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ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

Λ. Χαινά και Αποστολίδη 29, Χαλκίδα, Τηλ: 2221-0-61285, Fax.: 22210 61287 
E-mail:  emdydas.eyboias@gmail.com 

Αρ. πρωτ.: 169 
 

ΠΡΟΣ: 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 

                                     ΧΑΛΚΙΔΑ  02 /11 /2021 
 

Δήμος Χαλκιδέων  
 

1. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 
2. ΤΕΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 
3. ΜΕΛΗ ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
  
    

Θέμα:  Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων (Διατάξεις Ο.Ε.Υ.)  

Σχετ.: α) το υπ’ αριθ. 167/01-11-21 έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
β) το υπ’ αριθ. 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» 

 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, ως συνδικαλιστική οργάνωση του 

Νομού Ευβοίας και υπηρετώντας έναν από τους βασικούς σκοπούς της 

Ένωσής μας, που είναι η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών 

συμφερόντων των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίου, σας γνωρίζουμε τα 

εξής σχετικά με τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου σας και επικείμενη 

τροποποίηση αυτού: 

Όσον αφορά το θέμα του προβαδίσματος κατηγοριών (ΠΕ έναντι ΤΕ) 

κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του Δήμου Χαλκιδέων 

έχουμε αποστείλει τις απόψεις και θέσεις της Ένωσής μας σε προηγούμενη 

αλληλογραφία μας (ενδ. τα υπ’ αριθ. 167/26-10-21, 159/31-01-20 έγγραφά 

μας), στα οποίο αναφέρεται πλην άλλων ότι η διατήρηση ως έχει σε όλες τις 

θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Διευθύνσεις, Τμήματα) της διαζευκτικής 

επιλογής υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), του Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου Χαλκιδέων αντιστρατεύεται τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 

παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας, τις με αριθμ. 235/2005 και  678/05 

Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, τις υπ’ αριθμ. 2811/2017, 2812/2017, 
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2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017 Αποφάσεις του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 26109/5-6-2018  Εγκύκλιο του  

Υπουργείο Εσωτερικών, την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 21795/18-6-2018  Εγκύκλιο του  

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και μια χρηστή Διοίκηση 

υψηλών προσόντων. 

Σχετικά με τις κατηγορίες υπαλλήλων που προβλέπονται ως 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών στο Μέρος 5, Αρθ. 26 του Οργανισμού Εσωτ. 

Υπηρεσίας Δήμου Χαλκιδέων (αριθ. 53098/10786/11 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα), σας επισημαίνουμε τα κάτωθι κατόπιν διαμαρτυριών 

αρκετών μελών και Διπλ. μηχανικών (ΠΕ) του Δήμου, καθώς αποκλείονται 

συγκεκριμένες ειδικότητες Μηχανικών για την πλήρωση θέσεων ευθύνης 

οργανικών μονάδων του Δήμου σας.  

Αναλυτικότερα, για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας, διαφάνειας και 

ισονομίας σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και το προβλεπόμενο 

θεσμικό πλαίσιο, σας καλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και ζητούμε: 

α) να διαμορφώσετε τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, 

λαμβάνοντας υπόψη τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 

Συντάγματος) αρχή της ισότητας, το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

ΝΠΔΔ, το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων και την υφιστάμενη νομολογία ώστε να υλοποιείται το 

προβάδισμα των ΠΕ Μηχανικών έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ στην επιλογή 

προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δήμου και 

β) να συμπεριλάβετε στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και τις υπόλοιπες βασικές 

ειδικότητες Μηχανικών (όπως Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Περιβάλλοντος, 

κλπ) για την πλήρωση θέσεων ευθύνης, ώστε στις ακόλουθες οργανικές 

μονάδες (Δ/νσεις και Τμήματα) να προβλέπονται όλες οι κατηγορίες των ΠΕ 

Μηχανικών για λόγους αποκατάστασης της νομικής και ηθικής τάξης, 

ισονομίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας και σεβασμού απέναντι σε κάθε Διπλ. 

Μηχανικό του Δημοσίου:  

i) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Οργάνωσης, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ii) Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα 

Πολεοδομικών Εφαρμογών , Τμήμα Ελέγχου και Ποιότητας Κατασκευών  

iii) Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Σχεδιασμού, και 

Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,Τμήμα Αποκομιδής απορριμμάτων 

και Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήμα Σάρωσης Καθαριότητας, Κοινόχρηστων 

χώρων και ειδικών συνεργείων 
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iv) Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Φυσικού και Αστικού 

Περιβάλλοντος, Τμήμα Σχεδιασμού, Συντήρησης Πρασίνου και Φυτικής 

παραγωγής, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

v) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Τμήμα Τροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων της Δ.Τ.Υ. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 
 

 

 


