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Αξ. Πξση. 2488/9-8-17/Π.Ο.ΛΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
Από 27 Σεπ 17 Αλαθνίλσζε Π.Ο.ΛΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
Δειηίν Τύπνπ Αξ. Πξση. 153/27 Σεπ 17/ΕΛΔΥΔΑΣ/Τκήκα ΥΠΕΘΑ
Από 17 Οθη 17 ελεκέξσζε θ. Α/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΜ-ΓΕΑ/ΠΟΕ ΥΕΘΑ
Αξ. Πξση. 3142/25 Οθη 17/ΠΟΕ ΥΕΘΑ

1. Αλ θαη κε ην παξαπάλσ (γ) ζρεηηθό (ζπλνδεύεη ην παξόλ), είρακε ππνβάιεη
απόςεηο – πξνηάζεηο καο γηα ηνλ λέν «Οξγαληζκό Πνιηηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΥΠΕΘΑ»,
επαλεξρόκαζηε ζην ζέκα απεπζπλόκελνη πξνο ηελ Πνιηηηθή θαη Σηξαηησηηθή Ηγεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ καο, θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, θαζώο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή πιένλ ε αλάγθε
ιήςεο άκεζσλ απνθάζεσλ θαη νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζήο ηνπ. Ταπηόρξνλα
όκσο, απεπζπλόκαζηε ππό κνξθή αλνηθηήο επηζηνιήο, πέξαλ ησλ κειώλ καο, πξνο πάζα
θαηεύζπλζε, γηα ηελ αλαγθαία, πγηή θαη δηαθαλώο δηακνξθνύκελε «θνηλή γλώκε».
2. Η αλαγθαία γηα ηε Φώξα επηθαηξνπνίεζε θαη εμπγίαλζε ησλ Οξγαλνγξακκάησλ
ησλ Υπνπξγείσλ απνηειεί κέξνο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο όζνλ
αθνξά ζηε ζπληεινύκελε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε.
3. Δεδνκέλεο ηεο ζεκεησζείζαο ζηαζηκόηεηαο, αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ππάξρνπλ
αθόκα πεξηζώξηα θαη πόζν ζα θαζπζηεξήζεη άιιν ε έθδνζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ, θαη
κήπσο ζην ηέινο «ζα πεηύρεη ε εγρείξεζε αθνύ πεζάλεη ν αζζελήο», όζνλ αθνξά ζηε
δεηνύκελε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΠΕΘΑ θαη ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο
ζηε ρώξα.
4. Επεηδή ε έθδνζε ησλ λέσλ Οξγαληζκώλ, ε νπνία εθθξεκεί νπζηαζηηθά από ην
2013, απνηεινύζε ην πξώην ζηάδην ζηε λνκνζεηεκέλε δηαδηθαζία «ινγηθήο θαη νξζήο»
πινπνίεζεο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο. Αλη’ απηνύ, κεηά από δηαδνρηθέο αλαβνιέο ησλ
πξνζεζκηώλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεηεκάησλ, θηάλνπκε ζε αληίζηξνθε ζεηξά
πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ, κε κηα πξνζπάζεηα ηειεπηαίαο ζηηγκήο γηα ηελ έθδνζε
ηνπ Οξγαληζκνύ (ππό ηελ πίεζε ηεο γ’ αμηνιόγεζεο ηεο ρώξαο), ώζηε λα είλαη εθηθηέο νη
θξίζεηο πξντζηακέλσλ θαη ελώ εθθξεκνύλ ηα «πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ» γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο θηλεηηθόηεηαο (κεηαζέζεηο – κεηαηάμεηο – απνζπάζεηο).
Επεηδή ελ ησ κεηαμύ έρνπλ γίλεη ήδε, ηα «ππνρξεσηηθά» βήκαηα, γηα ηελ
πξνζπάζεηα ζέζπηζεο «ζηνρνζεζίαο» θαη θπξίσο ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππαιιήισλ, ηα νπνία
πξνθαλώο ππό ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, θαζίζηαληαη θαη’ ειάρηζηνλ ππνθεηκεληθά θαη ελ
κέξεη άθπξα θαη επίθνβα παξεξκελεηώλ, εληζρύνληαο έηζη ηηο απνθάζεηο Σπιινγηθώλ
Οξγαλώζεσλ ππαιιήισλ γηα ηελ απεξγία – απνρή από ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο.
./.

