
ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 2  & 3
ης

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 10433  -  ΑΘΗΝΑ    Τηλ.  2105241814  Fax : 2103304814   
                    URL: http://www.pomitedy.gr.    Email: info@pomitedy.gr                      

 

 

 

Αθήνα         9/8/2017 

Αρ. Πρωτ.:  2488 

 

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Υπουργό, κ. Πάνο Καμμένο 

  

 

Κύριε Υπουργέ,  

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, το σχέδιο του νέου Οργανισμού του Υπουργείου 

Εθνικής Αμύνης έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η δική σας έγκριση και υπογραφή. 

Σχετικά με την διαδικασία και τις διαφαινόμενες προθέσεις της επιτροπής 

επεξεργασίας του Οργανισμού αποστείλαμε τα παρακάτω έγγραφα: 

• Προς την Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΘΑΜ, κυρία Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, τα με 

αριθμ. πρωτ.  2380/19-1-2017 και 2383/25-1-2017, ζητώντας συνάντηση και 

συμμετοχή εκπροσώπου μας στην Επιτροπή διότι στη σύνθεσή της συμμετείχε 

εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των ΠΕ μηχανικών (ΕΜΔΥΔΑΣ), χωρίς να προσκληθεί 

και εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ομοσπονδίας των ΤΕ μηχανικών (ΠΟΜΗΤΕΔΥ). Σε 

τηλεφωνική δε συνομιλία με συνεργάτιδά της τονίσθηκε η ανάγκη συνάντησης και η 

τήρηση των πρόσφατα ψηφισθέντων διατάξεων του Ν. 4369/2016.  

• Προς εσάς τα με αρ. πρωτ.  2385/1-2-2017 και 2481 21-7-2017, ζητώντας την 

περέμβασή σας για τις προκλητικά δρομολογούμενες εξελίξεις αποκλεισμού των ΤΕ 

Μηχανικών από θέσεις προϊσταμένων, αλλά και συνάντηση για την επίλυση του 

διαφαινόμενου ζητήματος η οποία επίσης δεν πραγματοποιήθηκε. 

Το τελικό σχέδιο του Οργανισμού επιβεβαιώνει όλες τις ενστάσεις μας, διότι 

μεθοδευμένα παραγκωνίζει πτυχιούχους Ανωτάτων Ιδρυμάτων από βασικές και 

ουσιώδεις θέσεις ευθύνης. Λειτουργεί εξυπηρετώντας συντεχνιακές σκοπιμότητες και 

μεθοδεύσεις, περιορίζοντας τους ΤΕ Μηχανικούς βασικά σε προϊσταμένους Συνεργείων. 

Είναι καθολικός ο αποκλεισμός των ΤΕ Μηχανικών από θέσεις προϊσταμένων 

Υπηρεσιών (Μονάδων Μηχανικού) που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή έργων, την 

μελέτη και επίβλεψή τους, καθώς και από όλες τις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις πλην 

του ΓΕΑ.  

 

Καταγγέλλουμε  

 

Την τακτική και τις μεθοδεύσεις της Ειδικής Γραμματέως κυρίας Καλλιόπης 

Παπαλεωνίδα: 

• Για τον αποκλεισμό των ΤΕ Μηχανικών από την συμμετοχή τους στην Επιτροπή 

επεξεργασίας του νέου Οργανισμού των Υπηρεσιών του ΥΕΘΑ και την υιοθέτηση 

συντεχνιακών θέσεων άλλων φορέων, οι οποίες αποτυπώνονται στο προς έγκριση 

σχέδιο του Οργανισμού.   

• Για την καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν. 4369/2016 που προβλέπει οι 

υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας να κρίνονται και να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης 

Γεν. Γραμματέων Υπουργείων, Γεν. Διευθυντών, Προϊσταμένων Διευθύνσεων και 

Τμημάτων.  

• Για την αγνόηση γνωμοδοτήσεων του ΣτΕ (ενδεικτικά οι 256/2010 και 233/2010) 

που αναφέρουν ότι «νομίμως ορίζεται» στις Διευθύνσεις  να προΐστανται 



υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στα Τμήματα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και 

εν ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΔΕ. Είναι συνεπώς απολύτως ξεκάθαρο ότι ο 

όρος εν ελλείψει δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ΤΕ κατηγορία.   

 

Κύριε Υπουργέ  

Πρέπει να διερευνηθεί ποιους εξυπηρετεί ο αποκλεισμός του μεγαλύτερου 

ποσοστού του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου από την δυνατότητα συμμετοχής 

τους στην διαδικασία  για την επιλογή  στις θέσεις προϊσταμένων. 

Είναι προφανές όταν η αξιολόγηση περιλαμβάνει δομημένη συνέντευξη, 

αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, πρέπει και επιβάλλεται να δίδεται η 

δυνατότητα συμμετοχής σε όλους, ώστε να επιλέγονται οι πλέον ικανοί για την πλήρωση 

των θέσεων προϊσταμένων.  

Δεν είναι δυνατόν, παραβιάζοντας την ισχύουσα Νομοθεσία, να αποκλείονται 

υπάλληλοι με μεταπτυχιακούς ή και διδακτορικούς τίτλους από την δυνατότητα 

συμμετοχής τους στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων μόνο και μόνο γιατί 

ανήκουν στην ΤΕ κατηγορία.  

 

Ζητούμε  

 

Σε όλες τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται Μηχανικοί να έχουν δυνατότητα 

επιλογής υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ 

 

Σας καλούμε  

 

Έστω και την τελευταία στιγμή να μην συναινέσετε σε αυτή την παράνομη και 

κατευθυνόμενη διαδικασία παραγκωνισμού και αποκλεισμού των ΤΕ Μηχανικών. 

Να δώσετε την δυνατότητα συμμετοχής και μόνο στην διαδικασία επιλογής 

προϊσταμένων και στους ΤΕ Μηχανικούς οι οποίοι αποτελούν αξιόλογο και έμπειρο 

στελεχιακό δυναμικό. 

Να μην ενδώσετε σε συντεχνιακές μεθοδεύσεις που συχνά υποκρύπτουν 

ατομικά συμφέροντα. 

Να προστατεύσετε το Δημόσιο συμφέρον με την επιλογή των πλέον ικανών 

στελεχών στις θέσεις προϊσταμένων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου του οποίου προΐστασθε.   

Τέλος επαναφέρουμε το αίτημά μας για άμεση συνάντηση μαζί σας.  

 

                                                                    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  


