
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ (Κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010) 

 

1. Του σωματείου με την επωνυμία «Πανελληνία Ομοσπονδία 

Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων 

Σχολών», με ΑΦΜ 099524240 και email: emdydas@tee.gr που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Μαυροματαίων, αριθμός 17, νομίμως εκπροσωπουμένου. 

ΚΑΤΑ 

Της υπ’ αριθ. 204/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, (πρακτικό 15ο/2022 Μεικτής Τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά), με την οποία 

ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου 

Μελά. 

Θεσσαλονίκη 13.9.2022 

------------------------------- 

 

Ι. Ιστορικό – Έννομο συμφέρον. 
Κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών 

οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, 

καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη 

Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της 

απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 

αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. ………... Δικαίωμα έχουν ομοίως οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το 
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καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει 
κοινωνικούς σκοπούς. 5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της 

προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 

της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται 

ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 6. Η άσκηση της ειδικής 

διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων 

βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.». 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 4 του Ν. 1264/1982, ο οποίος 

ρυθμίζει τα ζητήματα των επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των 

εργαζομένων όλης της χώρας, ορίζεται ότι : «1. Οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, 

οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων 

των εργαζομένων… 3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται μεταξύ 
άλλων : α) να αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε 
ζήτημα που αφορά τους σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και 
γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους, 

β) να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις 

παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή 

οργανισμών που αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους». 

Το προσφεύγον Σωματείο αποτελώ δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 

οργάνωση, κατά τους όρους του ν. 1264/1982, των μηχανικών δημοσίων 

υπαλλήλων διπλωματούχων ανωτάτων σχολών που υπηρετούν στο Δημόσιο, 

τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ και μέλη μου αποτελούν οι πρωτοβάθμιες ενώσεις 

μηχανικών που καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. 

Πρωταρχικός σκοπός της δράσης και της λειτουργίας μου αποτελεί, σύμφωνα 

με το καταστατικό μου (οι διατάξεις του οποίου και εν γένει η ίδρυσή μου 

εγκρίθηκαν με την με αριθμό 2338/1997 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με την με αριθμό 4227/2012 

απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου και ενεγράφη στο βιβλίο σωματείων που 

τηρείται στην έδρα του Δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 599): « 2. … η 

προώθηση, η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών 

συμφερόντων των μελών και η βελτίωση των όρων εργασίας τους και των 
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συνθηκών ζωής τους. …. η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των 

Τεχνικών αλλά και γενικότερα όλων των Υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α ……….». 

Έτι περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα κατάστασης 

δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 

ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ορίζονται τα εξής: «1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές 

Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, 

οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού 

[όπως οι λέξεις «Αυτοτελή Τμήματα» προστέθηκαν με το άρθρο 38 

παράγραφος 1 του ν. 3801/2009, Α΄ 163]. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, 
ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων 
προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με 
την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων 
οργανικών μονάδων. 2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή 

Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και 

Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. … 5. 

Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με 

την ανωτέρω διαδικασία. … 6. … ». 

Περαιτέρω, ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ορίζει στο άρθρο 152 ότι: «1. Στην 

έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχιστον μία (1) τριμελής Ειδική 

Επιτροπή που αποτελείται από … . 2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο 

νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. … 3. … ». Επίσης ο ως 

άνω Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ορίζει στο άρθρο 225 ότι: «1. Οι αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται 

υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
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Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) … . 2. Η 

απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο 

του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι 

αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες 

και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε 

επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 

Ο.Τ.Α.», στο άρθρο 226 ότι: «1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί 

αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή 

μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των 

ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των 

συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών 

αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί. 2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και 

οι σύνδεσμοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την 

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου 

νομιμότητας», στο άρθρο 227, ως και ανωτέρω επισημάναμε, ότι: «1. α. 

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των 

συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους 

νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 

της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 

αφότου έλαβε γνώση αυτής. β. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης 

οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου 

… . 2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 

ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή 

έχει σιωπηρώς απορριφθεί. … », στο άρθρο 238 ότι: «1. Μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος 

νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος 

ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
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τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις 

έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του 

Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην 

έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. … Τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή 

Νομιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 233, 234, 236 και 237 του 

παρόντος ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

… ». 

Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Παύλου Μελά Θεσσαλονίκη ψήφισε το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Παύλου Μελά.  

