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Προς: 1. Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος/
Γεν. Διεύθ. Διοικ. Υπηρεσιών &
Νομοθετικού Έργου
Κοιν.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών/ Γεν. Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα

:

Αναιτιολόγητες

μετακινήσεις

Διπλωματούχων

Μηχανικών

σε

Υπηρεσίες

με

αντικείμενο Διοικητικό - Οικονομικό

Σε συνέχεια,
1ον της απόφασης (ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14681/1094/15.2.2022) του Υπηρεσιακού Γραμματέα του
Υπουργείου

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας,

μετακίνησης

ΠΕ

Μηχανικών

(Πολιτικού

Μηχανικού) από το Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών
Ύδατος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος στο Τμήμα
Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
2

ον

της από 18-02-2022 αίτησης θεραπείας της ανωτέρω στην οποία μεταξύ όλων των

άλλων επιχειρημάτων, αναφέρει και το άρθρο 30 του υπαλληλικού κώδικα:
« 1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε
περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο,
επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε
όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την
ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο
(2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω

χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη
του υπηρεσιακού συμβουλίου.»
η απόφαση αναφέρει ότι η μετακίνηση γίνεται για υπηρεσιακούς λόγους και όχι για
επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, όπως αναφέρει το παραπάνω άρθρο, που και αν ακόμη
υπήρχε θα έπρεπε να μετακινηθεί κάποιος από τους ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού που
υπηρετούν στην ίδια Διεύθυνση με τη συνάδελφό μας εφόσον η μετακίνηση γίνεται για
υπηρεσιακές ανάγκες.
Το άρθρο 30 του υπαλληλικού κώδικα, σας το επισημαίνει και το Υπουργείο Εσωτερικών με
το αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.64/758/1698/14-03-2022 έγγραφο που έστειλε στην Υπηρεσία σας
και κοινοποιήσαμε και εμείς.
Επειδή, από την ανάληψη (02-03-2022) της ανωτέρω υπαλλήλου στο Τμήμα Εκκαθάρισης
Αποδοχών της

Διεύθυνσης

Οικονομικής

Διαχείρισης,

έχουν περάσει 2 ½ μήνες

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 2 μηνών όπως ορίζει το ανωτέρω άρθρο, παρόλο
που δεν υπήρχε επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, και δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απόφαση
μετακίνησης της, σας παρακαλούμε να ανακληθεί το συντομότερο δυνατό η ανωτέρω
απόφαση μετακίνησης.

