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Αθήνα     13/5/2020 
Αρ. Πρωτ.: 3139 

 
 

 Προς :  Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου,  

       κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου 
 

Κύριε Συντονιστή  
Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, 

αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 

Σκοπός της επιστολής μας είναι να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να παραθέσουμε 
τις θέσεις μας σχετικά με τον υπό τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αιγιάλειας. 

Με την 493/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας, για την 
οποία οφείλετε να ασκήσετε έλεγχο νομιμότητας,  τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ του Δήμου και 
προβλέπει  σχεδόν για το σύνολο των θέσεων προϊσταμένων των Τεχνικών Υπηρεσιών 
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ.  
Γνωρίζετε και είστε αποδέκτης των προσπαθειών των συναδέλφων μας μηχανικών της ΠΕ 
κατηγορίας και της Ομοσπονδίας τους (ΕΜΔΥΔΑΣ), οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο και 
μέσο, να επιβάλουν προς εξυπηρέτηση καθαρά συντεχνιακών και συχνά και προσωπικών 
συμφερόντων, τον αποκλεισμό των ΤΕ μηχανικών από την δυνατότητα συμμετοχής τους 
στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις προϊσταμένων, με την προσθήκη στους 
Οργανισμούς του αδόκιμου όρου « ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ». Επικαλούνται αποφάσεις του ΣτΕ 
επί παλαιότερου νόμου (3839/2010) και παραθέτουν υπερφίαλες θέσεις και σαθρά 
επιχειρήματα, συνοδευόμενα σκοπίμως από παραπλανητικές και ανακριβείς αναφορές, 
όπως σε έγγραφα του παλαιού Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το υπ’ αριθμόν 
πρωτοκόλλου 40645/3-8-2018 έγγραφό του είχε ανακαλέσει την υπ’ αρ. 26109/5-6-2018 
(ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιό του, καθώς ενημερώνει: «ότι θα πρέπει να λαμβάνονται 
αποκλειστικά υπόψη τα οριζόμενα στην 21795/18-6-2018 εγκύκλιο του υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»  
Είναι βέβαια προφανές ότι όλες οι εγκύκλιοι προ του ν. 4674/2020 έχουν πλέον μόνο 
ιστορική αξία. 
Κύριε Συντονιστή 
θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση με τον νόμο 4674 /11-3-2020 έδωσε οριστικό τέλος σε κάθε 
τέτοιου είδους προσπάθεια αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας από τις θέσεις 
προϊσταμένων και της χρήσης του όρου ¨ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ¨.  
Αν ο νομοθέτης είχε ως στόχο την εφαρμογή του προβαδίσματος των κατηγοριών στην 
διαδικασία σύνταξης ή τροποποίησης των ΟΕΥ, δεν θα δίσταζε να αναφέρει ρητά ότι στις 
θέσεις προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων θα προβλέπονται υπάλληλοι 
κατηγορίας ¨ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ¨. Αντιθέτως όμως ο νόμος 4674/11-3-2020 στο άρθρο 46, 
τροποποιώντας το νόμο 3584/2007 («Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων») και το νόμο 4369/2016, προβλέπει σαφέστατα στις θέσεις προϊσταμένων 
όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης υπαλλήλους 
των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και Τμήματος των κατηγοριών ΠΕ η ΤΕ ή ΔΕ. 
Απόλυτα διασαφηνίζοντας  δε τις προϋποθέσεις  και τη φιλοσοφία του νόμου, στο άρθρο 2, 
παράγραφος 5, περίπτωση στ, που αναφέρεται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των 

mailto:mailt:www.pomitedy
mailto:info@pomitedy.gr


Αναπτυξιακών Οργανισμών  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπει ότι:  «……Ως Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται πτυχιούχοι μηχανικοί πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
με ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.»’ 