Εν προκειμένω, με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Παύλου Μελά προωθούνται αλλαγές και θεσμοθετούνται διατάξεις που 

αντίκεινται στο νόμο, γεγονός που θεωρούμε ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε 

άρνηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης να εγκρίνει τον ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και να προχωρήσει στην 

ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης Απόφασης. Μια σειρά προβλέψεων 

του νέου Ο.Ε.Υ. προσκρούουν σε διατάξεις Νόμων, παραβιάζουν τα άκρα 

όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης και έρχονται σε πλήρη αντίθεση 

με κρίσιμες διατάξεις του Συντάγματος, με τις οποίες καθιερώνονται η αρχή 

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

Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και 

ως εκ τούτου καθίστανται παράνομες και ακυρωτέες. 

Ειδικότερα, με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Παύλου Μελά και συγκεκριμένα στο 5ο Μέρος αυτού το οποίο τιτλοφορείται 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, όλως παρανόμως προβλέπεται ότι επιλέγονται 
αδιακρίτως υπάλληλοι του Δήμου των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ χωρίς να 
προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ έχουν προβάδισμα 
έναντι των υπαλλήλων των άλλων κατηγοριών, πρόβλεψη που 
αντίκεται στις ως άνω συνταγματικές αρχές και ιδιαιτέρως στην 

κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής 
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οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην ειδικότερη διάταξη 
του άρθρου 99 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007). 

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, με το ως άνω περιεχόμενο, αντίκειται 

στο νόμο και παραβιάζει τα εργασιακά συμφέροντα των μελών του κλάδου 

μας, καθίσταται προφανές και εύλογο το έννομο συμφέρον μας προς 
άσκηση της παρούσας προσφυγής, η οποία ασκήθηκε νόμιμα και 

εμπρόθεσμα, το οποίο προκύπτει άλλωστε και από τις ανωτέρω 

αναφερόμενες σχετικές διατάξεις. 

 

ΙΙ. Οι επίδικες παράνομες διατάξεις. 
Ειδικότερα στο ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του νέου 

Ο.Ε.Υ. προβλέπονται επί λέξει τα ακόλουθα: 

(Διατηρούμε την αρίθμηση και την κατάταξη της προσβαλλόμενης 

Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να γίνουν ευκολότερα 

κατανοητά τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν κατωτέρω) 

«Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Τμημάτων 

της οργανωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΑΡΧΟ 

1 Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. ΠΕ/ΤΕ Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

Αυτοτελές τμήμα Νομικής Υπηρεσίας. Η ιεραρχία ορίζεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

2 Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας. ΠΕ/ΤΕ μηχανικών όλων των 

ειδικοτήτων, ΠΕ/ΤΕ διοικητικού, διοικητικού-οικονομικού, Γεωπόνων, Χημικών, 

ΠΕ καθηγητών, ΠΕ καθηγητών φυσικής αγωγής, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ 

κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ΠΕ Ειδικών παιδαγωγών. 

3 Αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. ΠΕ Διοικητικού, Διοικητικού-

Οικονομικού, οικονομικού, οικονομικού-λογιστικού, εν ελλείψει ΤΕ των 



7 
 

παραπάνω ειδικοτήτων τηρουμένου του προβαδίσματος υπαλλήλων 

κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 99 Ν. 3584/2007). 

4 Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Ποιότητας. ΠΕ 

μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, ΠΕ χημικών, ΠΕ διοικητικού, διοικητικού-

οικονομικού, οικονομικού, ΠΕ καθηγητών, ΠΕ καθηγητών φυσικής αγωγής, 

ΠΕ παιδαγωγών, ΠΕ ειδικών παιδαγωγών, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ 

κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ΠΕ ψυχολόγων εν ελλείψει ΤΕ των 

παραπάνω ειδικοτήτων τηρουμένου του προβαδίσματος υπαλλήλων 

κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 99 Ν. 3584/2007). 

5 Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

ΠΕ/ΤΕ πληροφορικής , προγραμματιστών Η/Υ. 

6 Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και 

Διοικητικής Βοήθειας. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού-Λογιστικού, ΠΕ καθηγητών, ΠΕ καθηγητών φυσικής αγωγής, ΠΕ 

παιδαγωγών, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων/ 

ΠΕ Ειδικών παιδαγωγών ΠΕ ψυχολόγων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. ΠΕ /ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-

Οικονομικού, Οικονομικού, καθηγητών, καθηγητών φυσικής αγωγής, 

παιδαγωγών, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 

κοινωνιολόγων, κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ειδικών παιδαγωγών. 

