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Μας κοινοποιήθηκε η καταγγελία του µέλους της Ένωσής µας κ. Παπαχρήστου  

Αικατερίνης, υποδιευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας Ψυχιατρικού Τοµέα του 
Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. Σύµφωνα µε την καταγγελία µε την υπ’ αριθµ. 
391/2-12-2013 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου ανατίθενται καθήκοντα 
∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας σε υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, 
κατά παράβαση των άρθρων 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως 
τροποποιήθηκαν από τον Ν.3839/2010, που αφορούν την κρίση και την κατάληψη 
θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων αλλά και σε αντίθεση µε τον «Οργανισµό 
Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης», που αναφέρει ρητά ότι στη συγκεκριµένη ∆/νση 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Άλλωστε και στον Υπαλληλικό 
Κώδικα στο άρθρο 97 «Προβάδισµα» καθορίζεται ρητά ότι µεταξύ υπαλλήλων που 
ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες «προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, 
και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ∆Ε και, 
τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ». 

 
Η αδιάκριτη επιλογή Προϊσταµένων από όλες τις κατηγορίες αποτελεί 

ισότιµη µεταχείριση ανισότιµων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγµατική 
ισχύ της ισότητας (άρθρο 4 του συντάγµατος) και εποµένως πρέπει να 
προηγούνται για την κατάληψη θέσης Προϊσταµένου οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. 
και µόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι Τ.Ε. και στη 
συνέχεια οι υπάλληλοι ∆.Ε. 

 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το 235/2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων 
Οργανικών µονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθµιση που εισάγεται 
στον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των 
θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας. 

 
Μετά τα παραπάνω, ζητάµε την ανάκληση της υπ’αριθµ. 391/2-12-2013 

Απόφασης, προκειµένου να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και να τοποθετηθεί 
στη θέση του ∆/ντή της εν λόγω υπηρεσίας υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ 



Μηχανικών, όπως προβλέπεται και από τον ΟΕΥ, λαµβάνοντας υπόψη τα 
τυπικά προσόντα και το προβάδισµα των κατηγοριών όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται στον Ν. 3528/2007 «Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ.Κ)». 

 
 

Για το ∆.Σ. 
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