-2Επεηδή εληόο ηνπ ΥΠΕΘΑ, παξά ηε δεισκέλε πνιηηηθή βνύιεζε ζε επίπεδν
θεληξηθήο Ιπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ηηο
έσο ζήκεξα ζπζζσξεπκέλεο ζπζίεο ηνπ Ειιεληθνύ Κανύ, όπσο δηαπηζηώλεηαη, ζπλερίδεηαη
από θάπνηνπο ν ζρεηηθόο δηάινγνο γηα ηνλ Οξγαληζκό κε ηα ίδηα παξσρεκέλα επηρεηξήκαηα
θαη αλαμηνθξαηηθνύο όξνπο, θαη δε, δπζηπρώο, κε βνκβαξδηζκό παξαπιεξνθόξεζεο θαη
δηαζηξεβιώζεσλ θαη παξεκβάζεσλ εθ κέξνπο ησλ εθπξνζώπσλ εξγαδνκέλσλ (βιέπε (α),
(β), (δ), (ε) ζρεηηθά πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί επξέσο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηύπνπ).
Επεηδή κε επηθίλδπλε κεζόδεπζε θαη αλππέξβιεηε ηδηνηέιεηα, ζε (ε) ζρεηηθό,
πξόζθιεζε ΠΟΕ ΥΕΘΑ πξνο ηελ θα Εηδηθή Γξακκαηέα γηα ζρεηηθή ζπλάληεζε ζέκαηνο, ζην
πιαίζην ζπληεινύκελεο παξαπιεξνθόξεζεο, γίλεηαη εηεξνρξνληζκέλα αλαθνξά ζε ζρόιην
θ. ΥΕΘΑ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ εληππώζεηο θαη πηέζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ ΠΔ, δήζελ γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 29 ηνπ
Μ.4369/2016, ρσξίο πξνθαλώο λα ηίζεηαη δήηεκα θάπνηαο αζπκθσλίαο.
Επεηδή
νη
εθθξαζηέο
ηεο
αλσηέξσ
παξσρεκέλεο
θαη
επηθίλδπλεο
επηρεηξεκαηνινγίαο, πξνθαζηδόκελνη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Πνιηηηθήο Ηγεζίαο, θαη δε ηνπ
θ. ΑΜΥΕΘΑ, απεπζύλνληαη θαη βξίζθνπλ πξόζθνξν έδαθνο ζηε Σηξαηησηηθή Ηγεζία γηα
ηξνπνπνηήζεηο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, επαλαδηνιίζζηζεο ζηελ παζνγέλεηα ηθαλνπνίεζεο
ηδηνηειώλ αηηεκάησλ ηνπο, ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο αμηνθξαηίαο.
Επεηδή, θαηόπηλ ζπλαληήζεώο καο κε ηνλ θ. ΑΜΥΕΘΑ, γηα ην ζέκα ηνπ λένπ
Οξγαληζκνύ, κεηά ηε ζπλάληεζε ηεο ΠΟΕ ΥΕΘΑ, δελ απνθνκίζακε ηελ εηθόλα πνπ
πξνζπαζνύλ νη αλσηέξσ λα παξνπζηάζνπλ, ήηνη γηα ηε δηαηήξεζε παζνγελεηώλ ηνπ
παξειζόληνο θαη «εζηκηθνύ δηθαίνπ» εηο βάξνο ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο αλαγθαίαο
αμηνπνίεζεο ηνπ θηλήηξνπ ηνπ επηδόκαηνο επζύλεο γηα ηελ επηινγή ησλ θαιπηέξσλ θαη όρη
γηα ηελ επηβξάβεπζε ηεο αζξόαο ζηξνθήο ηνπ πξνζσπηθνύ πξνο ηελ αλάιεςε επζπλώλ
ππό κηα επηδνκαηηθή ινγηθή.
Επεηδή, ε ζπληεινύκελε παξαπιεξνθόξεζε γίλεηαη ελ γλώζεη ησλ ηζπλόλησλ,
ζπθνθαληηθά, κε ηε κέζνδν «ξίςεο ιάζπεο ζηνλ αλεκηζηήξα», πξνο πάζα πξνζπάζεηα θαη
άπνςε αιιαγήο ε νπνία έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ παξσρεκέλε θαη θαηαζηξνθηθή
αληίιεςε ηνπο, εμάιεηςεο ηεο αμηνθξαηίαο ζηνλ «βσκό ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεκνθξαηηθώλ
αξρώλ» ηθαλνπνίεζεο ζπληερληαθώλ ζπκθεξόλησλ πιεηνςεθνπζώλ νκάδσλ.
Επεηδή, ζην πιαίζην αλσηέξσ επηρεηξεκαηνινγίαο, νη αλαθνξέο ζηε ζπκκεηνρή
εθπξνζώπνπ ηεο ΕΛΔΥΔΑΣ ζηε δηεπξπκέλε Επηηξνπή επεμεξγαζίαο ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ,
ππό ηελ θα Εηδηθή Γξακκαηέα, ε νπνία ήηαλ απόξξνηα ίζεο θαη ζπλνιηθήο εθπξνζώπεζεο
ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΥΠΕΘΑ ζηελ ελ ιόγσ Επηηξνπή, δεκηνπξγνύλ εληππώζεηο ηδηαίηεξεο
κεηαρείξηζεο ησλ ΠΕ Λεραληθώλ εηο βάξνο άιισλ θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ.