8 α) Τμήμα Παιδικών Σταθμών. ΠΕ /ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-

Οικονομικού, Οικονομικού, καθηγητών, καθηγητών φυσικής αγωγής, 

παιδαγωγών, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ΠΕ 

κοινωνιολόγων, κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ειδικών παιδαγωγών, 

βρεφονηπιοκόμων. 

9 β) Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΠΕ /ΤΕ Διοικητικού, 

Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, καθηγητών, καθηγητών φυσικής 

αγωγής, παιδαγωγών, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 

κοινωνιολόγων, κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ειδικών παιδαγωγών. 
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10 γ) Τμήμα Δομών Υγείας & Τρίτης Ηλικίας (Κ.Α.Π.Η., Βοήθεια στο 

Σπίτι, Δημοτικά Ιατρεία). ΠΕ /ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, 

κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, φυσικοθεραπευτών, Νοσηλευτών. 

2. Διεύθυνση Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, 

Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, ΠΕ καθηγητών, καθηγητών φυσικής 

αγωγής, παιδαγωγών, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ 

κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, ΠΕ ειδικών παιδαγωγών. 

1 α)Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, 

Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, καθηγητών, καθηγητών φυσικής 

αγωγής, παιδαγωγών, νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών 

και πολιτικών επιστημόνων, ειδικών παιδαγωγών. 

2 β)Τμήμα Πολιτισμού. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού, καθηγητών, καθηγητών φυσικής αγωγής, παιδαγωγών, 

νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών και πολιτικών 

επιστημόνων, ειδικών παιδαγωγών. 

3 Γ) Τμήμα Αθλητισμού. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού, καθηγητών, καθηγητών φυσικής αγωγής, παιδαγωγών, 

νηπιαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών και πολιτικών 

επιστημόνων, ειδικών παιδαγωγών. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, καθαριότητας και Ανακύκλωσης. ΠΕ 

Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, περιβαλλοντολόγων, χημικών, γεωπόνων, 

Δασολόγων, Τεχνολόγων Δασοπονίας, Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού εν ελλείψει ΤΕ των παραπάνω ειδικοτήτων τηρουμένου του 

προβαδίσματος υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 99 Ν. 3584/2007). 

13 α) Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης. ΠΕ/ΤΕ μηχανικών όλων 

των ειδικοτήτων, περιβαλλοντολόγων, χημικών, γεωπόνων, Τεχνολόγων 

Δασοπονίας, Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, δασολόγων. 

15 β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. ΠΕ/ΤΕ μηχανικών 

όλων των ειδικοτήτων ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού Λογιστικού. 
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16 γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου. ΠΕ/ΤΕ γεωπόνων, 

περιβαλλοντολόγων, μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, Τεχνολόγων 

γεωπόνων, δασολόγων, Τεχνολόγων Δασοπονίας, Χημικών, Διοικητικού, 

Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού. 

4. Διεύθυνση Πολεοδομίας. ΠΕ πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, 

ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών, Μηχανικών 

χωροταξίας και περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ των παραπάνω ειδικοτήτων 

τηρουμένου του προβαδίσματος υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 99 Ν. 

3584/2007). 

17 α) Τμήμα –Δόμησης. ΠΕ πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, 

ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών 

χωροταξίας και περιβάλλοντος εν ελλείψει ΤΕ των παραπάνω ειδικοτήτων 

τηρουμένου του προβαδίσματος υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 99 

Ν.3584/2007). 

18 β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών. ΠΕ πολιτικών μηχανικών, 

αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, τοπογράφων. 

Μηχανικών γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος, Μηχανικών χωροταξίας και 

περιβάλλοντος εν ελλείψει ΤΕ των παραπάνω ειδικοτήτων τηρουμένου του 

προβαδίσματος υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 99 Ν. 3584/2007). 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

4. Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. ΠΕ/ΤΕ 

Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού. 

19 α) Τμήμα Γραμματείας, Διοικητικής μέριμνας και συλλογικών 

οργάνων. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, 

Οικονομικού Λογιστικού. 

20 β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-

Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού. 

21 γ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-

Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού , εν ελλείψει ΔΕ των 

παραπάνω ειδικοτήτων. 

5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-

Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού. 
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22 α) Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Πληροφόρησης και 

λογιστηρίου. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, 

Οικονομικού Λογιστικού. 

23 β) Τμήμα Εσόδων. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού. 

24 γ) Τμήμα Εξόδων. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού. 

