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Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο 
και τα μέλη του Κωνσταντίνο Δήμου και Αικατερίνη Μαρκοβίτη, Παρέδρους. 
Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην 
Αθήνα, στις 8 Μαΐου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού. 
Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση 
του 248Α, οικονομικού έτους 2017, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του ως άνω 
Δήμου. 
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Κωνσταντίνου Δήμου. Και 
  

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου 
Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

  
I. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 
75/28.11.2017 πράξη επιστροφής, τη θεώρηση του 248Α, οικονομικού έτους 2017, 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 323,01 ευρώ, το οποίο εκδόθηκε από το 
Δήμο ΧΧΧ και αφορούσε στην καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στη φερόμενη ως 
δικαιούχο ΧΧΧ, προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, για 
το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017. Ο Επίτροπος αρνήθηκε τη θεώρηση του ανωτέρω 
χρηματικού εντάλματος με την αιτιολογία ότι μη νομίμως εντέλλεται η καταβολή του 
επιδόματος για το μήνα αυτό, καθώς η προϊσταμένη ήδη από 9.11.2017, οπότε και 
μετατάχθηκε από τον Κλάδο ΠΕ Καθηγητών σε εκείνον του ΠΕ Διοικητικού, πλέον δεν 
διαθέτει τον απαιτούμενο από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κλάδο (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή ΤΕ 
Διοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. ή ΠΕ Καθηγητών), δυνάμει 
του οποίου οι υπάλληλοι δύνανται να προΐστανται στο ανωτέρω Τμήμα. Ακολούθως, 
Δήμος ΧΧΧ επανυπέβαλε το ως άνω χρηματικό ένταλμα, με το 45866/15.12.2017 
έγγραφο της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών του, υποστηρίζοντας τη 
νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην 
άρνησή του να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της 
οποίας απευθύνεται, με την από 21.12.2017 έκθεσή του, στο παρόν Κλιμάκιο. 
  
ΙΙ. Α. 1. Ο ν. 4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 17), ορίζει στο άρθρο 16, υπό 



τον τίτλο «Επίδομα θέσης ευθύνης», το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Β΄ του νόμου 
αυτού, που φέρει τον τίτλο «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και 
των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου A του N. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις», ότι: «1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο 
χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά 
βαθμίδα θέσης, ως εξής: α) Προϊστάμενοι Διοίκησης: αα) Γενικοί Γραμματείς 
Υπουργείου, χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ. αβ) (...) αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, 
διακόσια ενενήντα (290) ευρώ. β) (...)». 2. Περαιτέρω, στο άρθρο 10 του Kώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 143) 
ορίζονται τα εξής: «1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η 
εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, 
Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά 
κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των 
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά 
περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το 
αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 2. Με απόφαση του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής 
Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, 
αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (…). 3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους 
Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των 
υπηρεσιακών αναγκών (…). 5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 
των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. (…) 6. (…) 7. Για την κατάρτιση ή 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού 
ή Κοινοτικού Συμβουλίου». 3. Επιπλέον, στο π.δ. 50/2001, με τίτλο «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315), 44/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 63), 116/2006 (ΦΕΚ Α΄ 115) και 146/2007 (ΦΕΚ Α΄ 185), καθώς και με τους 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24) και 4148/2013 (ΦΕΚ Α΄ 99), με το οποίο θεσπίζονται τα 
κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις, μεταξύ άλλων και των 
Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας, ορίζεται στο άρθρο 4 με τίτλο «Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και 
/ ή Οικονομικός»: 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή 
δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των 
πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 2. Στις 



διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω 
προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας. 3. Όταν ο 
κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα 
προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ή νομικών μόνο σπουδών 
γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που 
εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά για πτυχία ή 
διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς 
λογιστικός ή οικονομικός. 4. Στον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧ 
(αποφάσεις 71239 και 66853/4.10.2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ΦΕΚ Β΄ 2544/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(με τις αποφάσεις 89697/14.12.2011, ΦΕΚ Β΄ 3135, και 61558/20.9.2017, ΦΕΚ Β΄ 
3700, του ιδίου οργάνου), στο ΜΕΡΟΣ 1ο αυτού με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και στο άρθρο 1 ορίζεται ότι: «Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών. Οι 
Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν 
τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και 
αντικειμένου: ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (…) ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (…). Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 1. Τμήμα Εσόδων και 
Περιουσίας 2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου (…) 3. Τμήμα Ταμείου (…)», στο 
ΜΕΡΟΣ 2ο με τίτλο «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και στο άρθρο 16 ότι: 
«Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Η Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών 
προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών 
πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την 
αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την 
προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται 
διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία 
Οικονομικών Θεμάτων. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής: 1. (…) 2. Αρμοδιότητες Τμήματος 
Εσόδων και Περιουσίας 2.1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων 
και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών 
προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να 
καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. 
2.2. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά 
υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ. 2.3. 
Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που 
αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου. 2.4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει 
περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. 
Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών 
κατά κατηγορία προσόδου. 2.5. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την 



καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των 
διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος 
των οφειλόμενων ποσών. 2.6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων 
εισπράξεων. 2.7. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που 
σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών. 2.8. 
Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των 
νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, των υπόγειων δημοτικών χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. 2.9. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 
αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, 
σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους. 2.10. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης 
περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και 
ιδιοκτησιακά έγγραφα) 2.11. Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της 
δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια 
όργανα του Δήμου. 2.12. Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής 
ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση 
της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων 
μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.) 2.13. Μεριμνά για την εκμίσθωση 
δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας. 
2.14. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή 
μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας» και 
στο Μέρος 4ο υπό τον τίτλο «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο άρθρο 27 ότι: 
«Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών 
Γραφείων της οργανωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 1. (…) 26. Τμήμα Εσόδων και 
Περιουσίας: ΠΕ – Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ – Οικονομικού Λογιστικού ή ΤΕ − 
Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ − Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. ή ΠΕ Καθηγητών. 27. 
(…)». Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις, συνάγεται ότι, με τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α´ βαθμού, 
καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών των Δήμων και συνιστώνται οι 
οργανικές θέσεις του προσωπικού αυτών, ενώ, παράλληλα, προσδιορίζονται οι 
κατηγορίες και οι κλάδοι κάθε κατηγορίας, από τους οποίους προέρχονται, μεταξύ 
άλλων, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας (Σ.τ.Ε. 102/2010, 
πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 100/2014, Σ.τ.Ε. 2207/2002, 915/2000, 
249/1998). Επομένως, για τη νόμιμη ανάθεση και για την άσκηση καθηκόντων 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας 
Δήμου, απαιτείται ο υπάλληλος να ανήκει σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι δύνανται, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις, να προΐστανται της οικείας οργανικής 
μονάδας. Ειδικότερα, όσον αφορά τον Κλάδο Διοικητικού ή/και Οικονομικού, 



ανεξάρτητα από την απουσία τυπικής και αυστηρής διάκρισης, εντούτοις υφίσταται 
διαφοροποίηση μεταξύ του αμιγώς διοικητικού κλάδου αφενός και του οικονομικού – 
λογιστικού αφετέρου, που εκδηλώνεται με την πρόβλεψη στο άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ. 
50/2001 για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού (και αντίστοιχα στο άρθρο 13 
παρ. 3 του ιδίου π.δ/τος για τον κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού), της δυνατότητας 
περιορισμού των προσόντων διορισμού, τα οποία δύνανται να εξειδικεύονται, ανάλογα 
με την κατάταξη και το χαρακτηρισμό της θέσης που έχει προκηρυχθεί, ως αμιγώς 
διοικητικού ή ως οικονομικού/λογιστικού προσανατολισμού, δεδομένου ότι οι ανάγκες 
που καλούνται να καλύψουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι είναι διαφορετικές και ότι οι 
απαιτήσεις καθεμίας από τις περαιτέρω ειδικεύσεις είναι πιθανό να καλύπτονται μόνον 
από υπαλλήλους που διαθέτουν συγκεκριμένους τίτλους σπουδών και εμπειρία. 
Αντίστοιχα, τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά την τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. τους, 
οι Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής τους αυτοτέλειας, 
είναι δυνατόν κατά την εκτίμηση του ειδικότερου αντικειμένου κάθε οργανικής 
μονάδας τους και, κατ’ εφαρμογή νομίμων κριτηρίων συνδεομένων με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες, να περιορίσουν κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό, τους 
κλάδους της κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας, στους οποίους πρέπει να ανήκουν οι 
υπάλληλοι που πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένου στις μονάδες αυτές, 
χωρίς να υφίσταται υποχρέωση πρόβλεψης ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από 
όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας (βλ. ΣτΕ 2459/2012). 
  
