ΔΝΩΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΥΟΛΩΝ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ
Ππεβελάκη & Γπεβενών (κηίπιο ΣΔΔ/ΣΑΚ),
T.Κ. 71202, Ηπάκλειο
Σηλ.: 2841340584 / 6974014001 / Φαξ: 2810 281128
Email: emdydas.ak@gmail.com

Αξηζ. πξση. 365

Ηξάθιεην, 05 Οκηώβπη 2020
Ππορ: Πεξηθέξεηα Κξήηεο
(α) Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε
(β) Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
(γ) Πεξηθεξεηαθνί Σύκβνπινη
(δ) Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
Κοιν.: Μέιε ηεο Έλσζεο ΔΜΓΥΓΑΣ ΑΚ
ΔΜΓΥΓΑΣ ΓΚ
ΤΔΔ/ΤΑΚ
ΠΟ ΔΜΓΥΓΑΣ

ΘΔΜΑ: Δπιζημάνζειρ για ηο σέδιο ηος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ (ΟΔΤ)
ηηρ Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ
Ωο Έλσζε Μεραληθώλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ Γηπισκαηνύρσλ Αλσηάησλ Σρνιώλ
Αλαηνιηθήο Κξήηεο ζαο απνζηέιινπκε ηηο απόςεηο καο ζρεηηθά κε ην λέν Οξγαληζκό ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, επηθεληξώλνληαο θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ
ζπλαδέιθσλ καο κεραληθώλ.
Α. Ωρ ππορ ηην επιλογή πποϊζηαμένων ηων οπγανικών μονάδων:
Ωο πξνο ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ γηα άιιε κηα θνξά βξηζθόκαζηε
πξν εθπιήμεσο κε ηελ κε αλαθνξά ηνπ πξνβαδίζκαηνο αλά ζέζεσο επζύλεο ησλ θαηεγνξηώλ (ΠΔ
θαη ελ ειιείςεη ΤΔ) πνπ κπνξεί λα πξνΐζηαηαη ζηηο δηάθνξεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ ΟΔΥ.
Η αλαθνξά ηνπ ΟΔΥ (ζην άξζξν 53 απηνύ) δίλεη επί ηεο νπζίαο ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη ν
Πεξηθεξεηάξρεο θαηά ην δνθνύλ θαη θαηά ‘ηηο Υπεξεζηαθέο αλάγθεο’ όπσο εθάζηνηε απηόο ζα
θξίλεη γηα ηελ επηινγή θαηεγνξηώλ ζέζεσλ επζύλεο.
Η ειεύζεξε επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ όκσο είλαη αλακθίβνια παξάλνκε θαη
έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε ηόζν κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο Ιζόηεηαο θαη ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ,
αιιά είλαη θαη αληίζεηε κε ην άξζξν 97 ηνπ Νόκνπ 3528/2007 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ ΝΠΓΓ (ΦΔΚ 26/9-2-2007) θαη κε ην άξζξν
99 ηνπ Ν.3584/2007 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ (ΦΔΚ
143/Α/2007), πνπ είλαη ζε ηζρύ.
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Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Νόκνπ 3528/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 99
ηνπ Ν.3584/2007 : «Τν πξνβάδηζκα κεηαμύ ηωλ Υπαιιήιωλ θαζνξίδεηαη ωο εμήο: α) Μεηαμύ
ππαιιήιωλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνεγνύληαη νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΠΕ
θαη αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΤΕ, ηεο θαηεγνξίαο ΔΕ θαη ηέινο νη
ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΥΕ»
Η ζαθήλεηα κε ηελ νπνία έρεη δηαηππσζεί ε σο άλσ δηάηαμε ην δίρσο άιιν, δελ αθήλεη
πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αιεζηλή βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε, ε νπνία δελ είλαη άιιε
από ηελ πξόζεζε ηνπ λα αλαγλσξίζεη ζαθέο πξνβάδηζκα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ
έλαληη απηώλ ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνεγνύληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο
ΓΔ θ.ν.θ.
Τν πξνβάδηζκα απηό είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλν θαη δελ θαζηεξώλεηαη ηπραία από ηνλ
λνκνζέηε, αθνύ θαηά θαλόλα νη ππάιιεινη απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα επηηειηθέο
ζέζεηο πνπ αλ κε ηη άιιν είλαη ζέζεηο επζύλεο. Καη βεβαίσο δελ είλαη ππεξβνιηθό λα ππνζηεξηρζεί
όηη νη ππάιιεινη ΠΔ γλσξίδνπλ θαιύηεξα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, έρνπλ ζαθώο
