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ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΗ ΔΙ@ΤΓΕΙΑ  

Ι.Π. Μεςολογγίου,16/09/2016  

Αριθ. Πρωτ.:114304 

 
      ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Εξζταςη διοικητικήσ προςφυγήσ του Βαςιλείου Μπαρμπετάκη, υπαλλήλου Δήμου Ι.Π. 
Μεςολογγίου κατά τησ υπ’ αριθ.82/2016 (ΑΔΑ:61ΟΕΩΡΖ-ΩΘΖ) Απόφαςησ Δημάρχου Ι.Π. 
Μεςολογγίου με θζμα: «Μετακίνηςη Προϊςταμζνων Σμημάτων των οργανικϊν μονάδων 
Δήμου Ιεράσ Πόλησ Μεςολογγίου», όπωσ αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.84/2016 
(ΑΔΑ:7Λ95ΩΡΖ-ΕΚ0) Απόφαςη Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με θζμα: «υμπλήρωςη αρ 
82/2016 Απόφαςησ Δημάρχου» και με την υπ’ αριθ.89/2016 (ΑΔΑ:68ΝΤΩΡΖ-6ΞΔ) Απόφαςη 
Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με θζμα: «Μερική ανάκληςη και τροποποίηςη τησ αρ.82/2016 
Απόφαςησ περί μετακίνηςησ Προϊςταμζνων των οργανικϊν μονάδων Δήμου Ιεράσ Πόλησ 
Μεςολογγίου».  

  
Α Π  Ο  Φ  Α    Η 

Ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 58 παρ.1 ςτ.δϋ, 214, 225, 227, 238 και 280 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 
87/Αϋ/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ  και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  
2.Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αϋ/08.06.2006) «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. 
3. Σισ διατάξεισ Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/09.03.1999) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ». 
4. Σισ διατάξεισ του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Αϋ/29.03.2010) «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτιρια − φςταςθ Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ 
Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ». 
5. Σισ διατάξεισ του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Αϋ/27.10.2011) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 
μιςκολόγιο − βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012−2015». 
6. Σισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.07.2007) «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων». 
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 23 του ΠΔ 139/2010 ( ΦΕΚ 232/Αϋ/27.12.2010) «Οργανιςμόσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου». 
8. Σισ διατάξεισ του ΠΔ 50/2001 ( ΦΕΚ 39/Αϋ/05.03.2001) «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε 
κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα». 
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9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.) (ΦΕΚ 524/Β’/29.02.2012) 
του Διμου Ι.Π. Μεςολογγίου. 
10. Σθν υπ’ αρικ.82/2016 (ΑΔΑ:61ΟΕΩΡΗ-ΩΘΗ) Απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με κζμα: 
«Μετακίνθςθ Προϊςταμζνων Σμθμάτων των οργανικϊν μονάδων Διμου Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου». 
11. Σθν υπ’ αρικ.84/2016 (ΑΔΑ:7Λ95ΩΡΗ-ΕΚ0) Απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με κζμα: 
«υμπλιρωςθ αρ 82/2016 Απόφαςθσ Δθμάρχου». 
12. Σθν υπ’ αρικ.89/2016 (ΑΔΑ:68ΝΤΩΡΗ-6ΞΔ) Απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με κζμα: «Μερικι 
ανάκλθςθ και τροποποίθςθ τθσ αρ.82/2016 Απόφαςθσ περί μετακίνθςθσ Προϊςταμζνων των οργανικϊν 
μονάδων Διμου Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου» 
13. Σθν από 23/06/2016 ειδικι διοικθτικι προςφυγι του Βαςιλείου Μπαρμπετάκθ, υπαλλιλου Διμου 
Ι.Π. Μεςολογγίου κατά τθσ υπ’ αρικ.82/2016 (ΑΔΑ:61ΟΕΩΡΗ-ΩΘΗ) Απόφαςθσ Δθμάρχου Ι.Π. 
Μεςολογγίου, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ.84/2016 (ΑΔΑ:7Λ95ΩΡΗ-ΕΚ0) Απόφαςθ 
Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου και με τθν υπ’ αρικ.89/2016 (ΑΔΑ:68ΝΤΩΡΗ-6ΞΔ) Απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. 
Μεςολογγίου. 
14. Σα υπ’ αρικ. πρωτ.78169/3118 από 15/06/2016, 86238/3422 από 23.06.2016 και οικ.106547 από 
28.07.2016  ζγγραφα τθσ  Τπθρεςίασ μασ, με το οποίο ηθτιςαμε τθν αποςτολι του ςχετικοφ φακζλου και 
τισ απόψεισ του Διμου Ι.Π. Μεςολογγίου  επί τθσ  ανωτζρω προςφυγισ. 
15.Σο υπ’ αρικ. πρωτ.16202 από 02/08/2016 ζγγραφο του Διμου Ι.Π. Μεςολογγίου, με το οποίο μασ 
απζςτειλε τισ  απόψεισ του, επί τθσ υπό εξζταςθ προςφυγισ. 
 
