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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε 

θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

Με  πρόσφατες  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  (ενδεικτικά  2816/2017, 

2817/2017)  ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που 

προέβλεπαν  την  επιλογή  διαζευκτικώς  υπαλλήλων  διαφορετικής  κατηγορίας  (ΠΕ  ή  ΤΕ)  ως 

προϊσταμένων στις  οικείες  οργανικές  μονάδες,  καταργώντας  αδιακρίτως  το  προβάδισμα των 

κατηγοριών.

  Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 παρ. 1 και 4 του 

ν. 3852/2010, στον Οργανισμό των περιφερειών καθορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι του 

προσωπικού,  των  οποίων  οι  υπάλληλοι  κρίνονται  για  την  κατάληψη  θέσεων  προϊσταμένων, 

ανάλογα  με  την  ειδικότητα  του  κλάδου  και  το  αντικείμενο  των  συγκεκριμένων  οργανικών 

μονάδων, χωρίς να προβλέπεται ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από 

όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  97  του  Υ.Κ.  «1.  Το  προβάδισμα  μεταξύ  των 

υπαλλήλων  καθορίζεται  ως  εξής  :  α)  Μεταξύ  υπαλλήλων  που  ανήκουν  σε  διαφορετικές 

κατηγορίες,  προηγούνται  οι  υπάλληλοι  της  κατηγορίας  ΕΘ  και  ακολουθούν  κατά  σειρά  οι 

υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της 

κατηγορίας  ΥΕ…..δ)  Όπου  από  τις  οικείες  οργανικές  διατάξεις  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση 

προϊσταμένου  κατηγορίας  που  έπεται  κατά  το  προβάδισμα,  δεν  ισχύει  το  προβάδισμα  των 

κατηγοριών.».

Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων, κατά την έννοια των συνταγματικών 

αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος 

αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της δημόσιας διοίκησης καθώς και των προαναφερθεισών 
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διατάξεων  και  ιδίως  του  άρθρου  97  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  και  της  προαναφεθείσας 

νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών 

των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις 

βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου 

των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου 

που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.

Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι εκδόθηκε η αριθμ. 2814/2017 απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας επί αιτήσεως ακύρωσης απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

με την οποία εγκρίθηκε απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την τροποποίηση ΟΕΥ δήμου. Στην 

περίπτωση αυτή κρίθηκαν νόμιμες οι διατάξεις του ΟΕΥ δήμου που προβλέπουν ότι υπάλληλοι 

κατηγορίας ΤΕ των οριζομένων ειδικοτήτων καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων εν ελλείψει 

υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με το προβάδισμα των κατηγοριών. 

Είναι δεδομένο ότι οι εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να 

λαμβάνονται  υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση και  τροποποίηση των οργανισμών 

εσωτερικής  υπηρεσίας  αλλά  και  κατά  τη  διαδικασία  της  έγκρισης  αυτών,  προκειμένου  να 

υπάρχει εναρμόνιση των οικείων οργανικών διατάξεων των ΟΤΑ με τα κριθέντα από το ΣτΕ.

Συνεπώς, ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες 

προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους,  σύμφωνα με τα κριθέντα στις  ανωτέρω 

δικαστικές αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και τα νπδδ αυτών, για ενημέρωση.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

www.ypes.gr  στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Παναγώτης Σκουρλέτης

http://www.ypes.gr/
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
3. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
4. ΠΟΕ – ΟΤΑ 
5. ΠΟΠ – ΟΤΑ
6. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
      (Επί του αριθμ. 111/22-2-2018 σχετικού)
7. Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.

Αχαρνών 2, 10176, ΑΘΗΝΑ
(Επί του αριθμ. 1204/2-3-2018 σχετικού)

8. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
e-mail : info  @  pomitedy  .  gr  
(Επί του αριθμ.2625/1-3-2018 σχετικού)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης
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