επξύηεξν γλσζηνινγηθό ππόβαζξν θαη δηαζέηνπλ θαιύηεξα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ζε ζρέζε κε
ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηώλ ΤΔ, ΓΔ ή ΥΔ. Όζνλ αθνξά εηδηθόηεξα ηνπο Γηπισκαηνύρνπο
Μεραληθνύο θαηεγνξίαο ΠΔ, είλαη δεδνκέλν ην επξύηαην ηερληθό γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν, ην
νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ όισλ ησλ Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο ρώξαο,
δηδάζθεηαη θαηά ηελ πεληαεηή δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζ’ απηέο θαη ηειηθά αλαγλσξίδεηαη ζε επίπεδν
επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
ηερληθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Κξάηνπο πνπ είλαη ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο.
Δπηζεκαίλνπκε όηη ε Oινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο, αθύξσζε θαηά έλα κέξνο ην
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 318/94 πνπ είρε θαζνξίζεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ πηπρηνύρσλ
TEI πνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ έξγσλ. Με ηελ
απόθαζε 678/05 ην Αλώηαην Γηθαζηήξην έθξηλε όηη είλαη αληηζπληαγκαηηθή ε πιήξεο
επαγγεικαηηθή εμνκνίσζε κεηαμύ ησλ πηπρηνύρσλ AEI θαη TEI, ελώ είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηή
κόλν ε κεξηθή εμνκνίσζε θαη αθπξώλεη ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 318/94. Καη ηνύην δηόηη ε
πιήξεο επαγγεικαηηθή εμνκνίσζε νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ Σπληάγκαηνο, ην νπνίν
επηβάιιεη ηε δηάθξηζε ησλ AEI από ηηο ζρνιέο πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθή ή άιιε εηδηθή
εθπαίδεπζε θαη πνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε εθείλσλ κόλν ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ
βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πεξηερόκελν θαη ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Η απόθαζε
απηή έγηλε απνδεθηή από ηε Γηνίθεζε θαη ζηάιζεθε ππό κνξθή εγθπθιίνπ κε ηνλ αξ. 12 θαη κε αξ.
πξση. Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. 30189/07-07-2005.
Άιισζηε ην πξνβάδηζκα ησλ Γηπισκαηνύρσλ Αλσηάησλ Σρνιώλ ζε ζέζεηο επζύλεο είλαη πνιύ
ζπλεζηζκέλν, απαληάηαη ζε αξθεηά βαζηθά θαη πνιύ ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα θαη θαηνρπξώλεηαη
αλαγλσξηδόκελν από ην λνκνζέηε, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην λέν λόκν πεξί κειεηώλ θαη έξγσλ.
Η αλαθνξά δε ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΣηΔ πεξί εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ θαηάξγεζεο ηνπ
πξνβαδίζκαηνο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηελ Γηνίθεζε εάλ θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή
λα κπνξεί λα θαηαξγήζεη ην πξνβάδηζκα εάλ θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη άιιε δπλαηόηεηα νύησο ώζηε
λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ Γηνίθεζε θαη όρη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ν Πεξηθεξεηάξρεο ελ δπλάκεη
λα θαηαξγήζεη ην πξνβάδηζκα γηα ΟΛΔΣ ηηο ζέζεηο επζύλεο.
Τέινο ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο, ε νπνία θαη ειέγρεη ηελ λνκηκόηεηα ηνπ ΟΔΥ, κε
ην ππ΄ αξίζκ. 814/19-02-2019 έγγξαθν ηεο δεηάεη ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ «ελ ειιείςεη»
θαζώο ε πξνεγνύκελε ηεθκεξίσζε ηνπ Σρεδίνπ ΟΔΥ κε γεληθέο επηθιήζεηο πεξί ‘ππεξεζηαθώλ
αλαγθώλ’ δελ ήηαλ επαξθήο. Κάηη πνπ ζεσξνύκε όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ζπκβεί θαη ζα
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νδεγήζεη ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ ζε εθ λένπ δηνξζώζεηο ηνπ ΟΔΥ ή ζηελ ρεηξόηεξε ζε
απνθάζεηο ηνπνζέηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο νη νπνίεο ζα θξηζνύλ κε
ζύλλνκεο.

