
Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………… 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

(άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238  του Ν. 3852/2010) 

 

Tου ………. υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ……… 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. 

 

ΚΑΤΑ 

 

Της υπ’ αρ. ……….-2017 απόφασης του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών ……….. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ» µε την οποία παραβλέφθηκαν οι κατανεµηµένες αρµοδιότητες 

της οργανικής µονάδας στην οποία είµαι τοποθετηµένος και µου ανατέθηκαν 

καθήκοντα ξένα προς αυτή. 

Την ανωτέρω απόφαση µονοµελούς οργάνου της Περιφέρειας ……… προσβάλλω µε 

την παρούσα, έχοντας προς τούτο προφανές έννοµο συµφέρον και αιτούµαι την 

ακύρωσή της, ως µη νόµιµης για τους παρακάτω αναφερόµενους νόµιµους και 

βάσιµους λόγους: 

 

   --------------------------------------------- 

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1. Με την υπ΄ αριθ. ………..-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ………. περί 

«τοποθέτησης των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές µονάδες της Περιφέρειας 

……… µετά την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας µε την 

υπ’ αριθ………..2016 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης ……(ΦΕΚ …../τ.Β΄/…..2016)» [Α∆Α: ……] τοποθετήθηκα στην 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ………. 

2. Με την υπ΄ αριθ. ………….2017 απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών ……… τοποθετήθηκα στο τµήµα ∆οµών 

Περιβάλλοντος, της  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων. 

3. Με την υπ΄ αριθ. ……….-2017 απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών …….. ορίσθηκα ως αρµόδιος τεχνικός υπάλληλος για 

τον έλεγχο τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο των επαρχιακών οδών προς 

διαπίστωση βλαβών και την καταγραφή τους στο ειδικό βιβλίο (Φ…..) για 



περαιτέρω ενέργειες προκειµένου οι διαπιστωµένες βλάβες να 

αποκατασταθούν άµεσα και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, εφόσον 

ευρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού 

δικτύου. Στην περίπτωση δε που δεν υφίστανται εργολαβίες συντήρησης να 

προχωρώ στην εκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης ανά οδικό άξονα και να 

ζητείται η απαιτούµενη πίστωση προς την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού της 

Περιφέρειας ………. προκειµένου να υλοποιηθεί η δηµοπράτηση και η 

εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Η περιοχή ευθύνης µου, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, είναι το σύνολο 

του επαρχιακού δικτύου (αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας ……) για τον 

έλεγχο των υφιστάµενων στοιχείων ηλεκτροφωτισµού των οδών. 

4. Το άρθρο …. του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας …… 

(ΦΕΚ ……..-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα αναφέρει: 

∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Α. Οι ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν ως αποστολή τη 
µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων 
που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας. 
Β. Τις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν οι ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
1. Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων 
2. Τµήµα Εργαστηρίων 
3. Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 
4. Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης 
Γ. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
κατανέµονται στις υπαγόµενες σε αυτή οργανικές µονάδες ως εξής: 
1. Στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται 
στη µελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιµενικών έργων, καθώς και 
στη διαχείριση και συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων, που κατ’ αρµοδιότητα 
ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 
2. Στο Τµήµα Εργαστηρίων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στον έλεγχο 
τήρησης εφαρµογής των προδιαγραφών και κανονισµών που αφορούν τα υλικά και τους 
τρόπους κατασκευής των δηµοσίων έργων, που κατ’ αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια 
και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 
3. Στο Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στην 
εκτέλεση και µελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, 
καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που 
κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, και εκτελούνται σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας, καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισµών Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Το Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 
i. την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και 
ηλεκτρονικό αρχείο της ∆ιεύθυνσης, 
ii. τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης, 
iii. την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 
οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης, 
iv. την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης, σε 
όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας, 
v. ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

 



5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α) αναφέρει: 

5. Οι αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, 

τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο, τις οδούς της αρµοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση 

βλαβών του οδοστρώµατος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να 

καταγράφουν τα ευρήµατα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται µε ευθύνη του Προϊσταµένου τους.  

 

6. Το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) αναφέρει: 

Καθήκοντα υπαλλήλου 

1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 

2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν µπορεί να καλυφθεί µε άλλον 

τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε 

όµοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς µε 

την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούµενη εµπειρία ή 

ειδίκευση. 

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα έως 

δύο (2) µηνών µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου προϊσταµένου. Παράταση του 

ανωτέρω χρονικού διαστήµατος έως έξι (6) µήνες ακόµη επιτρέπεται µετά από αιτιολογηµένη 

γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. 

