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          Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας    

- Στ. Ελλάδας  
 

                                                        
                                                       Κοιν.: 1. Δήμαρχο Λαρισαίων 
                                                                        2. Πρόεδρο Δ.Σ. Λαρισαίων 

                                                       3. Γεν. Γραμ. Δ. Λαρισαίων  
                                                                        4. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  
 
 
ΘΕΜΑ:  Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων με τις αποφάσεις του 

                ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων 

                οργανικών μονάδων.   

 
     

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΔΘ εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι 

οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) στις 

Π.Ε. Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τον 

Οργανισμό του Δήμου Λαρισαίων. Με την με αρ. αποφ. 330/2021 εγκρίθηκε ο ΟΕΥ 

Δήμου Λαρισαίων. Στον οργανισμό διατηρείται σε όλες τις θέσεις ευθύνης οργανικών 

μονάδων (Τμήματα) Τεχνικού Χαρακτήρα που μας αφορούν, η διαζευκτική επιλογή 

υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ).  

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

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

θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών 

υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες ακυρώνουν ΠΔ Οργανισμών μεταξύ αυτών 

149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» και το 135/2010 
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(«Οργανισμός της ΑΠΔ Αττικής») κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν 

στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται 

διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η 

κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Το σκεπτικό 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 ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα 

παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του 

Κράτους Δικαίου, αλλά 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 άλλο, δεν 

αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η 

οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση 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 ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι 

δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα 

Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την 

πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο 

επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές 

αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο 

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

επαγγέλματος του Μηχανικού. Ειδικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες με πλήθος 

αρμοδιοτήτων υπάρχει και θέμα επαγγελματικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη και 

τον έλεγχο Μελετών καθώς και την επίβλεψη σχετικών έργων. 

             Τέλος σύμφωνα με το από 18-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης αναφέρεται 

το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ και όχι η αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς 



 3 

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

του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007: «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 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 αναγκαιότητα της οποίας πρέπει να προκύπτει από το σώμα της 

πράξης ή τα στοιχεία του φακέλου. Από τον προτεινόμενο Οργανισμό δεν υπάρχει 

πουθενά καμία απολύτως τεκμηρίωση για όλες τις προτεινόμενες θέσεις. 

           Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι 

επιθυμούμε παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα ανωτέρω και να προχωρήσετε σε 

διόρθωση του νέου Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων, όπου να αντικατασταθεί η 

αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) από 

την «εν ελλείψει» επιλογή σύμφωνα με το προβάδισμα κατηγοριών.  

 

 

 
 


