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Αθήνα, 21/7/2020
Αρ. Πρωτ. : 8246
Προς : 1. Δήμο Χαλανδρίου/ Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Οργάνωσης
2. Δήμο Χαλανδρίου/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
Κοιν.:
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κ.

Κοκκινάκη

Συντονιστή

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
Θέμα : Διαδικασία Μετατάξεων Μηχανικών.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ
ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες
ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και εκπροσωπεί πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β'
βαθμού, ΝΠΔΔ). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τις διαδικασίες μετάταξης συναδέλφου μας Διπλωματούχου Μηχανικού από το Δήμο σας προς το Υπουργείο Υγείας
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4647/2019 (Α΄ 204).
Η Υπηρεσία σας στις 7/7/2020 απορρίπτει τη μετάταξη της συναδέλφου μας επικαλούμενη την υπέρβαση του ορίου του 65% που προβλέπει ο Νόμος αυστηρά επί
της Ειδικότητας των ΠΕ Αρχιτεκτόνων. Καθ’ όσον γνωρίζουμε και σύμφωνα με την ισχύουσα

Εγκύκλιο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών

(ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631,

17/1/2020):
"Με σκοπό την ορθή και ενιαία εφαρμογή της σχετικής ανωτέρω διάταξης διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής: Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προσμετρούν για
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τον υπολογισμό του ποσοστού και τους υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλάδου/ειδικότητας που έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΣΚ. Δεν προσμετρώνται υπάλληλοι
του κλάδου ή της ειδικότητας, οι οποίοι απουσιάζουν μακροχρονίως, καθώς έτσι τύποις δύναται να καλύπτεται το ποσοστό 65% , ενώ η κάλυψη να καταλήγει εν τοις
πράγμασι να είναι ουσιωδώς μικρότερη.
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο/ειδικότητα του υπαλλήλου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη,
κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέος οργανισμός με βάση τις κείμενες διατάξεις, στον οποίο να έχουν κατά νόμο εξορθολογιστεί οι κλάδοι/
ειδικότητες του προσωπικού του φορέα, όχι μόνο αμιγώς ο κλάδος/ειδικότητα
του υπαλλήλου, αλλά και κάθε άλλος παρεμφερής κατ΄ ονομασία κλάδος/ειδικότητα που ασκεί τα ίδια καθήκοντα και έχει τα ίδια ή παρεμφερή
τυπικά προσόντα πρόσληψης και κατά συνέπεια καλύπτει όμοιες υπηρεσιακές
ανάγκες (π.χ

στην

περίπτωση

που

στην

ίδια

υπηρεσία

προβλέπεται

κλά-

δος/ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού και κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και κλάδος ΠΕ
Διοικητικού Λογιστικού, οι ως άνω παρεμφερείς κατ΄ ονομασία κλάδοι θα λογίζονται
ως ένας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εφόσον για την πρόσληψη σε αυτούς απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα"
Η Υπηρεσία συνεπώς και σύμφωνα με τα Περιγράμματα Θέσης του Οργανισμού
μπορεί στον υπολογισμού του ποσοστού αυτού να περιλάβει και άλλες Ειδικότητες του
Κλάδου των Μηχανικών, ειδικά όσες μπορούν να ασκήσουν παρεμφερή καθήκοντα με
αυτά της ειδικότητας του Αρχιτέκτονα.
Σας καλούμε να επανεξετάσετε την απορριπτική σας απάντηση και να λάβετε
υπόψη σας όσα βάσιμα επικαλείται η συνάδελφος μας στην αναφορά της. Είμαστε
στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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