25 δ) Τμήμα Ταμείου. ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, 

Οικονομικού, Οικονομικού Λογιστικού. 

6. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΠΕ/ΤΕ πολιτικών μηχανικών, 

αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, τοπογράφων 

μηχανικών. 

26 α) Τμήμα κτιριακών εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. ΠΕ/ΤΕ 

πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, 

τοπογράφων. 

β) Τμήμα οδοποιίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. ΠΕ/ΤΕ πολιτικών 

μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, 

τοπογράφων. 

27 β) Τμήμα Καθημερινότητας, Άμεσης Επέμβασης. ΠΕ/ΤΕ πολιτικών 

μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, 

τοπογράφων μηχανικών. 

7 Διεύθυνση ΚΕΠ. α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις 

θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. 2. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν 

τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α'ή β' της παραγράφου 1, ως 

προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των 

ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 
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πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων. 

28 α) Τμήμα ΚΕΠ Ευκαρπίας. α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις 

θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. 2. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν 

τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 1, ως 

προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των 

ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων. 

29 β) Τμήμα ΚΕΠ Πολίχνης. α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 

που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις 

θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. 2. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν 

τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 1, ως 

προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των 

ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων. 
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30 γ) Τμήμα ΚΕΠ Σταυρούπολης. α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων 

και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα 

ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές 

διατάξεις. 2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ 

που να πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 

1, ως προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 

κλάδων και ειδικοτήτων. 3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των 

ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων». 

 

ΙΙΙ. Λόγοι της προσφυγής. 
 
Α. Παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της 

αξιοκρατίας, του άρθρου 103 του Συντάγματος, καθώς και των άρθρων 97 και 

99 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντίστοιχα, κατά το μέρος που το 5ο ΜΕΡΟΣ του 

εγκριθέντος Οργανισμού καταργεί κατά την πλήρωση θέσεων ευθύνης το 

προβάδισμα κατηγοριών σε ορισμένες εκ των Διευθύνσεων και σε ορισμένα 

εκ των Τμημάτων ενώ αυτό προβλέπεται επιλεκτικά σε ορισμένες μόνο 

Διευθύνσεις και Τμήματα. 

Με τα άρθρα 4 παρ. 1, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 16 παρ. 4 και 103 του 

Συντάγματος κατοχυρώνονται οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας οι 

οποίες διέπουν το σύνολο της υπηρεσιακής κατάστασης των υπηρετούντων 

δημοσίων υπαλλήλων και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη της 

υπαλληλικής τους προσωπικότητας και σταδιοδρομίας. Ενόψει των 

θεμελιωδών αυτών συνταγματικών αρχών, στο άρθρο 97 του Κώδικα 

Δημοσίων Υπαλλήλων και στο άρθρο 99 του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών 
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και κοινοτικών υπαλλήλων προβλέπεται ότι: «Το προβάδισμα μεταξύ των 

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

διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΟ 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. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η 

τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν 

ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών». 

Ήδη με πληθώρα Αποφάσεων το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει 

κρίνει ότι τυχόν πρόβλεψη σε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας δημόσιας 

υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ περί επιλογής, κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων 

ευθύνης ή επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, διαζευκτικώς 

υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), αντίκειται στις 

προαναφερόμενες συνταγματικές αρχές, καθώς καταργεί αδιακρίτως το 

θεσπιζόμενο με τους Υπαλληλικούς Κώδικες προβάδισμα. (2811, 2812, 2813 

και 2817/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας). 

Εν προκειμένω αντιγράφουμε από την πλέον πρόσφατη (ad hoc) 

283/2020 ΣτΕ, η οποία ακύρωσε επιμέρους άρθρα ΟΕΥ πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, 

καθώς προέβλεπαν ομοίως αδιακρίτως την επιλογή Προϊσταμένων σε 

οργανικές μονάδες από διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων, σε ευθεία αντίθεση 

με το θεσπιζόμενο δια των υπαλληλικών κωδίκων και ευθέως κατοχυρωμένο 

από το Σύνταγμα προβάδισμα κατηγοριών: «……………. 6. Επειδή κατά την 

έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 5 του 

κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, στον σχετικό 

οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας προσδιορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο 

των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου από 

ποιές κατηγορίες και από ποιούς κλάδους κάθε κατηγορίας προέρχονται οι 

προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι 
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υποχρεωτικό να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις 

κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας (ΣτΕ 2814/2017 7μ., 

2459/2012 6η σκέψη, 102/2010, 2207/2002 5η σκέψη, ΠΕ 174/2017 

παρατήρηση 27, 173/2017 παρατήρηση 22). Περαιτέρω, κατά την έννοια των 

συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης 

στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της 

Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 16, 15/2015 Ολομέλεια) καθώς και των 

προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 99 του κώδικα κατάστασης 

δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και της προμνησθείσας νομοθετικής 

εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του ν. 