Επεηδή ππό ην πλεύκα δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο,
ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη πξσηίζησο ην επηρείξεκα ηεο
πθηζηάκελεο αξηζκεηηθήο θαηαλνκήο ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΥΠΕΘΑ ζε θαηεγνξίεο
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) θαη πξνθεηκέλνπ παξάιιεια επηηεπρζεί ζεηηθό θνηλσληθό πξόζεκν, δείμακε
επνηθνδνκεηηθή θαη δεκηνπξγηθή θαηαλόεζε θαη ζπκθσλήζακε ζε αλαγθαζηηθέο εθπηώζεηο
από ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ επζύλεο κε ην κόλν αμηνθξαηηθά άξηην θξηηήξην «ειιείςεη»
(ΠΕ, ΤΕ «ειιείςεη» ΠΕ θαη ΔΕ «ειιείςεη» ΤΕ).
Επεηδή ζπκθσλήζακε αθόκε θαη ζηελ «παξαίηεζε» ησλ ΠΕ Λεραληθώλ από ζέζεηο
επζύλεο, επ’ σθειεία ησλ ΤΕ Λεραληθώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζηξέβισζε ηνπ
θξηηεξίνπ «ειιείςεη» θαη ηαπηόρξνλα λα ζεξαπεπζεί ε ρξήζε ηνπ «ή» (ΔΘΑΖ) ζηε βάζε
ελόο ηζνπεδσηηθνύ «εζηκηθνύ δηθαίνπ», γεγνλόο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηεθκεξηώλεη
ηνλ επηθαινύκελν «παξαγθσληζκό ησλ ΤΕ Λεραληθώλ» ζηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ
πξντζηακέλσλ, πνπ αλαθέξεη ε Π.Ο.ΛΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

-3Επεηδή απνδεηθλύεηαη πσο όζνη αληηδξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ «ειιείςεη»,
πξνθαζηδόκελνη ηνλ απνθιεηζκό από ηηο ζέζεηο επζύλεο, ηεο πνιππιεζνύο θαηεγνξίαο ΔΕ,
νπδέπνηε πξνέβεζαλ ζε πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ζέζπηζε ζέζεσλ επζύλεο
απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηεγνξία ΔΕ, αιιά εκκέλνπλ ζηελ πξόβιεςε «ΠΕ ή ΤΕ» θαη «ΤΕ ή
ΔΕ», θαζηζηώληαο εκθαλέο πνπ ηνπνζεηνύλ ηε βαξύηεηα ηνπ πξνβαδίζκαηνο από πιεπξάο
ηνπο.
Επεηδή, όπσο αλαθέξακε θαη ζην (γ) ζρεηηθό, ηίζεηαη ελ ακθηβόισ επί ηεο αξρήο
θαη ηειηθώο απνδεηθλύεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ππνθεηκεληθή θαη παξαπιαλεηηθή, ε
δπλαηόηεηα αληηπξνζσπεπηηθήο εθπξνζώπεζεο από ηελ ΠΟΕ ΥΕΘΑ ηνπ ζπλόινπ ησλ
θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ ηνπ ΥΠΕΘΑ επί ηνπ ζέκαηνο, θαη θαηαγγέιινπκε ηε ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ πνπ ε Δηνίθεζε ηεο ΠΟΕ ΥΕΘΑ πξνθαιεί κε ηελ αλαμηνθξαηηθή θαη παξάηππε
ζεώξεζε ησλ γεγνλόησλ.
Επεηδή αλσηέξσ κεζόδεπζε ζηξέθεηαη ζαθώο θαηά ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ θαη
ηερλεέλησο, θαζώο δελ εμεηάδνληαη νύηε θαη πξνηείλνληαη από ηελ ΠΟΕ ΥΕΘΑ ζέζεηο
επζύλεο απνθιεηζηηθά θαηεγνξίαο ΔΕ, αληηζέησο δέρεηαη θαη πξνθξίλεη παληνύ ην «ΤΕ ή
ΔΕ» (όπνπ πθίζηαηαη ε θαηεγνξία ΔΕ), απηό πνπ επίζεο θάλεη είλαη «λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα
παξέρεη θξνύδεο ειπίδεο» ζηελ πιεηνςεθνύζα απηή θαηεγνξία, γηα κηα «δίθαηε» αλαινγηθή
θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ επζύλεο αλαγόκελε ζηελ πνζόζησζε ζηειέρσζεο ηνπ ΥΠΕΘΑ αλά
θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιεί εληππώζεηο θαη λα θαιιηεξγεί ηελ εηθόλα ηεο εληαίαο
δηεθδίθεζεο από ην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ, ηεο «επί ίζνηο όξνηο» θάιπςεο ησλ ζέζεσλ
επζύλεο από ηηο θαηεγνξίεο ΠΕ θαη ΤΕ, κε ηελ θαηάξγεζε, ζπιιήβδελ, ηνπ πξνβαδίζκαηνο
ησλ θαηεγνξηώλ ε νπνία νξίδεηαη κε ην Άξζξν 97 ηνπ «Υπαιιειηθνύ Ιώδηθα» (Υ.Ι.).
