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Αθήνα,  3-4-2020 

Αρ. Πρωτ.: 8149    
Προς:   Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή  

 

 Κοιν.:   1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο 

             2. Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα 

           3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

  

Θέμα : Οργανισμός Α.Α.Δ.Ε. 

Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. 8054/23-1-2020 έγγραφό μας. 

          2) Το υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1037582 ΕΞ 20202/13-3-2020 έγγραφό της Δ/νσης 

Διοίκησης/ΑΑΔΕ. 

 

 κ. Διοικητή, 

σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών, που αφορούν την επιλογή Προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ και ειδικότερα της (β) σχετικής απάντησης, θα θέλαμε να 

μας διευκρινίσετε πως ακριβώς «…προκύπτει σαφώς, ότι  η περαιτέρω εξειδίκευση των 

κλάδων και των κατηγοριών, από τους οποίους δύνανται να προέρχονται οι υπάλληλοι που 

θα προΐστανται ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, εμπίπτει στην διακριτική ευχέρεια του 

εκάστοτε Φορέα του Δημοσίου …», 

όταν αντιθέτως και σε σύγκρουση με όλους τους νόμους που παραθέτετε μάλλον 

εντελώς αυθαίρετα καταλήγετε στο συμπέρασμα αυτό, αν συνυπολογίσουμε μάλιστα ότι με 

σύμφωνα τους νόμους αυτούς: 

 Έχουν εκδοθεί έξι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ), σχετικά με το 

θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα προβάδισμα των κατηγοριών 

στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 
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 Έχει εκδοθεί το από 18-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης και 

αναφέρεται το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ και όχι στην αδιάκριτη 

επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). 

Επιπλέον ενώ πολύ ορθά αναφέρεστε στο άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα : 

 «Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή 

TE» και στις επιπλέον προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν.4389/2016, παραλείπετε όμως 

να αναφερθείτε στο άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα, που εξειδικεύει τον τρόπο που 

τοποθετούνται οι παραπάνω κατηγορίες καθορίζοντας το προβάδισμα κατηγοριών: 

«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.» 

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., γεγονός που 

αποτυπώνεται και στις ανάλογες αποφάσεις του ΣΤΕ. 

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.    

 Τέλος, όσο αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα υπενθυμίζουμε ότι : 

 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο Ν.4030/2011 Άρθρο 5. Παρ 1β οποίος τόσο ξεκάθαρα  

αναφέρει   ότι ο  έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης 

γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους 

διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, 

από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων 

βαθμίδων.  

 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα το άρθρο 221 αυτού στο οποίο αναφέρεται η 

σύσταση των γνωμοδοτικών οργάνων. Αναλυτικότερα στην περίπτωση ανάθεσης 

μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιτροπή 

απαρτίζεται αποκλειστικά από διπλωματούχους μηχανικούς, είτε πρόκειται για 



τριμελή είτε για πενταμελή Επιτροπή. 

 Τέλος σε ότι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών 

σύμφωνα είναι σε ισχύ το με αριθμό Π.Δ 99 (ΦΕΚ 187/5-11-2018), ενώ με βάση 

την απόφαση 678/2005 του ΣτΕ “∆εν μπορεί δε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει 

λόγος για εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των πτυχιούχων 

Τ.Ε.Ι. µε τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Α.Ε.Ι. αφού 

αυτά διαφοροποιούνται ουσιωδώς, όπως εκτίθενται στη σκέψη 14 “. 

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι επιθυμούμε, 

επανερχόμαστε και παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα ανωτέρω κατά τη σύνταξη του 

Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε. και να αντικατασταθεί η αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς 

υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) από την «εν ελλείψει» επιλογή 

σύμφωνα με το προβάδισμα κατηγοριών και να περιορισθεί στους κλάδους των 

Μηχανικών που έχουν από το Νόμο τα επαγγελματικά δικαιώματα για να 

προΐστανται στην αντίστοιχη θέση.  

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 


