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Θέμα : Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού με τις 

αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 

Κύριε Δήμαρχε 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτε εί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνο ο των 

Διπ ωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημ σια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, 

ΟΤΑ Α’ και  ’  αθμού). Απευθυν μαστε σε εσάς σε σχέση με τον Οργανισμ  του Δήμου 

Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Όπως μας ενημέρωσαν συνάδε φοι μας στο υπ  κατάρτιση 

σχέδιο τροποποίησης του οργανογράμματος του Δήμου, διατηρείται σε   ες τις θέσεις 

ευθύνης οργανικών μονάδων (Διευθύνσεις, Τμήματα) Τεχνικού Χαρακτήρα που μας 

αφορούν, η διαζευκτική επι ογή υπα  ή ων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). Επίσης 

υπάρχουν περιπτώσεις επι ογής συγκεκριμένων ειδικοτήτων μηχανικών ενώ θα μπορούσαν 

αυτές να είναι γενικ τερες (πχ Διεύθυνση Πο ιτικής Προστασίας). 

Με αφορμή αυτό, σας ενημερώνουμε ότι στις 16/1/2018, καθαρογράφτηκαν 

και εκδόθηκαν έξι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το 

θεσπιζ μενο απ  το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημ σιων πο ιτικών διοικητικών 

υπα  ή ων και υπά  η ων ΝΠΔΔ προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή 
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προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες ακυρώνουν ΠΔ Οργανισμών μεταξύ αυτών 

149/ 010 (Α’  4 / 7-12- 010) «Οργανισμ ς της Περιφέρειας Κρήτης» και το 135/ 010 

(«Οργανισμ ς της ΑΠΔ Αττικής») κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον 

ορισμ  προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται  τι επι έγονται διαζευκτικά 

υπά  η οι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται  τι η κατηγορία ΠΕ έχει 

προ άδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Το σκεπτικ  έχει ως εξής: 

«………, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς 

υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες 

οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο 

προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών 

υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….»  

Η ε εύθερη επι ογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφί ο α παράνομη 

και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμε ιώδεις αρχές της Ισ τητας και του Κράτους 

Δικαίου, α  ά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 

(ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). 

Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως ά  ο, δεν 

αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την α ηθινή  ού ηση του νομοθέτη, η οποία 

δεν είναι ά  η απ  την πρ θεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους 

υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά 

τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. 

Όσον αφορά ειδικ τερα τους Διπ ωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι 

δεδομένο το ευρύτατο τεχνικ  γνωστικ  τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα 

Προγράμματα Σπουδών   ων των Πο υτεχνικών Σχο ών της χώρας, διδάσκεται κατά την 

πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τε ικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο 

επαγγε ματικών δικαιωμάτων με  άση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις 

του τεχνικού συμ ού ου του Κράτους που είναι το Τεχνικ  Επιμε ητήριο Ε  άδος και 

επικυρώνεται με το πρόσφατο ΠΔ99/2018 σχετικά με τη ρύθμιση του 

επαγγέλματος του Μηχανικού. Ειδικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες με πλήθος 

αρμοδιοτήτων υπάρχει και ζήτημα επαγγελματικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη 

και τον έλεγχο Μελετών καθώς και την επίβλεψη σχετικών έργων. 

Τέ ος σύμφωνα με το απ  18-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρ τησης που αφορά την επι ογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης αναφέρεται το 

προ άδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ και όχι η αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς 

υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). Ειδικ τερα, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 97 του Ν. 35 8/ 007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/ 007: «Το προβάδισμα 

μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε 



διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν 

κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της 

κατηγορίας ΥΕ». 

Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη, το δίχως ά  ο δεν 

αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την α ηθινή  ού ηση του νομοθέτη, η οποία 

δεν είναι ά  η απ  την πρ θεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους 

υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά 

τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. 

Η αξιοποίηση της διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ του Υ.Κ. και του άρθρου 99 του 

Ν.3854/07 (Κ.Δ.Κ.Υ.), δύναται να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν 

τεκμηρίωσης, η αναγκαι τητα της οποίας πρέπει να προκύπτει απ  το σώμα της πράξης ή 

τα στοιχεία του φακέ ου.    

Κατ πιν των ανωτέρω και στα π αίσια της χρηστής Διοίκησης που   οι επιθυμούμε 

παρακα ούμε  πως  ά ετε υπ ψη τα ανωτέρω και να προχωρήσετε σε διόρθωση του υπό 

σύνταξη νέου Οργανισμού του Δήμου όπου να αντικατασταθεί η αδιάκριτη επιλογή 

διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) από την «εν 

ελλείψει» επιλογή σύμφωνα με το προβάδισμα κατηγοριών. Στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
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προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται 

ως εξαιρετικά επείγον. pdf 
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έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών - 

προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf 

9. ΦΕΚ : Π.Δ. υπ' αριθμ. 99 ''Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα''. .pdf 
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