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         Αθήνα,        09/01/2023 
      Αρ. Πρωτ. : 3955   
 

ΠΡΟΣ :  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης    
              Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου    
              κ. Δημήτριο Κατσαρό 
               

        Κοιν:    1. Δήμαρχο Πατρέων  
              2. Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας 

      3. Α’ βαθμιο Σύλλογο Αχαΐας- Ζακύνθου- 
          Κεφαλονιάς & Ιθάκης 

 
 

Θέμα: «Μη έγκριση της υπ’ αριθμ. 342/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πατρέων». 

 
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. 
 

Με το υπ’ αριθμ. 178988/2022/04-01-2023 έγγραφό σας δεν εγκρίνετε την υπ’ αριθμ. 
342/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων αναφορικά με τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων.  

Ως βασική αιτιολογία αναφέρετε ότι το άρθρο 41 του ψηφισθέντος ΟΕΥ αξιοποιεί την 
εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ του Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις 
θέσεων ευθύνης, χωρίς να περιορίζεται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η 
αναγκαιότητα και σκοπιμότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η εξαίρεση που υλοποιείται.  

Αυτό που παραλείπετε είναι ότι ουσιαστικά με το συγκεκριμένο άρθρο εφαρμόζεται η 

με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιος 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία διευκρινίζεται σαφέστατα ότι: «Κατά 

τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως 

να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη 

του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της 

διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει 

διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από 

τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω 

οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και 

λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη και ότι «η 

αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97, παρ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται 
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αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από 

τα στοιχεία του φακέλου». 

 
Μετά από αυτήν τη μεροληπτική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης 

του Δήμου Πατρέων αποκλειστικά και μόνο για το θέμα της επιλογής των κατηγοριών των 
υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, η οποία κατ’ ουσίαν δε σέβεται τη βούληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα κρίνοντας ότι το μοναδικό «πρόβλημα» 
που παρουσιάζεται στον ΟΕΥ είναι η επιλογή των κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις 
ευθύνης, οφείλουμε να προβούμε στις ακόλουθες επισημάνσεις: 

 
1. Με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (Α΄ 53) που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση, 

διευκρινίζεται σαφώς η επιδίωξη να εφαρμοστεί ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων που 

ουδόλως βασίζεται στο προβάδισμα των κατηγοριών αλλά στην αξιολόγηση που 

περιλαμβάνει αντικειμενικά, αξιοκρατικά και ποσοτικά 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 
Θεωρούμε λοιπόν ότι δόθηκε οριστικό τέλος στις προσπάθειες αποκλεισμού των 
υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας από τις θέσεις προϊσταμένων και της χρήσης του 
αναχρονιστικού 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 
Ν. 4674/2020 (Α΄ 53) στο άρθρο 46, τροποποιώντας τον Νόμο 3584/2007 («Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων») 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 ή ΤΕ ή 
ΔΕ.  
  

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με το έγγραφο αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-06-

2020 (ΑΔΑ:ΨΘΚΓ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) αναφέρει ότι σχετική με τους κλάδους από τους οποίους 

προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων είναι η με αρ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) προαναφερόμενη 

εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.   

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο  41 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της υπ’ αρ. 

342/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων η επιλογή των προϊσταμένων στο 

σύνολο των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και στην πλειοψηφία των οργανικών 

μονάδων επιπέδου Τμήματος γίνεται από δύο κατηγορίες, της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

(ΠΕ) και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Επιπλέον, για την καλύτερη αξιοποίηση των 

υπαλλήλων των αντίστοιχων κατηγοριών γίνεται χρήση του διαζευκτικού (ή) και όχι του (εν 

ελλείψει), κάτι που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την αρχή της αποτελεσματικότητας στην 

άσκηση των αρμοδιοτήτων στον τομέα ευθύνης του καθενός και δεν προσκρούει σε 

επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών και δεν οδηγεί σε 

αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών. 



 

 

Ειδικότερα από τη μελέτη του ψηφισθέντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πατρέων, προκύπτει ότι αναφορικά με τις θέσεις ευθύνης:  

• υπάρχει ενιαία προσέγγιση στο σύνολο των οργανικών μονάδων,  

• υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση -  αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση, όπως 
προβλέπει η ανωτέρω εγκύκλιος 

• η επιλογή των κλάδων – ειδικοτήτων δεν έχει γίνει αυθαίρετα και φωτογραφικά 
αλλά με βάση την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε κάθε οργανική μονάδα και προς 
όφελος του Δήμου. 

 

Κύριε Συντονιστή,  
Επειδή η μη έγκριση αυτής της απόφασης σημαίνει την επιβολή στη Δημοτική Αρχή του 

αποκλεισμού των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας και ιδιαιτέρως των Μηχανικών, με τη χρήση 
του αναχρονιστικού όρου «εν ελλείψει» και με αυτόν τον τρόπο την εκ διαμέτρου αντίθετη 
πορεία από αυτήν που έχει δημοκρατικά αποφασίσει. 
 

Ζητούμε:  
Να προχωρήσετε άμεσα στην έγκριση της υπ’ αριθμ. 342/2022 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, 

της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, προασπίζοντας τα συμφέροντα της αυτοδιοίκησης 

και συγχρόνως αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο το διαθέσιμο υπαλληλικό προσωπικό, 

χωρίς να μειώνετε το κύρος, τις ικανότητες, τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια των ΤΕ 

Μηχανικών αλλά ενισχύοντας ταυτόχρονα το κίνητρό τους για υπηρεσιακή εξέλιξη, όπως 

προβλέπει ο νόμος και επισημαίνουν οι σχετικές εγκύκλιοι.  

 
Σας επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε άλλη μεθόδευση αποκλεισμού των συναδέλφων ΤΕ 
Μηχανικών θα μας αναγκάσει να ασκήσουμε αρμοδίως όλα τα δικαιώματα που απορρέουν 
από τη νομοθεσία κατά της παρεμβατικής απόφασής σας αναφορικά με την επιλογή των 
κατηγοριών των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης. 
 
Σε κάθε περίπτωση ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για το θέμα της έγκρισης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων και αναμένουμε τις ενέργειές σας. 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 
 

 
Στοιχεία επικοινωνίας 
Με την Ομοσπονδία: Τηλέφωνο 2105241814, (ώρες 10:00-16:00), e-mail:info@pomitedy.gr 
Με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κα Μπεκιάρη Ειρήνη, τηλέφωνο: 6932712373, e-mail: 
irene_bekiari@yahoo.gr 


