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Ανακοίνωση  

 
Ύζηεοα από  αμαθξοέπ ζηημ ΕΜΔΥΔΑΣ Θοάκηπ ζρμαδέλθωμ – μελώμ  πξρ 

αθξοξύμ ζηημ ηξπξθέηηζη ζε θέζειπ ερθύμηπ Τ.Ε. μηςαμικώμ, ξι ξπξίξι ποξΐ-

ζηαμηαι  Π.Ε. διπλωμαηξύςωμ μηςαμικώμ, ηξ Δ.Σ. ηηπ ΕΜΔΥΔΑΣ Θοάκηπ  

θα είμαι αοωγόπ ζηξρπ ζρμαδέλθξρπ πξρ θα ποξζθύγξρμ καηά ηωμ ρπηοεζια-

κώμ ξογαμιζμώμ ηξρπ. 

Παοαθέηξρμε παοακάηω 1)ηξ ζςεηικό έγγοαθξ ηηπ ΕΜΔΥΔΑΣ Αμαηξλικήπ 

Κοήηηπ,2)Τξ με αο.ποωη. ΔΟΑ/Φ.13/620/21689/13.09.2013 έγγοαθξ ηηπ 

Γεμικήπ Δ/μζηπ Διξικηηικήπ  Οογάμωζηπ & Διαδικαζιώμ ηξρ  Υπξρογείξρ  

Διξικηηικήπ  Μεηαοούθμιζηπ, ζηα ξπξία ρπάοςει εκηεμήπ αμαθξοά ζηη μξμξ-

θεζία και ζηη ζρλλξγή απξθάζεωμ ΣηΕ. 
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ΘΕΜΑ: Επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β' βαζκνύ.  

 
 

        Με ηελ επηζηνιή καο απηή ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζην πξνβάδηζκα ησλ 
ππαιιήισλ ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΣΕ, ζην πξν-
βάδηζκα ησλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΣΕ έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ηεο θαηεγνξίαο ΔΕ σο 
πξνο ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ.  

Η ειεύζεξε επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ είλαη αλακθίβνια παξάλν-
κε θαη έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε ηόζν κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο Ιζόηεηαο θαη ηνπ Κξά-
ηνπο Δηθαίνπ, αιιά είλαη θαη αληίζεηε κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 3528/2007 ηνπ Κώδηθα Καηά-
ζηαζεο Δεκνζίωλ Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήιωλ θαη Υπαιιήιωλ ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 
26/9-2-2007) θαη κε ην άξζξν 99 ηνπ Ν. 3584/2007 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ 
θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήιωλ (ΦΕΚ 143/Α/2007). 

 Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 3528/2007 θαη ηνπ άξ-
ζξνπ 99 ηνπ Ν. 3584/2007 : «Σν πξνβάδηζκα κεηαμχ ησλ Τπαιιήισλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
α)Μεηαμχ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνεγνχληαη νη ππάιιεινη 
ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ, ηεο θαηεγν-
ξίαο ΓΔ θαη ηέινο νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ» 

Η ζαθήλεηα κε ηελ νπνία έρεη δηαηππσζεί ε σο άλσ δηάηαμε ην δίρσο άιιν, δελ αθή-
λεη πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αιεζηλή βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε, ε νπνία δελ εί-
λαη άιιε από ηελ πξόζεζε ηνπ λα αλαγλσξίζεη ζαθέο πξνβάδηζκα ζηνπο ππαιιήινπο 
ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ έλαληη απηώλ ηεο θαηεγνξίαο ΤΕ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνεγνύ-
ληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ΔΕ θ.ν.θ. 

Σν πξνβάδηζκα απηό είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλν θαη δελ θαζηεξώλεηαη ηπραία από 
ηνλ λνκνζέηε, αθνύ θαηά θαλόλα νη ππάιιεινη απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα επηηε-
ιηθέο ζέζεηο πνπ αλ κε ηη άιιν είλαη ζέζεηο επζύλεο. Καη βεβαίσο δελ είλαη ππεξβνιηθό λα 
ππνζηεξηρζεί όηη νη ππάιιεινη ΠΕ γλσξίδνπλ θαιύηεξα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, έ-
ρνπλ κεγαιύηεξε δηνηθεηηθή θαη εξγαζηαθή εκπεηξία θαη δηαζέηνπλ θαιύηεξα επαγγεικαηηθά 
πξνζόληα ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηώλ ΣΕ, ΔΕ ή ΤΕ. Όζνλ αθνξά εηδηθό-
ηεξα ηνπο Δηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο θαηεγνξίαο ΠΕ, είλαη δεδνκέλν ην επξύηαην ηερληθό 
γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ όισλ ησλ 
Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ηεο ρώξαο, δηδάζθεηαη θαηά ηελ πεληαεηή δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζ’ 
απηέο θαη ηειηθά αλαγλσξίδεηαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ κε βάζε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ηερληθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Κξάηνπο πνπ είλαη ην Σε-
ρληθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο.  