     Αφοφ κεφθήκαμε: 
 
Ι. Επειδι, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 227 παρ.1α) του Ν.3852/2010, «Οποιοςδιποτε ζχει ζννομο 
ςυμφζρον μπορεί να προςβάλει τισ αποφάςεισ των ςυλλογικϊν ι μονομελϊν οργάνων των διμων, των 
περιφερειϊν, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου αυτϊν και των ςυνδζςμων για λόγουσ 
νομιμότθτασ, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ι τθν 
ανάρτθςι τθσ ςτο διαδίκτυο ι από τθν κοινοποίθςι τθσ ι αφότου ζλαβε γνϊςθ αυτισ.», ενϊ ςφμφωνα με 
τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του ίδιου άρκρου, «Ο Ελεγκτισ Νομιμότθτασ αποφαίνεται επί τθσ 
προςφυγισ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ. Αν παρζλκει θ 
ανωτζρω προκεςμία χωρίσ να εκδοκεί απόφαςθ κεωρείται ότι θ προςφυγι ζχει ςιωπθρϊσ απορριφκεί.». 
     Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 238 παρ.1 του Ν.3852/2010, «Μζχρι τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Τπθρεςίασ Εποπτείασ Ο.Σ.Α. ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των πράξεων κατά τα 
άρκρα 225, 226 και 227 του παρόντοσ αςκείται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ και τισ Ειδικζσ Επιτροπζσ του άρκρου 152 του Κ.Δ.Κ. …». 
 
ΙΙ. Επειδι, με τθν υπ’ αριθ.82/2016 Απόφαςη του Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου μετακινικθκαν 
Προϊςτάμενοι επιπζδου Σμθμάτων των Οργανικϊν Μονάδων του Διμου Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου και 
ειδικότερα, ςτο Σμιμα Σαμείου, ςτο Σμιμα εςόδων & Περιουςίασ, ςτο Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 
ςτο Σμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, Λθξιαρχείου και Μετανάςτευςθσ. Με τθν υπ’ αριθ.84/2016 Απόφαςη 
του Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου ςυμπλθρϊκθκε το αποφαςιςτικό τθσ υπ’ αρικ.82/2016 Απόφαςθσ ωσ 
εξισ «Θ ανάλθψθ των κακθκόντων των Προϊςταμζνων ςτισ νζεσ τουσ κζςεισ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
παράδοςθ και παραλαβι των Σμθμάτων, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν 10θ Ιουνίου 2016. 
Ακολοφκωσ, με τθν υπ’ αριθ.89/2016 Απόφαςη του Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου ανακλικθκε μερικϊσ 
και τροποποιικθκε θ υπ’ αρικ.82/2016 Απόφαςθ και μετακινικθκαν Προϊςτάμενοι επιπζδου Σμθμάτων 
των Οργανικϊν Μονάδων του Διμου Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου και ειδικότερα, ςτο Σμιμα Σαμείου και 
ςτο Σμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, Λθξιαρχείου και Μετανάςτευςθσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου, όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί και τροποποιθκεί, ςτρζφεται ο υπάλλθλοσ του 
διμου Ι.Π. Μεςολογγίου, Βαςίλειοσ Μπαρμπετάκθσ με τθν υπό κρίςθ προςφυγι του. 
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ΙΙΙ. Επειδι, ςτθν υπθρεςία μασ περιιλκε και πρωτοκολλικθκε τθν 06/06/2016 προςφυγι του ανωτζρω 
ςτρεφόμενθ κατά τθσ υπ’αρικ.82/2016 απόφαςθσ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν υπ’ αρικ.84/2016 απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου (εμπρόκεςμθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 227 παρ.1α) του Ν. 3852/2010, κακϊσ υποβλικθκε εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ των 15 
θμερϊν από τθν επίδοςθ των προςβαλλόμενων πράξεων ςτον ενδιαφερόμενο ςτισ 31/05/2016). 
Ακολοφκωσ,  περιιλκε και πρωτοκολλικθκε τθν 23/06/2016 προςφυγι του ανωτζρω ςτρεφόμενθ κατά 
τθσ υπ’αρικ.82/2016 απόφαςθσ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ 
αρικ.89/2016 απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου και είναι εμπρόθεςμη ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 227 παρ.1α) του Ν. 3852/2010, κακϊσ υποβλικθκε εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ των 15 
θμερϊν από τθν ζκδοςη τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ (απόφαςθσ υπ’ αρικ.89/2016) ςτισ 08/06/2016. Οι 
εν λόγω ειδικζσ διοικθτικζσ προςφυγζσ ωσ ςτρεφόμενεσ κατά τθσ αρχικισ υπ’αρικ.82/2016 απόφαςθσ 
Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου και όμοιεσ κατά περιεχόμενο, ςυνεξετάηονται. 
 
ΙV. Επειδι, ο προςφεφγων ζχει ζννομο ςυμφζρον ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 227 παρ.1α) του 
Ν. 3852/2010 ωσ μετακινοφμενοσ με τθν υπ’ αρικ.82/2016 Απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου, όπωσ 
αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ υπ’ αρικ.84 και 89/2016 Αποφάςεισ Δθμάρχου Ι.Π. 
Μεςολογγίου. 
   
