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Θέμα: Εξέταση  της  από  15/02/2016 προσφυγής  του  κ.  Μαρκοπουλιώτη  Αλέξανδρου του

Αθανασίου κατά της υπ’ αριθ. 140/2016 Απόφασης του Δημάρχου Αχαρνών. 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Το  Π.Δ.  135/2010  (ΦΕΚ  228/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Αττικής».

2. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  225  και  280  του  Ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ

87/Α΄/07-06-2010).

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  227  παρ.  1Α του  Ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης”  (ΦΕΚ

87/Α/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες

“Οποιοσδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  να  προσβάλει  τις  αποφάσεις  των

συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων,των περιφερειών, των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία

δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  ή  την  ανάρτησή  της  στο

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής”.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του ίδιου νόμου περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ

και  αστικής  και  πειθαρχικής  ευθύνης  των  αιρετών  μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  της

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007 “Μετακίνηση υπαλλήλου από μία

οργανική μονάδα σε άλλη του ιδίου Ο.Τ.Α.  πραγματοποιείται  με  απόφαση του αρμοδίου

προς διορισμό οργάνου.”

6. Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 20 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/24-05-2004), αλλά

και του άρθρου 227 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ τ. Α΄/28-06-2007). 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) ¨Επείγουσες ρυθμίσεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών¨,  σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015

(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”.

8. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015)

περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

9. Την υπ’ αριθ. 11/2007 (ΑΠ 7666/7-2-2007) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Εποπτεία των πράξεων

των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 

10. Την  υπ΄  αριθμ.  28/οικ.37798/17-06-2007  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών.”Διευκρινίσεις  ζητημάτων  για  μετακινήσεις  –  αποσπάσεις  –  μετατάξεις

υπαλλήλων   ΟΤΑ  βάσει  των  διατάξεων  του  νέου  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και

Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α΄)

11. Την υπ΄ αριθμ. 60/2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ,

Αστική  και  Πειθαρχική  Ευθύνη  αιρετών  μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  της  Αυτοτελούς

Υπηρεσίας ΟΤΑ (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”)

12. Την  υπ’  αριθ.  140/6501/01-02-2016  Απόφαση  του  Δημάρχου  Αχαρνών,  με  θέμα  την

μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου Αλέξανδρου Μαρκοπουλιώτη του Αθανασίου, κλάδου

ΔΕ  14  Ελεγκτή  Εσόδων-Εξόδων  ΟΤΑ  από  το  Τμήμα  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμου

Αχαρνών, στο Τμήμα Εσόδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

13. Την από 15/02/2016 προσφυγή του κ. Αλέξανδρου Μαρκοπουλιώτη του Αθανασίου κατά

της υπ’ αριθ. 140/2016 Απόφασης Δημάρχου Αχαρνών, με την οποία αιτείται την ακύρωσή

της, για τους σε αυτή αναφερόμενους λόγους.

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11870/10-03-2016 απαντητικό επί της προσφυγής, έγγραφο του Δήμου

Αχαρνών.

15. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

- Επειδή, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 4 εγκύκλιο στην περίπτωση υποβολής προσφυγής

ο  έλεγχος  αφορά  καταρχήν  το  παραδεκτό  και  περαιτέρω  το  βάσιμο  αυτής.  Οι  ειδικές

προϋποθέσεις του παραδεκτού καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο

έκδοσης της πράξης και είναι:  α) το έννομο συμφέρον, β) η προθεσμία και γ) η φύση της

προσβαλλομένης πράξης.

-Επειδή, σύμφωνα με τη νομολογία ΣΤΕ, για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος απαιτείται η

ιδιαίτερη  σχέση  του  προσφεύγοντος  με  την  προσβαλλόμενη  πράξη,  τα  έννομα

αποτελέσματα της οποίας θίγουν τον ίδιο άμεσα και προσωπικά.

-Επειδή, ο  προσφεύγων  έχει  έννομο  συμφέρον,  εφόσον  η  ελεγχόμενη  απόφαση  του

Δημάρχου Αχαρνών, αναφέρεται στην μετακίνηση του ιδίου και επειδή άσκησε εμπρόθεσμα

την προσφυγή του, αυτή είναι παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

-Επειδή,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  227  του  ν.3584/2007  προβλέπεται  ότι

«μετά τη σύσταση και λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών των ΟΤΑ, οι Ελεγκτές Εσόδων
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–Εξόδων (ΔΕ 14) και οι Εισπράκτορες Εσόδων (ΔΕ 15) διατίθενται αποκλειστικώς για τη

λειτουργία  των  ανωτέρω  υπηρεσιών.  Οι  θέσεις  τους  στους  Οργανισμούς  Εσωτερικής

Υπηρεσίας … διατηρούνται μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων

αυτών  από  την  υπηρεσία»,  στην  παρ.  3  ορίζεται  ότι  «οι  κενές  οργανικές  θέσεις  των

Ελεγκτών Εσόδων και Εξόδων ΟΤΑ και των Εισπρακτόρων ΟΤΑ καθώς και όσες κενωθούν

καταργούνται»  και  στην  παρ.  4  του  ίδιου  άρθρου  προβλέπεται  ότι  «Η  υπηρεσιακή

κατάσταση των υπηρετούντων ρυθμίζεται από τις διατάξεις που αφορούν στο λοιπό μόνιμο

προσωπικό των ΟΤΑ».

-Επειδή, η Ταμειακή Υπηρεσία λειτουργεί στο ομότιτλο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, στο οποίο Τμήμα εκ του νόμου οφείλει ο προσφεύγων έως

την κατάργηση της θέσης του να παρέχει τις υπηρεσίες του λόγω του κλάδου του ΔΕ 14

Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων ΟΤΑ.

-Επειδή,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  προκύπτει  ότι  οι  λόγοι  της  προσφυγής

σύμφωνα με τους οποίους η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι σύννομη όσον αφορά την

μετακίνηση του προσφεύγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Α του άρθρου 20 του Ν.

3242/2004  και  το  άρθρο  227  του  Ν.  3584/2007  και  των  συνεπειών  αυτής,  καθώς

παραβιάζονται ευθέως οι διατάξεις του νόμου, πρέπει να θεωρηθούν ως βάσιμοι  , κατά την

έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με το οποίο από

τη  γραμματική  διατύπωση  των  διατάξεων  του  συνάγεται  ότι  μετά  τη  σύσταση  και

λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών των ΟΤΑ, οι Ελεγκτές Εσόδων –Εξόδων (ΔΕ 14) και

οι  Εισπράκτορες  Εσόδων  (ΔΕ  15)  διατίθενται  αποκλειστικώς  για  τη  λειτουργία  των

ανωτέρω υπηρεσιών.

Για τους λόγους αυτούς:  

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Κάνουμε δεκτή την από 15-02-2016 προσφυγή του Μαρκοπουλιώτη Αλέξανδρου του Αθανασίου

υπαλλήλου του Δήμου Αχαρνών,  κατά της υπ’  αριθ.  140/6501/01-02-2016 Απόφασης του Δημάρχου

Αχαρνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί  να ασκηθεί  προσφυγή ενώπιον  της Ειδικής Επιτροπής του

άρθρου  152  του  Ν.  3463/2006  από  οποιονδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον  εντός  της  προβλεπόμενης

προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).  

 Κοινοποίηση:  
1. Δήμο Αχαρνών
2. κ. Μαρκοπουλιώτη Αλέξανδρο
    Σπετσών 17-Αχαρνών
    τ.κ. 13674

             Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚ. Δ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΩΡ. & ΠΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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