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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Πρεβελάκη & Γρεβενών (κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ), TΚ 71202, Ηράκλειο 
 2813404547,      6972891021            emdydas.ak@gmail.com 

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

 

Αριθ. Πρωτ.  14                                                                 Ηράκλειο 31-1-23   
   

        Προς: 

Υπουργείο Εσωτερικών 

 Γραφείο Υπουργού  κ. Βορίδη 

ypourgos@ypes.gov.gr, ypourgos@ypes.gr   

 Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα,  Διεύθυνση Προσωπικού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Μόνιμου 

Προσωπικού, info@ypes.gr, e.pavli@ypes.gr, 

i.tzima@ypes.gr 

                                                                         Κοιν.: 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  

Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα  

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 

Προσώπων, ggg@apdkritis.gov 

 Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

 ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

 

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 
 Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ είναι το α-βάθμιο σωματείο των Διπλωματούχων Μηχανικών που 

εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα στην Ανατολική Κρήτη, με συνδικαλιστικό αλλά και 

επιστημονικό χαρακτήρα. Με το παρόν απευθυνόμαστε σε σας, επειδή το τελευταίο διάστημα 

έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες από μέλη μας, λόγω της τεράστιας καθυστέρησης της διενέργειας 

κρίσεων για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, σε 

Δήμους με εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. 
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Πιο συγκεκριμένα, για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

ΟΤΑ α’ βαθμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007 (143 Α’), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 46 του Ν. 4674/2020 (53 Α’), 32 του 

Ν. 4873/2021 (248 Α’) και 56 του Ν. 4954/2022 (135 Α’). 

Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει «Η επιλογή 

των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ διεύθυνσης και 

τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων 

του άρθρου 88 για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 

μονάδας, διενεργείται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). Τα Σ.Ε.Π. 

συνιστώνται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5, που αποτελεί και τον τόπο συνεδρίασης, με 

αρμοδιότητα επί των ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου αυτού. 3. α) Το Σ.Ε.Π. 

είναι πενταμελές και αποτελείται από […] αδ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, που 

υπηρετεί σε οποιονδήποτε ΟΤΑ α’ βαθμού της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, με τον 

αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης […]. Ο 

ορισμός των μελών και των γραμματέων των Σ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του Οικείου 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης […]» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την υπ’ αριθμ. 145/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών τα Σ.Ε.Π. θα συγκροτηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σε όλους τους ΟΤΑ α’ 

βαθμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει σήμερα όμως, μόνο σε 

δήμους με πληθυσμό 50.000 κατοίκους και πάνω μπορεί να συσταθεί μια Γενική Διεύθυνση. 

Αυτό σημαίνει ότι σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου κανένας δήμος δε θα έχει προϊστάμενο 

Γενικής Διεύθυνσης που θα μπορεί να συμμετέχει στο Σ.Ε.Π. Λασιθίου.  Θα πρέπει όμως όλοι 

οι δήμοι αυτού του νομού να περιμένουν την τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή σε δήμο άλλου 

νομού της Κρήτης, που πληροί τα κριτήρια για να έχει Γενική Διεύθυνση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την τεράστια και αναιτιολόγητη καθυστέρηση στη διενέργεια κρίσεων 

προϊσταμένων και διευθυντών και τη συνεπακόλουθη δυσλειτουργία των δήμων του νομού 

Λασιθίου. 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι την τελευταία 10ετία (κατά μέσο όρο) δεν έχουν 

διενεργηθεί κρίσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Οι συνεχείς τοποθετήσεις, αντικαταστάσεις, 

αναπληρώσεις Προϊσταμένων με διάφορες προφάσεις προκαλούν τριβές, αναστάτωση και 

εύλογες αμφισβητήσεις στις Υπηρεσίες, ενώ οι αναπληρωτές συνεχίζουν να μοριοδοτούνται, 

για τη μη κριμένη προϋπηρεσία τους. 
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Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να αποσαφηνιστεί αυτό το 

σημείο της νομοθεσίας προκειμένου να δοθεί εναλλακτική για τη στελέχωση των ΣΕΠ 

των νομών με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, ώστε να 

προχωρήσουν ταχύτερα οι κρίσεις διευθυντών και προϊσταμένων, τουλάχιστον 

στους δήμους των νομών αυτών. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των 

κρίσεων και στο σύνολο των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Οι κρίσεις είναι απαραίτητες  για 

την αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού προς την κατεύθυνση της 

πληρέστερης εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος γενικότερα. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 

 
 

 