V. Επειδι, ο προςφεφγων επικαλείται μεταξφ άλλων ωσ λόγο ακφρωςησ τησ προςβαλλόμενησ 
απόφαςησ, ότι αυτι εκδόκθκε κατά παράβαςθ νόμου, ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Οργανιςμοφ 
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Ι.Π. Μεςολογγίου. Ειδικότερα, ο προςφεφγων αναφζρει «Επειδι ςτον 
Ν.3584/2007 και ςτο άρκρο 10 Οργανιςμοί Εςωτερικισ Τπθρεςίασ – υγκρότθςθ Τπθρεςιϊν εδάφιο 1 το 
οποίο αναφζρει “…των οποίων οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων προϊςταμζνων των κατά 
περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων, ανάλογα με τθν ειδικότθτα του κλάδου και το αντικείμενο των 
ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων…”, ενϊ ςτον Ν.3839/2010 ςτο άρκρο 84 εδάφιο 7 αναφζρεται ότι 
“…οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων προϊςταμζνων ςτισ κατά περίπτωςθ οργανικζσ 
μονάδεσ ανάλογα με τθν ειδικότθτα του κλάδου και το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν 
μονάδων…”.  
     Εξάλλου κλάδοσ κζςεων είναι το ςφνολο των ιεραρχικϊσ διατεταγμζνων ςε πυραμίδα κζςεων, κατά 
τρόπο ϊςτε ο υπάλλθλοσ που ζχει τα ειδικά για τον κλάδο τυπικά προςόντα, να ειςζρχεται ςτθν υπθρεςία 
με τον ειςαγωγικό βακμό του κλάδου να εξελίςςεται προαγόμενοσ ςτουσ εντόσ του κλάδου 
προβλεπόμενουσ βακμοφσ. Θ κατά κλάδουσ διάκριςθ των κζςεων αποβλζπει ςτθν κατάταξθ αυτϊν κατά 
ομάδεσ, επί τθ βάςει κριτθρίων, αναφερόμενων ςτθν φφςθ, το είδοσ και τθν εξειδίκευςθ των κακθκόντων 
των ενταςςόμενων ς’ αυτοφσ υπαλλιλων.  
     Περαιτζρω πάλι ςτο άρθρο 10 του Ν.3852/07, Οργανιςμοί Εςωτερικισ Τπθρεςίασ – υγκρότθςθ 
υπθρεςιϊν, αναφζρεται ότι: “1. Με τον Οργανιςμό Εςωτερικισ κακορίηονται θ εςωτερικι διάρκρωςθ των 
υπθρεςιϊν ςε Γενικζσ διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ, Σμιματα, *Αρχι Σροποποίθςθσ+ Αυτοτελι Σμιματα και 
Αυτοτελι Γραφεία, οι αρμοδιότθτζσ τουσ και οι κζςεισ κατά κατθγορίεσ και κλάδουσ προςωπικοφ. Επίςθσ, 
ορίηονται οι κλάδοι ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων 
προϊςταμζνων των κατά περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων, ανάλογα με τθν ειδικότθτα του κλάδου και το 
αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων. 2. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ ι 
Διοικθτικοφ υμβουλίου ψθφίηονται οι οργανιςμοί Εςωτερικισ Τπθρεςίασ των Διμων , Κοινοτιτων, 
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και υνδζςμων Διμων και 
Διμων και Κοινοτιτων, αντίςτοιχα. Θ απόφαςθ αυτι εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα 
περιφζρειασ φςτερα από γνϊμθ του οικείου Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 3. Θ ςφςταςθ κζςεων προςωπικοφ με τουσ Οργανιςμοφσ Εςωτερικισ 
Τπθρεςίασ των Ο.Σ.Α. γίνεται μετά από εκτίμθςθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν και με τθν προχπόκεςθ ότι 
για τθ ςφςταςθ κάκε νζασ οργανικισ κζςθσ κα πρζπει ο μζςοσ όροσ των τακτικϊν εςόδων των δφο 
τελευταίων ετϊν να είναι διπλάςιοσ του ποςοφ ςτο οποίο ανζρχεται θ ετιςια δαπάνθ του βαςικοφ μιςκοφ 
του καταλθκτικοφ κλιμακίου των προτεινόμενων νζων κζςεων πολλαπλαςιαηόμενθσ τθσ δαπάνθσ αυτισ 
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επί δφο… 6.τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Ο.Σ.Α. απαιτείται θ πρόςλθψθ 
υπαλλιλων των κλάδων που δεν προβλζπονται από τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ, θ ονομαςία του κλάδου 
κακορίηεται με βάςθ τθ λειτουργία που κα καλυφκεί και τα ςχετικά τυπικά προςόντα.”  
     Περαιτζρω ςτο άρθρο 72 του Ν.3852/07, Σοποκζτθςθ – Μετακίνθςθ, αναφζρεται ότι: “2. Οι 
προϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων που ζχουν κρικεί από το οικείο Τπθρεςιακό υμβοφλιο 
τοποκετοφνται με απόφαςθ του αρμοδίου προσ διοριςμό οργάνου, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν επιλογι 
τουσ από το Τπθρεςιακό υμβοφλιο ανάλογα με τα προςόντα, τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ που 
διακζτουν. Και ςτο άρθρο 89 του Ν.3852/07, Διαδικαςία Επιλογισ των προϊςταμζνων οργανικϊν 
μονάδων, αναφζρεται ότι: “5.Όςοι επιλζγονται από τα Τπθρεςιακά υμβοφλια τοποκετοφνται, με 
απόφαςθ του οικείου οργάνου, θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ τουσ, ωσ προϊςταμζνων ςε αντιςτοίχου επιπζδου οργανικζσ μονάδεσ για 
κθτεία τριϊν (3) ετϊν. Αν υπάλλθλοσ άλλου Ο.Σ.Α. επιλεγεί ωσ προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, με τθν 
τοποκζτθςθ του αποςπάται αυτοδικαίωσ ςτθν υπθρεςία για τθν οποία ζχει επιλεγεί. Οι προϊςτάμενοι των 
οποίων θ κθτεία ζχει λιξει εξακολουκοφν και αςκοφν τα κακικοντά τουσ ωσ τθν επανατοποκζτθςι τουσ 
ωσ προϊςταμζνων ι τθν τοποκζτθςθ νζου προϊςταμζνου”.  
     Με τθν προκιρυξθ για τθν επιλογι προϊςταμζνων, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρθρου 11 
του Ν.4024/11, κακορίηονται οι κλάδοι ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν 
κατάλθψθ κζςεων προϊςταμζνων των κατά περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων ανάλογα με τθν ειδικότθτα 
του κλάδου και το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων.  
     το Π.Δ.50/2001 Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα και ςτο 
Άρκρο 1, αναφζρεται ότι: “1. Σα κατά κλάδουσ ι ειδικότθτεσ προςόντα διοριςμοφ μονίμου ι με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ ςε κζςεισ δθμοςίων υπθρεςιϊν, νομικϊν 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ βακμίδασ με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ.2 του άρκρου 30 του παρόντοσ και πρόςλθψθσ τακτικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου των άρκρων 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και 
1 παρ.3 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, κακορίηονται ςτα επόμενα άρκρα του 
διατάγματοσ αυτοφ. Εφεξισ άλλα ειδικά προςόντα διοριςμοφ μπορεί, με τουσ οικείουσ οργανιςμοφσ ι 
κανονιςμοφσ, να κακορίηονται μόνο για τουσ κλάδουσ ι τισ ειδικότθτεσ των οποίων οι ανάγκεσ δεν 
καλφπτονται από τισ ρυκμίςεισ του διατάγματοσ αυτοφ. 2. Πλζον των προςόντων που προβλζπονται από 
το διάταγμα αυτό ι από άλλεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ ι κανονιςμοφσ, μπορεί για οριςμζνεσ ειδικότθτεσ 
