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Θέμα: «Επιλογές προϊσταμένων»
Σχετ.: Το αριθ.πρωτ.755/30-05-2017 έγγραφο της Ε.Ν.Ε.
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό λόγω αρμοδιότητας και συναφώς σας
γνωρίζουμε τα εξής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας:
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
όπως ισχύει, ή όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), ορίζουν ότι:
«1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων: α)
Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής
κατάρτισης, β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης». Οι διατάξεις της
περίπτωσης γ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «…Ειδικά, κατά την
πρώτη εφαρμογή του νόμου το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη…».
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016
(μεταβατικές διατάξεις) ορίζουν τα εξής: «…γ) Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου,
δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της περίπτωσης γ’ (μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης) της
παραγράφου 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 …».
Για το λόγο αυτό, μάλιστα, στις εν λόγω μεταβατικές διατάξεις προβλέφθηκε ανακατανομή
των συντελεστών βαρύτητας για τα κριτήρια μοριοδότησης α, β και δ, λόγω της μη
εφαρμογής και μοριοδότησης του κριτηρίου γ.

Επιπλέον,
στην
αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017
(ΑΔΑ:
6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, με θέμα «Σύστημα Επιλογής
Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως
ισχύει» αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής (σελ. 13):
«Μεταβατικές διατάξεις για τη μοριοδότηση του άρθρου 85 του Υ.Κ.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, θα μοριοδοτηθούν
μόνο οι ομάδες κριτηρίων α (τυπικά και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης), β (εργασιακή
εμπειρία και άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης) και δ (συνέντευξη) του άρθρου 85 του Υ.Κ.
που προαναφέρθηκαν. Η στάθμιση των κριτηρίων αυτών, στη συνολική βαθμολογία του
υποψηφίου, διαμορφώνεται ως εξής:
Για τη θέση Προϊσταμένου (μεταβατικές διατάξεις):
Τμήματος
Διεύθυνσης
Γενικής Διεύθυνσης
Ομάδα Κριτηρίων α
40 %
40 %
40 %
Ομάδα Κριτηρίων β
25 %
25 %
25 %
Ομάδα Κριτηρίων δ
35 %
35 %
35 %
100 %
100 %
100 %»
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κριτήριο γ της αξιολόγησης δεν λαμβάνεται
υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών
μονάδων όλων των επιπέδων των άρθρων 84 – 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016.
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