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Πληροφορίες: Δημήτριος Κωστάκης               Προς 

Τηλέφωνο: 6978770931                    Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διεύθυνση : Νικηταρά 21/Καρδίτσα                 Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας 

           Σωκράτους 111, 41336, ΛΑΡΙΣΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 39 και 40  του Π.Δ. 129/2010-ΦΕΚ 222
 
Α/27-12-

2010 Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: α)Τη γνώμη του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας που διατυπώθηκε στο 

αριθ.270/24-3-2016 έγγραφό του (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

β) Τη γνώμη του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτερης Εκπαίδευσης  Δημοσίων Υπαλλήλων Καρδίτσας 

– Τρικάλων, που διατυπώθηκε στο αριθ. 12/24-3-2016 έγγραφό του. 

γ) Τη γνώμη του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτερης Εκπαίδευσης  Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρισας - 

Μαγνησίας, που διατυπώθηκε στο αριθ. 6/22-3-2016 έγγραφό του. 

δ) Η αριθ.πρωτ. 1616/28-4-2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

ε) Η αριθ.πρωτ. 1616/18-5-2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

στ) Η αριθ.πρωτ. οικ. 795/19-7-2016 Πρόσκληση της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

η) Τη γνώμη του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτερης Εκπαίδευσης  Δημοσίων Υπαλλήλων Καρδίτσας 

– Τρικάλων, που διατυπώθηκε στο αριθ. 15/21-7-2016 έγγραφό του. 

θ)  Η αριθ.πρωτ. οικ. 819/25-07-2016 Πρόσκληση της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

ζ) Η αριθ.131/11ο/27-7-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με 

την τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ΟΕΥ. 

 

Κ. Γενικέ Γραμματέα 

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους  Μηχανικούς  αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών 

Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. που 

διορίζονται στο κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών, στους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων και είναι μέλος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων(ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφάσισε να σας ζητήσει να ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ 

την αριθ. 131/11ο/27-7-2016(ΑΔΑ:ΩΓΛ37ΛΡ-4ΒΗ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, που αφορά την τροποποίηση των άρθρων 39 και 40  του Π.Δ. 129/2010-ΦΕΚ 222 Α/27-12-2010 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο στις 27-7-2016 για τους ακολούθως  κατά την γνώμη μας σημαντικούς λόγους: 

- Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδώσει τη γνωμοδότηση 263/2010 για το ισχύον Π.Δ. του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναφέρει ότι «νομίμως ορίζεται» στις 

Διευθύνσεις τους να προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών 

ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΔΕ. 
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- Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την εξέλιξη των Μηχανικών ΤΕ στην ιεραρχική κλίμακα, οι 

προσφάτως ψηφισθέντες νόμοι 4275/15-7-2014 και Ν. 4369/16, αρ. 29 , προβλέπουν ότι οι υπάλληλοι 

της κατηγορίας ΤΕ μπορούν να εξελίσσονται και να επιλέγονται σε όλη την διοικητική ιεραρχία 

(Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης- Διευθύνσεων και τμημάτων). 

- Ο Ν. 4369/16  Αρθ.29  προβλέπει ποιοι επιλέγονται προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, καθορίζει δε 

τα κριτήρια επιλογής καθώς και την διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων.    

- Σύμφωνα με τα όσα διακηρύσσει το Υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πρόθεση 

είναι η διεύρυνση της δεξαμενής επιλογής των υπαλλήλων που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση με 

σύγχρονα συστήματα, (συνέντευξη, γραπτές εξετάσεις κ.λ.π) προκειμένου να επιλέγονται οι καλύτεροι. 

 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν διότι έχουν ληφθεί  υπόψη  όλες οι εξελίξεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση όπως τις θεσμοθέτησε η Πολιτεία. 

 

Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι ανήκουν από το 2001 στην τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση και οι 

απόφοιτοί τους έχουν αμφότεροι τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και να 

αποκτήσουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών (Ν. 2916/11-6-2001 και Ν. 3549/20-3-

2007) και συνεπώς πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εξέλιξης όλων 

των υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (Προϊστάμενοι Γεν Διεύθυνσης , Διευθύνσεων, Τμημάτων,  

Γραφείων). 

 

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω (στ),(η) προσκλήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τη 

τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ΠΔ 129/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας», ο σύλλογος 

καταθέτει τις παρακάτω επισημάνσεις : 

• Παρατηρήσαμε ότι οι ανωτέρω (δ), (ε) εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου με διαφορετικές ημερομηνίες και 

διαφορετικές εισηγήσεις, αλλά με μεγάλη ευκολία αναφέρει τις απόψεις του συλλόγου μας χωρίς να 

ερωτηθούμε δεύτερη φορά όπως νομίζουμε ότι θα έπρεπε να γίνει από τη πλευρά της Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας. 