Επεηδή, εηδηθά ζηηο ηερληθέο εηδηθόηεηεο, ην ήδε ηεξαξρεκέλν πξνβάδηζκα
ζύκθσλα κε ηνλ Υ.Ι. θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΠΕ, έπεηηα ΤΕ θαη κεηά ΔΕ),
ηεθκεξηώλεηαη αδηακθηζβήηεηα θαη από ηα αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα.
Επεηδή, ζπγθεθξηκέλα ην πξνβάδηζκα ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ Λεραληθώλ έλαληη ηεο
ΤΕ, ηεθκαίξεηαη ζηε βάζε πξναπαηηνύκελσλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ, όπσο
νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ πεξηιακβάλνπλ επηηπρείο θαηαηαθηήξηεο
εμεηάζεηο, θνίηεζε ηξηώλ αθαδεκατθώλ ρξόλσλ θαη εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
θαζώο θαη απόθηεζε Άδεηαο Αζθήζεσο Επαγγέικαηνο ηνπ ΤΕΕ, πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα
ππάξμεη γηα ηνπο ΤΕ Λεραληθνύο ε δπλαηόηεηα ηζνηηκίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ΠΕ.
Επεηδή ε πξνζπάζεηα όισλ, ελόςεη ηεο επηθείκελεο ζπκπιήξσζεο ησλ
«πεξηγξακκάησλ ζέζεο» έπξεπε λα εζηηάδεη ζην δηαρσξηζκό ησλ ζέζεσλ επζύλεο ζε ζέζεηο
ΠΕ, ζέζεηο ΤΕ θαη ζέζεηο ΔΕ ρσξηζηά θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ θξηηεξίνπ «ειιείςεη», κόλν γηα
ηε δηαζθάιηζε ζε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλεο θαη ηεο ζεκεξηλήο ειιηπνύο ζηειέρσζεο, ηεο
νκαιήο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο.
Επεηδή, ηα αλσηέξσ δεηήκαηα δύλαηαη λα ζεξαπεπζνύλ ζηαδηαθά ππό ην ζηόρν
κηαο βέιηηζηεο, αμηνθξαηηθήο θαη δηαθαλνύο δηαδηθαζίαο, σζηόζν εληόο ηνπ ΥΠΕΘΑ απηό
πνπ παξακέλεη ρξνλίδνλ δήηεκα είλαη ε αλαγθαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ πνιηηηθνύ
πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ επζύλεο ζε ζηξαηησηηθό θαη πνιηηηθό
πξνζσπηθό.
Επεηδή, απαηηείηαη όπσο νη πξνζπάζεηεο εζηηαζηνύλ ζηελ αλαγθαία εθαξκνγή ησλ
«πεξηγξακκάησλ ζέζεο» (job descriptions) θαη ηελ απαξαίηεηε, κέζσ απηώλ, αληηζηνίρηζε
βαζκώλ κεηαμύ ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ, γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ ΥΠΕΘΑ θαη θπξίσο ηελ εμάιεηςε ηεο αδηθαηνιόγεηεο πεξηθνπήο από ην
πνιηηηθό πξνζσπηθό θαη εθρώξεζεο ζην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό ζέζεσλ επζύλεο, ιόγσ
αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ζεζκώλ ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή κε βάζε ηα απαηηνύκελα
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ησλ ζέζεσλ.

-4Επεηδή, αλσηέξσ παζνγέλεηα έρεη σο απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη ε Υπεξεζία από ηελ
απαξαίηεηε ζεζκηθή πείξα θαη ηελ πείξα θξίζηκσλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη δηαρξνληθά θαη
επηπιένλ, πξνθαιεί ζαθώο αδηθία εηο βάξνο ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ. [Τέηνηα
παξαδείγκαηα έρνπκε ζε πεξηπηώζεηο δύν ηκεκάησλ ηνπ ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ (Ορύξσζε θαη
Επηηάμεηο-Απαιινηξηώζεηο-Σηξαησληζκνί), ζην ΓΕΑ/Γ2 (Τκήκα Αηηήζεσλ Θεξαπείαο), αιιά
θαη ζε πνιιέο αθόκα πεξηπηώζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γεληθώλ Δηεπζύλζεσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ, όπνπ ν απνθιεηζκόο ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ από ηηο ζέζεηο επζύλεο
ζπκβαίλεη θαηά θόξνλ.]