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι στην εισηγητική έκθεση του ν.4674 /2020 αναφέρεται ότι: «…οι 
τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, των Αναπτυξιακών Οργανισμών και των Δικτύων Δήμων δύνανται να υποκαθιστούν 
την τεχνική υπηρεσία του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για τις διαδικασίες σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων 
συμβάσεων μελετών και έργων…»    
Επίσης στο άρθρο 99, «Σύσταση Ειδικών Διαδημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών (Ε.Δι.Τ.Υ.)»,  
όπου ήθελε να προβλέπεται κάτι διαφορετικό, αναφέρει ότι:                                                                                                                              

«……..Των Ε.Δι.Τ.Υ. προΐσταται Γενικός Διευθυντής κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ο οποίος τοποθετείται 
ύστερα από έκδοση προκήρυξης, η οποία εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών……» 
 
Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι: 

• προβλέπονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων, 
υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και στις θέσεις επιπέδου  Τμήματος, υπάλληλοι 
και της ΔΕ κατηγορίας  

• σε καμία περίπτωση δεν γίνεται χρήση του όρου «εν ελλείψει» ούτε για τους 
υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας  

• η αναφορά του άρθρου 2 στις θέσεις προϊσταμένων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι απόλυτα ξεκάθαρη και προβλέπει 
μηχανικούς πανεπιστημιακού η τεχνολογικού τομέα  

• όπου ο νομοθέτης ήθελε να προβλέψει κάτι διαφορετικό, το ξεκαθαρίζει σαφέστατα 
προβλέποντας για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή  Ε.Δι.Τ.Υ.  ΠΕ μηχανικούς με Α΄ 
βαθμό. 

• έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί 
υπάλληλοι, η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα: 
α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 
επαγγελματικής κατάρτισης, 
β)  μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, 
γ)  μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  
δ)  μοριοδότηση βάσει συνέντευξης  

• οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως 
στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου και ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία. 

• Οι ΠΕ υπάλληλοι εξακολουθούν να διατηρούν τόσο βαθμολογικό όσο και 
μισθολογικό  προβάδισμα (Ν. 4354/2015) και οι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης  έχουν 
την πριμοδότηση με 150 μόρια του πτυχίου τους ως επιπέδου master, το οποίο δεν 
θα πρέπει βεβαίως να επιφέρει μισθολογικές μεταβολές (Ν. 4485/2017 άρθρο 46 
παρ.2). 

 
Είναι εμφανής και ξεκάθαρη η πρόθεση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του 
στελεχιακού της δυναμικού, και έχει επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή και στους αποφοίτους 
κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή 
ισοτιμία των τίτλων σπουδών(Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11) 
και ο πρόσφατος Ν. 4653/24-1-2020, αρθ. 50. 
 
Κύριε Συντονιστή 
Ύστερα από τα παραπάνω, σας ζητάμε: 



• Να μην εγκρίνετε και να ακυρώσετε την υπ’ αριθμ. 493/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας, περί τροποποίησης Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου . 

• Να προχωρήσετε σε ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας της Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας, ύστερα και από την ψήφιση του ν. 4674/2020. 

▪ Να διασφαλίσετε ότι στο νέο ΟΕΥ του Δήμου, θα προβλέπεται η πλήρης και 
απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4674/11-3-2020, ώστε να μην υπάρξει 
αποκλεισμός των ΤΕ Μηχανικών από την εξέλιξή τους στην ιεραρχία και την ανάδειξή 
τους σε θέσεις προϊσταμένων.  

▪ Να αποτραπούν προσπάθειες και μεθοδεύσεις κύκλων που εξυπηρετώντας 
συντεχνιακά συμφέροντα και προσωπικές  σκοπιμότητες, τακτικές που έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, στοχεύουν να καταδικάσουν σε 
στασιμότητα έμπειρα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που πιθανόν διαθέτουν 
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια επιμόρφωσης, ξένες γλώσσες κλπ  
στερώντας τους το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, 
ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και παροχή τυχόν διευκρινίσεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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