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Προς:  

1) Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 κ. Δεικτάκη  

2) Τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 

Αρναουτάκη 

3) Τoν Πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης   
κ. Κουράκη 

(για ενημέρωση των ΟΤΑ Κρήτης) 

 

Κοιν.: 

Ως Πίνακας Διανομής 

 

 

Θέμα: «Tήρηση του συνταγματικού κανόνα της ισότητας των 

   υπαλλήλων κατά την τροποποίηση των ΟΕΥ των ΟΤΑ Α΄και Β. Βαθμού. 

 

Αξιότιμοι κ. κ Γενικέ, 

κε Περιφέρειάρχα, 

κε Πρόεδρε 

      Ως γνωστόν , αρκετοί ΟΤΑ αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης , 

μη  έχοντας  προσαρμόσει  τους  ΟΕΥ  στις  τρέχουσες  ανάγκες  τους,  εξετάζουν 

αυτή  την  περίοδο  την  τροποποίησή  τους,  προκειμένου  να  προχωρήσουν  στην 

επιλογή προισταμένων, μέσω των  αρμόδιων οργάνων.  

Επίσης  η  διαδικασία  επιλογής,  έπρεπε  να  έχει  ολοκληρωθεί  μέσα  στο  2011, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 (Σχέδιο Καλλικράτης) και σε συνδυασμό 

με  τις  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  του    Κώδικα  Δημοσίων  (Ν.3528/07  ΦΕΚ 

26α)  και  Δημοτικών  Υπαλλήλων  (ν.3584/07,  ΦΕΚ  143α)  και  των Νόμων  3839/10 

και  4024/11  όπως  ισχύουν  σήμερα,  αφού  η  θητεία  των  τότε  Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων (Υ.Σ) έληγε στις 31‐12‐11 και τα αρμόδια όργανά της αυτοδιοίκησης, 

όφειλαν να προκηρύξουν  τις θέσεις για πλήρωση  ένα μήνα μετά  την σύστασή 

των  νέων  θέσεων  ευθύνης  (δηλ.  αμέσως  μετά  την  δημοσίευση  των ΟΕΥ  ,  που 

είχαν εγκριθεί μέχρι τις 30‐6‐11, στα ανάλογα ΦΕΚ). 

Παρόλα αυτά και παρά τις εντολές των αρμόδιων Υπουργείων, κατά παράβαση 

των  κανόνων  χρηστής  διοίκησης,  δεν  προχώρησε  η  διαδικασία  αυτή,  αλλά 

παρέμειναν  και  παραμένουν  προϊστάμενοι  όσοι  τοποθετήθηκαν  στις  θέσεις 

ευθύνης  των  νέων  οργανικών  μονάδων  των  αιρετών  Περιφερειών,  των 

Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  και  των  ΟΤΑ,  με  μοναδικό  κριτήριο  επιλογής 

μεταξύ  των  πρώην  προϊσταμένων  των  συγχωνευόμενων  υπηρεσιών  το  χρόνο 

άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου (όπου και εάν αυτό εφαρμόστηκε το κριτήριο 



αυτό), σε εφαρμογή του άρθρου 51, παρ. 1, εδ. β΄ του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219) ή 

του άρθρου 100 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ143α).  

Η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου βάσει των παραπάνω διατάξεων δεν 

μπορούσε  να υπερβεί  την 31η.12.2011,  ενώ παράταση  της θητείας  δόθηκε μόνο 

στους προϊσταμένους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με το άρθρο 18, παρ. 8 

του ν. 4071/2012 (ΦΕΚΑ΄85). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δύο (2) χρόνια σχεδόν μετά 

την  ψήφιση  των  αρχικών  ΟΕΥ  και  την  τοποθέτηση  των  «προσωρινών» 

προϊσταμένων,  δεν  έχουν  γίνει  οι  απαραίτητες  διορθώσεις  και  τροποποιήσεις 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.  