4178/2013, 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 της 

ειδικότητας 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 (ΣτΕ 2816/2017 

7μ.). …………………………… 9. Επειδή σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 6η 

σκέψη, μη νομίμως ο Οργανισμός αυτός προβλέπει την επιλογή, κατά 
περίπτωση, υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ως 
προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες 
(Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο 
προβάδισμα με το άρθρο 99 κώδικα κατάστασης δημοτικών και 
κοινοτικών υπαλλήλων (ΣτΕ 2816/2017 7μ.), όπως βασίμως 
προβάλλεται. Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει, κατά το 

μέρος τούτο, δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έγκριση του 

προαναφερθέντος Οργανισμού ως προς τις σχετικές διατάξεις του που είναι 

ενταγμένες στο Μέρος Τέταρτο ……………………». 

Είναι προφανές ότι εντός του προσβαλλόμενου Ο.Ε.Υ και 

συγκεκριμένα στο 5ο ΜΕΡΟΣ αυτού, επίκληση του προβαδίσματος του 

άρθρου 99 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων γίνεται 

επιλεκτικά και για συγκεκριμένες μόνο Διευθύνσεις και Τμήματα χωρίς να 
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αιτιολογείται οποιαδήποτε ανάγκη των Υπηρεσιών που να επιβάλλει τη 

διάκριση αυτή. 

Συγκεκριμένα τούτο γίνεται σε δύο μόνο Διευθύνσεις, στην υπ’ αριθ. 3 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στην υπ’ αριθ. 

4 Διεύθυνση Πολεοδομίας και σε τέσσερα μόνο Τμήματα, στο υπ’ αριθ. 3 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, στο υπ’ αριθ. 4 Αυτοτελές Τμήμα 

Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Ποιότητας, στο υπ’ αριθ. 17 α) Τμήμα – Δόμησης 

και στο υπ’ αριθ. 18 β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

Σε όλες τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και Τμήματα, ιδιαιτέρως δε σε αυτά 

που ενδιαφέρουν τα μέλη μας μηχανικούς γίνεται διαζευκτική πρόβλεψη 

μεταξύ υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ. 

Συγκεκριμένα στην υπ’ αριθ. 6 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

προβλέπεται στελέχωση ΠΕ/ΤΕ πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, 

ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών. Ομοίως 

και σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης, ήτοι στα υπ’ αριθ. 26 α) Τμήμα 

κτιριακών εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, β) Τμήμα οδοποιίας και 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 27 β) Τμήμα Καθημερινότητας, Άμεσης 

Επέμβασης. 

Κατόπιν τούτων το σύνολο των διατάξεων του 5ου ΜΕΡΟΥΣ του 

προσβαλλόμενου Ο.Ε.Υ. πρέπει να ακυρωθεί ώστε να συνταχθεί εκ νέου και 

να προβλέψει το συνταγματικώς και εξειδικευμένα διά των Κωδίκων 

Κατάστασης Υπαλλήλων προβλεφθέν προβάδισμα μεταξύ των κατηγοριών, 

κατά το μέρος δηλαδή που προβλέπει τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, κατά παράβαση του 

θεσπιζόμενου στα άρθρα 97 και 99 των Υπαλληλικών Κωδίκων 

προβαδίσματος. 

 

Β. Παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της 

αξιοκρατίας, του άρθρου 103 του Συντάγματος, καθώς και των άρθρων 97 και 

99 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντίστοιχα, κατά το μέρος που το 5ο ΜΕΡΟΣ του 

εγκριθέντος Οργανισμού αποκλείει συγκεκριμένες ειδικότητες Μηχανικών από 
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την κάλυψη των θέσεων ευθύνης, κατά παραβίαση της αρχής της αξιοκρατίας 

και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του συνόλου των ΠΕ Μηχανικών. 