Β. Ωρ ππορ ηην ζηελέσωζη ηηρ Πεπιθέπειαρ με ΠΔ Μησανικούρ:
Τν ακέζσο επόκελν βαζηθό δήηεκα γηα ηελ Έλσζή καο είλαη όηη ζεσξνύκε επηβεβιεκέλν λα
απμεζνύλ νη νξγαληθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΠΔ Μεραληθώλ πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα, ιόγσ
ησλ ηεξάζηησλ αλαγθώλ, ηεο πιεζώξαο Τερληθώλ Τκεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαζώο επίζεο θαη ηεο
αύμεζεο ησλ ηερληθώλ αξκνδηνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηώλ παξάιιεια κε ηελ αύμεζε ησλ όγθνπ
εξγαζίαο ιόγσ ησλ ζπλερώλ αιιαγώλ ηεο λνκνζεζίαο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ζηελ ΠΔ Λαζηζίνπ ππεξεηνύλ πιένλ ελλέα (9) ππάιιεινη ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Μεραληθώλ πεξίπνπ ην 7 % ηνπ ζπλόινπ ησλ Μεραληθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε δύν (2)
θελέο Οξγαληθέο ζέζεηο ρσξίο λα δηαζέηεη θαλέλαο ηελ εηδηθόηεηα ΠΔ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. Η
πξόβιεςε ηνπ ΟΔΥ γηα αύμεζε ησλ Οξγαληθώλ ζέζεσλ κόλν θαηά εθηά (7) άηνκα γηα όιε ηελ
Πεξηθέξεηαο ζεκαίλεη κηα πνιύ κηθξή αύμεζε ησλ Μεραληθώλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα πνπ
ζίγνπξα δελ θηάλνπλ λα θαιύςνπλ θαλ ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ Τερληθώλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη
Γηεπζύλζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη (Γεληθή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη
Γηεύζπλζε Διέγρνπ Γόκεζεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υπνδνκώλ) από ηνλ ΟΔΥ.
Τέινο θαη επεηδή θαηά Τκήκαηα, Γηεπζύλζεηο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ππάξρνπλ ζνβαξέο
ειιείςεηο ζεσξνύκε όηη απηέο πξέπεη λα απνηππσζνύλ μεθάζαξα ζηνλ ΟΔΥ γηα λα θαλνύλ θαη νη
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε Μεραληθνύο αιιά θαη γηα λα ππάξρεη νπζηαζηηθή πξννπηηθή γηα ηελ
θάιπςε ηνπο.
Γηα ηελ ζπλέρηζε ινηπόλ ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζεσξνύκε
δεδνκέλν όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζηηο ζέζεηο καο.

