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Θέμα : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης στη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2018 με την
υπ’ αριθμ. 755/2018 απόφασή του, σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 312/2018, 484/2018 και
530/2018 Α.Δ.Σ. αποφάσεων του, ενέκρινε την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών
Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Κοζάνης.
Επί της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 755/2018 απόφασης του Δ.Σ. έχουμε να παρατηρήσουμε τα
εξής:
Α. Τροποποιείται το άρθρο 25, μέρος 5ο «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» της απόφασης
530/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση υπαλλήλων
σε θέσεις ευθύνης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και χωρίς να λαμβάνονται
υπ’ όψη:
1) Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με αρ.
πρωτοκόλλου 94022/21-6-2018 με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης» .
2) Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με αρ.
πρωτοκόλλου 98965/29-6-2018 με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης».
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3) Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με αρ.
πρωτοκόλλου

133806/28-8-2018

με

θέμα

«Τροποποίηση

του

Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης».
4) Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας με αρ.
πρωτοκόλλου

141318/10-9-2018

με

θέμα

«Τροποποίηση

του

Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.
5) Το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) περί Προβάδισματος μεταξύ των
υπαλλήλων.
6) Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 40645/03.08.2018 με θέμα
«Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέση
ευθύνης των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
7) Η

εγκύκλιος

με

αρ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/ποκ.17520/29-05-2017

(ΑΔΑ:6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία
διευκρινίζει κατ΄ άρθρο τις τροποποιήσεις που επανέφεραν ο Ν. 4369/2007 για το
θέμα του προβαδίσματος των κατηγοριών.
8) Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα το Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι
οργανικών μονάδων.
Έτσι στον τροποποιημένο ΟΕΥ του Δήμου Κοζάνης ως αποτέλεσμα των παραπάνω
παραλείψεων:
α) Στα Τμήματα Πρασίνου και Πρωτογενή Τομέα, στην περιγραφή της κατηγορίας των
υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων,
συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή κατηγορίας ΤΕ, παρουσιάζοντας
δηλαδή εξίσου δυνατές τις επιλογές υπαλλήλων των δύο κατηγοριών και με ανεπαρκή
αιτιολόγηση. Συνάγεται έτσι ότι:


Εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στις περισσότερες από τις
κατηγορίες των οργανικών μονάδων, πλην των προαναφερθέντων Τμημάτων
Πρασίνου και Πρωτογενή Τομέα, χωρίς να υπάρχει επαρκής

αιτιολόγηση και

κάνοντας κατάχρηση και αδιάκριτη αξιοποίηση της διατύπωσης του άρθρου 97 του Ν.
3528/2007, ενώ ουσιαστικά με τις αλλαγές που ενέκριναν για τις υπόλοιπες οργανικές
μονάδες συνηγορούν στο γιατί η διοίκηση δε θα πρέπει να ορίζει διαζευκτικά τις
κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ από τις οποίες θα προέρχονται οι προϊστάμενοι της, αλλά με τη
διατύπωση ¨… υπάλληλοι κλάδων ΠΕ και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι των κλάδων
ΤΕ ¨.


Η αναφορά του όρου ¨… λόγω της μεγάλης συνάφειας του συγκεκριμένου κλάδου
/ειδικότητας και της κατηγορίας ΤΕ με τις αρμοδιότητες του Τμήματος… ¨ είναι εντελώς
γενικόλογη, κάνει κατάχρηση και αδιάκριτη αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης
του άρθρου 97 περ. δ΄ του Υ.Κ. χωρίς να τεκμηριώνει κάποια αναγκαιότητα ή
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σκοπιμότητα, ώστε να χρησιμοποιηθεί κατ΄ εξαίρεση στα συγκεκριμένα μόνο τμήματα,
καθώς αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους /ειδικότητες και κατηγορίες σε κάθε
οργανική μονάδα. Άλλωστε υπάρχει ήδη προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και η κατανομή
των αρμοδιοτήτων μέσα στα συγκεκριμένα Τμήματα γίνεται στην πράξη βάση της
διαφορετικής εξειδίκευσης ανάμεσα στους ΠΕ και ΤΕ υπαλλήλους του κάθε
Τμήματος.