Επειδή  στα  πλαίσια  του  εκσυγχρονισμού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και 

Αυτοδιοίκησης,  προβλέπεται  η  συγχώνευση  ή  η  δημιουργία  νέων  υπηρεσιών, 

ανάλογα με  τις  ανάγκες  μεταφοράς αρμοδιοτήτων  και  προσωπικού,  θεωρούμε 

ιδιαίτερης  σημασίας  την  τήρηση  της  αρχής  της  ισότητας  και  της  προσωπικής 

αξίας (Σύνταγμα,άρθρο 4, παρ. 1 και 2). Προς τούτο, παρακαλούμε όπως δοθούν 

οι απαραίτητες οδηγίες αφενός στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ομάδες εργασίας που 

συντάσσουν τις σχετικές προτάσεις, αφετέρου στα αρμόδια Υ.Σ προκειμένου να 

μην  εισηγηθούν  ή  εγκρίνουν  σχέδια  ΟΕΥ,  που  να  καταστρατηγούν  την 

παραπάνω  συνταγματική αρχή και να δίδεται η δυνατότητα εξέλιξης όλων των 

κλάδων  των  γεωτεχνικών  στις  υπηρεσίες  που  υπηρετούν  μέχρι  την  ανώτερη 

βαθμίδα  διοίκησης, τουλάχιστον σε μία Δ/νση ή Γενική Δ/νση, στο πνεύμα που 

περιγράφεται  αναλυτικά  στο  συνημμένο  σχετικό  έγγραφο  της  Κεντρικής 

Διοίκησης του Επιμελητηρίου μας. 

Σε  κάθε περίπτωση  τα  σχέδια ΟΕΥ θα πρέπει  να  διέπονται  από  τις  αρχές  της 

ισότητας  ευκαιριών  στην  εξέλιξη  όλων  των  ειδικοτήτων  και  της  θέσπισης  των 

απαραίτητων εγγυήσεων για την διασφάλιση τόσο της αντικειμενικότητας, όσο 

και της αμεροληψίας των οργάνων κρίσης των δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων, 

προκειμένου  να  τηρηθεί  ο  κανόνας  της  δημοκρατικής  αρχής  στην  οποία 

στηρίζεται  όλη  η  έννομη  τάξη  (ΣΕ  469/76,1456/66,2216/75,2789/81  και  2778/91    , 

Σπηλιοτόπουλος‐Χρυσανθάκης  ‐Βασικοί  θεσμοί  δημοσιουπαλληλικού  δικαίου) 

και  να  γίνει  δυνατή  η  επιλογή  εκείνων  που  έχουν  τα  περισσότερα  ουσιαστικά 

προσόντα,  ώστε  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  για  την  καλύτερη  λειτουργία  του 

Κράτους  και  της  Αυτοδιοίκησης  και  τελικά  η  εξυπηρέτηση  του  δημόσιου 

συμφέροντος  για  το  οποίο  έχει  υποστεί  τόσες  θυσίες  ο  ελληνικός  λαός  μέχρι 

σήμερα. 

Συνημμένο: έγγραφο ΓΕΩΤΕΕ αρ. 2578/11‐7‐13 

Με τιμή, 

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος  

Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

                     Ο Πρόεδρος         

     

 

 

        Δρ. Αλεξανδρος Στεφανάκης                 

        



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχελάκη 

2. Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης   κ.Μητσοτάκη. 

3. Δ. Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

4. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

5. ΠΟΕ‐ΟΤΑ 

6. Συλλογο Υπαλ. Περιφέρειας Κρήτης 

7. Παν.Ομοσπ.Γεωτεχν. ΔΥ 

8. Παν.Εν.Γεωπόνων ΔΥ 

9. ΠανΕν.Δασολόγων ΔΥ 

10. Παν.Εν.Κτηνιάτρων Δ.Υ 

11. Παν.Σύλ.Γεωλόγων Δημοσίου 

12. Παν.Συλ.Ιχθυολόγων Δημοσίου 
 


