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Θέμα :  Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Προϊσταμένων στην  Υ.Π.Α. 

 

 Κύριε Διοικητά 

 Επανερχόμαστε σε συνέχεια της από 3/3/2021 επιστολής μας αλλά και της από 

31/3/2021 απάντησης σας, στο θέμα κάλυψης της θέσης του Αναπληρωτή Προϊστα-

μένου του Τμήματος Δικτύων και Υποσταθμών (Θ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών (ΔΤΥ) από υπάλληλο ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ υπήρχε διαθέσιμος συνάδελφος 

μας ΠΕ Μηχανικός, ο οποίος μάλιστα: 

1.  Προηγείται σε πλεονάζοντα χρόνο στον Α’ Βαθμό, 

2.  Έχει μεγαλύτερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης, 

3.  Είναι ΠΕ Μηχανικός 

4.  Φέρει άρτια και πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα του Διπλωματούχου Ηλεκ-

τρολόγου Μηχανικού, τα οποία απαιτούνται στις μελέτες και επιβλέψεις στους Υποσ-

ταθμούς Ανύψωσης ή Υποβιβασμού Τάσης. 

     Τα επιχειρήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΥΠΑ στην απάντηση της αίτησης 

του συναδέλφου μας για επανεξέταση του θέματος εκτιμούμε ότι δεν ευσταθούν για 

τους παρακάτω λόγους:    
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- Ο συνάδελφος μας πράγματι μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών 

(ATSEP), εντούτοις το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που κατέχει,  παρέχει 

απολύτως το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία ορισμού Αναπληρωτή Προϊστα-

μένου στο Τμήμα (ΔΤΥ/Θ), σύμφωνα με το άρθρο 84 του υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ), 

το οποίο και αναφέρει με σαφήνεια «Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο 

σπουδών…………….. δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλο-

γής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.» 

- Όσον αφορά το θέμα της «μεταγενέστερης» αίτησής του, η αίτησή του για τοποθέ-

τηση σε θέση ευθύνης έχει ημερομηνία 12.01.2021 (υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Κ.Γ./720/12-

01-2021 αίτησή του) ενώ η απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα 

(ΔΤΥ/Θ) φέρει ημερομηνία 13.01.2021 (υπ’ αριθμ. ΓΔΔΥ/Δ9/Β/472/13-01-2021 α-

πόφαση). 

 Με την απάντηση που μας κοινοποιήθηκε έχουμε βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει 

μεροληπτική στάση στην εν λόγω διαδικασία σε βάρος του συναδέλφου μας, από την 

οποία θίγονται τα δικαιώματά του (οικονομικές απολαβές και υπαλληλική εξέλιξη). 

 Με την πεποίθηση ότι κοινός στόχος όλων μας είναι η χρηστή Διοίκηση, η τή-

ρηση της Νομιμότητας και η αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού της Υπη-

ρεσίας σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση σας αυτή. Στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 


