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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Του σωματείου με την επωνυμία «Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δη-
μοσίων  Υπαλλήλων  Διπλωματούχων  Ανωτάτων  Σχολών»,  με  ΑΦΜ  099524240  και  email:
emdydas@tee.gr που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυροματαίων, αριθμός 17, νομίμως εκπροσω-
πουμένου.

2. Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με ΑΦΜ
999897374 και email: kmemdydas@gmail.com που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη οδός Μανουσογιαν-
νάκη, αριθμός 6, ΤΘ 50511, νομίμως εκπροσωπουμένου

                                                                           Θεσσαλονίκη 2.11.2022

Σε συνέχεια των από 13.9.2022 Προσφυγών μας και κατόπιν κοινοποιήσεως προς τα σωμα-
τεία μας της ανταλλαγείσας αλληλογραφίας μεταξύ της Υπηρεσίας σας και του Δήμου Παύλου Μελά
Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 204/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, (πρακτικό 15ο/2022 Μεικτής Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά), με την οποία ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με το 235645/1.11.2022 έγγραφό σας ενημερώσατε τον Δήμο Παύλου Μελά, αναφορικά με
το  5ο Μέρος  του  προσβαλλόμενου  Οργανισμού  επί  λέξει  τα  εξής:  «Ως  προς  το  5ο  Μέρος  :
«Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του υπό έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα
μνημονεύεται στην ανωτέρω απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σε σχέση με τη χρήση
του διαζευκτικού «ή» καθώς και του όρου «ελλείψει» μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των υπαλ-
λήλων του φορέα για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στον εν λόγω Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρε-
σιών, εντός του πλαισίου τεκμηρίωσης των υπηρεσιακών αναγκών και διαθεσιμότητας του ανθρω-
πίνου δυναμικού του φορέα, χωρίς να γίνεται αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος της κατηγο-
ρίας ΠΕ, έναντι των υπολοίπων κατηγοριών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι ισχυρισμοί σας
γίνονται αποδεκτοί».

Τούτο δε αποδεχόμενοι προφανώς τους ισχυρισμούς του αντιδίκου Δήμου περί του ότι «η
εφαρμογή της εξαιρετικής διατύπωσης της παρ. δ του άρθρου 99 του Ν. 3584/2007 στον υπό έγκρι -
ση ΟΕΥ δεν γίνεται αδιακρίτως, δεδομένου ότι στο σύνολο των οργανικών μονάδων της Δ/νσης Πο-
λεοδομίας (Δ/νση Πολεοδομίας, τμήμα Δόμησης και τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών), στο αυτοτε-
λές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, στο Αυτοτελές τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Προγραμμάτων
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και Ποιότητας, καθώς και στη Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου τηρείται το προβάδισμα των κατηγο-
ριών».

Είναι προφανές ότι ο αριθμός των Διευθύνσεων και Τμημάτων που αναφέρονται στην ως
άνω παράγραφο και στις οποίες εφαρμόζεται το προβάδισμα είναι πάρα πολύ μικρός έως ελάχι-
στος σε σχέση με την πραγματική κατάσταση του συνόλου των Υπηρεσιών του νέου ΟΕΥ. Είναι
επίσης προφανές ότι η παράθεση των ως άνω Υπηρεσιών γίνεται προσχηματικά και χωρίς να έχει
τεκμηριωθεί η υπηρεσιακή ανάγκη που οδήγησε στον σεβασμό της περί προβαδίσματος διάταξης
του άρθρου 99 του Ν. 3584/2007 στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ενώ η ίδια διάταξη καταπατείται
απροσχημάτιστα και άνευ αιτιολογίας περί οποιασδήποτε υπηρεσιακής δέσμευσης που να δικαιο-
λογεί την μη τήρηση του στο σύνολο σχεδόν των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Για να αντιληφθεί η Υπηρεσία σας το μέγεθος της αναιτιολόγητης καταπάτησης της κρίσιμης
αυτή διάταξης παραθέτουμε απλά τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του προς έγκριση ΟΕΥ, όπου
ΔΕΝ εφαρμόζεται η διάταξη.

1) Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

2) Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας

3) Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

4) Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας

5) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

6) Τμήμα Παιδικών Σταθμών

7) Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

8) Τμήμα Δομών Υγείας & Τρίτης Ηλικίας (Κ.Α.Π.Η., Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικά Ιατρεία)

9) Διεύθυνση Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού

10) Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

11) Τμήμα Πολιτισμού

12) Τμήμα Αθλητισμού

13) Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης

14) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

15) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

16) Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

17) Τμήμα Γραμματείας, Διοικητικής μέριμνας και συλλογικών οργάνων

18) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού



19) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

20) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

21) Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Πληροφόρησης και λογιστηρίου

22) Τμήμα Εσόδων

23) Τμήμα Εξόδων

24) Τμήμα Ταμείου

25) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

26) Τμήμα κτιριακών εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων

27) Τμήμα οδοποιίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

28) Τμήμα Καθημερινότητας, Άμεσης Επέμβασης

29) Διεύθυνση ΚΕΠ

30) Τμήμα ΚΕΠ Ευκαρπίας

32)Τμήμα ΚΕΠ Πολίχνης

33) Τμήμα ΚΕΠ Σταυρούπολης

Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι, απουσιάζει οποιαδήποτε αιτιο-
λόγηση σχετικά με το γιατί επιλέγεται αλλού το "ή" και αλλού το "εν ελλείψει" και ότι οι Τε-
χνικές Θέσεις που μας αφορούν σε Τεχνικές Υπηρεσίες (όπως η Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών) είναι θέσεις όπου εμπλέκονται και επαγγελματικά δικαιώματα υπογραφής και επί-
βλεψης μελετών και  έργων σύμφωνα με το ΠΔ99/2018.  Η άκριτη επιλογή προϊσταμένων
σύμφωνα με τα παραπάνω είναι παράνομη αλλά και επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολι-
τών, ενάντια σε κάθε λογική και στην επιστήμη, διότι θα οδηγήσει στο παράδοξο να ελέγ-
χουν και να αποφασίζουν προϊστάμενοι αναρμόδιοι και μη έχοντες εξειδικευμένη τεχνική
γνώση για πολύ σημαντικά ζητήματα (π.χ. για στατικές μελέτες κτιρίων ή γεφυρών).

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να αναθεωρήσετε την άποψή σας περί της νομιμότητας του
5ου Μέρους του προσβαλλόμενου Ο.Ε.Υ., ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε συμμόρφωση με την
πληθώρα Αποφάσεων του ΣΤΕ που έχουν κρίνει υπέρ της ισχύος του προβαδίσματος του άρθρου
99 του Ν. 3584/2007, δεχόμενες ότι «μη νομίμως ο Οργανισμός αυτός προβλέπει την επιλογή, κατά
περίπτωση, υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις ανα-
φερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο
προβάδισμα με το άρθρο 99 κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».

                                                              Για τα προσφεύγοντα σωματεία

1. Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα, Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Πετρόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ 