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι νομικϊν προςϊπων, να τεκοφν ςτθν προκιρυξθ πρόςκετα προςόντα φςτερα 
από αίτθμα του οικείου φορζα και ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΕΠ (άρκρο 18 παρ.7 Ν.2190/1994, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν.2527/1997). 3. Πρόςκετα προςόντα διοριςμοφ ςε κενζσ κζςεισ 
κλάδων ι ειδικοτιτων που προβλζπονται κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτουσ οργανιςμοφσ ι 
κανονιςμοφσ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
     υνακόλουκα ςτο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001, όπου αναφζρεται ςτον Κλάδο ΠΕ Διοικθτικόσ και /ι 
Οικονομικόσ, κακορίηεται ότι: 1.Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό ορίηεται πτυχίο ι δίπλωμα 
οποιουδιποτε Σμιματοσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, περιλαμβανομζνων και των πτυχίων ι διπλωμάτων του 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.), ι ιςότιμων 
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ – ΑΝΣΙΚ. ΣΘ ΠΑΡ.1 ΜΕ ΣΘΝ ΠΑΡ.2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΜΟΝΟΤ ΣΟΤ Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-
315 Α’ *Σζλοσ Σροποποίθςθσ+ 2. τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου γίνεται παραπομπι όταν τα 
παραπάνω προςόντα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ κλάδων διαφορετικισ ονομαςίασ. 3. Όταν ο κλάδοσ 
είναι αμιγϊσ διοικθτικόσ επιτρζπεται να περιορίηονται με τθν προκιρυξθ τα προςόντα διοριςμοφ ςε 
πτυχία ι διπλϊματα διοικθτικϊν ι νομικϊν μόνο ςπουδϊν γενικϊσ ι ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων αυτϊν 
μετά  από αίτθμα του φορζα που εγκρίνεται από το ΑΕΠ. *Αρχι Σροποποίθςθσ+ Σο προθγοφμενο εδάφιο 
εφαρμόηεται αναλογικά για πτυχία ι διπλϊματα οικονομικϊν μόνο ςπουδϊν ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
κλάδοσ είναι αμιγϊσ λογιςτικόσ ι οικονομικόσ+ 
     Επίςθσ ςτθν εγκφκλιο ΤΠ.Ε.44015/13/07.03.2014, κακορίηεται ότι εναπόκειται ςτον κάκε φορζα να 
προςδιορίηει, με τον Οργανιςμό του, τουσ κλάδουσ από τουσ οποίουσ κα προζρχονται οι προϊςτάμενοι των 
Οργανικϊν Μονάδων, κα πρζπει βαςικά κριτιρια, για τον προςδιοριςμό των κλάδων των οποίων οι 
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υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων ευκφνθσ, να αποτελοφν αφενόσ μεν θ Ειδικότθτα του 
κλάδου, αφετζρου δε το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων Οργανικϊν Μονάδων. 
      τθν δε ΤΠΕΔΔΑ ΔΟΑ/Φ13/1873/29 Ιανουαρίου 2004 “Σροποποίθςθ του π.δ/τοσ 50/2001 
“Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα”. Αναφζρεται ότι, “Β. 
Ειδικότερα οι νζεσ ρυκμίςεισ, που ειςάγονται με το τροποποιθτικό Π.Δ/γμα 347/2003, ζχουν ωσ εξισ: 1. 
Δεν τίκεται πλζον περιοριςμόσ ςτον κφκλο των πτυχίων ι διπλωμάτων που γίνονται δεκτά ωσ προςόντα 
διοριςμοφ για τθν κάλυψθ κζςεων κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ και ΣΕ Διοικθτικοφ  - Λογιςτικοφ, 
διευρφνοντασ τισ δυνατότθτεσ των οργανιςμϊν του δθμοςίου τομζα να αξιοποιιςουν περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ, κατά τθ ςτελζχωςι τουσ. τθν περίπτωςθ όμωσ που 
οι κλάδοι είναι αμιγϊσ διοικθτικοί, οικονομικοί ι λογιςτικοί, επιτρζπεται να περιορίηονται με τθν 
προκιρυξθ τα προςόντα ςε πτυχία ι διπλϊματα ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων, μετά από αίτθμα του φορζα 
που εγκρίνεται από το ΑΕΠ… 
Κρίνεται ςκόπιμο, ςτο ςθμείο αυτό, να υπενκυμίςουμε ότι το “προςοντολόγιο” διζπει θ γενικι αρχι ότι τα 
κατά περίπτωςθ κλάδου ι ειδικότθτασ απαιτοφμενα προςόντα διοριςμοφ ςυνδζονται με τουσ 
αντίςτοιχουσ τίτλουσ ςπουδϊν που παρζχει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ κατά βακμίδα 
εκπαίδευςθσ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ, ΤΕ). Κατά ςυνζπεια για τθν κάλυψθ κζςεων προςωπικοφ επί μζρουσ κλάδων ι 
ειδικοτιτων, όλων των κατθγοριϊν, ωσ προςόν διοριςμοφ απαιτείται το κατά περίπτωςθ ειδικότθτασ 
ομϊνυμο ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμοσ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. Για οριςμζνουσ βαςικοφσ για τθν λειτουργία των 
οργανιςμϊν του δθμοςίου κλάδουσ, όπωσ π.χ. ΠΕ Διοικθτικόσ – Οικονομικόσ, ΠΕ Πλθροφορικισ, ΠΕ 
Γεωτεχνικϊν, ΣΕ Διοικθτικόσ – Λογιςτικόσ κ.λπ., γίνεται αναλυτικι περιγραφι των απαιτοφμενων 
προςόντων. Θ παράκεςθ ςτο “προςοντολόγιο” αυτϊν των κλάδων είναι εντελϊσ ενδεικτικι. Με τουσ 
οργανιςμοφσ ι κανονιςμοφσ τουσ οι διάφοροι τομείσ του δθμοςίου τομζα, μποροφν να προβλζψουν και 
άλλουσ κλάδουσ για τθν κάλυψθ των ειδικότερων υπθρεςιακϊν τουσ αναγκϊν. 
     χετικά με το κζμα αυτό, το Τπ.Δ.Μ. & Θ.Δ ζχει εκδϊςει τισ αρικ.: α) ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.5725/18-6-
2007 εγκφκλιο με κζμα “Προβάδιςμα των κατθγοριϊν για τθν κατάλθψθ κζςεων προϊςταμζνων”, 
ςφμφωνα με τθν οποία ςτισ προτεινόμενεσ εφεξισ ρυκμίςεισ ςτουσ Οργανιςμοφσ των υπθρεςιϊν και των 
Ν.Π.Δ.Δ. πρζπει να προβλζπεται (εφόςον κρίνεται ότι οι λειτουργίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οργανικισ 
μονάδασ απαιτοφν γνωςτικι υποδομι πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου) θ δυνατότθτα επιλογισ προϊςταμζνων 
κατά ςειρά προτεραιότθτασ κατθγορίασ ΠΕ και β)ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκφκλιο με 
κζμα “φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων…”, ςφμφωνα με τθν οποία όταν οι οικείεσ 
οργανικζσ διατάξεισ προβλζπουν διαηευκτικά τθ δυνατότθτα επιλογισ προϊςταμζνων διαφορετικϊν 
κατθγοριϊν προςωπικοφ, τότε δεν ιςχφει το προβάδιςμα των κατθγοριϊν. Όταν όμωσ από τισ οικείεσ 
οργανικζσ διατάξεισ προβλζπεται, “εν ελλείψει” υπαλλιλων προβαδίηουςασ κατθγορίασ, θ δυνατότθτα 
επιλογισ προϊςταμζνων κατθγορίασ που ζπεται ςτο προβάδιςμα, τότε ιςχφει το προβάδιςμα των 
κατθγοριϊν. Εξάλλου ςτο αρικ.235/2005 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΘ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ Β’ ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, αναφζρεται ότι “9. το άρκρο 20 παρ.1 του Ν.2503/1997 
ορίηεται ότι: “Με τουσ οργανιςμοφσ κακορίηονται … ςτ) οι κλάδοι ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλλθλοι 
κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων προϊςταμζνων των κατά περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων ανάλογα με 
