
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

 

Της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) 

Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, νόμιμα εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ 997310770). Και 

 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων 

Σχολών (ΠΟ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Μαυρομματαίων 17, νόμιμα 

εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ 099524240).  

 

Για την ακύρωση της από 02.11.2021 απόφασης 247-21 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφάσισε την τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).  

ΑΔΑ: ΩΘΥ07ΛΨ-31Ω  με ημερομηνία ανάρτησης 10.11.2021 

 

Κοζάνη,  24-11-2021 

 

1) Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής  Μακεδονίας είναι συνδικαλιστική οργάνωση με σκοπό τη διαφύλαξη 

και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

συμφερόντων των εργαζομένων μελών του. 

 

2) Η προσβαλλόμενη είναι μη νόμιμη και έχουμε αυταπόδεικτο άμεσο, προσωπικό και ενεστώς 

έννομο συμφέρον, καθώς ανάγεται στο ιδιαίτερο καθήκον μας η διασφάλιση των συμφερόντων των 

μελών μας και συνακόλουθα και η προσβολή των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων καθώς με αυτές 

υποβαθμίζεται, παρά το νόμο, το κύρος των Διπλωματούχων Μηχανικών κατηγορίας Π.Ε. Συνεπώς η 

προσφυγή μας είναι παραδεκτή και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.  

 

Ι) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Στην προκειμένη περίπτωση  εφαρμόζονται το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 και 

το άρθρο 99 του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τα οποία: «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 ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις 

αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 

26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007), που είναι σε ισχύ. 

Το προβάδισμα των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ 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, γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της 

εργασίας τους, έχουν σαφώς ευρύτερο γνωσιολογικό υπόβαθρο και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά 

προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. 

Επισημαίνουμε ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το 

Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που 

ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. Ειδικότερα με την 

απόφαση 678/05 το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης 

επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI και τούτο διότι η πλήρης 

επαγγελματική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση 

των AEI από  τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και που επιτρέπει την 

άσκηση εκείνων μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το 

περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών τους. Η απόφαση αυτή έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και 

στάλθηκε υπό μορφή εγκυκλίου με τον αρ. 12 και με αρ. πρωτ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 30189/07-07-2005. 

Επικαλούμαστε επίσης το σκεπτικό του υπ’ αριθμ. 34/4-11-2008 Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στην οποία προσέφυγαν η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης και τα 

Επιμελητήρια του Νομού Ηρακλείου (Τεχνικό, Οικονομικό και Γεωτεχνικό) με το οποίο έγινε δεκτή η 

από 8-10-2008 προσφυγή κατά της με αρ. 20639/12.9.2008 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία είχε προηγουμένως απορριφθεί η από 12-8-2008 προσφυγή ενώπιον 

του Γ.Γ. για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 603/28-7-2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ηρακλείου (που αφορούσε τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού και στη μη αναγνώριση 

προβαδίσματος στους υπαλλήλους ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ). Σύμφωνα με το απόσπασμα 

από το παραπάνω πρακτικό: «…Για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να προστεθούν και τα εξής: Ναι 

μεν το 235 / 2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ είναι προγενέστερο του Ν. 3584 / 2007 (Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), όπως ορθά επισημαίνει ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 

έκθεση απόψεών του προς την παρούσα Επιτροπή. Όμως, η διάταξη, που ερμηνεύτηκε με το εν λόγω 



Πρακτικό από το Σ.τ.Ε. (άρθρο 36 παρ.1 του ν. 2190 / 1994, όπως η παράγραφος αυτή επανήλθε σε ισχύ 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3260 / 2004 και ορίζει ότι: “Προϊστάμενοι όλων των οργανικών 

μονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ….” ) είναι ταυτόσημη σε 

περιεχόμενο με τα άρθρα 10 [παρ.1 περ.2] και 87 [παρ.3 περ.1] του ν. 3584 / 2007, που είναι οι κρίσιμες 

διατάξεις στην κρινόμενη περίπτωση. Απεφάνθη λοιπόν το ΣτΕ με το εν λόγω πρακτικό κατά λέξιν ότι: 

“…κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ερμηνευόμενης σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας 

και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν κατ’ αρχήν επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με 

τον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνον, όμως, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων 

αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας ”.   Περαιτέρω, από το άρθρο 99 περίπτ. δ΄ του ν. 3584 / 

2007 (που ορίζει ότι όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου 

κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών) δεν μπορεί να 

συναχθεί επιχείρημα υπέρ της τοποθέτησης προϊσταμένων αδιακρίτως της κατηγορίας στην οποία 

ανήκουν, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 έκθεση απόψεών του στην παρούσα 