Επεηδή ε ζπλερηδόκελε θαζπζηέξεζε έθδνζεο ηνπ ελ ζέκαηη Οξγαληζκνύ, κόλν
δπζρέξεηεο αιιά θαη πεξαηηέξσ δηαζπξκό θαη ππνβάζκηζε ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ
πξνθαιεί, θαη επηπιένλ εκπνδίδεηαη ζην ΥΠΕΘΑ ε εθαξκνγή ηεο λέαο θείκελεο λνκνζεζίαο
γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε, επηθέξνληαο ηαπηόρξνλα ην αληίζεην απνηέιεζκα θαη όζνλ
αθνξά ζηελ αλαγθαία αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε
ζπλεξγαζία κε ην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό εληόο ηνπ Υπνπξγείνπ καο.
Επεηδή παξά ηε ζπλερή παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ αλαζεώξεζεο, δελ
δηαπηζηώλεηαη θαλέλα θέξδνο ζε πξαγκαηηθέο ππνιεηπόκελεο αλάγθεο πεξαηηέξσ
βειηηώζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΥΠΕΘΑ, όπσο ηεο ελζσκάησζεο
εθθξεκνύζαο αλαζεώξεζεο ησλ Γεληθώλ Δηεπζύλζεσλ ή αθόκα πεξηζζόηεξν ηεο
επηθαηξνπνίεζεο ησλ δνκώλ κε εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζήο ηνπο, ζαθώο πην
ρξνλνβόξσλ, δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο.
Επεηδή ππάξρνπλ αλακθίβνια, ζεηηθέο πξνβιέςεηο ζηνλ λέν Οξγαληζκό, όπσο
είλαη ε πξνζπάζεηα επηθαηξνπνίεζεο ησλ δνκώλ, ε ζπκπεξίιεςε ησλ Γεληθώλ Δηεπζύλζεσλ
ζε απηόλ (γηα πξώηε θνξά), ε πξνζπάζεηα νκνηνγελνπνίεζεο (ηππνπνίεζεο) ησλ
εηδηθνηήησλ, ε (κεξηθή έζησ) αλαγλώξηζε ηνπ πξνβαδίζκαηνο ηεο ΠΕ Ιαηεγνξίαο θαη ησλ
Δηπισκαηνύρσλ Λεραληθώλ ζηελ αλάιεςε ησλ ζέζεσλ επζύλεο.
5. Είλαη επηβεβιεκέλε ε, ην ηαρύηεξν δπλαηό, δηεθπεξαίσζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ
πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε πνιπεηήο πιένλ νκεξεία ηνπ πξνζσπηθνύ, σο πξνο ηελ
εμέιημε, ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ ελίζρπζή ηνπ κε λέν κέζσ ηεο θηλεηηθόηεηαο, αιιά θαη γηα
λα δνζεί ε δπλαηόηεηα εμέιημεο ηεο Υπεξεζίαο όζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο θαη ηελ θαιύηεξε ζπκβνιή ζηελ αλαγθαία έληαμε ηεο ρώξαο ζηνλ δξόκν ηεο
αλάπηπμεο.
6. Αο πάςνπλ επηηέινπο νη παξεκβάζεηο δηαθόξσλ «ζηγόκελσλ νκάδσλ» νη νπνίεο
επσθεινύληαη από ηελ αμηνπξεπή ζέζε καο λα ζέηνπκε ζε πξνηεξαηόηεηα ηα θνηλώο
ζπκθσλεζέληα, ηα νπνία απέρνπλ από ηηο αξρηθά ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο καο πξνθεηκέλνπ
ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο λα επηηεπρζεί ην θαιύηεξν βηώζηκν απνηέιεζκα κε ζεηηθό
«θνηλσληθό πξόζεκν».
7. Ωο Ιιάδνο θαηαγγέιινπκε θάζε πξόβιεςε ζηηο «νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο»
(νξγαλνγξάκκαηα), δπλαηόηεηαο επηινγήο ππαιιήισλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθνύ, δηαδεπθηηθά («ή»), ζε ζέζεηο επζύλεο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ –
ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ, σο ζηξεβιή πξνθαλώο δηαζηαιηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ Άξζξνπ
29 ηνπ Μ.4369/2016 θαη ηεο Εγθπθιίνπ ΔΘΔΑΔ/Φ.35.47/2306/νηθ.17520/29-05/2017, πνπ
πξνθαιεί θαηαζηξαηήγεζε, αλαξκόδηα θαη παξάηππε αμηνιόγεζε, ηζνηηκία ηίηισλ ζπνπδώλ
θαη αληηζηνίρεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ είλαη ξεηά
νξηνζεηεκέλα θαη δηαβαζκηζκέλα, θαη θαζνξίδνπλ αληίζηνηρα ην πξνβάδηζκα ησλ ηξηώλ
θαηεγνξηώλ (θαηά ζεηξά ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ζηελ ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν εηδηθόηεηάο ηνπο.