τθν ειδικότθτα του κλάδου και το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων…”. Παρόμοια 
ρφκμιςθ, εξάλλου, ειςάγεται και με το άρκρο 84 παρ.5 του Ν.2683/1999 (Α1 19). Κατά τθν ζννοια των 
διατάξεων αυτϊν, ο οργανιςμόσ τθσ οικείασ υπθρεςίασ πρζπει να ορίηει ότι τθ κζςθ προϊςταμζνου 
οργανικισ μονάδασ καταλαμβάνει, καταρχιν, ο προσ τοφτο κρινόμενοσ ικανόσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ ανικει 
ςε κλάδο αντίςτοιχο με το αντικείμενο τθσ οργανικισ μονάδασ, οι διατάξεισ που αναφζρονται εδϊ 
επανελιφκθςαν ςτουσ νζουσ κϊδικεσ Δθμοτικϊν και δθμοςίων υπαλλιλων. Κατά τθν πάγια νομολογία 
των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων (βλζπε ενδεικτικά τΕ 2459/2012, 2207/2002, 915/2000, 249/1998) ζχει 
κρικεί ότι ο κανονιςτικόσ νομοκζτθσ, κατά τθν κατάρτιςθ ι τροποποίθςθ των οργανιςμϊν εςωτερικισ 
υπθρεςίασ των Ο.Σ.Α. και των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, προςδιορίηει, ανάλογα με 
το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων και τθν ειδικότθτα του κλάδου, από ποιεσ 
κατθγορίεσ και από ποιουσ κλάδουσ κάκε κατθγορίασ κα προζρχονται οι προϊςτάμενοι των οργανικϊν 
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μονάδων κάκε υπθρεςίασ, χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει ότι οι προϊςτάμενοι κα προζρχονται 
από όλεσ τισ κατθγορίεσ ι από όλουσ τουσ κλάδουσ κάκε κατθγορίασ”. 
     Σο ΤΠΕΔΔΑ ςτο αρικ. πρωτ.:ΔΟΑ/Φ.13/101/οικ.23079/18-10-2006, ζγγραφό του με Θζμα: Απαντιςεισ 
ςτα ςυχνότερα υποβαλλόμενα ερωτιματα ςχετικά με τα απαιτοφμενα προςόντα για διοριςμό ςτο 
Δθμόςιο. Αναφζρει ςτθν ενότθτα “ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ “ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟ” ςτθν 2 Ερϊτθςθ: Οι διατάξεισ του 
“Προςοντολογίου” υπεριςχφουν των διατάξεων των οργανιςμϊν ι κανονιςμϊν των φορζων, ςτουσ 
οποίουσ τα προςόντα κακορίηονται διαφορετικά; Απάντθςθ: Εάν οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ζχουν εκδϊςει 
μεταγενζςτερουσ του “Προςοντολογίου” οργανιςμοφσ ι κανονιςμοφσ, όπου εξειδικεφουν / περιορίηουν 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που απαιτοφνται, ωσ τυπικά προςόντα διοριςμοφ, για τισ κζςεισ ςυγκεκριμζνων 
κλάδων ι ειδικοτιτων, υπεριςχφουν οι οικείοι Οργανιςμοί. Αντίκετα, ςτουσ φορείσ του δθμοςίου τομζα, 
όπου οι οικείεσ οργανικζσ τουσ διατάξεισ είναι προγενζςτερεσ του “Προςοντολογίου”, εφαρμόηονται, ωσ 
νεότερεσ, οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ του “Προςοντολογίου”, όπωσ αυτό ιςχφει. Παρζχεται επίςθσ ςτουσ φορείσ 
θ δυνατότθτα να περιορίηουν με τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων τουσ τίτλουσ ςπουδϊν, που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με το “Προςοντολόγιο”, τουσ οργανιςμοφσ ι κανονιςμοφσ τουσ, ςε οριςμζνουσ 
μόνο τίτλουσ από τουσ προβλεπόμενουσ, ι να ορίηονται τίτλοι ςπουδϊν ωσ κφριοι ι επικουρικοί, 
προκειμζνου να καλφπτονται οι ανάγκεσ του κάκε φορζα ςε εξειδικευμζνο προςωπικό. Παράλλθλα, εκτόσ 
από τα προςόντα που προβλζπονται ςτο “Προςοντολόγιο” ι άλλεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ, 
μπορεί γικα οριςμζνεσ ειδικότθτεσ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι νομικϊν προςϊπων, να τεκοφν ςτθ 
προκιρυξθ πρόςκετα προςόντα, φςτερα από αίτθμα του οικείου φορζα και ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΕΠ.” 
τθν ενότθτα “ΕΡΩΣΘΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΟΤ “ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ” και ςτθν 
1.Ερϊτθςθ: τουσ κλάδουσ ΠΕ Διοικθτικό – Οικονομικό και ΣΕ Διοικθτικό – Λογιςτικό γίνονται πλζον δεκτά 
όλα τα πτυχία πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ; 
Απάντθςθ: Με το νζο “Προςοντολόγιο” δεν τίκεται πλζον κανζνασ περιοριςμόσ όςον αφορά τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν – ειδικότθτεσ που αποτελοφν προςόντα διοριςμοφ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ. Ζτςι, όλοι 
οι κάτοχοι πτυχίων πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, περιλαμβανομζνων και των 
πτυχίων ι διπλωμάτων του Ελλθνικοφ ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων ςπουδϊν 
επιλογισ (Π..Ε.) ι ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε διαγωνιςμοφσ του 
δθμοςίου για τθν κάλυψθ κζςεων των προαναφερκζντων κλάδων, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. τθν 
περίπτωςθ όμωσ που οι κλάδοι είναι αμιγϊσ διοικθτικοί, οικονομικοί ι λογιςτικοί επιτρζπεται να 
περιορίηονται με τθν προκιρυξθ τα προςόντα ςε πτυχία ι διπλϊματα ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων, μετά 
από αίτθμα του φορζα που εγκρίνεται από το Α..Ε.Π. 
     Είναι αναγκαίο να τονιςκεί ότι διορίςτθκα με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν.2738/1999 “υλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, μονιμοποίθςθ ςυμβαςιοφχων αορίςτου χρόνου και άλλεσ 
διατάξεισ” και τθν αρικ.31945/13-9-1999 εγκφκλιο του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. όπου ςτο άρκρο 30, αναφζρει ότι: “1. 
Όςοι εκπλιρωςαν το “Πρόγραμμα κατάρτιςθσ και απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ανζργων 
επιςτθμόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. ςε κζματα Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Σοπικισ Ανάπτυξθσ”, που 
υλοποιικθκε από τα Τπουργεία Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Εργαςίασ και 
κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), τον Οργανιςμό 
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.) και τθν Ελλθνικι Εταιρία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.), ςε εκτζλεςθ τθσ από 27.4.1998, μεταξφ τουσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, 
καταλαμβάνουν με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και χωρίσ ουδεμία επιβάρυνςθ του Κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ, κενζσ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του διμου 
ςτον οποίο πραγματοποίθςαν τθν κατάρτιςθ, του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ ςτθν οποία καταρτίςτθκαν, 
εφόςον: α) κατζχουν τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία γενικά προςόντα διοριςμοφ, β) 
