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         Αθήνα,         20/01/2023            
      Αρ. Πρωτ. :  3971 

 
Προς :  1. Δήμαρχο Χαλκιδέων κα Βάκα Ελένη 

2. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Νέζη Ιωάννη 
3. Γενικό Γραμματέα Δ. Χαλκιδέων κ. Πανταζή Ιωάννη 

 
Κοιν.:  1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στ. Ελλάδας  
     2. ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ν. Ευβοίας 
 
 
Θέμα: «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Χαλκιδέων» 

 
Κυρία Δήμαρχε, 
 
H 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, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 

 
Πληροφορηθήκαμε από τον πρωτοβάθμιο σύλλογο ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ευβοίας ότι επίκειται 

τοποθέτηση  στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Χαλκιδέων, η 
οποία έμεινε κενή λόγω συνταξιοδότησης στο τέλος του 2022.  

 
Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες επισημάνσεις: 
 

1. Ο ΟΕΥ του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας (ΦΕΚ 1749 Β’/2018) στο άρθρο 26 παρ. 1.4 

προβλέπει για τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας υπάλληλους 

που προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων, ΤΕ τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ 

Μηχανικών Πολιτικών Δομικών  Έργων. 

2. Στο άρθρο 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) που αφορά την αναπλήρωση των 

προϊσταμένων αναφέρεται: 

«1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο 

ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον 

ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται 

σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που 

έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την 

τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των 

βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει 

ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 
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4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και 

τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.». 

 

3. 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 

δίνοντας 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.  

 

4. Η υπ’ αρ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος του Υπουργού 

Εσωτερικών ανακλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 40645/03-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, 

όπου ρητά αναφέρεται ότι για την εφαρμογή του προβαδίσματος των κατηγοριών θα 

πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά τα οριζόμενα στην Α.Π. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

5. 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 προαναφερόμενη 

εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 

(ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής 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 αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της 

πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου».  

 

6. Ο ΟΕΥ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Π.Δ. 98/2020 (ΦΕΚ 236/Α/28-1-2020), 

προβλέπει στις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Η γνωμοδότηση 

174/2020 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αντικείμενο την 

επεξεργασία του ΟΕΥ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αναφέρει ρητά στην παρ. 23 ότι: 



 

 

«Σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την ευθύνη της διοικήσεως η εκτίμηση αν οι 

κατηγορίες και οι κλάδοι/ειδικότητες της κάθε κατηγορίας από τους οποίους θα 

προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας είναι συναφείς 

με το αντικείμενο των αντίστοιχων οργανικών μονάδων».   

 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων 

Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ), δε ζητάει καμία εύνοια, απαιτεί όμως τα αυτονόητα. 
 
Η πλήρωση της θέσεως του προϊσταμένου της Διευθύνσεως της Πολεοδομίας του 

Δήμου σας να γίνει σύμφωνα: 

• με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί αναπλήρωσης και τον ισχύοντα ΟΕΥ, σε απόλυτη 

ευθυγράμμιση με την αρχή της αποτελεσματικότητας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 

στον τομέα ευθύνης των υπαλλήλων, χωρίς  πρόσκρουση σε επαγγελματικά δικαιώματα 

που προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών των υπαλλήλων,  

• με γνώμονα την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της διοίκησης προς όφελος των 

πολιτών. 

Σας καλούμε να μην ενδώσετε σε οποιαδήποτε συντεχνιακή μεθόδευση αποκλεισμού 
της συναδέλφου - που υπηρετεί ως προϊστάμενη σε τμήμα της Πολεοδομίας και ανήκει στο 
κλάδο ΤΕ Μηχανικών - από την επιλογή της τοποθέτησης στη θέση του προϊσταμένου της 
Διευθύνσεως της Πολεοδομίας. 

 
Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για μια δημόσια διοίκηση που θα στηρίζεται στις ίσες 

ευκαιρίες για όλους, στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία  για την επίτευξη της βέλτιστης και 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών. 
 

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 


