
 ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
 

 ΘΕΜΑ : «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων» 
ΣΧΕΤ: Το από 23-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Σας διαβιβάζουμε, λόγω αρμοδιότητας, το ανωτέρω σχετικό και συναφώς όσον αφορά ζητήματα 

αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

Η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων για τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο 

πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, γίνεται είτε με επιλογή από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είτε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007)περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. 

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως έχει 

αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων, 

εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-

Κ8Λ) εγκύκλιος με θέμα «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων». 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι κατά τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 87 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν και σύμφωνα με την ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (Ερμηνεία 

Υπαλληλικού Κώδικα Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Άρθρα πρώτο-105, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 1114-1115), η αναπλήρωση προϊσταμένων είναι αναγκαία ενόψει της αρχής της 

συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, αφορά δε περιπτώσεις όπου ο προς αναπλήρωση 

προϊστάμενος είτε απουσιάζει, είτε κωλύεται, είτε έχει κενωθεί η θέση του. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 

οργανικής μονάδας με υποκείμενες οργανικές μονάδες πρέπει α) να είναι προϊστάμενος σε οργανική 

μονάδα, β) η οργανική μονάδα να είναι υποκείμενη στην μονάδα της οποίας αναπληρώνεται ο 

προϊστάμενος, δηλ. ο αναπληρωτής του Διευθυντή να είναι ο προϊστάμενος Τμήματος και γ) ο 

αναπληρωτής να είναι επιλεγμένος προϊστάμενος, δηλ. να μην είναι αναπληρωτής προϊσταμένου. 

Επισημαίνεται ότι  η εφαρμογή των διατάξεων του ν.3329/2005 εκφεύγει του πεδίου 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.  

Παρακαλείσθε για τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας επί των περαιτέρω ενεργειών σας 

καθώς από την εν λόγω απόφαση δεν προκύπτει σαφώς η νομιμότητα της αναπλήρωσης Προϊσταμένου 

Διευθύνσεως. 

           

 

  Συνημμένο: 

- Το από 23-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου    2020 

 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35 . 55/2664/21609 
 
Προς: Υπουργείο Υγείας 
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών 
Προσώπων 
dpnp@moh.gov.gr 
 
Κοιν:1) Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
personnel@rethymnohospital.gr 
2)ssarant@gmail.com 
 

 
Πληροφορίες  : Αγορίτσα Λέρα 
Τηλέφωνο       : 213 1313215 
Ε-mail             : a.lera@ydmed.gov.gr 
Ταχ. Δ/νση      : Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα 
 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος  
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