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 Διεύθυνση Σύνταξης Εφημερίδας  
 “Ευβοϊκή Γνώμη”  
    
1. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 
2. ΤΕΕ Ευβοίας 
3. Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ 
4. Σύλλογος Εργαζομένων Π.Ε. Ευβοίας 
5. Εργατικό Κέντρο Εύβοιας 
6. Π.Σ.Ε. 
7. Π.Ε. Ευβοίας 
8. Δήμους Ν. Ευβοίας 
9. Συντονιστή Απ. Διοίκ. – Θεσ.& Στ. Ελλάδας 
10. Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

Θέμα:  Επιστολή Διαμαρτυρίας για άρθρο στην εφημερίδα Ευβοϊκή Γνώμη 

Σχετ.: Το φύλλο της εφημερίδας Ευβοϊκή Γνώμη με ημερομηνία 21.02.2020 
 
 Η Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) είναι 

πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και έχει ως μέλη της όλους τους Διπλωματούχους 

Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης του Νομού Ευβοίας 

(Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΝΠΔΔ, Δήμοι, Περιφέρειες κλπ). 

Με τo παρόν έγγραφό μας θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια 

και αγανάκτησή μας για το ανυπόγραφο άρθρο που δημοσιεύθηκε την 21/02/2020 

στην εφημερίδα σας (Ευβοϊκή γνώμη σελ. 41), με τίτλο ¨Στήριξη … αλά κάρτ¨.  

Ο συντάξας του συγκεκριμένου ανυπόγραφου άρθρου σας, αναφέρεται με τρόπο 

απαξιωτικό, απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και συκοφαντικό προς τον Πρόεδρο της 

ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ότι δήθεν λειτουργεί αυτοβούλως και καταχρηστικά, και υπονοώντας 

ότι παραβαίνοντας το ρόλο και τη θέση που κατέχει ως Πρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών, 

αποστέλλει έγγραφα με δική του πρωτοβουλία προς τη Δήμαρχο Χαλκιδέων (για το θέμα 

υπαλλήλου της όπως αναφέρεται στο άρθρο), και μάλιστα επιλεκτικά όπως εκείνος κρίνει 

(αλά κάρτ), ενώ δεν παίρνει θέση για άλλα ζητήματα που αφορούν συναδέλφους και μέλη 

της Ένωσης, καθώς μάλιστα είναι και ωφελημένος από επιλογές προϊσταμένων σε θέσεις 

ευθύνης δημόσιων υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα, για την αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά το περιεχόμενο 

του θέματος του άρθρου σας, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία 

για τις αποφάσεις και ενέργειες που έχουμε προβεί ως Α’ βάθμια Ένωση. 
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Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της, απέστειλε το υπ’ 

αριθ. 158/27.01.2020 έγγραφό της προς τη Δήμαρχο Χαλκιδέων σχετικά με το θέμα 

απόφασης ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Χαλκιδέων. Στην απόφαση αυτή, όπως διαπίστωσε η Ένωσή μας, είχε οριστεί 

ως αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χαλκιδέων, υπάλληλος 

κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, δίχως να έχει ληφθεί υπόψη το προβάδισμα των κατηγοριών 

(ΠΕ έναντι ΤΕ), κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τις 

διατάξεις των ν. 3528/07 και 3584/07. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η ανάκληση της 

σχετικής απόφασης της Δημάρχου και η έκδοση νέας, τηρουμένων των ισχυόντων 

διατάξεων, νόμων και αποφάσεων. 

Άλλωστε, για τους λόγους αυτούς, εστάλη ακολούθως αίτημα με το υπ’ αριθ. 

159/31.01.2020 έγγραφό μας προς όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού Ν. Ευβοίας, 

προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ώστε να λαμβάνεται υπόψη το θέμα προβαδίσματος 

κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 

σχετικές εγκυκλίους των Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και εν 

συνεχεία στην άμεση Πρόσκληση-Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων τους, με τη διενέργεια κρίσεων από τα αρμόδια συμβούλια. 