Εν προκειμένω ενώ σε ορισμένα Τμήματα του Ο.Ε.Υ προβλέπεται η 

επιλογή Μηχανικών ΠΕ όλων των ειδικοτήτων (π.χ. στο υπ’ αριθ. 4 Αυτοτελές 

Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Ποιότητας) στην υπ’ αριθ. 6 Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπεται στελέχωση ΠΕ/ΤΕ πολιτικών μηχανικών, 

αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων/μηχανολόγων μηχανικών και τοπογράφων 

μηχανικών. Ομοίως και σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης, ήτοι στα υπ’ αριθ. 

26 α) Τμήμα κτιριακών εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, β) Τμήμα 

οδοποιίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 27 β) Τμήμα Καθημερινότητας, 

Άμεσης Επέμβασης. Με την επιλεκτική αυτή αναφορά αποκλείονται μηχανικοί 

λοιπών ειδικοτήτων άνευ οποιασδήποτε αιτιολογίας ή επίκλησης 

υπηρεσιακών αναγκών. 

Ουσιαστικά έχουν παρεισφρήσει, εντός του 5ου ΜΕΡΟΥΣ του Ο.Ε.Υ., 

ιδιαίτερες προβλέψεις, αποκλεισμοί συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων 

και φωτογραφικές προβλέψεις πριμοδότησης άλλων κατηγοριών που 

προσκρούουν σε διατάξεις Νόμων, παραβιάζουν τα άκρα όρια της διακριτικής 

ευχέρειας της διοίκησης και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την διάταξη του 

άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, με την οποία καθιερώνεται η αρχή της 

ισότητας, η οποία και αποτελεί νομικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη 

μεταχείριση προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες 

συνθήκες. 

Η Διοίκηση, δύναται μεν να ρυθμίσει κατά ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο 

τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, 

λαμβανομένων υπόψη των υφισταμένων κοινωνικών, οικονομικών, 

επαγγελματικών ή άλλων συνθηκών, που συνδέονται με τις υπό ρύθμιση 

καταστάσεις ή σχέσεις, επί τη βάσει δε γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων 

να προβαίνει στη σχετική ρύθμιση μέσα στα όρια της αρχής της ισότητας, που 

αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε υπό τη μορφή χαριστικού 

μέτρου ή προνομίου, μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια είτε υπό τη 

μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη 
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εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων που τελούν υπό διαφορετικές 

συνθήκες ή αντιθέτως, την διαφορετική μεταχείριση ομοίων καταστάσεων. 

Με τον προσβαλλόμενο Οργανισμό, προβλέπεται παράνομα στο 5ο 

ΜΕΡΟΣ αυτού ότι κάποιες θέσεις ευθύνης και υπηρεσίες καλύπτονται κατά 

προτεραιότητα από μερικότερες ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

χωρίς επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος και χωρίς να προκύπτει ότι ο 

διαχωρισμός αυτός επιβάλλεται από αποχρώντες λόγους αποτελεσματικής 

εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Αντίθετα, ο εν λόγω απολύτως 

αδικαιολόγητος και παράνομος διαχωρισμός ανά ειδικότητες προσβάλει την 

αρχή της αξιοκρατίας κατάφωρα και δημιουργεί άνιση μεταχείριση υπό την 

μορφή απόδοσης αναιτιολόγητων προνομίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

υπαλλήλων. Οι θεμελιώδεις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής 

διοίκησης, της αξιοκρατίας και του κράτους δικαίου απαιτούν να τροποποιηθεί 

το 5ο ΜΕΡΟΣ του Ο.Ε.Υ., ώστε να προβλέπεται ότι τοποθετούνται 

προϊστάμενοι των εν λόγω θέσεων ευθύνης ΠΕ Μηχανικοί αδιακρίτως 

μερικότερης ειδικότητας. 

 
ΙV. Συμπερασματικά. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης περιέχει διατάξεις που 

αντιβαίνουν στο νόμο, ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη είναι παράνομη και 

καταχρηστική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προβλέπει την επιλογή 

Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων του Δήμου και πρέπει για το λόγο 

αυτό να ακυρωθεί. 

 
ΕΠΕΙΔΗ η υπό κρίση προσφυγή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, 

δικαιολογούμε δε, έννομο συμφέρον για την άσκηση της. 

 

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα υποβάλλεται αρμοδίως και εμπροθέσμως. 

 

Για τους λόγους αυτούς 
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου, νομίμου δικαιώματός μας 
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ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας, να ακυρωθεί άλλως να 

τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη κατά το μέρος που προσβάλλουμε με την 

παρούσα. 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
 

 