Άιισζηε ην πξνβάδηζκα ησλ Δηπισκαηνύρσλ Αλσηάησλ ρνιώλ ζε ζέζεηο επζύλεο 
είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν, απαληάηαη ζε αξθεηά βαζηθά θαη πνιύ ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα θαη 
θαηνρπξώλεηαη αλαγλσξηδόκελν από ην λνκνζέηε,  όπσο γηα παξάδεηγκα: 



ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4030/2011 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 
4042/2012  «Νένο ηξόπνο έθδνζεο αδεηώλ δόκεζεο ….» ζην νπνίν νξίδεηαη όηη: 
      «Ο έιεγρνο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε δφκεζεο γίλεηαη απφ εμνπζηνδν-
ηεκέλνπο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο ππαιιήινπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο 
Α.Δ.Ι. θαη κφλν ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ παξαπάλσ απφ πηπρηνχρνο κεραληθνχο ηερλνιν-
γηθήο εθπαίδεπζεο ή απφ ηερληθνχο θαησηέξσλ βαζκίδσλ.». 

ζην άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ Ν. 3316/2005 «πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίωλ 
ζπκβάζεωλ» ζην νπνίν νξίδεηαη όηη : 
      «Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο 
ηεο θαηφρνπο ηίηινπ ζπνπδψλ αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα 
πνπ έρνπλ ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα λα επηβιέςνπλ ηελ κειέηε. Καη’ εμαίξεζε θαη εθφζνλ δελ 
πθίζηαηαη επαξθέο πξνζσπηθφ θαζήθνληα επηβιέπνληα κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν πξντζηάκε-
λνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.»  Ο Ν.3316/05 απνηειεί ην βαζηθό λνκνζεηηθό πιαίζην κε 
ην νπνίν γίλνληαη νη αλαζέζεηο θαη επηβιέςεηο εθπόλεζεο κειεηώλ από ηδηώηεο κειεηεηέο θαη 
ζύκθσλα κε ην νπνίν ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ηόζν γηα ηελ θαηεγνξία ηερληθώλ ππαιιήισλ 
(θαηεγνξία ΠΕ) νη νπνίνη κπνξνύλ λα επηβιέςνπλ ηελ εθπόλεζε ησλ αληηζηνίρνπ εηδηθόηεηαο 
κειεηώλ, όζν θαη (εκκέζσο πιελ ζαθέζηαηα) γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
αλήθεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ε νπνία είλαη ε θαηεγνξία ΠΕ. Μάιη-
ζηα, κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαηππώλεηαη απηό ζην λόκν πξνθύπηεη όηη ν Πξντζηάκελνο ηεο Επη-
βιέπνπζαο (Δ/ζαο Τπεξεζίαο) Τπεξεζίαο απνηειεί ηελ έζραηε ιύζε ζην ηπρόλ πξόβιεκα 
κε ύπαξμεο ηερληθώλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΕ ζηελ Τπεξεζία, αθνύ ζηελ πεξίπησζε απ-
ηή κπνξεί λα αζθήζεη θαζήθνληα επηβιέπνληα, επνκέλσο ζπλάγεηαη όηη ηνπιάρηζηνλ απηόο 
πξέπεη λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΠΕ. 

ζην άξζξν 4 ηνπ Π.Δ. 7/2013 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλωκνδνηνύλ θαη ινηπέο 
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγωλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ λ. 3316/2005 
«Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο 
ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 42),αξκνδηόηεηαο ηωλ Πεξηθεξεηώλ» ζην 
νπνίν νξίδεηαη όηη : 
«1. ηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ: α?β. Γχν ηερληθνχο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α’, πνπ ππεξε-
ηνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, πνπ 
νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη ζα νξηζζνχλ κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ πκ-
βνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΣΔ κε βαζκφ Α΄. 
γ. Έλα Σερληθφ Τπάιιειν θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α’, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ πνπ εδξεχεη ην Σερληθφ πκβνχ-
ιην θαη ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γήκαξρν» 

