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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
        Αθήνα 22-12-2014 
        Αρ.Πρωτ.:2708 
 
 
 

                                                Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη  

       2. Αναπληρωτή Υπουργό  

          κ. Πάρι Κουκουλόπουλο  

       3. Γενικό Γραµµατέα Α.Π&∆.Σ 

           κ. ∆ηµήτρη Μελά  

 

                     

ΘΕΜΑ: «Τοποθετήσεις  προϊσταµένων» 

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Το Ν. 4275/2014 (Α΄149) 

           2. Το Π.∆. 107/14 (Α΄174)  

          3. Την αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ. 35/40/2042/24020/24-10-2014 εγκύκλιο Υ∆ΜΗ∆ 

 

Η τοποθέτηση των προϊσταµένων στις νέες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Αγροτικής  

Ανάπτυξης και Τροφίµων   κατά το µεταβατικό διάστηµα,  µέχρι την εφαρµογή του νέου 

συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4275/2014 (Α΄149) 

διενεργείται κατά προτεραιότητα µεταξύ των προϊσταµένων που υπηρετούν στο Υπουργείο 

και ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου Οργανισµού(1-1-2015). Με ειδικά αιτιολογηµένη 

απόφαση, για λόγους που ανάγονται στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της 

υπηρεσίας δύναται να τοποθετούνται ως προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες, 

υπάλληλοι, που κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Οργανισµού υπηρετούν ως 

προϊστάµενοι ίδιου επιπέδου  στο Υπουργείο  και την 31η ∆εκεµβρίου  2013 ασκούσαν 

καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων περί 

αναπλήρωσης προϊσταµένων ( εγκύκλιος Υ∆ΙΜΗ∆ αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ. 35/40/2042/24020/24-

ΑΔΑ: 6ΧΙΧΒ-3ΩΡ



Αχαρνών 2, ΤΚ. 10176 Αθήνα,   Τηλ: 210 2124367 ,    Fax: 210 2124150,                                                     
E-mail: gensecr@hq.minagric.gr 

 
  

2 

10-2014). Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα 

προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής ή κατ΄ εφαρµογή των  διατάξεων περί 

αναπλήρωσης σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, ως προϊστάµενοι τοποθετούνται 

υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου µε αναπλήρωση 

µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, εφόσον η αναπλήρωση αυτή πραγµατοποιήθηκε κατόπιν 

κένωσης θέσης,  λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης ή άλλης υπηρεσιακής µεταβολής που 

συνεπάγεται κένωση θέσης και αν δεν επαρκούν, τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν 

καθήκοντα του αµέσως κατώτερου επιπέδου κατόπιν επιλογής.   

Οι  προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις   του Υπαλληλικού Κώδικα και δεν θα τοποθετηθούν προϊστάµενοι αντίστοιχου 

επιπέδου, µπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους  να αποσπώνται ή µετακινούνται ως 

επιθεωρητές ελεγκτές ή σε σώµατα επιθεώρησης ή ελέγχου,  αντίστοιχα. 

 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις,   τις προτεραιότητες  που αυτές ορίζουν,  τις εισηγήσεις 

των προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, την υπηρεσιακή δραστηριότητα των  

τοποθετούµενων προϊσταµένων,  τις ασκούµενες από αυτούς αρµοδιότητες,  τις  

διοικητικές  τους  ικανότητες  αναφορικά µε τον προγραµµατισµό και το συντονισµό της 

οργάνωσης και της παρακολούθησης της εφαρµογής των ασκούµενων  πολιτικών,  

τοποθετούνται  προϊστάµενοι   ως εξής: 

 

Γενικοί ∆ιευθυντές: 

Τοποθετείται ο 1 επιλεγµένος Γενικός ∆ιευθυντής και από τους 6 Γενικούς ∆ιευθυντές που 

ασκούσαν χρέη κατ΄ αναπλήρωση, τοποθετούνται οι 5 Γενικοί ∆ιευθυντές ενώ ένας 

αποχωρεί  λόγω συνταξιοδότησης την 31-12-2014. 

