
 

Οι θέσεις των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής 
Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. 

 

Με αφορμή την  τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης  

αλλά και αντίστοιχες διαδικασίες που μεθοδεύονται από ΟΤΑ Α’ βαθμού, καταθέτουμε τις απόψεις 

μας για ένα θέμα που απασχολεί το σύνολο των Επιστημόνων στο τόπο μας. 

Πάγια θέση των Επιστημονικών Επιμελητηρίων είναι ότι οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(ΟΕΥ) των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού πρέπει να είναι δομημένοι ώστε να επιτελέσουν τον σκοπό τους 

που δεν είναι άλλος από ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης της ανάπτυξης μέσα από την άσκηση  

χρηστής  διοίκησης. Για να μπορεί να επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός θα πρέπει,  πέρα από την 

αποτελεσματικότητα, να μην μπορούν να αμφισβητηθούν και να ακυρωθούν σε νομικό επίπεδο, 

τόσο οι ίδιοι οι ΟΕΥ όσο και οι αποφάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρούμε ότι ο εκάστοτε ΟΕΥ οφείλει: 

1. Να έχει μια διαχρονικότητα, που σημαίνει ότι πρέπει: α) να είναι στελεχωμένος με  ειδικότητες 

που είναι σε θέση να λειτουργήσουν και να ασκήσουν διοίκηση στην εκάστοτε οργανική 

μονάδα, με βάση το γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων καθώς και τις ανάγκες της κάθε 

οργανική μονάδας β) να είναι ανεξάρτητος από εργαζόμενους και ειδικότητες που υπηρετούν 

μια δεδομένη χρονική περίοδο στον εκάστοτε ΟΤΑ. 

2. Να είναι εναρμονισμένος με την νομοθεσία, που στην περίπτωση της ιεράρχησης των 

κατηγοριών αποτυπώνεται με  σαφήνεια στο άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 και στο άρθρο 99 του 

Ν. 3584/2007 όπου σαφώς ορίζεται το προβάδισμα των κατηγοριών στις θέσεις ευθύνης, χωρίς 

να αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.  Η αληθινή βούληση του νομοθέτη, δεν είναι άλλη, από 

την αναγνώριση σαφούς προβαδίσματος 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. 

3. Να εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αυτές έχουν 

αποτυπωθεί σε πλείστες ακυρωτικές αποφάσεις Οργανισμών ΟΤΑ, όπου σαφώς έχουν 

ακυρώσει ΠΔ Οργανισμών κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της 

κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε. 

4. Να είναι ξεκάθαρος, όσο αφορά τις επιλογές στις θέσεις ευθύνης ανά κλάδο εργαζομένων (ΠΕ, 

εν ελλείψει ΤΕ, εν ελλείψει ΔΕ, εν ελλείψει ΥΕ) ούτως ώστε ο εκάστοτε εργαζόμενος να γνωρίζει 

την δυνατότητα εξέλιξης του στην εκάστοτε οργανική μονάδα. Έτσι αποφεύγονται 

παρερμηνείες που ανοίγουν παράθυρο για αυθαιρεσίες των πολιτικών προϊσταμένων, αδικίες 

και δυνατότητες συνδιαλλαγής και τέλος 



5. Να μην αντίκειται στην λογική του Κράτους Δικαίου με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

Συλλογικών Οργάνων (Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου), οι οποίες υπόκεινται σε 

διαβούλευση, σε διαλογική συζήτηση μεταξύ παρατάξεων αλλά και έλεγχο νομιμότητας από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε Ατομικές θέσεις, όπως ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, οι 

αποφάσεις των οποίων είναι άμεσα εκτελεστές  όπως π.χ. τις αποφάσεις επιλογής κατηγοριών 

θέσεων ευθύνης. 

 

Ως Επιστημονικά Επιμελητήρια της Κρήτης απαιτούμε την τήρηση της νομοθεσίας και των 

αποφάσεων του ΣτΕ. Παράλληλα θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αρχές της Κρήτης, τόσο οι 

Περιφερειακές και  οι Δημοτικές όσο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που ελέγχει τη νομιμότητα 

των ΟΕΥ, θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα των παραπάνω προτάσεων για την δημιουργία 

αποτελεσματικών και λειτουργικών ΟΕΥ, νομικά κατοχυρωμένων σε οποιαδήποτε προσφυγή. 

 

 

Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ , Ο Πρόεδρος της ΔΕ Μιχαήλ Χωραφάς, 

Για το ΤΕΕ/ΤΔΚ, Ο Πρόεδρος της ΔΕ Σπυρίδων Σοφιανός, 

Για το ΟΕΕ/ΤΑΚ, Ο Πρόεδρος Σταύρος Καρτέρης, 

Για το ΟΕΕ/ΤΔΚ, Ο Πρόεδρος Παντελής Περτσετάκης 

Για το ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης, Ο Πρόεδρος Στεφανάκης Αλέξανδρος 