υποβάλλουν αίτθςθ ςτον οικείο διμο μζχρι 30.11.1999. Αν δεν υπάρχουν κενζσ κζςεισ του κλάδου ι τθσ 
ειδικότθτασ ςτθν οποία καταρτίςτθκαν, καταλαμβάνουν προςωποπαγείσ κζςεισ αντίςτοιχεσ με τα τυπικά 
τουσ προςόντα, που ςυνιςτϊνται με τθν πράξθ διοριςμοφ τουσ. 
      Είναι εμφανζσ ότι ο …… κλάδοσ τθσ ειδικότθτάσ μου ςτον οποίο ζχω καταταχτεί είναι ΠΕ Διοικθτικοφ 
(οικονομολόγοσ) και ζχει αποτυπωκεί και ςτο ΦΕΚ διοριςμοφ μου. Δθλϊνει ότι προςλιφτθκα ωσ ειδικόσ 
επιςτιμονασ με τθν ειδικότθτα του ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ και για το λόγο αυτό ζχω τοποκετθκεί ςε κζςθ ΠΕ 
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Διοικθτικοφ (οικονομολόγοσ) ςτον ΟΕΤ του διμου Ι.Π. Μεςολογγίου και δεν καταλαμβάνω κζςθ ΠΕ 
Διοικθτικοφ ι ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ. …….. 
……. Σοποκετικθκα προϊςτάμενοσ Σαμείου με τθν αρικ.23/2015 απόφαςθ δθμάρχου, θ οποία βαςίςτθκε 
ςτθν αρικ.79/2014 απόφαςθ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου ΟΣΑ Ν. Αιτ/νίασ και ςτθν οποία αναφζρει μεταξφ 
άλλων, “2 – Κακοριςμόσ κλάδων προϊςταμζνων. Με τον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ (ΟΕΤ) 
κακορίηονται οι κλάδοι ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων 
προϊςταμζνων των κατά περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων, ανάλογα με τθν ειδικότθτα του κλάδου και το 
αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων” επίςθσ επαναλαμβάνει ςε μεγάλο βακμό τθν 
νομοκεςία που ζχει παρατεκεί ςτισ παραπάνω ςκζψεισ. Επίςθσ αναφζρει: “Θ κατάταξθ των υποψθφίων 
γίνεται βάςει τθσ βακμολογίασ που λαμβάνουν από τισ τρεισ ομάδεσ των κριτθρίων και θ επιλογι γίνεται 
κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ”. το αποφαςιςτικό μζροσ τθσ απόφαςθσ αναφζρει τθν ςειρά 
κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά, ςυγκεκριμζνα αναφζρει: “ΑΠΟΦΑΙΗΙ ομόφωνα, ΕΠΙΛΕΓΕΙ ωσ 
προϊςταμζνουσ των τμθμάτων του Διμου Ι.Π. Μεςολογγίου τουσ Παρακάτω Τπαλλιλουσ. ….. 15. 
Μπαρμπετάκησ Βαςίλειοσ ΠΕ Διοικητικοφ (Οικονομολόγοσ)…… φμφωνα με τθν παραπάνω απαρίκμθςθ, 
ζχω καταταχκεί ςτθν δζκατθ Πζμπτθ ςειρά ςφμφωνα με τθ βακμολογία και είμαι τρίτοσ ςτθ ςειρά 
κατάταξθσ, όςον αφορά τθν κατθγορία, τον κλάδο και τθν ειδικότθτά μου, ΠΕ Διοικθτικοφ 
(Οικονομολόγοσ). Από τον Ο.Ε.Τ. ςτο άρκρο 29, φαίνεται ότι μόνο ςε τζςςερα τμιματα αυτοφ μπορϊ να 
καταταχκϊ ωσ κφρια ειδικότθτα και ςυγκεκριμζνα ςτα τμιματα ταμείου, εςόδων και περιουςίασ, 
προμθκειϊν και αποκικθσ και τζλοσ ςτο τμιμα προχπολογιςμοφ και λογιςτθρίου. ε όλα τα άλλα 
τμιματα ςφμφωνα με το Ο.Ε.Τ. καταλαμβάνουν πρϊτθ επιλογι άλλεσ ειδικότθτεσ που εμφανίηονται ωσ 
κφριεσ ςφμφωνα με αυτόν. Επομζνωσ είναι εμφανζσ ότι το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο με ζκρινε ικανό για τθν 
τοποκζτθςι μου μόνο ςτα τζςςερα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ οικονομικϊν και ςε κανζνα άλλο. 
     Κατά ςυνζπεια και για λόγο ότι οι προςβαλλόμενεσ ζρχονται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τισ δεςμευτικζσ 
διατάξεισ του ΟΕΤ του Διμου Ι.Π. Μεςολογγίου, κακίςτανται απολφτωσ παράνομεσ και ακυρωτζεσ.» 
     Με βάςη τα ανωτζρω και λαμβάνοντα υπ’ όψιν ότι: 
α) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 25 (ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ ΜΕ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤ) του Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ του Δήμου Ι.Π. Μεςολογγίου, «1. Οι κζςεισ του 
μονίμου προςωπικοφ του Διμου διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: Α. Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 
(ΠΕ) Β. Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ) Γ. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ) Δ. Τποχρεωτικισ 
Εκπαίδευςθσ (ΤΕ). Σα προςόντα διοριςμοφ περιγράφονται ςτο Π.Δ.37α/1987 και ςτο Π.Δ.50/2001, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφουν. 2. τθν κατθγορία Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ υπάγονται οι εξισ κλάδοι και 
προβλζπονται αντίςτοιχα οι παρακάτω κζςεισ: ΠΕ Διοικθτικοφ, ΠΕ-1 Διοικθτικοφ, ΠΕ-1 Διοικθτικοφ – 
Οικονομικοφ, ΠΕ-1  Διοικητικοφ (Οικονομολόγοσ), ΠΕ-1 Διοικθτικοφ (Κοινωνιολόγοσ), ΠΕ Διοικθτικοφ – 
Οικονομικοφ ……., ενϊ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 29 (Προϊςτάμενοι Τπηρεςιϊν) του 
Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ του Δήμου Ι.Π. Μεςολογγίου, «Προϊςτάμενοι των διευκφνςεων, 
Σμθμάτων και αυτοτελϊν Γραφείων τθσ οργανωτικισ δομισ του διμου τοποκετοφνται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 87 του Ν. 3584/07, κακϊσ και των άρκρων 88, 89, 99 των κατθγοριϊν ΠΕ ι ΣΕ ι ΔΕ 
όλων των ειδικοτιτων και ανάλογα με το αντικείμενο εργαςίασ τθσ Δ/νςθσ, του Σμιματοσ ι του 
αυτοτελοφσ γραφείου, υπάλλθλοι των ακόλουκων κλάδων:…. Τμήμα Ταμείου: ΠΕ-1 Διοικθτικοφ 
(Οικονομολόγοσ), ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΠΕ-1 Διοικθτικοφ ι ΣΕ Οικονομικοφ – Λογιςτικοφ, ΣΕ-17 
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΣΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ ελλείψει ΔΕ Διοικθτικοφ − Λογιςτικοφ, ΔΕ−1 
Διοικθτικοφ ….. Τμήμα Δημοτικήσ Κατάςταςησ, Ληξιαρχείου και Μετανάςτευςησ: ΠΕ-1 Διοικθτικοφ, ΠΕ-1 
Διοικθτικοφ (Κοινωνιολόγοσ), ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΣΕ−17 Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ, ΣΕ Διοικθτικοφ 
Λογιςτικοφ, ΣΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Σ.Α., ελλείψει ΔΕ−1 Διοικθτικοφ, ΔΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ». 
β) ότι με τθν υπ’ αρικ.82/2016 Απόφαςθ Δθμάρχου Ι.Π.. Μεςολογγίου όπωσ αυτι τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε, ο προςφεφγων, υπάλλθλοσ Κλάδου ΠΕ Διοικητικοφ (Οικονομολόγοσ) τοποκετικθκε ςε 
κζςθ Προϊςταμζνου του Σμήματοσ Δημοτικήσ Κατάςταςησ, Ληξιαρχείου και Μετανάςτευςησ, 
     κεωροφμε ότι, ο ςχετικόσ λόγοσ ακφρωςθσ πρζπει να γίνει δεκτόσ, κακϊσ θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ 
εκδόκθκε κατά παράβαςθ νόμου (διατάξεων άρκρου 29 του Ο.Ε.Τ.) και ωσ εκ τοφτου, πρζπει να 
ακυρωκεί. 
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VI. Επειδι, κατόπιν τοφτων παρζλκει θ εξζταςθ των λοιπϊν προβαλλόμενων λόγων τθσ υπό κρίςθ 
προςφυγισ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 

