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ΘΕΜΑ : Λειηοσργία Τπηρεζιών  - Μεηακινήζεις Μητανικών   
 
 
Αγαπεηέ θ. Δήκαξρε, 

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο απόςεηο καο, σο ππάιιεινη 
ηνπ Δήκνπ, αιιά θαη σο δεκόηεο γηα ηελ θαιύηεξε  ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο 
ππεξεηνύλ κεραληθνί.  

Οη κεραληθνί είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα  ησλ πνιηηώλ – δεκνηώλ, 
αιιά θαη κε ηελ αλαπηπμηαθή, ρσξνηαμηθή θαη πεξηβαιινληηθή  πνιηηηθή ηνπ Δήκνπ. Σπλεπώο 
απνηεινύλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ, πνπ κε ζσζηή 
δηαρείξηζε ζα εμαζθαιίζεη αλακθηζβήηεηα ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ, 
θαζώο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε-δεκόηε. 
 Με βάζε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ, νη κεραληθνί, κπνξνύλ λα θαιύςνπλ 
έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ. Κάζε κεραληθόο όκσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο 
εξγαζηαθήο πνξείαο ηνπ, εμεηδηθεύεηαη  ζε έλα ή δύν, αλάινγα κε ηελ ζρνιή, ηνκείο ηνπ 
γλσζηηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ, όπσο πδξαπιηθά έξγα, έξγα νδνπνηίαο, εηδηθά θηήξηα, 
πεξηβαιινληηθά, ζηαηηθά, πνιενδνκηθά, θ.ι.π.    
   Όπσο γλσξίδεηε νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έξγνπ ζην δεκόζην είλαη πνιύπινθεο θαη 
θακία θνξά «αθαηαλόεηεο». Είλαη δηαδηθαζίεο πνπ δελ δηδάζθνληαη ζηηο ζρνιέο, 
πξνζδηνξίδνληαη αξθεηέο θνξέο από δηάθνξνπο λόκνπο – όρη κόλν από έλαλ- πνπ επηδέρνληαη 
δηαθόξσλ εξκελεηώλ, κε απνηέιεζκα βαζηθό θξηηήξην απόδνζεο λα είλαη ε εκπεηξία ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη όρη ηόζν ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ππαιιήινπ. Έηζη  ε  
ηνπνζέηεζε – κεηαθίλεζε ελόο κεραληθνύ ζε κία ζέζε «κεραληθνύ» δελ εμαζθαιίδεη ηελ 
απνδνηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Επηπξνζζέησο  θαη ε κεηαθίλεζε ελόο «απνδνηηθνύ» 
ππαιιήινπ ζε άιιε ζέζε, δελ εμαζθαιίδεη ηελ εθάκηιιε απόδνζε ηνπ ζε απηή.   
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Θεσξνύκε όηη,  νη κεηαθηλήζεηο - ηνπνζεηήζεηο κεραληθώλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κεηά από ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ αξκόδην Πξντζηάκελν ηεο 
ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη, έηζη ώζηε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο ηνπ 
ππαιιήινπ ζηε λέα ζέζε, αιιά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηώλ από θαη πξνο ηηο νπνίεο ζα κεηαθηλεζεί.  

Με ηελ έιιεηςε ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ πνπ παξνπζηάδεη ν Δήκνο, ε αλαδηάξζξσζε ησλ 
ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απόδνζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο  ησλ ππεξεζηώλ. 

Επηπιένλ πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ 
θάζε ηκήκαηνο θαη ηεο θάζε Δ/ζεο κε βάζε ην Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο θαη λα δηεξεπλεζνύλ 
δπλαηόηεηεο Αλαζρεδηαζκνύ ησλ Δηνηθεηηθώλ Δηαδηθαζηώλ.     

Είκαζηε πξόζπκνη σο ΕΜΔΥΔΑΣ Δσδ/ζνπ, αιιά θαη σο δεκόηεο, λα ζαο θαηαζέζνπκε 
ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ όπνπ εξγάδνληαη κεραληθνί, έηζη ώζηε λα 
βειηησζεί ε απνδνηηθόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.           
     

 
Για ηο Δ.. 

Η Πρόεδρος 
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Ο Γενικός Γραμμαηέας 
 
 
 

Διακοζηαμαηίοσ Παύλος 
Αγρ. Σοπογράθος Μητανικός 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