 Όσον αφορά το επόμενο ζήτημα που θίγετε στο άρθρο σας, σχετικά με τις 

τοποθετήσεις αναπληρωτών προϊσταμένων στην Π.Ε. Ευβοίας, που έγιναν από το 2015 και 

ουδεμία σχέση έχει με το προηγούμενο ζήτημα προβαδίσματος κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ 

σε θέσεις ευθύνης του Δήμου Χαλκιδέων (καθώς δεν τοποθετήθηκε ως αναπληρωτής 

προϊστάμενος στις επίμαχες θέσεις κανένας μηχανικός κατηγορίας ΤΕ), επιμελώς 

παραλείπεται ή ορθότερα αποκρύπτεται από τον συντάξαντα του άρθρου, ο οποίος δεν 

αναφέρει το όνομα του, το γεγονός ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ και το 2015 που έγιναν οι 

τοποθετήσεις αναπληρωτών προϊσταμένων στην Π.Ε. Ευβοίας, αλλά και προσφάτως το 

2020 έχει διατυπώσει τις θέσεις της, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. εκείνης της 

περιόδου, αλλά και της σημερινής διοίκησης της Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 28/04/2015 Δελτίο τύπου της ΈΜΔΥΔΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας σας 

στις 28/04/2015 και επιμελώς και σκοπίμως, δίχως να γνωρίζουμε τους λόγους σας, 

παραλείπετε να το αναφέρετε στο συγκεκριμένο άρθρο σας, καθώς επίσης και το 

περιεχόμενο αυτού που είναι το εξής: “Σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων 

σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας, που έγιναν μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων 

Οργανικών μονάδων της Π.Σ.Ε.: Πάγια θέση της Ένωσης είναι η επιλογή των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων να γίνεται κατόπιν διενέργειας κρίσεων από τα αρμόδια 

συμβούλια και όργανα, όπως κάθε φορά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με βάση τις 

αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, η οποία άλλωστε έχει 

ήδη διατυπωθεί και κατατεθεί στις συναντήσεις που είχε το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ με τον 

Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας και το Δήμαρχο Χαλκιδέων, μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων τους..” 

Επίσης, και προσφάτως, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 159/31.01.2020 έγγραφο της 

ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ που εστάλη σε όλους τους Δήμους του Ν. Ευβοίας, την Π.Ε. Ευβοίας 
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της Π.Σ.Ε., το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και 

κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

ΕΜΔΥΔΑΣ και το ΤΕΕ Ευβοίας, η θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ είναι η εξής: 

“..Επιπρόσθετα, όσον αφορά τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε Υπηρεσίες των 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού Ν. Ευβοίας που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνουμε τα 

εξής: Πάγια θέση της Α’ βάθμιας Ένωσής μας, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί πάμπολλες 

φορές και κατά το παρελθόν, είναι η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων να 

γίνεται κατόπιν διενέργειας κρίσεων από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και όργανα, 

μετά από σχετική πρόσκληση – προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, όπως κάθε φορά ορίζεται 

από την κείμενη νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη του προβαδίσματος των κατηγοριών 

(ΠΕ έναντι ΤΕ) και με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της 

αντικειμενικότητας.”  

Επίσης, πέραν των άλλων, μας προξενεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι 

ουδέποτε επικοινωνήσατε με την Ένωσή μας, ως οφείλατε και επιβάλλεται σύμφωνα με τις 

αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, όπου ο δημοσιογράφος οφείλει 

να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την τεκμηρίωσή 

τους με δημοσιογραφικά θεμιτές μεθόδους, γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική 

του ιδιότητα, ώστε να ερευνήσει και να αποτυπώσει τις δικές μας θέσεις επί του θέματος. 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι το (επταμελές) Διοικητικό Συμβούλιο που 

διοικεί την Α’ βαθμια Ένωση (ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ), λειτουργεί βάσει του νόμου και του 

καταστατικού και παίρνει έγκυρες αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, είναι απόλυτα σαφές ότι κάθε ενέργεια, ανακοίνωση ή απόφαση, όπως και 

αποστολή εγγράφου, γίνεται από την ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, αφού προηγουμένως τύχει της 

έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως άλλωστε γνωρίζετε και συμβαίνει στον 

τρόπο λειτουργίας κάθε εργατικού σωματείου, και προφανώς σε καμία περίπτωση η θέση 

της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ δεν αποτελεί προσωπική θέση του Προέδρου της, όπως 

αναφέρεται απαραδέκτως στο συγκεκριμένο άρθρο της εφημερίδας σας, υποτιμώντας την 

αξιοπρέπεια και τιμή όλων των μελών του Δ.Σ. της Ένωσής μας. 

