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Προς:     Υπουργό Προστασίας του Πολίτη     

κ. Χρυσοχοϊδη Μ. 

Κοιν:  1. Υπουργό Εσωτερικών                 

κ. Θεοδωρικάκο 

 2.  Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

 

Θέμα : Υποβάθμιση Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη. 

 

Κύριε Υπουργέ 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, είναι η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλω-

ματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών που εργάζονται στον ευρύτερο Δημό-

σιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, κλπ).  

Απευθυνόμαστε σε εσάς, με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση του Οργα-

νισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το πρόσφατο ΠΔ 93/2020 

(ΦΕΚ 219/Α/13-11-2020). Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3  αυτού τρο-

ποποιείται “Η περ. γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 41 του π.δ. 178/ 2014, αντικα-

θίσταται ως εξής: «γ. Στα Τμήματα Κτιριολογικής Υποδομής και Γενικών και Α-

τομικών Εφοδίων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου, δύνα-

ται να προΐστανται και πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Μηχανικών ή 

Τ.Ε. Μηχανικών και Π.Ε ή Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού, αντίστοιχα» ενώ στο 

άρθρο 41 του π.δ. 178/2014 ανέφερε: “γ. Στα Τμήματα Κτιριολογικής Υποδομής 

και Γενικών και Ατομικών Εφοδίων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του 

Αρχηγείου, πολιτικοί υπάλληλοι των Κλάδων Π.Ε. Μηχανικών ή Τ.Ε. Μη-

χανικών και Π.Ε. ή Τ.Ε. Διοικητικού − Λογιστικού, αντίστοιχα“. 
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Η τροποποίηση αυτή, κατά τη γνώμη μας είναι άδικη και ισοπεδωτική για 

το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στις αρμοδιότη-

τες του Τμήματος Κτιριολογικής Υποδομής περιλαμβάνεται “η μελέτη και επίβ-

λεψη των κτιριολογικών προγραμμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας” καθώς και 

“η άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας“. Θα γνωρίζε-

τε ότι ο νέος Ν.4412/2016 δεσμευτικά και περιοριστικά ορίζει ότι στη διαδικασία 

Μελέτης – Υλοποίησης των Δημοσίων Έργων της χώρας, εμπλέκονται αποκλεισ-

τικά «Τεχνικοί Υπάλληλοι». Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας υφίσταται δι-

ακριτή έννοια μεταξύ «Υπαλλήλων» και «Στρατιωτικών» (άρθρα 6.3, 56.4, 

73.4, 119.2) για το λόγο αυτό και οι Οργανισμοί των Υπουργείων που έχουν αν-

τίστοιχες περιπτώσεις Πολιτικού και ”Ένστολου” Προσωπικού”, έχουν διακριτές 

θέσεις για κάθε κατηγορία Προσωπικού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η 

ισότιμη δυνατότητα Υπηρεσιακής Εξέλιξης, όσο και η ανεξαρτησία κρίσης, ειδικά 

επί Τεχνικών Θεμάτων. 

 Το πολιτικό προσωπικό και ειδικά οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Υπουρ-

γείου σας διαχρονικά έχουν προσφέρει στον τομέα ευθύνη τους και δεν είναι 

δυνατό ξαφνικά να υποκαθίστανται από άλλες κατηγορίες προσωπικού με δια-

φορετικά καθήκοντα και προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να απο-

καταστήσετε την αρχική πρόβλεψη του π.δ. 178/14 εξασφαλίζοντας τη διακρι-

τότητα των διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, αλλά και τη δυνατότητα   

ισότιμης δυνατότητας εξέλιξης των Υπαλλήλων στη διοικητική ιεραρχία. 

 

 

 

 