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το επίμαχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα εξής: Η ΧΧΧ, πτυχιούχος του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου ΧΧΧ (ημερομηνία κτήσης πτυχίου: 16.4.1992), διορίστηκε στις 
27.9.2000 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΧΧΧ σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού – Λογιστικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ (δυν. της 22739/18.9.2000 
απόφασης του Νομάρχη ΧΧΧ, ΦΕΚ τ.ΝΠΔΔ ΧΧΧ) και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση 
Πολιτικών Δικαιωμάτων της Ν.Α.. Ακολούθως, μετατάχθηκε στις 21.6.2007 στο Δήμο 
ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ σε κενή οργανική θέση του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ (δυν. της 23766/11.7.2007 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ, ΦΕΚ Γ΄ ΧΧΧ), ενώ στις 
14.1.2009 μετατάχθηκε από τον κλάδο αυτό σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία και σε 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (δυν. της 28/2008 
απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ (ΦΕΚ Γ΄ ΧΧΧ). Κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος Καλλικράτης και τη συνένωση του Δήμου ΧΧΧ με τους Δήμους ΧΧΧ 
και ΧΧΧ στο Δήμο ΧΧΧ (άρθρο 1 παρ. 2, αριθμ. 19 περ. 12 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 
87), η ως άνω υπάλληλος κατατάχθηκε αρχικά την 1η.1.2011 σε προσωποπαγή θέση με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (δυν. 
της 218/2692/27.1.2011 απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ) και στις 3.4.2012 κατατάχθηκε 
σε οργανική θέση με την ίδια σχέση εργασίας και κλάδο (με την 133/42808/23.1.2012 



διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ, ΦΕΚ Γ΄ ΧΧΧ), ενώ τοποθετήθηκε στο 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δήμου. Μετά τη μετακίνησή της (στις 10.2.2014) στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου, τοποθετήθηκε 
με την 2371/400226/2.10.2015 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ και σύμφωνα με τα 
5/12.6.2015 και 6/9.7.2015 πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ 
Ν. ΧΧΧ, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΧΧΧ. Στη συνέχεια, μετατάχθηκε στις 16.5.2016 
σε κλάδο ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Καθηγητών με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατείχε και την ίδια εργασιακή σχέση (δυν. της 395/7236/29.2.2016 
απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ, ΦΕΚ Γ΄ ΧΧΧ). Τέλος, μετατάχθηκε από τον Κλάδο 
ΠΕ Καθηγητών σε κλάδο ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Διοικητικού (δυν. της 
2069/37802/20.10.2017 απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ, ΦΕΚ Γ΄ ΧΧΧ/9.11.2017), για 
την καταβολή δε του επιδόματος θέσης ευθύνης για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017 
εκδόθηκε το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Με τα δεδομένα αυτά και 
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη (II), μη νομίμως η ως άνω 
υπάλληλος συνέχισε μετά την 9η.11.2017 να ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης 
του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου ΧΧΧ, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή έπαψε να ανήκει σε Κλάδο μεταξύ 
εκείνων που προβλέπονται από τον OEY ότι πρέπει να ανήκουν οι δυνάμενοι να 
προΐστανται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας υπάλληλοι (ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. ή ΠΕ Καθηγητών). Στο Τμήμα δε αυτό, που έχει αμιγώς 
οικονομικό αντικείμενο, ο Δήμος εδύνατο, εντός της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 10 
του ν. 3584/2007, να περιορίσει τους Κλάδους κάθε κατηγορίας, από τους οποίους θα 
προέρχονται οι προϊστάμενοι, σε εκείνους που διαθέτουν οικονομικό προσανατολισμό. 
Επιπροσθέτως, όπως και ο ίδιος ο Δήμος ΧΧΧ συνομολογεί (με το συνημμένο στο 
έγγραφο επανυποβολής ΔΥ/12.12.2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του), η 
τελευταία μετάταξη της υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ – Διοικητικών έγινε με κριτήριο 
την καλύτερη αποτύπωση των τυπικών της προσόντων, ενώ και η αρχική της επιλογή 
στη θέση της Προϊσταμένης του συγκεκριμένου Τμήματος έγινε «μολονότι, η 
προηγούμενη εμπειρία της, όπως αυτή καταγραφόταν στο σχετικό πιστοποιητικό 
υπηρεσιακών μεταβολών δεν ήταν σε αρμονία με τον τομέα των εσόδων». 
  
IV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το 
ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
  

Για τους λόγους αυτούς 
 

Αποφαίνεται, ότι 248Α, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Δήμου ΧΧΧ, ποσού 323,01 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 