Επιτροπή. Και τούτο, διότι τέτοια ερμηνεία της παραπάνω διάταξης θα μεταχειριζόταν με όμοιο τρόπο 

ανόμοιες περιπτώσεις και θα παραβίαζε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας 

στη Δημόσια Διοίκηση, οι οποίες ειδικότερα πηγάζουν από τα άρθρα 4 (παρ.1) και 5 (παρ.1) του 

Συντάγματος. Η παραπάνω διάταξη πρέπει λοιπόν να ερμηνευτεί υπό το φως των παραπάνω 

συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου πληρώνεται 

θέση προϊσταμένου με υπάλληλο Α΄ Βαθμού της κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. , όταν το προβλέπουν οι οικείες 

οργανικές διατάξεις, διότι στη δεδομένη χρονική στιγμή επιλογής προϊσταμένου στη συγκεκριμένη οργανική 

μονάδα (δηλαδή: Διεύθυνση, Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο): 

Α) ΕΙΤΕ δεν υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. 

Β) ΕΙΤΕ υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε., κανείς όμως από αυτούς δεν έχει τον Α΄ βαθμό 

(λόγω λιγότερων ετών υπηρεσίας από τα εκ του νόμου απαιτούμενα για απονομή του Α΄ Βαθμού, τον οποίο 

έχουν συνάδελφοί τους των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε. με περισσότερα έτη υπηρεσίας). 

Γ) ΕΙΤΕ υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. και με βαθμό Α΄, έχουν όμως όλοι δηλώσει 

εγγράφως κατά το άρθρο 89 του ν. 3584 / 2007 ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως προϊστάμενοι και οι 

δηλώσεις τους έγιναν δεκτές από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Αυτές τις τρεις περιπτώσεις θέλησε να καλύψει η διάταξη της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 99 του ν. 

3584 / 2007 περί της κατ’ εξαίρεση μη ισχύος του προβαδίσματος των κατηγοριών (βλ. αντίστοιχα και 

ΣτΕ 2817/2017 καθώς και ΣτΕ 2814/217 και οι σαφείς οδηγίες εφαρμογής που δόθηκαν με την εγκύκλιο 

ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/2007 του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007).  



 

ΙΙ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Επισημαίνουμε ότι είναι παράνομος στο 

βαθμό που αποκλείει τους ΠΕ Μηχανικούς από στελέχωση θέσεων με συνάφεια του αντικειμένου της 

κάθε οργανικής μονάδας και των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Διευθύνσεις και Τμήματα που 

δεν ακολουθούν το προβάδισμα και δεν λαμβάνουν υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα, ούτως ώστε να 

μπουν προτεραιότητες στην κατάληψη των διακριτών θέσεων των Προϊσταμένων. 

 

     Ειδικότερα διαφωνούμε με την ακύρωση του άρθρου 97 (Προβάδισμα Κατηγοριών ) με     

    ανεπαρκή και μη εμπεριστατωμένη  αιτιολόγηση κατά παράβαση του Νόμου στις   

     Διευθύνσεις και Τμήματα, για τις οποίες αντιπροτείνουμε να διορθωθούν με τήρηση του  

    προβαδίσματος των κατηγοριών αλλά και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κλάδων  

    και των ειδικοτήτων σε σχέση με την συνάφεια του αντικειμένου της κάθε οργανικής  

    μονάδας στην οποία αναφερόμαστε, ως εξής : 

 

1) ΑΟ.3 Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. 

Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (αφού το αντικείμενο συνδέεται με φυσικές 

καταστροφές, όπως: πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, αεροστρόβιλοι, έντονες 

χιονοπτώσεις κλπ.), εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων κλάδων, εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και εν 

ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

2) Α1 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών (αφού το αντικείμενο συνδέεται με φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, σεισμοί, 

κατολισθήσεις, καθιζήσεις, αεροστρόβιλοι, έντονες χιονοπτώσεις κλπ.), εν ελλείψει ΠΕ όλων των 

υπολοίπων κλάδων, εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

3) Α1.1 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  ΠΕ. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

(βλ. ανωτέρω σκεπτικό υπό Α1), εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων κλάδων, εν ελλείψει ΤΕ 

Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

4) ΟΑ.3 Διεύθυνση Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών. Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (αφού οι Διπλ. Μηχανικοί έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο και διαθέτουν 

γνώσεις οργάνωσης και επαγγελματικά δικαιώματα, γεγονός που αποδεικνύεται καθημερινά και 

περίτρανα στην αγορά εργασίας και επιβεβαιώνεται από τα άπειρα παραδείγματα που αφορούν  την 