 

∆ιευθυντές: 

ΠΕ1 Γεωπονικού: 

Τοποθετούνται στην Κ.Υ. όλοι οι επιλεγµένοι ∆ιευθυντές και όλοι οι κατ΄ αναπλήρωση 

∆ιευθυντές και επειδή υπολείπονται θέσεις προχωρούµε και στο    κατώτερο επίπεδο και 

τοποθετούνται  3 από  τους επιλεγµένους Τµηµατάρχες. Στις Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες 

από τους 5 επιλεγµένους ∆ιευθυντές    τοποθετούνται οι 3 στις υπηρεσίες νοµών επιπέδου 

∆ιεύθυνσης που συστήνονται  µε το νέο Οργανισµό   και ήταν τοποθετηµένοι. Οι  2 

προϊστάµενοι  που ήταν τοποθετηµένοι σε υπηρεσίες  επιπέδου ∆ιεύθυνσης, της Καβάλας 

και  Αργολίδας,  συµµετέχοντας στην  αριθ.  266276/10.6.2010 προκήρυξη είχαν αιτηθεί 

την επιλογή τους µόνο για τις υπηρεσίες  των ανωτέρω  νοµών  που τελικά επελέγησαν και 
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ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και δεν υφίστανται  µε το νέο Οργανισµό 

στους νοµούς αυτούς, αντιστοίχου επιπέδου  οργανικές µονάδες. Από τους 4 ∆ιευθυντές  

των αποκεντρωµένων υπηρεσιών που ασκούσαν χρέη κατ΄ αναπλήρωση τοποθετούνται οι  

2   ∆ιευθυντές, ο τρίτος ζήτησε να µην τοποθετηθεί  και ο τέταρτος  να µην τοποθετηθεί 

εκτός περιφερείας του. Στις Αποκεντρωµένες ∆/νσεις Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και 

Αιγαίου, µε έδρα τη Λάρισα και τη Ρόδο αντίστοιχα τοποθετούνται προϊστάµενοι κατ’ 

αναπλήρωση. 

  

ΠΕ3 Κτηνιατρικού:  

Τοποθετούνται όλοι οι επιλεγµένοι ∆ιευθυντές της Κ.Υ. και από  τις αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες  Αττικής 2  επιλεγµένοι ∆ιευθυντές. Από τις λοιπές Αποκεντρωµένες υπηρεσίες 

δεν  τοποθετούνται  οι 5 επιλεγµένοι ∆ιευθυντές  οι οποίοι συµµετέχοντας στην  αριθ.  

266276/10.6.2010 προκήρυξη είχαν αιτηθεί την επιλογή τους µόνο για τις υπηρεσίες  των 

ανωτέρω  νοµών  που τελικά επελέγησαν και ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταµένου 

∆ιεύθυνσης και δεν υφίστανται  µε το νέο Οργανισµό στους νοµούς αυτούς, αντιστοίχου 

επιπέδου  οργανικές µονάδες. 

 

ΠΕ4 Ιχθυολόγων : 

 Τοποθετούνται  οι επιλεγµένοι ∆ιευθυντές και οι  ασκούντες  καθήκοντα προϊσταµένου    

κατ΄ αναπλήρωση.  

 

ΠΕ9 ∆ιοικητικού :  

Τοποθετούνται από τους 4 επιλεγµένους προϊσταµένους επιπέδου  ∆ιεύθυνσης  οι 3, οι 

οποίοι ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου στις υπηρεσιακές  µονάδες που 

συγχωνεύτηκαν εντός του διοικητικού τοµέα.  

 

ΠΕ10 Οικονοµικού: 

Τοποθετούνται όλοι οι επιλεγµένοι προϊστάµενοι  της Κ.Υ. και  2 από  τους  ασκούντες  

σήµερα καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης  κατ΄   αναπλήρωση και υπηρετούσαν ως 

προϊστάµενοι  ίδιου επιπέδου  την 31-12-2013.   

 

ΠΕ11 Μηχανικών: 

Τοποθετείται προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης,  µη υπάρχοντος  επιλεγµένου και µη υπάρχοντος 

προϊσταµένου που ασκούσε καθήκοντα την 31-12-2013, ένας από τους δύο που ασκεί 

καθήκοντα κατ΄ αναπλήρωση  µετά την 31-12-2013  και ο οποίος  υπηρετούσε  
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προϊστάµενος σε τµήµα της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών που 

καταργήθηκε, ασκώντας παράλληλα καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης  σε αυτήν. 