1. Κάνουμε δεκτή την ειδική διοικητική προςφυγή του Βαςιλείου Μπαρμπετάκη, υπαλλήλου Δήμου 
Ι.Π. Μεςολογγίου κατά τησ υπ’ αριθ.82/2016 (ΑΔΑ:61ΟΕΩΡΖ-ΩΘΖ) Απόφαςησ Δημάρχου Ι.Π. 
Μεςολογγίου με κζμα: «Μετακίνθςθ Προϊςταμζνων Σμθμάτων των οργανικϊν μονάδων Διμου Ιεράσ 
Πόλθσ Μεςολογγίου», όπωσ αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.84/2016 (ΑΔΑ:7Λ95ΩΡΖ-ΕΚ0) 
Απόφαςη Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με κζμα: «υμπλιρωςθ αρ 82/2016 Απόφαςθσ Δθμάρχου» και με 
την υπ’ αριθ.89/2016 (ΑΔΑ:68ΝΤΩΡΖ-6ΞΔ) Απόφαςη Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου με κζμα: «Μερικι 
ανάκλθςθ και τροποποίθςθ τθσ αρ.82/2016 Απόφαςθσ περί μετακίνθςθσ Προϊςταμζνων των οργανικϊν 
μονάδων Διμου Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου», για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςκεπτικό τθσ 
παροφςθσ. 
 