ζην άξζξν 10 ηνπ Π.Δ. 28/1980 «πεξί εθηειέζεωο έξγωλ θαη πξνκεζεηώλ νξγαληζκώλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» ζην νπνίν νξίδεηαη όηη : 
«1. Αη κειέηαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ζεσξνχληαη ππφ ηνπ Πξντζηα-
κέλνπ ηεο ΣΤΓΚ , πξνθεηκέλνπ δε πεξί δήκσλ ερφλησλ ηδίαλ ηερληθήλ ππεξεζίαλ ππφ ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηαχηεο. Ως θεώρηζις νοείηαι η καηόπιν ελέγτοσ αναγνώριζις ηης μελέηης 
από ηετνικοοικονομικής και ζσμβαηικής απόυεφς. 
2.   Δθ` φζνλ παξά ηε ΣΤΓΚ δελ ππεξεηεί δηπισκαηνχρνο κεραληθφο, σο ηαθηηθφο ππάιιε-
ινο, αη κειέηαη δεκνηηθψλ θαη  θνηλνηηθψλ  έξγσλ  πνζνχ άλσ  ησλ  "δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ  
(200.000.000)"  δξαρκψλ  ζεσξνχληαη ππφ ηνπ Πξντζηακέλνπ  ηεο  ΣΤΓΚ  άιινπ  λνκνχ,  
νξηδνκέλνπ  ππφ  ηνπ  Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.  Δάλ φκσο ππεξεηή δηπισκαηνχρνο κεραλη-
θφο, επί ζπκβάζεη, ε ζεψξεζηο ησλ κειεηψλ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη "δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ 
(200.000.000) δξαρκψλ  γίλεηαη  παξά  ηνχηνπ.   Μειέηαη  πξνυπνινγηζκνχ  κέρξη "δηαθνζίσλ 
εθαηνκκπξίσλ (200.000.000) δξαρκψλ ζεσξνχληαη παξά ππνκεραληθνχ ηεο ΣΤΓΚ  εθ`φζνλ 
νχηνο ηπγράλεη θαη πξντζηάκελνο απηήο, πιελ ησλ  ζπληαζζνκέλσλ  παξά  δηπισκαηνχρσλ  
κεραληθψλ  ησλ  νπνίσλ  ε  ζεψξεζηο  γίλεηαη  ππφ  δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ Πξντζηακέλνπ 
ΣΤΓΚ εηέξνπ λνκνχ νξηδνκέλνπ  ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 
***Σα εληφο " " αλσηέξσ πνζά φπσο είραλ ηειεπηαία ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 
ΤΑ(Δ)114944/1991, απμήζεθαλ φια φζα άλσ ζε 200.000.000 δξρ. κε ηελ ΤΑ(Δ) 
29113/2000 (Β 1111) 
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ  ΤΑ 114944/1991 (Β`970) απμήζεθαλ ηα ρξεκαηηθά φξηα " Σεο 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 10,απφ 3.000.000, 6.000.000 θαη 3.000.000 δξρ. φπσο νξίζζεθε κε ηελ 
αξ.26424/13.4.1984 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζε 15.000.000, 30.000.000 θαη 
15.000.000 δξρ., αληίζηνηρα. 
3.   Πξνθεηκέλνπ  πεξί  δήκσλ  ή  θνηλνηήησλ ερφλησλ ηδίαλ ηερληθήλ ππεξεζίαλ, παξά ηε ν-
πνία  δελ  χπεξεηεί  δηπισκαηνχρνο  κεραληθφο,  αη κειέηαη  έξγσλ  άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξί-
νπ (1.000.000) δξαρκψλ ζεσξνχληαη παξά ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΣΤΓΚ, εθηφο εάλ δελ χπε-
ξεηεί  παξ`  απηή  δηπισκαηνχρνο κεραληθφο, φηε εθαξκφδνληαη ηα ελ παξ. 2 νξηδφκελα. 



***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ  ΤΑ 114944/1991 (Β`970) απμήζεθαλ ηα ρξεκαηηθά φξηα " Σεο 
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10,απφ 3.000.000 δξρ., φπσο νξίζζεθε κε ηελ αξ. 26424/13.4.1984 απφ-
θαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,       ζε δξαρκέο 15.000.000".».  
 
Σέινο πξνβάδηζκα ησλ Δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ δίδεηαη θαη ζε πιήζνο άιιεο λνκνζεηηθέο 
ξπζκίζεηο κε επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα όπσο ε ζύληαμε εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηα-
γξακκάησλ, νη κειέηεο ζηνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, ε πξνεθηίκεζε ησλ ακνηβώλ κειε-
ηώλ θ.α. 

 
Άιισζηε ε Oινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο, αθύξσζε θαηά έλα κέξνο ην Πξν-
εδξηθό Δηάηαγκα 318/94 πνπ είρε θαζνξίζεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ πηπρηνύρσλ 
TEI πνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ.  
Mε ηελ απόθαζε 678/05 ην Αλώηαην Δηθαζηήξην έθξηλε όηη είλαη αληηζπληαγκαηηθή ε πιή-
ξεο επαγγεικαηηθή εμνκνίωζε κεηαμύ ηωλ πηπρηνύρωλ AEI θαη TEI, ελώ είλαη ζπληαγκα-
ηηθά αλεθηή κόλν ε κεξηθή εμνκνίωζε θαη αθπξώλεη ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΔ 
318/94. Καη ηνύην δηόηη ε πιήξεο επαγγεικαηηθή εμνκνίσζε νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 
πληάγκαηνο, ην νπνίν επηβάιιεη ηε δηάθξηζε ησλ AEI από  ηηο ζρνιέο πνπ παξέρνπλ επαγ-
γεικαηηθή ή άιιε εηδηθή εθπαίδεπζε θαη πνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε εθείλσλ κόλν ησλ επαγ-
γεικαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πεξηερόκελν θαη ην επί-
πεδν ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Η απόθαζε απηή έγηλε απνδεθηή από ηε Δηνίθεζε θαη ζηάιζεθε 
ππό κνξθή εγθπθιίνπ κε ηνλ αξ. 12 θαη κε αξ. πξση. Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε. 30189/07-07-2005. Μέρξη 
ζήκεξα δελ έρνπλ θαζνξηζηεί επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα γηα ηνπο απνθνίηνπο Σ.Ε. 

