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Αθήνα          21/7/2017 
Αρ. Πρωτ.:  2481 

 
Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 Υπουργό, κ. Πάνο Καμμένο 

  
 

Κύριε Υπουργέ,  
Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε τελική φάση επεξεργασίας η πρόταση της επιτροπής 

που συστήσατε για την τροποποίηση του νέου Ο.Ε.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
στο οποίο προΐστασθε.  

Από την αρχή λειτουργίας της ως άνω επιτροπής, με την με αριθμ. πρωτ.: 
2380/19-1-2017 επιστολή, που αποστείλαμε στην Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΘΑΜ, κυρία 
Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας, διότι στη σύνθεσή της 
συμμετείχε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των ΠΕ μηχανικών (ΕΜΔΥΔΑΣ), χωρίς να 
προσκληθεί και εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ομοσπονδίας των ΤΕ μηχανικών 
(ΠΟΜΗΤΕΔΥ). Ταυτόχρονα, ζητήσαμε άμεσα συνάντηση μαζί της η οποία δυστυχώς, 
μέχρι σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε.   

Οι φόβοι που είχαμε εκφράσει για πιθανή μεθόδευση αποκλεισμού των 
Μηχανικών ΤΕ από το δικαίωμα συμμετοχής τους στην διαδικασία  για την επιλογή 
τους στις θέσεις προϊσταμένων, Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων 
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας επιβεβαιώνονται, διότι η πρόταση της επιτροπής 
προβλέπει για τις θέσεις προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων  δικαίωμα συμμετοχής στη 
διαδικασία να έχουν μόνο υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και «εν ελλείψει» της ΤΕ 
κατηγορίας. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 2385/1-2-2017 επιστολή που σας αποστείλαμε είχαμε 
εκφράσει επίσης τις ανησυχίες μας και ζητήσαμε συνάντηση μαζί σας που δεν έχει ακόμη 
πραγματοποιηθεί. Επισημαίναμε δε, πως θεωρούσαμε δεδομένο ότι στην τροποποίηση 
του νέου Οργανισμού θα ληφθεί υπόψη ο νόμος 4369/27-2-2016, άρθρο 29 
(Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων), 
ο οποίος τροποποιεί τον Ν. 3528/2007 άρθρα 84 έως 89 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.), και προβλέπει ότι οι 
υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας: 
 Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο 

οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης 
ευθύνης. 

  Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος. 

Επίσης ότι: 
 Οι γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε. για τα Π.Δ. των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ενδεικτικά οι 256/2010 και 
233/2010) αναφέρουν 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. 

 Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, 
το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι 
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έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου 
(Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008). 

 
 Κύριε Υπουργέ 

Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή μας και την απογοήτευσή μας σε μια τέτοια 
πιθανή εξέλιξη αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται, θεωρούμε ότι η 
χρησιμοποίηση των όποιων τεχνασμάτων από οποιαδήποτε «επιτροπή» για την 
ακύρωση ενός νόμου που ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο αποτελεί αήθη πράξη 
και προσβολή στην κοινοβουλευτική διαδικασία. 

Ο Αποκλεισμός των Μηχανικών ΤΕ από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην 
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, ειδικά όταν η αξιολόγηση περιλαμβάνει δομημένη 
συνέντευξη, αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, είναι αυθαίρετος, αποτελεί 
περιορισμό του δικαιώματός τους στη διοικητική εξέλιξη, παραγνωρίζει γνωμοδοτήσεις 
του ΣτΕ και συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. 

Κατά συνέπεια προσδοκούμε στην άμεση παρέμβασή σας, για την ακύρωση των 
επιχειρούμενων σχεδιασμών και μεθοδεύσεων που θα εκθέσουν  εσάς προσωπικά, αλλά 
και την Κυβέρνηση η οποία θα εμφανισθεί ότι δεν σέβεται τους νόμους που ψήφισε, ότι 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της περί αξιοκρατίας, ότι δεν σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της 
ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης και εν τέλει ότι ενδίδει σε συντεχνιακές πιέσεις και 
αυτοδιαψεύδεται στα όσα  διακήρυσσε περί κατάλυσης των πελατειακών σχέσεων. 

Κύριε Υπουργέ, 
Στην περίπτωση που υλοποιηθεί η πρόταση της ειδικής γραμματέως κυρίας 

Καλλιόπης Παπαλεωνίδα για τον ΟΕΥ όσον αφορά  τις θέσεις προϊσταμένων ώστε να 
προβλέπονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και «εν ελλείψει» ΤΕ, η απογοήτευση και η 
οργή των συναδέλφων μας για τον αποκλεισμό του κλάδου μας από την διοικητική 
εξέλιξη θα είναι μεγάλη και η λογική αυτή πρωτοφανής για τα δεδομένα του ΥΠΕΘΑ. 

Θα πρέπει να εξετασθεί ποιούς εξυπηρετεί ο αποκλεισμός των ΤΕ Μηχανικών. Θα 
αποβεί προς το συμφέρον των Υπηρεσιών του Υπουργείου ο παροπλισμός και η 
απαξίωση σημαντικών στελεχών του, που καταλαμβάνουν σήμερα θέσεις ευθύνης και 
ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντά τους; Βασίζεται, αυτός ο αποκλεισμός, στις 
αρχές της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης, της ισονομίας και της ισοπολιτείας; 
 Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να καθορίσετε μια συνάντηση για να 
διευθετηθούν τα παραπάνω θέματα το συντομότερο δυνατόν. 

 
                                                                    Για το Δ.Σ.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Στοιχεία επικοινωνίας  
Με την Ομοσπονδία: Τηλέφωνο 2105241814, (ώρες 10:00-16:00),  
e-mail: info@pomitedy.gr 
Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Φίλιππο Κυριάκο, τηλέφωνο: 6942247404,  
e-mail: kiriakosfil@yahoo.gr  
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