Γ. Ωρ ππορ ηη διάπθπωζη ηων ςπηπεζιών:
Όπσο όινη γλσξίδνπκε, ε απμαλόκελε αζηηθνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ πξνθαιεί ηε
ζπλερώο απμαλόκελε αλάγθε γηα κεηαθνξά αλζξώπσλ, αγαζώλ, θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηαο, ε
νπνία θαιύπηεηαη ηόζν από ηελ θαηαζθεπή λέσλ έξγσλ ππνδνκήο, όζν θαη από ηε ζπληήξεζε ησλ
πθηζηάκελσλ. Ωζηόζν, έρεη πιένλ γίλεη ζαθέο παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία ρξόληα όηη ε αλάγθε γηα
έξγα ππνδνκήο πνπ εμππεξεηνύλ ην κνληέιν αλάπηπμεο ηεο θάζε ρώξαο δελ είλαη δπλαηόλ λα
ζηεξίδεηαη ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη νη ηνκείο ησλ Έξγσλ Υπνδνκήο, ηνπ
Πεξηβάιινληνο (όπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηε Φσξνηαμία) θαη ηεο
Δλέξγεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο, θαζώο θάζε αλζξώπηλε ελέξγεηα πνπ αθνξά έλαλ
από απηνύο επεξεάδεη θαη ηνπο άιινπο δύν. Σπλεπώο ε άπνςή καο είλαη όηη ε Γηεύζπλζε
Υπνδνκώλ θαη ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξέπεη λα ππάγνληαη ζηελ ίδηα Γεληθή
Γηεύζπλζε Υπνδνκώλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ
απνηειέζκαηνο.
Δπηπιένλ ζεσξνύκε όηη ηα αθόινπζα Τερληθά Τκήκαηα ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο & Υδξννηθνλνκίαο ΠΔ, ην Τκήκα Διέγρνπ Γόκεζεο –
Τνπηθό Παξαηεξεηήξην ΠΔ θαη ην Τκήκα Δγγείσλ Βειηηώζεσλ θαη Τνπνγξαθίαο ΠΔ, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο θαη εηδηθόηεξα ηα δύν (2) πξώηα ζηα νπνία ε
Γηεύζπλζε ηνπο βξίζθεηαη ζηελ έδξα, ζα πξέπεη λα ελνπνηεζνύλ ζε κηα Γηεύζπλζε αλά ΠΔ ζε
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ζθνπό ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ πην άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη λα ππαρζνύλ
θπζηθά ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Υπνδνκώλ.
Τέινο ζεσξνύκε όηη ην Τκήκα Μειεηώλ θαη Απαιινηξηώζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ
Γηεύζπλζε Τερληθώλ Έξγσλ ηεο έδξαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο
γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Μειεηώλ θαη ησλ Απαιινηξηώζεσλ ζε απνθεληξσκέλν πιένλ
επίπεδν.
Γ. Ωρ ππορ ηην επιλογή πποϊζηαμένων ηων οπγανικών μονάδων:
1. Σην ηκήκα Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο & Δλέξγεηαο,
ζεσξνύκε όηη δελ ελδείθλπηαη λα πξνΐζηαηαη ΠΔ Γεσηερληθώλ (ΠΔ Γεσιόγσλ), ιόγσ ηνπ
εληειώο δηαθνξεηηθνύ θάζκαηνο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο πνπ
πξνθαλώο δελ έρεη θακία γλσζηηθή αληίιεςε πεξί Φσξνηαμίαο, ελώ αληίζεηα ραηξεηίδνπκε ηελ
επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ ΠΔ Μεραληθώλ όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνύκελν
έγγξαθν καο.
2.

Σην Τκήκα Φνξήγεζεο Αδεηώλ Αλάπηπμεο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ησλ Γηεπζύλζεσλ
Αλάπηπμεο ησλ ΠΔ θαη ζην Τκήκα Αδεηώλ Αλάπηπμεο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηεο
Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηεο έδξαο, ακηγώο ηερληθά ηκήκαηα
αξκόδηα γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ, κειεηώλ, ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο βηνκεραληώλ θαη βηνηερληθώλ θαη όισλ ησλ ζρεηηθώλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ
ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηα αληηθείκελα ηεο αλάπηπμεο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ
θπζηθώλ πόξσλ (όπσο θαζνξηζκόο ιαηνκηθώλ πεξηνρώλ), ησλ επελδύζεσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο ζεσξνύκε όηη είλαη επηβεβιεκέλν λα πξνΐζηαηαη απνθιεηζηηθά ππάιιεινο ΠΔ
Μεραληθώλ θαη όρη ΠΔ όισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ.

3.

Σην Τκήκα Δγγείσλ Βειηηώζεσλ θαη Τνπνγξαθίαο ΠΔ ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξόβιεςε ώζηε
λα πξνΐζηαληαη ζην Τκήκα απνθιεηζηηθά Αγξνλόκνη Τνπνγξάθνη Μεραληθνί ή Πνιηηηθνί
Μεραληθνί θαηεγνξίαο ΠΔ, θαη εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη πξόζθαηεο λνκνινγίαο
ηνπ ΣηΔ, γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ.

4.

Σηα Τκήκαηα ηεο Γηεύζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ΠΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ΠΔ Μεραληθώλ (ΠΔ Μεραληθώλ
Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ, ΠΔ Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ,
ΠΔ Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ) όπσο πνιύ ζσζηά αλαθέξνληαη ζηνλ Οξγαληζκό θαη ζε θακία
πεξίπησζε ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ αθνύ νη εηδηθόηεηεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ
από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζην
αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Τκεκάησλ

Γηα ην Γ.Σ.
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