οργάνωση μεγάλων εργοταξίων και βιομηχανιών,  πόσο μάλλον υπηρεσιών) ή ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού (με αποδεδειγμένη ειδίκευση στην Οργάνωση), εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων 

κλάδων και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 



5) ΟΑ3.1 Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού, Διασφάλισης Ποιότητας. Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων 

κλάδων, εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

6) ΟΑ4. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ) ή 

ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 

7) ΟΑ4.1 Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα. Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) ή 

ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 

8) ΟΑ4.2 Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα. Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ) ή 

ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών (Βιομηχανικού Σχεδιασμού, επειδή η εξειδίκευση του 

συγκεκριμένου τμήματος των ΤΕΙ καλύπτει τις γνώσεις των ΠΕ Πληροφορικής συναφείς με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος) και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 

9) ΟΑ4.3 Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας 

ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) ή ΠΕ 

Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 

10) ΟΑ4.4 Τμήματα Πληροφορικής ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας. Να προΐσταται 

υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων) ή ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 

11) ΕΜ1.1 Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ανάλογης εξειδίκευσης), εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων κλάδων, εν 

ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

12) ΕΜ1.3 Τμήμα Τουρισμού και Πολιτισμού. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών (Ειδικότητας  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  και εν ελλείψει 

ΠΕ Μηχανικών όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ 

Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 



13) ΕΜ1.4 Τμήμα Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων και εν 

ελλείψει ή ΤΕ όλων των κλάδων. 

14) ΕΜ2.1 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας  και Φυσικών Πόρων.Να 

προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ανάλογης εξειδίκευσης), εν ελλείψει ΠΕ όλων των 

υπολοίπων κλάδων, εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών καιεν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

15)  

16) ΕΜ2.2 Τμήμα Επαγγελματικών Αδειών.   Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

(αφού το αντικείμενο συνδέεται με τις επαγγελματικές άδειες τεχνικών επαγγελμάτων, όπως: 

Μηχανολόγου, Συγκολλητή, Υδραυλικού, Ψυκτικού κλπ.), εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων κλάδων, 

εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

17) ΕΜ2.3 Τμήμα Εμπορίου ΠΕ. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας 

Χημικού Μηχανικού) ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων ή 

Γεωλογίας) ή ΠΕ Περιβάλλοντος(ειδικότητας Χημικών) ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ 

Τεχνολόγων Τροφίμων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, εν ελλείψει ΠΕ  όλων των υπολοίπων 

ειδικοτήτων και εν ελλείψει ή ΤΕ όλων των κλάδων. 

18) ΕΜ2.4 Τμήμα Παιδείας Απασχόλησης Τουρισμού Πολιτισμού. Να προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  εν ελλείψει ΠΕ όλων των υπολοίπων 

ειδικοτήτων και εν ελλείψει ή ΤΕ όλων των κλάδων 

19) ΕΜ3. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών, εν ελλείψει  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Οχημάτων και εν ελλείψει ΤΕ 

Μηχανολόγων. 

20) ΕΜ3.1 Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, εν 

ελλείψει  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Οχημάτων και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανολόγων. 

21) ΕΜ3.2 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών, εν ελλείψει  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Οχημάτων και εν ελλείψει ΤΕ 

Μηχανολόγων. 

22) ΕΜ3.3 Τμήμα ΚΤΕΟ Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας 

Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ή ΤΕ Οχημάτων (επειδή η εξειδίκευση του 

συγκεκριμένου τμήματος των ΤΕΙ καλύπτει τις γνώσεις των ΠΕ Πληροφορικής συναφείς με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος)  και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανολόγων. 

23) ΕΜ3.4 Τεχνικό Τμήμα Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας 

Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Οχημάτων (επειδή η εξειδίκευση του 



συγκεκριμένου τμήματος των ΤΕΙ καλύπτει τις γνώσεις των ΠΕ Πληροφορικής συναφείς με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος)  και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανολόγων. 

24) ΕΜ3.5 Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Εορδαίας Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών ΠΕ Κοζάνης. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας 

Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εν ελλείψει ΠΕ Μηχανικών των υπολοίπων ειδικοτήτων, 

εν ελλείψει  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Οχημάτων και εν ελλείψει ΤΕ 

Μηχανολόγων. 

25) ΕΜ3.6 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Αυτοκινήτων και Τεχνικών Θεμάτων Αμυνταίου 

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Φλώρινας. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), εν ελλείψει ΠΕ Μηχανικών 

των υπολοίπων ειδικοτήτων, εν ελλείψει  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Οχημάτων και 

εν ελλείψει ΤΕ Μηχανολόγων. 