Με βάση τα παραπάνω, ένα τέτοιο άρθρο σας και δημοσίευμά σας, θεωρούμε ότι 

αντίκειται καταρχήν στους κανόνες της ανεξάρτητης - αντικειμενικής πληροφόρησης, 

καθώς σκοπίμως παραλείπετε να αποτυπώσετε τις θέσεις της Ένωσής μας για τα ζητήματα 

που αναφέρεστε, παραβαίνει κάθε κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και προσβάλλει 

την αξιοπρέπεια και την τιμή όλων των μελών του Δ.Σ., τον τρόπο λειτουργίας ενός 

ιστορικού εργατικού σωματείου της Εύβοιας, αλλά και όλους τους Διπλ. Μηχανικούς της 

Εύβοιας. 

Επίσης, δεν εντάσσεται στη δεοντολογική δημοσιογραφία η παραβίαση των 

προσωπικών δεδομένων με την δημοσίευση ονοματεπωνύμων υπαλλήλων (Κανονισμός ΕΕ 

2016/679 άρθρα 5.1γ & 6 και του ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα), καθώς και η πρωτοφανής προσπάθεια από την πλευρά σας για την 

καταρράκωση της αξιοπρέπειας του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, με την απομόνωση 

και υπόδειξη αυτού ως μόνου υπεύθυνου για τη δήθεν μη διατύπωση θέσεων της Ένωσης 

για θέματα συναδέλφων. 
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Ως Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Ένωσης, καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης 

και συκοφαντίας μελών του Δ.Σ. της Ένωσής μας, που γίνεται αυθαίρετα από μέσα 

ενημέρωσης που παραβαίνουν τις βασικές αρχές δεοντολογίας της δημοσιογραφίας και 

κάνοντας μάλιστα ονομαστικές αναφορές, καθώς αφενός υπονομεύουν ηθελημένα ή όχι 

τους θεσμούς και αφετέρου συκοφαντούν χωρίς κανένα ενδοιασμό ανθρώπους και μέλη 

των Δ.Σ. εργατικών σωματείων, παραβλέποντας να διαφυλάξουν το πρώτιστο καθήκον του 

δημοσιογράφου, που είναι να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες δεοντολογίας προς όφελος 

της ενημέρωσης των πολιτών και της δημοκρατίας.  

Στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας και Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του στην Ένωσή μας. 

Για την αποκατάσταση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, της αλήθειας και των 

αρνητικών εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν σε βάρος του συναδέλφου μας και Προέδρου 

της Ένωσης, αλλά και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ., απαιτούμε την έγκαιρη δημοσίευση 

της παρούσας διαμαρτυρίας μας, ως αυτούσιο κείμενο σε αντίστοιχη θέση στην εφημερίδα 

σας, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, καθώς και όπου αλλού έχει αυτό 

αναδημοσιευθεί. 

Επίσης, παρακαλούμε, χωρίς χρονοτριβή, ως οφείλετε, να μας ενημερώσετε για το 

ονοματεπώνυμο του συντάξαντα του ανωτέρου σχετικού άρθρου στο φύλλο της 

εφημερίδας Ευβοϊκή Γνώμη με ημερομηνία 21.02.2020 και τίτλο «Στήριξη αλά κάρτ». 

Επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργειά μας και είμαστε στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.       

 

 

                                                       

                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Το Δ.Σ. 

 

Α. Βαγγελάκος 

Α. Βλιώρας 

Δ. Παπανέστη 

Ε. Παπαβασιλείου 

Ν. Σαρτζετάκη 

Δ. Κληματαριώτης 

 

 

 

 

 