 

7. Το άρθρο 17 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α) αναφέρει: 

Οι αποφάσεις των µονοµελών οργάνων των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων, των Συνδέσµων και των 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3584/2007, καθώς 

και των περιφερειών και των Ιδρυµάτων αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3528/2007, 

υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 

8. Το άρθρο 241 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) αναφέρει: 

Οργανισµός 

1. Τα οικεία περιφερειακά συµβούλια καταρτίζουν τον εσωτερικό οργανισµό οργάνωσης και 

λειτουργίας των περιφερειών. 

Στον Οργανισµό καθορίζονται: 

α) οι υπηρεσιακές τους µονάδες, 

β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων (Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Αυτοτελείς 

∆ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα, Τµήµατα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), 

γ) ο τίτλος, οι αρµοδιότητες και η έδρα κάθε µονάδας, 

 
 
Β. ΤΟ ΝΟΜΩ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΜΟ 

 



Το Περιφερειακό Συµβούλιο ως το κυρίαρχο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας …… 

µε την αριθ. …/2016 απόφαση του, που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. ………-2016 

απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………… (ΦΕΚ …. 

Β΄) αποφάσισε µεταξύ των άλλων, την διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων  

(Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Αυτοτελείς ∆ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα, 

Τµήµατα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), καθώς και  τον τίτλο, τις αρµοδιότητες και 

την έδρα της κάθε µονάδας.  

Μεταξύ των υπολοίπων οργανικών µονάδων συµπεριλαµβάνεται και η ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών ………. που ως αποστολή έχει τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, 

παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην 

περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας 

Οι αρµοδιότητες της συγκεκριµένης ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα πάντα µε την απόφαση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου ……………., κατανέµονται στις υπαγόµενες σε 

αυτή οργανικές µονάδες ως εξής 

1. Στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων που υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες 

που ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και 

των λιµενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχηµάτων 

και µηχανηµάτων έργων, που κατ’ αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια 

και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 

2. Στο Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος που υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες 

που ανάγονται στην εκτέλεση και µελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων 

περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και 

συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά 

αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, και εκτελούνται σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των 

Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, έχει κατανεµηθεί 

η αρµοδιότητα της µελέτης και εκτέλεσης έργων οδοποιίας και κατά επέκταση, είναι 

η αρµόδια οργανική µονάδα για την συντήρηση των οδών (αρµόδια υπηρεσία). 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α) η 

αρµόδια για τη συντήρηση των οδών υπηρεσία, δηλαδή το Τµήµα 

Συγκοινωνιακών έργων στην συγκεκριµένη περίπτωση που του κατανεµηθεί η 

αρµοδιότητα για την συντήρηση των οδών, έχει την υποχρέωση να ελέγχει, 



τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο τις οδούς της αρµοδιότητάς του, για τη 

διαπίστωση βλαβών του οδοστρώµατος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της 

οδού και να καταγράφει τα ευρήµατα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται µε ευθύνη του 

Προϊσταµένου του.  

∆ηλαδή το τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων έχει την κατανεµηµένη αρµοδιότητα και µε 

βάση αυτή δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης περί ορισµού 

υπευθύνων για τον έλεγχο του οδικού δικτύου αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α).  

 

Εκτός των ανωτέρω και σύµφωνα µε το σκεπτικό της προσβαλλόµενης απόφασης 

του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ……. οι ορισµένοι υπάλληλοι για 

τον έλεγχο του επαρχιακού οδικού δικτύου θα πρέπει σε περίπτωση διαπίστωσης 

βλαβών να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για την αποκατάστασή τους εφόσον 

υφίστανται εργολαβίες συντήρησης (δηλαδή να ασκήσουν καθήκοντα επιβλέποντα 

µηχανικού σε συγκοινωνιακά έργα) ή για την εκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης και 

την διασφάλιση σχετικής πίστωσης σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλαδή να συντάξουν 

µελέτες συγκοινωνιακών έργων).  

Είναι αναγκαίο να σηµειωθεί ότι η αρµοδιότητα της εποπτείας του οδικού δικτύου 

απαιτεί πλήρη ενασχόληση καθ’ όλο το χρόνο εργασίας , και όχι  συµπληρωµατική,  

αφού εκτός του όγκου του αντικειµένου  καθιστά σύµφωνα µε τον νόµο τον υπάλληλο 

υπόλογο έναντι τρίτων, επιφορτίζοντάς τον µε ποινική και αστική ευθύνη για 

οποιοδήποτε πρόβληµα δηµιουργηθεί.  