26) ΑΚ2. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

(ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών, λόγω συνάφειας των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο ειδικοτήτων με το συγκεκριμένο Τμήμα), εν ελλείψει ΠΕ 

Γεωτεχνικών (Γεωπόνων ειδικότητας Εγγείων Βελτιώσεων, λόγω συνάφειας της συγκεκριμένης 

κατεύθυνσης της ειδικότητας των Γεωπόνων) και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογραφίας 

ή Πολιτικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής). 

 

27) ΑΚ2.1 Τμήμα Τοπογραφίας. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας 

Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών, λόγω συνάφειας των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

των δύο ειδικοτήτων με το συγκεκριμένο Τμήμα) και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας 

Τοπογραφίας ή Πολιτικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής). 

 

28) ΑΚ2.2Τμήμα Αναδασμού και Διαχείρισης Γης. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών (ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών, λόγω συνάφειας 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο ειδικοτήτων με το συγκεκριμένο Τμήμα) και εν ελλείψει ΤΕ 

Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογραφίας ή Πολιτικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής). 

29) ΑΚ2.3Τμήματα Αναδασμού και τοπογραφίας ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας Να 

προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή 

Πολιτικών Μηχανικών, λόγω συνάφειας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο ειδικοτήτων με το 

συγκεκριμένο Τμήμα) και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογραφίας ή Πολιτικών Έργων ή 

Πολιτικών Έργων Υποδομής). 



30) ΠΥ. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών. Να προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών, εν ελλείψει ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΠΕ Γεωτεχνικών και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών 

(συναφών ειδικοτήτων), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

  

Οι ως άνω διατάξεις προσκρούουν ευθέως και παραβιάζουν το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 και το 

άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 

 

ΙΙΙ) Επιπρόσθετα, ο ψηφισθείς νέος ΟΕΥ ΠΔΜ, καταργεί, αναιτιολόγητα, τη  Διεύθυνση Βιομηχανίας 

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, όπου ασκεί καθήκοντα Δ/ντή ο Ν. Συλλίρης (Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΜ  που 

στοιχειοθετεί και ακραία συνδικαλιστική δίωξη. Πρόκειται για την μοναδική περίπτωση κατάργησης 

Διεύθυνσης της ΠΔΜ. 

Η κατάργηση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων μετά και τις νέες 

αρμοδιότητες, που έχει αναλάβει (Ν. 4512/2018), είναι απολύτως ατεκμηρίωτη και αυθαίρετη. Η 

συγχώνευσή της με την απέχουσα μακράν, αντικειμενικά, Διεύθυνση, Εμπορίου & Τουρισμού-

Πολιτισμού υποβαθμίζει και ακυρώνει τον ρόλο που θα μπορούσε και έπρεπε να παίξει, διότι: 

1. Στην Εισήγηση για τους Οργανισμούς των Περιφερειών του ΥΠΕΣΑΗΔ (ypes.gr,2019/01, oey_ 

perifereion) υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης στην οποία ανήκει πρωταρχικά η 

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 

2. Δυνάμει του σχετικά πρόσφατου Ν.4512/2018 έχει διευρυνθεί το αντικείμενό της με  

νέες αρμοδιότητες. 

3. Η συγχώνευσή της με την Διεύθυνση, Εμπορίου, & Τουρισμού-Πολιτισμού υποβαθμίζει και 

ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να παίξει. 

4. Απαξιώνεται η Βιομηχανική Ανάπτυξη της Περιοχής, εγκαταλείπεται η αξίωση διατήρησης του 

Ενεργειακού Κέντρου στη Δυτική Μακεδονία και η ανάγκη για ανάπτυξη στον τομέα της εξορυκτικής 

δραστηριότητας και των υδάτων. 

5. Στους ΟΕΥ όλων των Περιφερειών της Χώρας υφίστανται Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και 

Μεταφορών ξεχωριστά καθώς και Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με 

ενισχυμένο ρόλο και οντότητα. 

6. Στην παντελώς ασύμβατη και αδικαιολόγητη συνένωση δύο ανόμοιων Γενικών Διευθύνσεων 

Ανάπτυξης και Μεταφορών και την μοιραία υποβάθμιση του ρόλου της εν λόγω Διεύθυνσης. 



7. Στη ζωτική ανάγκη μη κατάργησης αρμοδιοτήτων, που ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας είναι άμεσα και καθοριστικά συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της (Ενέργεια, Ύδατα, Ορυκτοί 

Πόροι και Μεταλλεύματα). 

8. Στη μη απεμπόληση της δυνατότητας γνωμοδότησης για φορείς έργων και δραστηριοτήτων 

υποκατηγορίας Α2 της ομάδας 5 «εξορυκτικές δραστηριότητες». 