• Οι γνώμες των συλλόγων Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτερης Εκπαίδευσης  Δημοσίων Υπαλλήλων 

Καρδίτσας – Τρικάλων και Λάρισας – Μαγνησίας σύμφωνα με τα ανωτέρω (β), (γ) σχετικά που έχετε 

στη διάθεση σας, αναφέρονταν συνολικά στο άρθρο 38, στο άρθρο 39 παράγραφο 12 και 21 και 

άρθρο 40 παράγραφο 5,6,7,8,9,11,44,58,69,72 και 75 στα οποία δεν συμπεριλαμβανόταν οι 

ειδικότητες των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

• Απεναντίας αντιμετωπίζεται πάλι αποσπασματικά η τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ΟΕΥ της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας με διορθώσεις μόνο στις παραγράφους 21 και 72,75 αντίστοιχα. 

• Οι τροποποιήσεις του ΟΕΥ, θα πρέπει να είναι σύννομες με το ισχύoν νομοθετικό πλαίσιο (γεγονός 

που δεν αμφισβητούμε για τους παραγράφους που έγιναν), που ρυθμίζει τα θέματα στελέχωσης 

του δημόσιου τομέα και εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων στην ιεραρχική κλίμακα. Συνεπώς, θα 

πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα και με τον  Ν. 4369/16, αρ. 29 ο οποίος προβλέπει ποιοι 

επιλέγονται, καθορίζει τα κριτήρια και την διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων. 

• Οι τροποποιήσεις του ΟΕΥ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα τους ΤΕ και ΠΕ μηχανικούς και να 

μην εισάγει έμμεσα διακρίσεις χωρίς αποκλεισμούς κατηγοριών, σύμφωνα με την φιλοσοφία του 

Νομοθέτη για ανάδειξη των πλέον ικανών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.  

• Η στελέχωση της Περιφέρειας με ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς θα πρέπει να είναι απολύτως αναλογική, 

γεγονός που σήμερα με τους αναπληρωτές προϊσταμένους δεν συμβαίνει. 

• Θα πρέπει σε όλα τα άρθρα του ΟΕΥ και πόσο μάλιστα αυτών που τροποποιούνται, να εγγράφονται 

οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, γεγονός που δεν συμβαίνει. 
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• Θα πρέπει να επιχειρηθούν επιτέλους οι ορθές αλλαγές στα άρθρα 39 και 40 του  Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας ώστε  να μην περιλαμβάνει αδικαιολόγητες 

διακρίσεις εις βάρος των υπαλλήλων Μηχανικών ΤΕ, όπως για παράδειγμα στις Διευθύνσεις 

Τεχνικών Έργων που δεν προβλέπονται καθόλου να προΐστανται ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ στα Τμήματα 

τους.(άρθρο 40,παράγραφοι 9 και 11).  

 

Συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις μας οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν δεκτές, χωρίς καμία 

δικαιολογία και σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία από το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι 

οι ακόλουθες: 

 

1. Στο άρθρο 39  

 

 παράγραφος 12  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 21  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

 

2. Στο άρθρο 40 

 

παράγραφος 5  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 6 

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 7  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 8  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 9  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 11  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 44  

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 58 

 Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 69 

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 72 

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

παράγραφος 75 

Να συμπεριληφθεί η ειδικότητα των ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ). 
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Αναρωτιόμαστε λοιπόν: 

1) ΓΙΑΤΙ η αρχική άριστη προσπάθεια της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ; 

2) ΠΟΤΕ οι συνάδελφοι μας Μηχανικοί ΤΕ Θα μπορέσουν να αξιολογηθούν, να κριθούν και να 

καταλάβουν θέσεις ευθύνης στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων; αφού δυστυχώς ούτε αυτή η 

τροποποίηση το επιχειρεί; 

3) ΓΙΑΤΙ αφού γνωρίζεται ότι οι Μηχανικοί ΤΕ έχουν υψηλό επίπεδο γνώσεις αφού συνεχώς 

επιμορφώνονται με σεμινάρια, αρκετοί από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 

τίτλους ξένων γλωσσών, αξιολογούν, σχεδιάζουν, και επιβλέπουν μελέτες και έργα, ΔΕΝ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  να έχουν την δυνατότητα να κριθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε 

επερχόμενη προκήρυξη θέσεων;  

4) Αν δεν διορθωθεί τώρα το συνεχιζόμενο λάθος που έχει ξεκινήσει από το 2009, το 2010 με το ΠΔ 

129/2010, πότε θα μπορέσουμε όπως ορίζει ο Νόμος να κριθούμε για θέσεις ευθύνης; ή μόνο αυτό 

το προνόμιο το έχουν οι  συνάδελφοι μας της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης; 

5) ΓΙΑΤΙ η αρμόδια Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας (Τμήμα Προσωπικού) που άλλαξε την αρχική 

της εισήγηση, δεν ενημέρωσε για δεύτερη φορά τον Συλλόγου μας για να διατυπώσουμε τις 

απόψεις ; 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε 

μέχρι να ΑΡΘΕΙ η ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ μας. 

 

Πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι θα μεριμνήσετε για την άρση αυτής της αδικίας και είμαστε πάντα στη 

διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση εφόσον απαιτηθεί από την πλευρά σας.  

 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
Κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό 

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας 

Κ. Βασίλη Τσιάκο 

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων  

Κ. Χρήστο Μιχαλάκη 

4. Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου  

(με την παράκληση κοινοποίησης στους 

Περιφερειακούς Συμβούλους, μέσω της Γραμματείας ΠΣ) 

5.ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. 

6.Σύλλογο Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

 


