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Θέμα :  Μεηακινήζεις Μητανικών   
 
Αγαπεηέ θ. Δήκαξρε, 
 

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα καο 
γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζπλαδέιθσλ Mεραληθώλ, όπσο απηέο αλαθνηλώζεθαλ κε ηηο ππ. αξηζκ. 
695, 696 θαη 697 απνθάζεηο ζαο ζηηο 24 Μαξηίνπ 2016, ζε ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ 
θαη νη νπνίεο ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2016.  

Είρακε επηζεκάλεη ζε πξνεγνύκελε επηζηνιή πνπ ζαο είρακε απνζηείιεη (ηελ κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 36/12-08-2015) όηη, νη Μεραληθνί κε βάζε ην γλσζηηθό αληηθείκελν 
ησλ ζπνπδώλ ηνπο, κπνξνύλ λα θαιύςνπλ έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ θαη γη’ απηό 
απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό ζηειερηαθό δπλακηθό γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ.   
  Όπσο γλσξίδεηε νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έξγνπ ζην δεκόζην είλαη πνιύπινθεο θαη 
θαη δπζλόεηεο. 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 ζε ζπλδπαζκό κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ππαιιήινπ. Έηζη  ε  
ηνπνζέηεζε – κεηαθίλεζε ελόο κεραληθνύ ζε κία άιιε ζέζε κεραληθνύ, δελ εμαζθαιίδεη 
ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Επηπξνζζέησο, ε κεηαθίλεζε ελόο απνδνηηθνύ 
ππαιιήινπ ζε άιιε ζέζε, δελ εμαζθαιίδεη ηελ εθάκηιιε απόδνζε ηνπ ζε απηή.   

Η εληόο ζύληνκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαθίλεζε ζπλαδέιθσλ Μεραληθώλ, ζε 
επίπεδν Δηεπζύλζεσλ, ζε λέεο ζέζεηο επζύλεο, κε δεδνκέλν όηη ε πξνεγνύκελε 
ηνπνζέηεζε ηνπο έγηλε ηελ 1ε Απξηιίνπ 2015 κε ηελ ππ. αξηζκ. 853 απόθαζή ζαο, δελ 
επλνεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα ηνπο θαζήθνληα, δελ εμαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα 
ηεο εξγαζίαο ηνπο, δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πξνβιήκαηα ζηε 
ιεηηνπξγία θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ.  
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Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία ηεο ελαιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο κεραληθνύ, ζε ηειείσο 
δηαθνξεηηθό αληηθείκελν εξγαζίαο θαη όρη ζε παξαπιήζην, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία 
πξνζαξκνγήο, ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ κε πηζαλά ιάζε ιόγσ κε 
γλώζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Η αίζζεζε ηεο 
πξνζσξηλόηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, δεκηνπξγεί έλα ηζρπξό αληηθίλεηξν 
ζηελ ελαζρόιεζε κε ην λέν αληηθείκελν. Επηπξόζζεηα, νη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο, ρσξίο 
λα έρεη πξνεγεζεί δηάινγνο κε ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο, ηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο ζαο, 
αθήλνπλ αηρκέο γηα ηελ απόδνζε θαη ηελ παξαγσγηθόηεηά ησλ ππαιιήισλ. Ζήηεκα εζηθήο 
ηάμεο.   

Οη κεηαθηλήζεηο ζπλαδέιθσλ Μεραληθώλ, επηπέδνπ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, ζε 
ζέζεηο άζρεηεο κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο, ζεσξνύκε όηη απαμηώλνπλ ηελ 
πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππαιιήινπ θαη ιεηηνπξγνύλ σο αληηθίλεηξν γηα ηελ απόδνζή ηνπο, κε 
ηηο αλάινγεο επηπηώζεηο πνπ απηό ζα έρεη γηα ην ηκήκα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Δήκνπ. Οη ηνπνζεηήζεηο ππαιιήισλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο απέρνπλ πνιύ 
κεγάιε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο, ζίγνπξα είλαη πξνβιεκαηηθέο, 
νηθνλνκηθά αζύκθνξεο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη θαιό ζα ήηαλ λα εμεηαζηνύλ 
ελαιιαθηηθνί ηξόπνη κεηαθίλεζήο ηνπο. 

Είλαη ιππεξό λα αθνινπζνύληαη γηα ηε δηνίθεζε ελόο νξγαληζκνύ θαη ηε δηαρείξηζε 
ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ηαθηηθέο ηνπ είδνπο rotation ζε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, 
όπσο επίζεο είλαη ιππεξό λα κελ αμηνινγνύληαη νη κεραληθνί θαη λα κελ ηνπνζεηνύληαη ζε 
ζέζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνδόζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα γηα ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ Δήκνπ. 

Η ΕΜΔΤΔΑ Δσδ/ζνπ παξακέλεη πξόζπκε λα ζπλεξγαζηεί καδί ζαο θαη λα ζαο 
θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ όπνπ εξγάδνληαη κεραληθνί, 
έηζη ώζηε λα βειηησζεί ε απνδνηηθόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξερόκελσλ 
ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ.           

 
Για ηο Δ.. 

Η Πρόεδρος 
 
 
 

Μιταλάκη Μίκα 
Αρτιηέκηων Μητανικός  

Ο Γενικός Γραμμαηέας 
 
 
 

Διακοζηαμαηίοσ Παύλος 
Αγρ. Σοπογράθος Μητανικός 
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