Σπλεπώο, κόλν ε πξόβιεςε δπλαηόηεηαο επηινγήο ζε ζέζε πξντζηακέλνπ «ελ ειιείςεη»
πξνβαδίδνπζαο θαηεγνξίαο, θαηά ην άξζξν 97 ηνπ Υ.Ι., απαηηείηαη όπσο λόκηκα εθαξκνζηεί
ζε αληηθείκελα αξκνδηόηεηαο ΠΕ Δηπισκαηνύρσλ Λεραληθώλ θαη ηερληθώλ εηδηθνηήησλ.

-58. Ο επηζηεκνληθόο θαη ηερληθόο Ιιάδνο ησλ ΠΕ Δηπισκαηνύρσλ Λεραληθώλ, βάδεη
εκπξάθησο «πιάηε» ζηε ζεκεξηλή πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο θαη έρεη δπζαλάινγα ρηππεζεί
από ηηο πνιηηηθέο εμπγίαλζεο ηνπ Ιξάηνπο θαη ηηο κλεκνληαθέο ππνρξεώζεηο ηεο ρώξαο,
έρνληαο ππνζηεί ηηο κεγαιύηεξεο ίζσο πεξηθνπέο κηζζώλ (άλσ ηνπ 50%), ηελ «εμαθάληζε»
ρξόλησλ θόπσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΤΣΛΕΔΕ θαη επσκίδεηαη
θαζεκεξηλά ηε ιεηηνπξγία Τερληθώλ Υπεξεζηώλ κε εμαηξεηηθά ρακειή ζηειέρσζε θαη κε
κεδακηλό Π/Υ, παξέρνληαο παξόια απηά ζεηηθό έξγν θαη ηθαλνπνηεηηθά (βηώζηκα)
απνηειέζκαηα, αθόκα θαη αλαπηπμηαθά.
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
(Αξ. Πξση. 153/27-09-2017)
Θέμα: Μένο «Οξγαληζκόο Πνιηηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΥΠΕΘΑ»
Σην πιαίζην αλαζεώξεζεο ελ ζέκαηη «Οξγαληζκνύ Πνιηηηθνύ Πξνζσπηθνύ ΥΠΕΘΑ»,
Π.Δ. 290/2002, θαηόπηλ ηεο ελεκέξσζεο από ηελ θα Εηδηθή Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ
καο, γηα ηελ ππνγξαθή από ηνλ θ. ΥΕΘΑ ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ, θαη κε
αθνξκή ηε ζρεηηθή πιεζώξα αλαθνηλώζεσλ, ηε δεκόζηα αιιά θαη ηε γεληθόηεξε ππνβνιή
απόςεσλ, πξνο Πνιηηηθή θαη Σηξαηησηηθή Ηγεζία, ζπλδηθαιηζηηθώλ εθπξνζώπσλ πνιηηηθνύ
πξνζσπηθνύ ΥΠΕΘΑ, ζεσξνύκε ρξένο καο λα δηεπθξηλίζνπκε αιιά θαη λα ξσηήζνπκε πξνο
πάζα θαηεύζπλζε, από πιεπξάο ηνπ Τκήκαηνο ηνπ ΥΠΕΘΑ ηεο ΕΛΔΥΔΑΣ Αηηηθήο, ηα
παξαθάησ:
α. Είλαη πάγην αίηεκα ε αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ εληόο
ηνπ ΥΠΕΘΑ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηόζν ηεο επηζηεκνληθήο, ηερληθήο
θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνύ, όζν θαη ηνπ όιν θαη πην απμεκέλσλ
πξνζόλησλ θαη δπλαηνηήησλ, λένπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ζηειερώζεη ην ΥΠΕΘΑ ηα επόκελα
ρξόληα, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ΕΔ όπσο απηέο ζα δηακνξθώλνληαη.
(Σην πιαίζην θαη ηεο έκπξαθηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ «brain drain» κε όξνπο «brain gain».)
β. Επηπιένλ, ελ έηεη 2017, ππό ην πιαίζην πνπ πξνζπαζνύκε λα κεηαξξπζκίζνπκε
νιόθιεξν ηνλ δεκόζην ηνκέα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επνηθνδνκεηηθή, αιιά αληηζέησο
θξίλεηαη ηνπιάρηζηνλ παξσρεκέλε, ε πεξαηηέξσ πξόθξηζε ηεο ηζνπέδσζεο ηεο αμηνθξαηίαο
θαη ηεο δηαθάλεηαο εηο βάξνο ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο, θαη δε, πξνβάιινληαο
ην «εζηκηθό δίθαην» ζηξεβιώζεσλ πξνεγνύκελσλ εηώλ, σο ελ δπλάκεη θξηηήξηα γηα ηνλ
θαζνξηζκό ηνπ πξνβαδίζκαηνο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ, πνπ εθ ησλ
πξαγκάησλ είλαη ηεξαξρεκέλεο σο ΠΕ, ΤΕ θαη έπεηηα ΔΕ.