 

ΠΕ12 Πληροφορικής: 

Τοποθετείται προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης,  µη υπάρχοντος  επιλεγµένου,  ο ασκών 

καθήκοντα προϊσταµένου κατ΄αναπλήρωση  στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής. 

 

Τµηµατάρχες : 

ΠΕ1 Γεωπονικού: 

 Τοποθετούνται στην Κ.Υ. όλοι οι επιλεγµένοι Τµηµατάρχες και  ορισµένοι από τους          

ασκούντες σήµερα καθήκοντα κατ΄ αναπλήρωση  που  υπηρετούσαν ως προϊστάµενοι  

ίδιου επιπέδου  την 31-12-2013.  Στις Αποκεντρωµένες γεωπονικές   υπηρεσίες επιπέδου 

Τµήµατος, δεν υπάρχουν επιλεγµένοι  και  τοποθετούνται  οι    ασκούντες καθήκοντα   

αναπλήρωσης Τµηµατάρχες στους νοµούς που υπάρχουν.  Στα πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ ως 

υπηρεσίες επιπέδου Γραφείων οι ασκούντες καθήκοντα    Προϊσταµένου Γραφείων σε 

αυτά, δεν µπορούν να τοποθετηθούν µε τις εν λόγω   διατάξεις. Για τις υπηρεσίες αυτές οι 

ανώτεροι κατά βαθµό υπάλληλοι που έχουν προϋποθέσεις, θα  ασκήσουν καθήκοντα κατ΄ 

αναπλήρωση, στα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης.   

 

ΠΕ3 Κτηνιατρικού: 

Τοποθετούνται  οι επιλεγµένοι προϊστάµενοι τµήµατος  της Κ.Υ. και των  

αποκεντρωµένων  υπηρεσιών  νοµού  Αττικής και ορισµένοι από τους ασκούντες 

καθήκοντα κατ’   αναπλήρωση. Στις λοιπές Αποκεντρωµένες  Υπηρεσίες τοποθετούνται  οι 

επιλεγµένοι και ορισµένοι από τους ασκούντες καθήκοντα κατ’   αναπλήρωση.  

 

ΠΕ4 Ιχθυολόγων: 

 Τοποθετούνται στην Κ.Υ.  όλοι οι επιλεγµένοι Τµηµατάρχες και οι ασκούντες  καθήκοντα 

κατ΄ αναπλήρωση. Σε τρείς υπηρεσιακές µονάδες τοποθετούνται προϊστάµενοι κατ’   

αναπλήρωση. Από τους τρεις επιλεγµένους στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες, ένας 

τοποθετείται στην Κ.Υ. και οι δυο ζήτησαν εγγράφως  να µην τοποθετηθούν. 

 

ΠΕ6 Χηµικών και ΠΕ7 Γεωλόγων  : 

Τοποθετούνται στις δύο υπάρχουσες θέσεις οι 2 επιλεγµένοι προϊστάµενοι Τµήµατος, 

αντίστοιχα.  
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ΠΕ9 ∆ιοικητικού : 

Τοποθετούνται στην Κ.Υ. όλοι οι επιλεγµένοι Τµηµατάρχες και 4 από τους ασκούντες  

καθήκοντα κατ΄ αναπλήρωση 

 

ΠΕ10 Οικονοµικού : 

Τοποθετούνται στην Κ.Υ. όλοι οι επιλεγµένοι Τµηµατάρχες και 6 από τους ασκούντες 

καθήκοντα κατ΄ αναπλήρωση. 

 

ΠΕ11 Μηχανικών: 

 Τοποθετούνται από τους 11 επιλεγµένους προϊσταµένους επιπέδου Τµήµατος, οι 7 

προϊστάµενοι.  

 

ΠΕ12 Πληροφορικής: 

Τοποθετούνται οι επιλεγµένοι προϊστάµενοι και ένας από τους ασκούντες χρέη 

προϊσταµένου κατ΄αναπλήρωση. 

                                                                    
                                                                      
          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                                          
                                                                                   ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ  
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