Επιπρόσθετα, η επιλογή των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων για την εφαρμογή
της καταχρηστικής εξαίρεσης που προβλέπεται από το άρθρο 97, θίγει κυρίως τα
επαγγελματικά δικαιώματα υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών στους οποίους
δε δίνονται ισοδύναμες ευκαιρίες εξέλιξης σε θέσεις ευθύνης, σε σχέση με άλλους
κλάδους πενταετούς φοίτησης (ΠΕ Μηχανικών), στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΟΕΥ.



Ομοίως, η πρόβλεψη συμμετοχής του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Π.Δ. 50/2001) σε
θέση ευθύνης του Τμήματος Πρασίνου, δίνει τη δυνατότητα σε ειδικότητες που δε
σχετίζονται με τα αντικείμενα του Τμήματος, να προΐστανται των Γεωτεχνικών
υπαλλήλων.

β)

Στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
 Συμμετέχει στην επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης η ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών,
που δε συνάδει με τις θέσεις προϊσταμένων και αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της
Διεύθυνσης.


Στο Τμήμα Πρωτογενή Τομέα προβλέπονται στην επιλογή Προϊσταμένου
Τμήματος και οι ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Ο πρωτογενής
τομέας αφορά στη διαχείριση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και του αβιοτικού
περιβάλλοντος που τα υποστηρίζει, που

αποτελούν το κατ’ εξοχήν γνωστικό

αντικείμενο όλων των κλάδων των γεωτεχνικών επιστημών. Όπως προβλέπεται
και από το ΠΔ 344/2000, είναι απαραίτητη η ευθύνη για τη διαχείρισή τους από
την κατηγορία και κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών.

Β. Στο άρθρο 13, μέρος 2ο «Λειτουργίες – Διαδικασίες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» στο
Τμήμα Αναπλάσεων και Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεν
προβλέπεται η κατηγορία ΠΕ Γεωτεχνικών στις θέσεις ευθύνης διαζευκτικά με τον κλάδο
ΠΕ Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι στην ανάλυση των αρμοδιοτήτων του τμήματος
υπάρχουν αντικείμενα στα οποία απαιτείται η συμμετοχή και η συνυπογραφή
Γεωτεχνικού, σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 ¨Επαγγελματικά Δικαιώματα Γεωτεχνικών¨.
[Λόγω ενασχόλησης των γεωτεχνικών με μελέτες – εκτέλεση έργων σε υπαίθριους /
κοινόχρηστους

χώρους, αλλά και του γνωστικού υποβάθρου των γεωτεχνικών που

περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις μικρών κατασκευών και τεχνικών έργων, δύνανται να
καταλάβουν θέση ευθύνης στο ανωτέρω τμήμα διαζευκτικά με τον κλάδο

ΠΕ

Μηχανικών].
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Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω αναφερθέντα παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,
προκειμένου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης να γίνει πιστή
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα:
1) Στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την
άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων του Τμήματος Πρασίνου (περίπτωση Α.α), να
αλλαχθεί η διατύπωση ως εξής «ΠΕ Γεωτεχνικών και ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας».
2) Στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την
άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων του Τμήματος Πρωτογενή Τομέα (περίπτωση Α.β),
να αλλαχθεί η διατύπωση ως εξής «ΠΕ Γεωτεχνικών και ελλείψει αυτών ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας».
3) Στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την
άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων στο Τμήμα Αναπλάσεων και Κοινόχρηστων Χώρων,
να αλλαχθεί η διατύπωση ως εξής «ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών και ελλείψει
αυτών ΤΕ Μηχανικών».
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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