γ. Είλαη ηνπιάρηζηνλ αηπρέο θαη επηεηθώο απαξάδεθην εθ κέξνπο πνιηηηθνύ
πξνζσπηθνύ, απεπζπλόκελν πξνο κηα απόιπηα ηεξαξρεκέλε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε, λα
δεηάεη ηελ θξίζε ππαιιήισλ ΠΕ, ΤΕ θαη ΔΕ γηα θνηλέο ζέζεηο, γλσξίδνληαο επηπιένλ θαη ηελ
πξόζθαηε αληηζηνίρηζε ζηξαηησηηθώλ ζρνιώλ Αμησκαηηθώλ θαη Υπαμησκαηηθώλ κε ηηο
ζρνιέο ΠΕ θαη ΤΕ, αληίζηνηρα. Μα ηίζεληαη δειαδή ζε δηαξθή ακθηζβήηεζε νη βάζεηο
αμηνθξαηίαο κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ ππαιιήισλ θαη ελ ηέιεη λα εληζρύεηαη ε βάζε ηεο
απαμίσζεο ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ έλαληη ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΥΠΕΘΑ.
δ. Πσο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ηέηνηα αθέιεηα, όηαλ ζην πιαίζην πνπ ζρεδηάδεηαη
ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελ ζέκαηη Οξγαληζκνύ, έλα από ηα επόκελα βήκαηα είλαη ε
ζπκπιήξσζε ησλ «πεξηγξακκάησλ ζέζεο»; Πνηνο αθξηβώο ζα είλαη ν πξναπαηηνύκελνο
βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, όηαλ γηα κία ζέζε επζύλεο πξνβιέπεηαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο
«ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ» (θαη όρη «ΠΕ, ΤΕ «ελ ειιείςεη» ΠΕ θαη ΔΕ «ελ ειιείςεη» ΤΕ») ζηελ
./.

-2πεξίπησζε π.ρ. ελόο Τκήκαηνο Τερληθήο Υπεξεζίαο; Πνιπηερληθήο Σρνιήο ή Τερλνινγηθήο
Σρνιήο ή ΕΠΑΚ; (Αληίζηνηρε ε πεξίπησζε κηαο ζέζεο Δηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ θιάδνπ.)
ε. Ωο ΕΛΔΥΔΑΣ/Τκήκα ΥΠΕΘΑ ζπκθσλήζακε κε ην πξνζρέδην ηνπ λένπ
Οξγαληζκνύ, όπσο απηό δηακνξθώζεθε ζηε δηεπξπκέλε επηηξνπή ππό ηελ θα Εηδηθή
Γξακκαηέα, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο κέινο ν Πξόεδξνο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο καο.
Τνύην ζπλέβε, ζαθώο κε εθπηώζεηο από ηνλ θαλόλα πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ επζύλεο κε ην
θξηηήξην «ελ ειιείςεη», θαηά ηελ εμέηαζε θάιπςεο κηαο ζέζεο από πξνζσπηθό
πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο θαηεγνξηώλ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), θαη απηό δεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο
ζήκεξα, αξηζκεηηθήο θαηαλνκήο ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΥΠΕΘΑ ζηηο ελ ιόγσ
θαηεγνξίεο. Επ’ νπδελί ζα πξέπεη όκσο, κηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ γίλεηαη
κεηά από 16-17 ρξόληα, λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην βιέκκα ζην παξειζόλ, θάλνληαο ηελ
εμαίξεζε θαλόλα, ππνζεθεύνληαο θαη θαηαδηθάδνληαο ην κέιινλ θαη ηελ αλαγθαία γηα ηε
Φώξα εμέιημε κε όξνπο απνδνηηθόηεηαο, αλάπηπμεο θαη βεβαίσο αμηνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο.
ζη. Εληύπσζε πξνθαιεί ε γξακκή ππεξάζπηζεο ησλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ απόςεσλ,
παξσρεκέλσλ αληηιήςεσλ κε γλσζηά απνηειέζκαηα γηα ην Ειιεληθό Δεκόζην, θαζώο όπσο
θαίλεηαη, γηα πξνθαλείο ζθνπηκόηεηεο, δελ αλαθέξεηαη όηη ην «ελ ειιείςεη» έρεη πξνθξηζεί
ζε έλα κηθξό πνζνζηό ζέζεσλ επζύλεο, όηη ε θαηεγνξία ΤΕ κπαίλεη, επί ην πιείζηνλ, κε «ή»
(ΔΘΑΖ), ηόζν κε ηελ ΠΕ όζν θαη κε ηελ ΔΕ θαηεγνξία, θαη όηη ελ γέλεη, ζύκθσλα θαη κε ηα
όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ επζύλεο ΤΕ αιιά πξσηίζησο ΔΕ
ππαιιήισλ, παξακέλνπλ ζρεδόλ αλέπαθεο ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ θαη ελάληηα ζηηο
ζύγρξνλεο απαηηήζεηο.
