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 Αθήνα ,  6/10/2017 
 Αρ. Πρωτ.: 2514 

 
Προς : Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
  

Κύριε  Υπουργέ, 

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και καταγγέλλουμε το συνεχιζόμενο εμπαιγμό 

απέναντι στον κλάδο μας, την απαξίωση και τις μεθοδεύσεις στο ΥΠΕΘΑ κατά την 

διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.  

Η Ομοσπονδία μας είχε εκφράσει τη διαμαρτυρία της και είχε καταγγείλει τον 

αποκλεισμό της από την επιτροπή για τη σύσταση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά στην επιτροπή προσκλήθηκε και συμμετείχε μόνο  

εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των ΠΕ Μηχανικών (ΕΜΔΥΔΑΣ), άδραξε την ευκαιρία με 

τη σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας να εξυπηρετήσει τον κλάδο του με 

σκανδαλώδη τρόπο. 

Τελικώς, παρά τις καταγγελίες και τα έγγραφα μας, με το σχέδιο ΟΕΥ του ΥΠΕΘΑ που 

δημοσιοποιήθηκε, γίνεται καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν. 4369/2016 ο οποίος 

καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών 

κρίνονται και καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Επιχειρείται απαράδεκτος και 

μεθοδευμένος παραγκωνισμός Πτυχιούχων Ανωτάτων Ιδρυμάτων από βασικές και 

ουσιώδεις θέσεις ευθύνης και λειτουργεί εξυπηρετώντας συντεχνιακές σκοπιμότητες 

και μεθοδεύσεις. 

  

Κύριε Υπουργέ  

Με το τελικό σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ οι Υπάλληλοι της 

κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών ουσιαστικά αποκλείονται από τις θέσεις Προϊσταμένων σε 

όλες τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή έργων, την μελέτη 

και επίβλεψή τους και περιορίζεται η δυνατότητά τους να προΐστανται μόνο σε τμήματα 

Συνεργείων, γεγονός απαράδεκτο που ακυρώνει την ισχύουσα Νομοθεσία που ψήφισε 

η παρούσα Βουλή.   

Δημιουργείται η αίσθηση, ότι η Διοίκηση και η Πολιτική ηγεσία, θέλει να λειτουργήσει 

επιλεκτικά με έναν ιδιότυπο τύπο προστατευτισμού υπέρ μίας μόνο κατηγορίας – 

εργασιακής ομάδας, αφού, αποκλείονται εξ αρχής άλλοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να 

έχουν πολύ υψηλότερα προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς τίτλους, γλωσσομάθεια, 

τίτλους επιμόρφωσης, κλπ όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος 4369/2016.  
 
Κύριε Υπουργέ  

Επανερχόμαστε και σας καλούμε να διερευνήσετε και να απαντήσετε μετά τον 

επιχειρούμενο αποκλεισμό του μεγαλύτερου ποσοστού του στελεχιακού δυναμικού του 
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Υπουργείου από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην διαδικασία  για την επιλογή  

στις θέσεις προϊσταμένων: 

 Ποιοι εξυπηρετούνται εκτός από τους υπαλλήλους της ΠΕ κατηγορίας, οι οποίοι 

θα καταλαμβάνουν πλέον αβίαστα και άκοπα εκτός ουσιαστικού ανταγωνισμού 

τις θέσεις προϊσταμένων; 

 Οι Υπηρεσίες θα λειτουργούν πλέον καλύτερα και αποδοτικότερα όταν έμπειρα 

στελέχη τους, τα οποία επί σειρά ετών κατείχαν θέσεις ευθύνης και ασκούσαν 

με επιτυχία τα καθήκοντά τους παραγκωνισθούν και υποβαθμισμένα πλέον 

μετακινηθούν σε άλλες θέσεις; 

 Πώς είναι δυνατόν ως Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να επιτρέψετε την εφαρμογή 

τέτοιου είδους διαδικασιών στο προσωπικό που στελεχώνει τις Υπηρεσίες και να 

μην αποφασίζετε την εφαρμογή της Νομοθεσίας που εσείς ψηφίσατε στη 

Βουλή; Όταν μάλιστα η πρόσφατη νομοθεσία εμπεριέχει την αξιολόγηση με 

μοριοδότηση και αντικειμενικά κριτήρια προσπαθώντας να αναδείξει στις θέσεις 

ευθύνης τους πλέον κατάλληλους και ικανούς ώστε να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας; 

Κύριε Υπουργέ σας καλούμε να Τολμήσετε  και 

 να μην  συναινέσετε σε μια παράνομη και κατευθυνόμενη διαδικασία,  

 να μην ενδώσετε σε συντεχνιακές μεθοδεύσεις και να προστατεύσετε το 

Δημόσιο συμφέρον, 

 να τροποποιήσετε τον Οργανισμό του Υπουργείου έτσι ώστε στις θέσεις 

προϊσταμένων των Τεχνικών Υπηρεσιών να προβλέπονται Μηχανικοί των 

κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, χωρίς αποκλεισμούς 

και  διακρίσεις εις βάρος των ΤΕ και μέσα από την προβλεπόμενη στην ισχύουσα 

νομοθεσία διαδικασία αξιολόγησης και μοριοδότησης να επιλέγονται 

αξιοκρατικά οι πλέον ικανοί.  

Τέλος, υπενθυμίζουμε και επανερχόμαστε στο αίτημά μας για μία συνάντηση μαζί σας. 

 

 

 
 
 
 
 
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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