∆εν µπορεί λοιπόν µια τόσο σηµαντική αρµοδιότητα, που έχει να κάνει µε την οδική 

ασφάλεια των πολιτών να αντιµετωπίζεται ως «παράλληλη» ή ως 

«συµπληρωµατική»  και η εκτέλεσή της να µην  αποτελεί αρµοδιότητα των 

υπαλλήλων του  Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, όπως έχει απονεµηθεί και από 

τον ισχύοντα  Οργανισµό  Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας και όπως 

εκτελείται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι µε βάση αυτή τη πρακτική µέχρι και την 

προσβαλλόµενη απόφαση, τις αποφάσεις ορισµού υπαλλήλων για τον έλεγχο του 

επαρχιακού δικτύου τις έκδιδε ο προϊστάµενος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 

Έργων (ορίζοντας υπαλλήλους που είχαν τοποθετηθεί στο τµήµα του) µε τελευταία 

εξ΄ αυτών την υπ΄ αριθ. ………-2017 απόφαση, η οποία απέχει χρονικά µόνο δέκα 



έξι ηµέρες από την υπ΄  αριθ. ………-2017 προσβαλλόµενη απόφαση που εκδόθηκε 

από τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων …………. 

 

Με την υπ΄ αριθ. ……………-2017 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων …………. τοποθετήθηκα στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος, που 

σύµφωνα µε τη βούληση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπως αυτή καταγράφηκε 

µε την υπ΄ αριθ. …../2016 απόφαση του και εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. ………-2016 

απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………. (ΦΕΚ …. 

Β/……..-2016) οι αρµοδιότητες που του έχουν κατανεµηθεί ως υποκείµενη οργανική 

µονάδα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων είναι αυτές που «…ανάγονται στην 

εκτέλεση και µελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών 

έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών 

αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, και 

εκτελούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στην άσκηση εποπτείας 

επί των Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία» 

Με την υπ΄ αριθ. ………..-2017 προσβαλλόµενη απόφαση του προϊσταµένου της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ………., παρόλο που ήταν γνωστά τα καθήκοντα 

που είµαι υποχρεωµένος να ασκώ και απορρέουν από τις αρµοδιότητες της 

οργανικής µονάδας που έχω τοποθετηθεί,  ορίσθηκα, µαζί µε ένα ακόµα συνάδελφο, 

ως αρµόδιος τεχνικός υπάλληλος για τον έλεγχο τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο 

των επαρχιακών οδών προς διαπίστωση βλαβών και την καταγραφή τους στο ειδικό 

βιβλίο (Φ……) για περαιτέρω ενέργειες προκειµένου οι διαπιστωµένες βλάβες να 

αποκατασταθούν άµεσα και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, εφόσον 

ευρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου. Στην 

περίπτωση δε που δεν υφίστανται εργολαβίες συντήρησης να προχωρώ στην 

εκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης ανά οδικό άξονα και να ζητείται η απαιτούµενη 

πίστωση προς την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού της Περιφέρειας ……… 

προκειµένου να υλοποιηθεί η δηµοπράτηση και η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Η περιοχή ευθύνης µου, σύµφωνα µε την προσβαλλόµενη απόφαση, είναι το σύνολο 

του επαρχιακού δικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας ……. για τον έλεγχο 

των υφιστάµενων στοιχείων ηλεκτροφωτισµού των οδών. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι παρόλο που δεν έχω τοποθετηθεί στο τµήµα 

Συγκοινωνιακών Έργων, που σύµφωνα µε την εκφρασµένη βούληση του 



Περιφερειακού Συµβουλίου είναι αρµόδιο για την συντήρηση του επαρχιακού δικτύου 

και κατά επέκτασή σύµφωνα µε τη βούληση του νοµοθέτη αρµόδιο για τον έλεγχό 

του, µε την υπ΄ αριθ. ……….-2017 προσβαλλόµενη απόφαση που αναρµοδίως 

εξέδωσε ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών …….. (για τους 

λόγους που ανωτέρω εκτέθηκαν) µου αναθέτει, προδήλως καταχρηστικά, καθήκοντα 

ξένα προς την οργανική µονάδα που είµαι τοποθετηµένος.  

