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Λάρισα, 22-4 -2021                                           Αρ. Πρωτ.:168

Προς:    Δήμαρχο Καρδίτσας 

             κ.  Βασίλειο Τσιάκο 

               

Θέμα:  Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας
 
Σχετ.: α) Η από 09-3-2020 αριθμ. 177 Απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας
           β) Η Έγκριση Ο. Έ. Υ. Δήμου Καρδίτσας (969 Β 2016)
           γ) Η από 05-6-2018 αριθμ. 605 Απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας 
           δ) Η από 25-8-2015 αριθμ. 985 Απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας
           ε) Η από 13-7-2018 αριθμ. 739 Απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας
           στ) Η από 26-2-2021 καταγγελία της συναδέλφου Χρυσάνθης Αναστασίου

Κύριε  Δήμαρχε,  απευθυνόμαστε  σε  εσάς  σχετικά  με  την  υπ’  αρίθμ.  177/2020
Απόφασή  σας  (ΑΔΑ:  6Κ7ΔΩΈΗ-51Π),  που  αφορά  στη  μετακίνηση  της  συναδέλφου
Χρυσάνθης  Αναστασίου  κλάδου  ΠΈ  Μηχανικών,  στο   Τμήμα  Καθαριότητας  της  Δ/νσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.  

Σύμφωνα  με  τον  ΟΈΥ  του  Δήμου  Καρδίτσας   ((β)  &  (γ)  σχετικά),  στο  Τμήμα
Καθαριότητας  της  Δ/νσης  Καθαριότητας,  Ανακύκλωσης  και  Πρασίνου  η  μόνη  θέση  που
προβλέπεται  για  υπάλληλο  του  κλάδου  ΠΈ  Μηχανικών  είναι  εκείνη  του  Προϊσταμένου
Τμήματος, που σημαίνει  ότι οποιοσδήποτε Μηχανικός Π.Έ. μετακινείται στο τμήμα αυτό
καταλαμβάνει  ως  οργανική  θέση  εκείνη  του  Προϊσταμένου  του  Τμήματος.  Με έκπληξη
διαπιστώσαμε ότι μέχρι και σήμερα του Τμήματος Καθαριότητας προΐσταται υπάλληλος της
κατηγορίας ΔΈ Οδηγών ((ε) σχετικό), ενώ πριν από τις 13/7/2018 Προϊστάμενος στο εν λόγω
Τμήμα πολύ σωστά διατέλεσε συνάδελφος Μηχανικός Π.Έ. ((δ) σχετικό).     

Έπιπρόσθετα,  όπως  θα  γνωρίζετε  ήδη  από  τις  8/2/2018,  καθαρογράφτηκαν  και
εκδόθηκαν στις 16/1/2018, έξι (6) αποφάσεις του Συμβουλίου της Έπικρατείας (2811/2017
Απόφαση ΣτΈ, 2812/2017 Απόφαση ΣτΈ, 2813/2017 Απόφαση ΣτΈ, 2816/2017 Απόφαση ΣτΈ,
2817/2017 Απόφαση ΣτΈ,  2818/2017 Απόφαση ΣτΈ),  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 κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που
αφορούν  στον  ορισμό  προϊσταμένων  στις  σχετικές  οργανικές  μονάδες,  ορίζεται  ότι
επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΈ ή ΤΈ), χωρίς να ορίζεται
ότι  η  κατηγορία  ΠΈ  έχει  προβάδισμα  έναντι  της  κατηγορίας  ΤΈ.  Το  σκεπτικό  έχει  ως
εξής:« ...., ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς
υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΈ ή ΤΈ) 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.......».

Ως  εκ  τούτου,  η  ελεύθερη  επιλογή  προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων  είναι
αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της
Ισότητας  και  του  Κράτους  Δικαίου,  αλλά  είναι  και  αντίθετη  με  το  άρθρο  97  τουΝ.
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3528/2007  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ  (ΦΈΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΈΚ 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 ΠΈ έναντι  αυτών της κατηγορίας ΤΈ, που με τη σειρά τους
προηγούνται  σε  σχέση  με  τους  υπαλλήλους  ΔΈ  κ.ο.κ.  Όσον  αφορά  ειδικότερα  τους
Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΈ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό
τους  αντικείμενο,  το  οποίο  καθορίζεται  με  τα  Προγράμματα  Σπουδών  όλων  των
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών.

Βάσει  των  ανωτέρω,  σας  επισημαίνουμε  ότι  οι  Αποφάσεις  σας  περί  ορισμού
υπαλλήλου κατηγορίας /κλάδου ΔΈ, ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου σας καθώς και περί μετακίνησης της
συναδέλφου  Χρ.  Αναστασίου,  είναι  αντίθετες  με  τις  διατάξεις  του  εγκεκριμένου
Οργανισμού Έσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

Για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου σας,
σας  καλούμε  όπως  τηρηθεί  το  προβάδισμα  των  κατηγοριών  και  να  τοποθετηθεί
Προϊστάμενος  στο  Τμήμα  Καθαριότητας  της  Δ/νσης  Καθαριότητας,  Ανακύκλωσης  και
Πρασίνου υπάλληλος του κλάδου Π.Έ. Μηχανικών όπως προβλέπεται και στον εγκεκριμένο
Ο.Έ.Υ. του Δήμου σας. 

Σε περίπτωση που δεν χρειάζεστε στο εν λόγω Τμήμα Προϊστάμενο του κλάδου Π.Έ.
Μηχανικών και εφόσον δεν προβλέπεται από τον Ο.Έ.Υ. στο τμήμα υπάλληλος του κλάδου
Π.Έ.  Μηχανικών  παρακαλούμε  όπως  η  συνάδελφος  επιστρέψει  στην  προηγούμενη
υπηρεσία  που  υπηρετούσε  με  προσδιορισμένο  και  συναφές  προς  την  ειδικότητα  της
αντικείμενο.      

Έίμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

Κοιν. : Χρ. Αναστασίου 
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