δ. Ο απαηηεηηθόο ζήκεξα δεκόζηνο δηάινγνο, γηα ηελ έληαμε ηεο Φώξαο θαη εηδηθά
ηνπ ΥΠΕΘΑ ζηνλ δξόκν ηεο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο,
ηεθκεξησκέλνπο κέζα από νξζνινγηζκέλνπο κεραληζκνύο απνθάζεσλ. Όξγαλα πνπ
εθθξάδνπλ πνιπζπιιεθηηθέο νξγαλώζεηο, πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ, όπσο ε ΠΟΕ ΥΕΘΑ,
είλαη πξνθαλέο όηη ζε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ηνπο, εθθξάδνπλ
αληηθεηκεληθά, κόλν ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθνύζαο θαηεγνξίαο.
ε. Είλαη απηνλόεην όηη ε ζηξνθή ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα
πξνο ηελ αλάιεςε επζπλώλ, ππό κηα επηδνκαηηθή ινγηθή, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο γηα ηελ επηινγή ησλ
θαιπηέξσλ θαη ηελ εκπέδσζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη όρη κε κηα αδηέμνδε
γηα ηε Φώξα, «θνηλσληθή πνιηηηθή» ηθαλνπνίεζεο πιεηνςεθηώλ.
ζ. Η δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ζήκεξα, παξέρεη εξγαιεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό
ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ, σζηόζν ζην ΥΠΕΘΑ παξακέλνπλ θαη θαίλεηαη λα ππεξηζρύνπλ
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ Φνξέα καο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ελαξκόληζε κε ηηο ζύγρξνλεο
αξρέο πεξί νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.
η. Σπλαθώο, παξακέλεη γηα παξάδεηγκα ε ζηξέβισζε εληόο ησλ δηαθιαδηθώλ
δνκώλ (ΓΕΕΘΑ θαη Γεληθέο Δηεπζύλζεηο), ηεο «δίθαηεο» θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ επζύλεο ζηα
ΓΕ (ΓΕΣ, ΓΕΜ, ΓΕΑ). Λε απηήλ ηε ζεώξεζε, εθηόο ηεο αδπλακίαο εθαξκνγήο κηαο
αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο εληόο ΥΠΕΘΑ, είλαη άηνπν όηαλ ζπδεηάκε πιένλ γηα ηελ
πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ επζύλεο ηνπ δεκνζίνπ, ήηνη δηππνπξγηθά, ζην ΥΠΕΘΑ λα κελ είλαη
εθηθηή ε ηήξεζε δηαθιαδηθήο επεηεξίδαο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ελ ιόγσ δηαθιαδηθέο δνκέο,
γηα ηε βέιηηζηε επηινγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ απνθπγή αλαμηνθξαηηθώλ
δηαδηθαζηώλ.
ηα. Επίζεο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ζηηο Δηεπζύλζεηο θαη ηα Τκήκαηα ηνπ
ΥΠΕΘΑ, ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ πξνΐζηαηαη ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό, πνιιέο θνξέο ρσξίο
ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα ή/θαη εμεηδίθεπζε, από ην νπνίν ινηπόλ ηειηθώο αμηνινγείηαη
ζήκεξα, ρσξίο κάιηζηα λα είλαη δπλαηή ηαπηόρξνλα ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, πνπ κεηαμύ άιισλ πξνβιέπεη ακθίδξνκε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο αμηνινγεηή –
αμηνινγνύκελνπ.

-3ηβ. Η αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ παξακέλεη έλα δεηνύκελν
πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί όρη κε ζπληερληαθή εζσζηξέθεηα αιιά κε ζύγρξνλα θξηηήξηα.
Σηόρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ θαιπηέξσλ εληόο ηνπ ΥΠΕΘΑ, δεδνκέλεο όκσο
θαη ηεο ζπλύπαξμεο θαη ζπλππεξέηεζεο πνιηηηθνύ θαη ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ. Σπλεπώο,
ε νξγάλσζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε βάζε ηα «πεξηγξάκκαηα ζέζεο» (έρνπκε
σο παξάδεηγκα ην ΜΑΤΟ), ζα κπνξνύζε απηνκάησο λα νδεγήζεη ζηελ αληηζηνίρεζε βαζκώλ
(ζηξαηησηηθνύ – πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ) πνπ ζα δηαζθάιηδε ζαθώο ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε
ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ ηνπ ΥΠΕΘΑ, θαη βεβαίσο ζα ζήκαλε ηαπηόρξνλα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ.

Ο Πξόεδξνο

Γηα ηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Δεκήηξεο Λπερξάθεο

Δξ. Γεώξγηνο Ληραήι
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