 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνζίωλ 

Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήιωλ θαη Υπαιιήιωλ ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 84 έσο θαη 87 κε ηνλ Ν. 3839/2010 θαη , ζύκθσλα κε ην Ν. 
3905/2010 (παξ. δ ηνπ άξζξνπ 51), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 
Ν. 3979/2011, ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Ν. 3839/2010 εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ επηιν-
γή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ,  θαη πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθαλ από ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4024/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 
4275/2014,  ην πξνβάδηζκα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ έλαληη απηώλ ηεο θαηεγν-
ξίαο ΣΕ γηα ηηο ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ,  πξνθύπηεη, θαη αλαθέξνπκε αλαιπηηθά: 

ύκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 3528/2007, γηα ηε Γεληθή Δηεύζπλζε επηιέγνληαη κό-
λν ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΕ, κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4024/2011, γηα ηε Γεληθή Δηεύζπλζε ε-
πηιέγνληαη κόλν ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΕ θαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4275/2014 επηιέγνληαη 
κόλν ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΕ θαη ΣΕ.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 3528/2007 , γηα ηε Δηεύζπλζε επηιέγνληαη όιεο νη 
θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ, ΤΕ. Με ην Άξζξν 10 ηνπ Ν. 4024/2011, γηα ηε Δηεύζπλζε 
επηιέγνληαη κόλν νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ΠΕ θαη ΣΕ θαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4275/2014 
επηιέγνληαη κόλν ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΕ θαη ΣΕ.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 3528/2007, γηα ηα ηκήκαηα θαη ηα απηνηειή γξαθεία 
επηιέγνληαη όιεο νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ, ΤΕ. Με ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 
4024/2011, γηα ηα ηκήκαηα επηιέγνληαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ θαη κε ην άξζξν 
1 ηνπ Ν.4275/2014 επηιέγνληαη ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΕ, ΣΕ θαη ΔΕ.  

  
 Τν κόλν πνπ άιιαμε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ ωο πξνο ηηο θαηεγνξίεο 

ππαιιήιωλ είλαη όηη ζηνπο πξνϊζηακέλνπο Δηεύζπλζεο επηιέγνληαη κόλν νη θαηεγνξί-
εο ππαιιήιωλ ΠΕ, ΤΕ. Τν πξνβάδηζκα όκωο ζηελ επηινγή δίλεηαη από ην άξζξν  97 
ηνπ Ν. 3528/2007 ην νπνίν παξακέλεη  θαη ηζρύεη ωο θαη ζήκεξα όπωο θαη ην άξζξν 99 
ηνπ Ν. 3584/2007. 

Επίζεο ζην άξζξν 85 ηνπ Ν. 3528/2007 αλαθέξεηαη όηη «βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ : 
άξηζηα 300 κόξηα, ιίαλ θαιώο 250 κόξηα, θαιώο 200 κόξηα». ην ίδην άξζξν όπσο ηξνπν-
πνηήζεθε ζην Ν. 3839/10 αλαθέξεηαη όηη «ν βαζκόο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ πνιιαπια-
ζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 25». Δελ έρνπκε ινηπόλ «πξηκνδόηεζε» γηα θακία από ηηο θαηε-
γνξίεο ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ ΤΕ.   

Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο, όιεο νη παξαθάηω αλαθεξόκελεο πξάμεηο, απν-
θάζεηο, εγθύθιηνη, αλ θαη έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3528/2007 κε ηνλ 
Ν. 4024/2011 ηζρύνπλ κέρξη θαη ζήκεξα.  

  
Σελ αλαγλώξηζε πξνβαδίζκαηνο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ γηα ηελ θα-

ηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ζηηο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ζηα ινηπά λ.π.δ.δ γλσζηνπνίε-
ζε πξνο άξζε θάζε ακθηζβήηεζεο θαη ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθώλ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο κε ζρεηηθή γηα ην ζέκα εγθύθιην (αξ. πξση ΔΟΑ/Φ.13/180/νηθ.15725-18-6-



2007) πνπ απέζηεηιε γηα ην ζθνπό απηό ζε όια ηα Τπνπξγεία, ηηο Γεληθέο θαη Εηδηθέο Γξακκα-
ηείεο-Δηεπζύλζεηο Δηνηθεηηθνύ, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο Πεξηθέξεηαο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβά-
λεηαη θαη ε Γελ. Γξακκαηεία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (λπλ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε). 

ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο Εγθπθιίνπ: «Γελ είλαη επηηξεπηφ λα ζπληξέρνπλ γηα 
ηελ ίδηα ζέζε πξντζηακέλνπ ππάιιεινη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ επί ίζνηο φξνηο. Όπσο έρεη 
γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, 
εξκελεπνκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηε 
Γεκφζηα Γηνίθεζε, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο, ε πιήξσζε ζέζεο 
πξντζηακέλνπ απφ ππαιιήινπο πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ, πξνεγνχληαη νη ππάιιεινη ηεο 
αλψηεξεο θαηεγνξίαο θαη αθνινπζνχλ νη ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. πλεπψο είλαη επηηξεπηή ε 
πιήξσζε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απφ ππαιιήινπο θαηψηεξεο, θαηά ηε 
δηαβάζκηζε πνπ εηζάγεηαη ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα, θαηεγνξίαο, κφλν εθφζνλ δελ είλαη δπλα-
ηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ απφ ππαιιήινπο αλψηεξεο θαηεγνξίαο (Οξάηε Πξαθηηθφ 
Δπεμεξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε αξηζκ. 235/2005). 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε βάζε ηα φζα αλαθέξεη ε εγθχθιηνο, νη πξνηεηλφκελεο ζην 
εμήο ξπζκίζεηο ζηνπο Οξγαληζκνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ζρεηηθά κε ηνπο πξντ-
ζηακέλνπο πρέπει να προβλέποσν δσναηόηηηα επιλογής φς προχζηαμένφν σπαλλήλφν 
καηά ζειρά προηεραιόηηηας καηηγορίας ΠΕ, εθόζον θσζικά κρίνεηαι όηι οι λειηοσργίες 
ηης ζσγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιηούν γνφζηική σποδομή πανεπιζηημιακού 
επιπέδοσ και αν δεν σπάρτοσν ή δεν επαρκούν, ακολοσθούν οι σπάλληλοι καηηγορίας 
ΤΕ και αν δεν σπάρτοσν ή δεν επαρκούν, ακολοσθούν οι σπάλληλοι καηηγορίας ΔΕ. 

Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε γλσζηηθή ππνδνκή ππαιιήισλ 
θαηεγνξίαο ΠΔ ζεσξείηαη ππεξβνιηθή γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηα-
θψλ κνλάδσλ ηεξαξρηθά θαηψηεξνπ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο (φπσο π.ρ. Σκήκαηνο ή  Γξαθείνπ 
Πξσηνθφιινπ, Αξρείνπ, Απνζήθεο θ.ιπ), ζα κπνξνχζε λα πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο νξγα-
ληθέο δηαηάμεηο φηη νη πξντζηάκελνη απηψλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζα πξνέξρνληαη απνθιεη-
ζηηθά απφ θαηψηεξε ηεο ΠΔ θαηεγνξίαο…». 

 
ηελ ίδηα θαηεύζπλζε εθδόζεθε θαη ε Εγθύθιηνο κε αξηζκ.: 36 /α.π.: νηθ. 48255/ 29 

Ινπιίνπ 2008 ηεο Δ/λζεο Οξγ. & Λεηη. ΟΣΑ ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Σνπηθήο Απη/ζεο ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Εζσηεξηθώλ πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο κε ζέκα «Τπεξεζηαθά πκβνύιηα - ύ-
ζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΚΔΚΤ (λ. 
3584/2007) όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαγξάθεηαη: «Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη επηηξεπηφ λα ζπ-
ληξέρνπλ γηα ηελ ίδηα ζέζε πξντζηακέλνπ ππάιιεινη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ επί ίζνηο φξνηο. 
Όπσο έρεη γλσκνδνηήζεη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο νηθείνπο 
νξγαληζκνχο ε πιήξσζε ζέζεο πξντζηακέλνπ απφ ππαιιήινπο πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ, 
πξνεγνχληαη νη ππάιιεινη ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο θαη αθνινπζνχλ νη ησλ άιισλ θαηεγν-
ξηψλ. πλεπψο είλαη επηηξεπηή ε πιήξσζε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απφ 
ππαιιήινπο θαηψηεξεο, θαηά ηε δηαβάζκηζε πνπ εηζάγεηαη ζηνλ ΚΚΓΚΤ, θαηεγνξίαο, κφλν 
εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ απφ ππαιιήινπο αλψηεξεο θαηεγν-
ξίαο1. Βεβαίσο, φπνπ απφ ηνλ ΟΔΤ πξνβιέπεηαη ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππαιιήινπο 

κφλν θιάδνπ ΣΔ ή κφλν θιάδνπ ΓΔ απηφ ηζρχεη.» 
αο ελεκεξώλνπκε επίζεο γηα ηελ ύπαξμε ηνπ ππ’ αξηζκ. 34/4-11-2008 Πξαθηηθνύ 

ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006, ζηελ νπνία πξνζθύγακε 
ηόζν εκείο ωο Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αλαηνιηθήο Κξήηεο όζν θαη ηα Επηκειεηήξηα ηνπ Ννκνύ 
Ηξαθιείνπ (Τερληθό, Οηθνλνκηθό θαη Γεωηερληθό) κε ην νπνίν έγηλε δεθηή ε από 8-10-
2008 πξνζθπγή καο θαηά ηεο κε αξ. 20639/12.9.2008 Απόθαζεο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα 
ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε ηελ νπνία είρε πξνεγνπκέλσο απνξξηθζεί ε από 12-8-2008 
πξνζθπγή καο ελώπηνλ ηνπ Γ.Γ. γηα ηελ αθύξσζε ηεο ππ’άξηζκ. 603/28-7-2008 απόθαζεο 
ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ (πνπ αθνξνύζε ηξνπνπνίεζε ηνπ εζσηεξη-
θνύ Οξγαληζκνύ θαη ζηε κε αλαγλώξηζε πξνβαδίζκαηνο ζηνπο ππαιιήινπο ΠΕ έλαληη απηώλ 
ηεο θαηεγνξίαο ΣΕ). 

Παξαζέηνπκε απόζπαζκα ηνπ ππ’ αξηζκ. 34/4-11-2008 Πξαθηηθνύ ηεο Εηδηθήο 
Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006: 

«Πεξαηηέξσ, απφ ην  άξζξν 99 πεξίπη. δ΄ ηνπ λ. 3584 / 2007 (πνπ νξίδεη φηη φπνπ 
απφ ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξντζηακέλνπ θαηεγνξίαο πνπ 
έπεηαη θαηά ην πξνβάδηζκα, δελ ηζρχεη ην πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηψλ) δελ κπνξεί λα 
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  Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005, η 
με Α.Π.: ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-6-2007 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το με Α.Π.: 3378/7-3-2008 

έγγραφο της υπηρεσίας μας.    



