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Θέμα : Για την παύση καθηκόντων και την μετακίνηση του συναδέλφου κ. Δ. Ποιμενίδη
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
σε συνέχεια επιστολής του συναδέλφου κ. Δημητρίου Ποιμενίδη, Πολιτικού Μηχανικού MSc
και μέλους της Ένωσής μας που μας κοινοποιήθηκε και αφορά σε διαμαρτυρία τόσο για την
παύση του, με απόφασή σας (αρ. 86/2021), από τα καθήκοντα του Αν. Πρ/νου του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, όσο και για τη μετακίνηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
του (απόφασή σας αρ.88/2021) στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Ως Ένωση των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών που εργαζόμαστε στο
δημόσιο τομέα της χώρας μας, αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη των διατεταγμένων οργάνων
της Πολιτείας για τη βέλτιστη διάταξη των στελεχών των υπηρεσιών. H ευθύνη αυτή οριοθετείται αυστηρά & απαρέγκλιτα από τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία καθώς, σε
κάθε άλλη περίπτωση, πλήττονται οι αρχές τόσο της χρηστής διοίκησης όσο και της αξιοκρατίας.
Tόσο η παύση των καθηκόντων Αν. Πρ/νου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του κ. Ποιμενίδη, όσο και η μετακίνηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του σε άλλο τμήμα ( Δόμησης), θέτει
ζητήματα νομιμότητας από τυπική άποψη ( επίκληση αόριστων υπηρεσιακών αναγκών / παράβαση των προβλεπομένων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θήρας (ΦΕΚ ΦΕΚ 2966/Β' /22-11-2013),
/ παράβαση άρθρου 99 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ
143/Α/2007, μη συμμόρφωση με αποφάσεις ΣτΕ περί προβαδίσματος υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ κτλ) όσο και ουσιαστική, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε τα κύρια και τυπικά
προσόντα του κ.Ποιμενίδη ούτε και η πολυετής, αποδεδειγμένα επιτυχής εμπειρία του
στον τομέα των δημοσίων έργων.

Συν τοις άλλοις, με τις εν λόγω Αποφάσεις αποδυναμώνεται πλήρως το Τμήμα των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου σας καθώς δεν υπηρετεί πλέον σε αυτό κανένας Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ.
Με τις με αρ. 85/2021 και 86/2021 αποφάσεις σας τοποθετήσατε συγκεκριμένη υπάλληλο κατηγορίας τοπογράφων ΤΕ τόσο ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών, στη θέση δηλαδή που κατελάμβανε ο κ. Ποιμενίδης, αλλά συγχρόνως και
ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και
Πολεοδομικών Εφαρμογών, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερα αυξημένες αρμοδιότητες σε υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ - παραβλέποντας όμως καταφανέστατα το νόμιμο προβάδισμα κατηγορίας ΠΕ του κ. Ποιμενίδη και την πολύχρονη εμπειρία του στη διαχείριση θεμάτων δημοσίων
έργων - το γνωστικό αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και δεν συνάδει με
το πλήθος των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ φυσικά δεν υφίσταται
και η επαρκής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση που απαιτείται καθώς δεν τεκμηριώνεται ούτε
η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε και η ικανοποίηση, αόριστων, υπηρεσιακών αναγκών.
Θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις είναι παράτυπες λόγω του ισχύοντος
Ο.Ε.Υ του Δήμου Θήρας (ΦΕΚ 2966/Β’/22-11-2013) αλλά και σύμφωνα με:
1. To άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
2.

3.

4.
5.

Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007)
Το με αρ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με
θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις
ευθύνης των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον
Το με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι
οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον
Π.Δ 99 (ΦΕΚ 187/5-11-2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»
Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με αρ. 2811/2017 - 2812/2017 2813/2017 2816/2017 - 2817/2017 - 2818/2017

Αναφορικά με το προβάδισμα κατηγοριών, στις 16/1/2018, εκδόθηκαν έξι αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα
κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ προβάδισμα
των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων ενώ σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ εκδόθηκε το από 05-06-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών που
αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, σύμφωνα με το οποίο «ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα
πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των
Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις».
Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών σε σχέση με τα κριθέντα σε δικαστικές αποφάσεις αναφέρονται τα εξής: « Με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς

υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών», καθώς επίσης και το ότι
εκδόθηκε η με αρ. 2814/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και «Στην περίπτωση αυτή κρίθηκαν νόμιμες οι διατάξεις του ΟΕΥ δήμου που προβλέπουν ότι υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ των οριζομένων ειδικοτήτων καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων εν ελλείψει υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με το προβάδισμα των κατηγοριών».
Τέλος, σύμφωνα με το από 18-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης αναφέρεται το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ και όχι η αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων
διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν. 3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007: «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων
καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ»
Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, με μη νομοθετικά τεκμηριωμένα
κριτήρια, είναι αναμφίβολα παράνομη, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 99 του Ν.
3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ
143/Α/2007).
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν
είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της
κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση
με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.
Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από
τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ, κατά τεκμήριο, γνωρίζουν πληρέστερα το αντικείμενο της εργασίας
τους, ενώ διαθέτουν ανώτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των
κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ, ώστε να κριθούν σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση.
Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς κατηγορίας
ΠΕ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με
τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την
πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του τεχνικού
συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και επικυρώνεται με το
πρόσφατο ΠΔ99/2018 σχετικά με τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού.
Η παράκαμψη του προβαδίσματος κατηγοριών αντιτίθεται σε πλήθος νομοθετικών
διατάξεων, θέτει εν αμφιβόλω την επιβαλλόμενη αμεροληψία και ανεξαρτησία της Διοίκησης, απομειώνει την προσφορά των Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δήμο σας και τελικά οδηγεί στην υποβάθμιση του συνόλου των παρεχόμενων Τεχνικών Υπηρεσιών.
Με δεδομένο ότι η Ένωσή μας τοποθετείται πάντα υπέρ των νόμιμων δικαιωμάτων
των μελών της, παράλληλα με την κοινή λογική, που εν προκειμένω κατατείνει, όχι μόνο
στο Τμήμα αλλά και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, να προΐσταται Μηχανικός ΠΕ και
μάλιστα σχετικής ειδικότητας, με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να έχει αντίληψη, στον ικανότερο βαθμό, των εξειδικευμένων και πολύπλοκων διαδικασιών των δημοσίων έργων, εμπειρία που, αποδεδειγμένα, κατέχει ο συνάδελφος κ. Ποιμενίδης, θεωρούμε σκόπιμο να

επανεξετάσετε τις αποφάσεις τοποθέτησης με αρ. 85/2021,86/2021 και 88/2021 και να
ικανοποιήσετε τα δίκαια και πλήρως τεκμηριωμένα αιτήματα του συναδέλφου και μέλους
της Ένωσής μας κ. Δημητρίου Ποιμενίδη.

Για την Δ.Ε. του Τμήματος Κυκλάδων

