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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μυτιλήνη     09 - 06 - 2022 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  Αριθμ. πρωτ.: 26846 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             ΑΔΑ:  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ    
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ   
    
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 77                                ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Τ .Κ.         : 81131 Μυτιλήνη                                              Περιφερειακό  Συμβούλιο 
Πληροφορίες : Β. Σαραντάκου                                           Κουντουριώτη 1 
Τηλ.          : 22513 – 50820                                                 Μυτιλήνη - Τ.Κ. 811 31    
email: vasiliki.sarantakou@apdaigaiou.gov.gr      
   

   
          

ΘΕΜΑ: «Μη έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Βορείου Αιγαίου περί επανυποβολής του σχεδίου Οργανισμού της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’)  «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει, 

 των άρθρων 6, 174 παρ.ζ, 241 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύουν, 

 των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», 

 του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και 

 του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 
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2. Την αρίθμ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού 
 Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
 Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα 
 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
3. Την αρίθμ. πρωτ. ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ. 21795/18-6-2018 (ΑΔΑ : 
 ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα 
 «Προβάδισμα κατηγοριών – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων». 
4. Το αρίθμ.πρωτ.40645/03-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις 
ευθύνης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού». 
5. Την αριθμ. πρωτ. 20526/09-05-2022 απόφασή μας με την οποία δεν εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 
18/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί τροποποίησης του 
Οργανισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  
6. Την αριθμ. 35/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα: 

«Επανυποβολή του σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου», η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 27-05-2022 με το αριθμ. πρωτ. 
33325/536/27-05-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 
   Επειδή κατά την επανυποβολή του σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σας 

με την αριθμ. 35/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, 
τροποποιείται μόνο το άρθρο 49 «Προβάδισμα» του σχεδίου του Οργανισμού, όπου 
αναφέρεται το εξής: 

  «Κατά την επιλογή των προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των άρθρων 46-48, όπως 
παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007, όπως 
ισχύει». 

Επειδή στη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007, προβλέπεται ότι:  
«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. 

β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι 

ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80. 

γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. 
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δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου 

κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών». 

Επειδή στην υπό έγκριση αριθμ. 35/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Βορείου Αιγαίου, με την οποία επανυποβάλεται το σχέδιο του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου διατηρείται η επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) 
ως προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος, 
καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 
προβάδισμα των κατηγοριών.  

Επειδή στο διαμορφωμένο άρθρο 49 για το προβάδισμα των κατηγοριών αναφέρεται  
ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007. 

Ωστόσο, στα επίμαχα άρθρα 46-48 για την επιλογή των προϊσταμένων σε θέσεις 
ευθύνης εξακολουθεί να ισχύει η επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας 
(ΠΕ ή ΤΕ) και επομένως,  δεν εφαρμόζεται το προβλεπόμενο στην παρ. δ του άρθρου 97 του 
Ν. 3528/2007 προβάδισμα των κατηγοριών. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Δεν εγκρίνουμε την αριθμ. 35/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου 
Αιγαίου αναφορικά με την επανυποβολή του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

 

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 
 
 

Πολύκαρπος Πολυχρονάκης 
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