ζπλαρζεί επηρείξεκα ππέξ ηεο ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλσλ αδηαθξίησο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ 
νπνία αλήθνπλ, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Γήκνο Ηξαθιείνπ ζηελ απφ 3-11-2008 έθζεζε απφςεψλ 
ηνπ ζηελ παξνχζα Δπηηξνπή. Καη ηνχην, δηφηη ηέηνηα εξκελεία ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ζα 
κεηαρεηξηδφηαλ κε φκνην ηξφπν αλφκνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζα παξαβίαδε ηηο ζπληαγκαηηθέο 
αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε,  νη νπνίεο εηδηθφηεξα πεγάδνπλ 
απφ ηα άξζξα 4 (παξ.1) θαη 5 (παξ.1) ηνπ πληάγκαηνο. Η παξαπάλσ δηάηαμε πξέπεη ινηπφλ 
λα εξκελεπηεί  ππφ ην θψο ησλ παξαπάλσ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 
αμηνθξαηίαο θαη αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πιεξψλεηαη ζέζε πξντζηακέλνπ κε 
ππάιιειν Α΄ Βαζκνχ ηεο θαηεγνξίαο Σ.Δ. ή Γ.Δ. , φηαλ ην πξνβιέπνπλ νη νηθείεο νξγαληθέο 
δηαηάμεηο, δηφηη ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή επηινγήο πξντζηακέλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
νξγαληθή κνλάδα (δειαδή: Γηεχζπλζε, Σκήκα ή απηνηειέο γξαθείν) : 

Α) ΔΙΣΔ δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ.  
Β) ΔΙΣΔ ππάξρνπλ κελ ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ., θαλείο φκσο απφ απηνχο δελ 

έρεη ηνλ Α΄ βαζκφ (ιφγσ ιηγφηεξσλ εηψλ ππεξεζίαο απφ ηα εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελα γηα 
απνλνκή ηνπ Α΄ Βαζκνχ, ηνλ νπνίν έρνπλ ζπλάδειθνί ηνπο ησλ θαηεγνξηψλ Σ.Δ. ή Γ.Δ. κε 
πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο)  

Γ) ΔΙΣΔ  ππάξρνπλ κελ ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ. θαη κε βαζκφ Α΄,  έρνπλ φκσο 
φινη δειψζεη εγγξάθσο θαηά ην άξζξν 89 ηνπ λ. 3584 / 2007 φηη δελ επηζπκνχλ λα θξηζνχλ 
σο πξντζηάκελνη θαη νη δειψζεηο ηνπο έγηλαλ δεθηέο απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

Απηέο ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ζέιεζε λα θαιχςεη ε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ 
άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3584 / 2007 πεξί  ηεο θαη’ εμαίξεζε κε ηζρχνο ηνπ πξνβαδίζκαηνο ησλ 
θαηεγνξηψλ, δηφηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο (θαη κφλνλ ζε απηέο) ζα επηιεγεί Πξντζηάκελνο ησλ 
θαηεγνξηψλ Σ.Δ. ή Γ.Δ., κνινλφηη ππεξεηνχλ (ή εθ ησλ πζηέξσλ ελδερνκέλσο λα 
ηνπνζεηεζνχλ) ζηελ ίδηα νξγαληθή κνλάδα θαη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ. 

Πεξαηηέξσ, αλ πξνο ζηηγκήλ δερζνχκε φηη ζηελ ίδηα επηινγή Πξντζηακέλνπ 
Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο ή απηνηεινχο γξαθείνπ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα ππνςήθηνη 
ππάιιεινη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (Π.Δ., Σ.Δ. θαη Γ.Δ. αδηαθξίησο), ζα αρζνχκε ζην 
απνηέιεζκα, κε βάζε ηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ην άξζξν 88 ηνπ λ. 3584 / 2007, 
λα έρεη ηελ ίδηα κνξηνδφηεζε έλα παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν κε έλα πηπρίν Σ.Δ.Ι. θαη έλα 
απνιπηήξην ιπθείνπ (ήηνη 300 κφξηα ην άξηζηα, 250 κφξηα ην ιίαλ θαιψο θαη 200 κφξηα ην 
θαιψο), δηφηη θαη ηα ηξία απνηεινχλ ηνπο “βαζηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ” γηα ηνπο ππνςεθίνπο 
θάζε παξαπάλσ θαηεγνξίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ φκσο ζα ήηαλ αληίζεην φρη κφλνλ ζηηο 
ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο αιιά θαη αληίζεην ζηελ (θαηά ηε 
κεζνδνινγία ηνπ δηθαίνπ) αξρή ηνπ έιινγνπ λνκνζέηε. Αλ, δειαδή, ν λνκνζέηεο ήζειε 
πξάγκαηη ηελ ηαπηφρξνλε ππνςεθηφηεηα ππαιιήισλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο (Π.Δ., Σ.Δ. θαη 
Γ.Δ.) γηα επηινγή ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο, ζα έδηλε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 
κνξίσλ ζην παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν σο “βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ” απφ φ,ηη ζην πηπρίν Σ.Δ.Ι. θαη, 
πεξαηηέξσ, δηαθνξεηηθφ αξηζκφ κνξίσλ ζην πηπρίν Σ.Δ.Ι. απφ φ,ηη ζην απνιπηήξην ιπθείνπ σο 
“βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ”, ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ». 