2. Ακυρϊνουμε την υπ’ αριθ.82/2016 (ΑΔΑ:61ΟΕΩΡΖ-ΩΘΖ) Απόφαςη Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου, 
όπωσ αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.84/2016 (ΑΔΑ:7Λ95ΩΡΖ-ΕΚ0) Απόφαςη Δημάρχου Ι.Π. 
Μεςολογγίου και με την υπ’ αριθ.89/2016 (ΑΔΑ:68ΝΤΩΡΖ-6ΞΔ) Απόφαςη Δημάρχου Ι.Π. Μεςολογγίου.  
 
3. Κατά τησ παροφςασ απόφαςησ μπορεί να αςκηθεί προςφυγή εντόσ ενόσ  (1) μηνόσ από την 
κοινοποίηςη αυτήσ ςτην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ). 
 
4. Η παροφςα να κοινοποιηθεί με απόδειξη παραλαβήσ ςτουσ: 
     1. Δήμο Ι.Π. Μεςολογγίου - Ενταφθα 
     2. Μιχαήλ Πετρονικολό, Δικηγόρο, Ιωςήφ Ρωγϊν 18, Ι.Π. Μεςολογγίου, Ενταφθα 
       (ωσ πληρεξουςίου Δικηγόρου του Βαςιλείου Μπαρμπετάκη του Επαμεινϊνδα) 

 
 

Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 
ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ 

 

ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ 
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