 

Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της συγκεκριμένης Δ/νσης, αναφέρθηκαν αρμοδίως, με 

υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά εκτέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο στάδιο της διαβούλευσης για τον ΟΕΛ, 

εγγράφως,  από το  ΤΕΕ/ΤΔΜ και την ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (βλ. συν.   )  

 

ΙV) Σε όλο του το μήκος και το πλάτος διακατέχεται, γενικώς, από μια «φωτογραφική» λογική, που 

εφαρμόζεται ως εξής: Στις θέσεις που θέλει να τοποθετήσει προϊστάμενο κατηγορίας ΤΕ, αναιρεί το 

προβάδισμα και εξισώνει τις κατηγορίες με το διαζευτικό (ή). 

Ακολουθούν, ενδεικτικά, μερικά παραδείγματα, που αποδεικνύουν τον «φωτογραφικό» 

χαρακτηριστικό του: 

  

α)  Έγινε δεκτή, την τελευταία στιγμή, η πρόταση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης -η οποία ειρήσθω 

εν παρόδω- δεν ψήφισε τον ΟΕΥ στο σύνολό του- που υπεβλήθη εγγράφως, και αναφέρεται στην 

συμπερίληψη του κλάδου των Μηχανικών Περιβάλλοντος για την κατάληψη της θέσεως Προϊσταμένου 

σε δύο Tμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (κωδ. ΠΥ2.1 και ΠΥ 2.3), πράγμα που ενδιαφέρει και 

κατά συνέπεια φωτογραφίζει ημέτερο πρόσωπο.   

β) Στο Τμήμα Τοπογραφίας (Κωδ. ΑΚ 2.1) της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων μπορεί να τοποθετηθεί 

προϊστάμενος αποκλειστικά υπάλληλος Τοπογράφος Μηχανικός και εν ελλείψει Πολιτικός Μηχανικός 

(παρόλο που στα θέματα τοπογραφίας οι δύο ειδικότητες έχουν ταυτόσημα επαγγελματικά δικαιώματα ), 

ενώ στα ομοειδή τμήματα Αναδασμού και Τοπογραφίας Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας (Κωδ. 

ΑΚ2.3) ισχύει η διαζευκτική τοποθέτηση Τοπογράφων και Πολιτικών Μηχανικών, φωτογραφίζοντας έτσι 

 ότι στην Κοζάνη προκύπτει βούληση εξαίρεσης-θέλουν να εξαιρέσουν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, που 

είναι αρχαιότεροι του Τοπογράφου, που επιθυμούν να τοποθετήσουν. 

 γ) Στο Τμήμα Τουρισμού και Πολιτισμού (Κωδ. ΕΜ 1.3) της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, 

Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης εξισώνουν-εξισώνεται ο κλάδος τον κλάδο των ΤΕ Τουριστικών 

Επιχειρήσεων με τον αντίστοιχο κλάδο των ΠΕ εξαιρώντας τους υπόλοιπους κλάδους (αφού το Τμήμα 

έχει και τις αρμοδιότητες του πολιτισμού) κάτι που δεν ισχύει στα Τμήματα των Περιφερειακών 

Ενοτήτων (ΠΕ), που περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες του τουρισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 



φωτογραφίζουν την βούλησή τους να τοποθετήσουν -φωτογραφίζεται η βούληση να τοποθετηθεί 

Προϊστάμενο κατηγορίας ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

δ) Στο  Τμήμα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων (Κωδ. ΕΜ 2.3) των Δ/νσεων Βιομηχανίας, 

Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης, εξισώνεται η κατηγορία ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ στο ομοειδές Τμήμα Εμπορίου (κωδ. ΕΜ 1.2) της Δ/νσης 

Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης ισχύει το εν ελλείψει, φωτογραφίζοντας και 

στην περίπτωση αυτή τη βούληση τους να τοποθετηθεί προϊστάμενο κατηγορίας ΤΕ τεχνολόγων 

Τροφίμων. 

ε) Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών (Κωδ.ΟΑ3) εξαιρώντας τον κλάδο των ΠΕ 

Μηχανικών φωτογραφίζεται η βούληση να τοποθετηθεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού. 

 

Επειδή η προσφυγή μας είναι νόμιμη και η Επιτροπή Σας αρμόδια για την εκδίκασή της.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Αιτούμαστε να γίνει δεκτή η προσφυγή μας. Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αυτή  απόφαση 247-21 

του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ενέκρινε την 

τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Να 

διαταχθούν τα νόμιμα.  

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  

  

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΔΟΞΑΚΗΣ  
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