 
             Εθηόο από ην 34/4-11-2008 Πξαθηηθό ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη: 
 
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε ηελ κε αξ. πξση. 9974/08-05-2009 απόθαζή 
ηνπ έθαλε δεθηή ηελ από 08-05-2009 πξνζθπγή ηεο Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. Αλαηνιηθήο Κξήηεο θαη 
αθύξσζε ηελ κε αξ. 98/04-03-09 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ν. Αιηθαξ-
λαζζνύ, πνπ ηξνπνπνηνύζε ηνλ νξγαληζκό εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ ρσξίο λα δίλεη 
πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ. 
 
ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηγαίνπ,  ε Εηδηθή Επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 
3463/2006 Ννκνύ Δσδεθαλήζνπ κε ηελ ππ’αξηζ. 36/2011 απόθαζε ηεο ,έθαλε δεθηή ηελ 45/ 
8-11-2011 πξνζθπγή ηεο Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. Δσδεθαλήζνπ θαη αθύξωζε ηελ ππ’αξηζκ. 
10130/3-10-2011 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηγαίνπ, πνπ αξρηθά απέξ-
ξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. Δσδεθαλήζνπ ζρεηηθά κε ηε κε αξ. 386/2011 από-
θαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ γηα ηε ζύζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ εζσηεξη-

θήο ιεηηνπξγίαο ρωξίο λα δίλεη πξνβάδηζκα ηωλ θαηεγνξηώλ ζηελ επηινγή πξνϊζηακέλωλ. 

 
Υινπνηώληαο ην Ν. 4275/2014 γηα ηελ επηινγή πξνϊζηακέλωλ ν ηόηε Υπνπξγόο Δηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, εμέδωζε ηελ κε 
αξ. πξωη. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/ΟΙΚ.23441/25-09-2014 Απόθαζε κε ηελ νπνία θαζνξίδεη α-

πνδέθηεο βαζηθώλ πηπρίωλ ή δηπιωκάηωλ θαη πξόζζεηωλ πξνζόληωλ γηα ηελ πιήξωζε ηωλ 

νξηδόληηωλ ζέζεωλ επζύλεο επηπέδνπ Γεληθήο Δηεύζπλζεο , θαη θαζνξίδεη μόνο απόφοιτοσς 
ΑΕΙ  (ΑΔΑ: 7Ψ33Χ-ΡΚΥ). 

 



Με ην Π.Δ. 100/2014 ζπζηάζεθε ν Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο όπνπ: ζην άξζξν 60 νξίδνληαη ωο πξνϊζηάκελνη όιωλ ηωλ Γεληθώλ Δηεπ-
ζύλζεωλ ππάιιεινη κατηγορίας μόνο Π.Ε., ζην άξζξν 61 νξίδνληαη ωο πξνϊζηάκελνη όιωλ 

ηωλ  Δηεπζύλζεωλ ππάιιεινη κατηγορίας μόνο Π.Ε. θαη ζην άξζξν 62 ωο πξνϊζηάκελνη 

ηκεκάηωλ ζε όια ηα ηερληθά ηκήκαηα πξνΐζηαληαη ππάιιεινη μόνο τοσ κλάδοσ Π.Ε. 
 

Με ην Π.Δ. 109/2014 ζπζηάζεθε ν Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη 
Δηθηύωλ όπνπ ζην άξζξν 64 νξίδνληαη ωο πξνϊζηάκελνη όιωλ ηωλ νξγαληθώλ κνλάδωλ μόνο 

από την κατηγορία Π.Ε.  

 
Επηπιένλ ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε όηη, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη πξηκνδό-

ηεζε ζην βαζκό πηπρίνπ θαη νη Δηπισκαηνύρνη ζην Δεκόζην πξνζιήθζεθαλ ηα ηειεπηαία 
ρξόληα,  ε έιιεηςε πξνβαδίζκαηνο ζα επηθέξεη απνπζία ζηειερώλ Π.Ε. ζηηο ζέζεηο πςειήο 
επζύλεο. 
Σέινο ζαο επηζεκαίλνπκε όηη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ: 

 
1.Η πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε (άξζξν 4 παξ.1 πληάγκαηνο) αξρή ηεο ηζόηεηαο, 
2.νη κε αξηζκ. 235/2005 θαη  678/05 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, 
3.ε κε αξ. 34/4-11-2008 Απόθαζε  ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 
ζηελ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, 
4.ε κε αξ. 36/2011 Απόθαζε ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 
Ννκνύ Δσδεθαλήζνπ, 
5.ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 3528/2007 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΔΔ, 
6.ην άξζξν 99 ηνπ Ν. 3584/2007 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 
Τπαιιήισλ,   
 

αιιά θαη κηα Υξεζηή Δηνίθεζε πςειώλ πξνζόλησλ όπσο είκαζηε ζίγνπξνη όηη επηζπκείηε,  
παξαθαινύκε λα δηακνξθώζεηε ηνπο νξγαληζκνύο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο κε ην ''ειιείςεη'' 
έηζη ώζηε λα πινπνηείηαη ην πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ζηηο 
νξγαληθέο ζαο κνλάδεο. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  

Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΘΔΔΩΝ 

 
Ταρ. Γ/λζε: Βαο. Σνθίαο 15 
103 74 Αζήλα 
Πιεξνθνξίεο: Γξαηζία Avηηγόλε 
Τειέθσλν: 213-1313.129 
Fax:213-1313.117 
E-mail: a.gratsia@ydmed.gov.gr 

Αθήνα, 13 επηεμβρίοσ 2013 

Αριθ. Πρφη.: ΓΟΑ/Φ.13/620/21689  
τεη: 21262  

ΘΔΜΑ: Προβάδιζμα καηηγοριών για ηην καηάληυη θέζεφν Προχζηαμένφν  
Σρεη: ε αξηζ. 43/2-8-2013 επηζηνιή ζαο 

Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο θαη 

εηδηθόηεξα αλ νη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθώλ πξνεγνύληαη έλαληη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ ΤΔ Μεραληθώλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ 

ζηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, ζαο πιεξνθνξνύκε, ζην πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

καο, ηα αθόινπζα: 

Τν ζύζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 

84,85 θαη 86 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (Ν. 3528/2007, ΦΔΚ 26Α’), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 3839/2010 (ΦΔΚ 51 

Α'). 

Δηδηθόηεξα, ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 84 «Πξντζηάκελνη νξγαληθώλ κνλάδσλ» ηνπ 

Υ.Κ., όπσο ηζρύεη, πξνβιέπεηαη όηη κε ηνπο νξγαληζκνύο ησλ νηθείσλ ππεξεζηώλ 

θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΤΔ θαη ΓΔ ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθώλ κνλάδσλ, 

αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νξγαληθώλ κνλάδσλ. 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ α) ηνπ άξζξνπ 97 «Πξνβάδηζκα» ηνπ Υ.Κ., κεηαμύ 

ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξνεγνύληαη νη ππάιιεινη 

ηεο θαηεγνξίαο ΔΘ θαη αθνινπζνύλ, θαηά ζεηξά, νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ, 

ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ, ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ θαη ηέινο νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΥΔ. 

Μόλε πεξίπησζε όπνπ δελ ηζρύεη ην πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ είλαη, ζύκθσλα 

ηελ πεξ. δ) ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λόκνπ όηαλ από ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξντζηακέλνπ θαηεγνξίαο πνπ έπεηαη θαηά ην 

πξνβάδηζκα. 

Σρεηηθά κε ην ζέκα απηό θαη κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππεξεζηώλ κε ηελ 

παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ νκνηόκνξθε εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ ηνπ Υ.Κ., ε ππεξεζία καο έρεη εθδώζεη ηηο αξηζ.: 

Α) ΓΟΑ/Φ.13/180/νηθ. 5725/18-6-2007 εγθύθιην κε ζέκα «Πξνβάδηζκα ησλ 

θαηεγνξηώλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

ζηηο πξνηεηλόκελεο εθεμήο ξπζκίζεηο ζηνπο Οξγαληζκνύο ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ 

Ν.Π,Γ.Γ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη (Δθόζνλ  θξίλεηαη όηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθήο κνλάδαο απαηηνύλ γλσζηηθή ππνδνκή παλεπηζηεκηαθνύ 

επηπέδνπ) ε δπλαηόηεηα επηινγήο πξντζηακέλσλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 

θαηεγνξίαο ΠΔ θαη 

β) ΓΙΓΑΓ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο κε ζέκα «Σύζηεκα 

επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ......», ζύκθσλα κε ηελ νπνία όηαλ νη 

νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαδεπθηηθά ηε δπλαηόηεηα επηινγήο 

πξντζηακέλσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ, ηόηε δελ ηζρύεη ην 

πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ. Όηαλ όκσο από ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο 
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πξνβιέπεηαη, «ελ ειιείςεη» ππαιιήισλ πξνβαδίδνπζαο θαηεγνξίαο, ε δπλαηόηεηα 

επηινγήο πξντζηακέλσλ θαηεγνξίαο πνπ έπεηαη ζην πξνβάδηζκα, ηόηε ηζρύεη ην 

πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ. 

Τέινο, όπσο έρεη γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά θαη ην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο 

(Γλσκνδόηεζε αξηζ. 235/2005), ζύκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο 

ηζόηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, είλαη κελ, θαηαξρήλ, 

επηηξεπηή ε πιήξσζε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ από ππαιιήινπο 

θαηώηεξεο, θαηά ηε δηαβάζκηζε πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ Υπαιιειηθό Κώδηθα 

θαηεγνξίαο, κόλνλ, όκσο εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηώλ 

από ππαιιήινπο αλώηεξεο θαηεγνξίαο».  

Από ηα αλσηέξσ, ζπλάγεηαη όηη ελαπόθεηηαη ζηνπο Ο.Τ.Α. α' θαη β’ βαζκνύ θαη ζην 

επνπηεύνλ απηνύο Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ λα θαζνξίζνπλ, ζηνπο Ο.Δ.Υ. απηώλ, 

ηνλ ηξόπν επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ σο ΠΔ, ΤΔ, ΓΔ θαη ΥΔ, ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαη 
αληίζηνηρν πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηώλ. 

Ο Προχζηάμενος ηης Γενικής Γιεύθσνζης 
Νίκος Μιταλόποσλος 

 
 

 

 


