παρ. 1) 
β) υλοποίηση προγραµµάτων υποχρεωτικής εκπαίδευ-

σης των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων όλων
των επιπέδων θέσης ευθύνης.    (άρθρο 7 παρ. 2) 
Η δαπάνη αυτή, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά πε-

ριστατικά (αριθµός προγραµµάτων, εκπαιδευοµένων
κ.λπ.), θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισµού του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.. 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Γ. Χαρδούβελης Κ. Μητσοτάκης 
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