Εκτός των ανωτέρω, σύµφωνα µε τις διατυπώσεις της προσβαλλοµένης απόφασης 

θα πρέπει να ασκώ καθήκοντα επιβλέποντα µηχανικού για την συντήρηση των 

συγκοινωνιακών έργων ή να συντάσσω µελέτες συντήρησης  συγκοινωνιακών 

έργων, αρµοδιότητα δηλαδή που ανήκει στο τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, χωρίς 

παράλληλα να έχω τη νοµική υπόσταση να το πράξω αφού η οργανική µονάδα που 

είµαι τοποθετηµένος δεν έχει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες, θέτοντας έτσι, τόσο την 

προσωπική µου υπόσταση σε κίνδυνο, όσο και το δηµόσιο συµφέρον από 

ενδεχόµενη αµφισβήτηση διοικητικών πράξεων. 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) 

επιτρέπεται, να ανατίθενται, σε υπάλληλο, αποκλειστικά και µόνον σε περιπτώσεις 

επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης, που δεν µπορεί να καλυφθεί µε άλλον τρόπο και 

όχι απλής υπηρεσιακής ανάγκης, καθήκοντα (κύρια και αποκλειστικά και όχι 

παράλληλα) άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή εργασίες συναφείς µε την ειδικότητα ή τα 

καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούµενη εµπειρία ή ειδίκευση, εντός της 

οργανικής µονάδας στην οποία υπηρετεί, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό 

διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες, υποχρεωτικά σαφέστατα 

και ρητά οριζόµενο, µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου προϊσταµένου, του 

παραπάνω διµήνου χρονικού διαστήµατος δυνάµενου να παραταθεί έως έξι µήνες, 

µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση εκτός του γεγονότος ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

που ορίζονται από την σχετική διάταξη, η αναφερόµενη προσβαλλόµενη απόφαση 

στοιχειωδώς δεν την επικαλείται και στην υποθετική περίπτωση που η έκδοσή της 

στηρίζεται στο αναφερόµενο άρθρο δεν υπάρχει στην εν λόγω απόφαση χρονικός 

προσδιορισµός της διάρκειας της συγκεκριµένης ανάθεσης καθηκόντων, ώστε να 

προδιαγράψει, έστω και προσωρινά, ένα πλέγµα τυπικής προστασίας µου από 

ενδεχόµενες πράξεις – ενέργειές µου κατά την άσκηση των καθηκόντων που 

απορρέουν από αυτή και ίσως προσβληθούν.    



 

Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή.  

Επειδή έχω έννοµο συµφέρον και η παρούσα είναι εµπρόθεσµη. 

Επειδή η υπ΄ αριθ. ………….-2017 απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών …………….. εκδόθηκε αναρµοδίως.  

Επειδή παραβιάζεται η βούληση  του κυρίαρχου συλλογικού οργάνου της 

Περιφέρειας ………., που είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο που µε την αριθ. 

……../2016 απόφαση του, αποφάσισε την διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων 

καθώς και  τον τίτλο, τις αρµοδιότητες και την έδρα της κάθε µονάδας.  

Επειδή η οργανική µονάδα στην οποία έχω τοποθετηθεί που είναι το τµήµα ∆οµών 

Περιβάλλοντος δεν έχει καµία αρµοδιότητα µε τον έλεγχο του επαρχιακού δικτύου.  

Επειδή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 3481/2006) αρµόδια υπηρεσία για 

τον έλεγχο των οδών είναι η αρµόδια υπηρεσία  για τη συντήρησή τους, που στην 

προκειµένη περίπτωση είναι το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων. 

Επειδή παραβιάζεται το άρθρο  30 του Ν. 3528/2007  

Επειδή η ανάθεση και αυτών των καθηκόντων, που δεν περιλαµβάνονται στα 

καθήκοντα της θέσης µου µπορεί να µε επιφορτίσει µε ποινικές και αστικές ευθύνες, 

λόγω αναγκαστικού ελλιπούς χρόνου ενασχόλησης µε αυτά 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας 

ΖΗΤΩ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή. 

Να ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται η υπ’ αρ. ………………-2017 

απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

……………………… µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ» 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1. η υπ΄ αριθ. ………….2017 απόφαση του 

Περιφερειάρχη ………….. 

2. η υπ΄ αριθ. ……………-2017 απόφαση του 

∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων ………………… 

3. η υπ΄ αριθ. …………….2017 απόφαση του 

∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων ………………… 

……….. ___ ………. 2017 

Ο προσφεύγων  

 

……………………. 

 



4. η υπ΄ αριθ. …………….2017 απόφαση του 

προϊσταµενου τοτ Τµήµατος Συγκοινωνιακών 

Έργων  

  


