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Προς:

1. Περιφερειάρχη Κρήτης

2. Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου
ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Περιφέρεια Κρήτης
Σχετικά έγγραφα:
1. Η υπ’ αριθμ. 72270/25-4-2016 απόφαση Περιφέρειας Κρήτης με την οποία
γίνεται ανάκληση της αριθμ. 65294/23900/2-7-2013 απόφασης περί ορισμού
του Καμαράτου Δημητρίου του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β’,
ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
2. Η υπ’ αριθμ. 72275/25-4-2016 απόφαση Περιφέρειας Κρήτης με την οποία ο
Καμαράτος Δημήτριος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β’
μετακινείται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας
της ανωτέρω Δ/νσης
Στην τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης που έγινε
την Πέμπτη 30 Ιουνίου προσήλθε ο συνάδελφος Δημήτρης Καμαράτος
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο οποίος μας ενημέρωσε για τις παραπάνω
σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης οι οποίες αφορούν την υπηρεσιακή του
εξέλιξη.
Ως ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ θεωρούμε ότι στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του
δημοσίου, της καλής συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού, αλλά και σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 2890/1999 (ΦΕΚ 45/9-3-1999, τεύχος Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», κάθε προϊστάμενος θα πρέπει να
συνομιλεί τακτικά με τους υφισταμένους του, να θέτει υπόψη τους τις όποιες
παρατηρήσεις του σχετικά με τον τρόπο εργασίας τους και τις απόψεις του για
μεθόδους βελτίωσης της αποδοτικότητας τους και επιπλέον σε περιπτώσεις λήψης
αποφάσεων όπως ανωτέρω οφείλει να καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση
προκειμένου να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του.
Επιπλέον θεωρούμε ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να αξιοποιεί τις γνώσεις, την
εμπειρία, τις ικανότητες και δυνατότητες των συναδέλφων μηχανικών με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο διασφαλίζοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ καταδικάζει τις μονομερείς, χωρίς
προηγούμενο διάλογο ενέργειες εις βάρος της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του
συναδέλφου Δημήτρη Καμαράτου, οι οποίες αποδυναμώνουν επιπλέον από τεχνικό
προσωπικό την ήδη υποστελεχωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.
Λασιθίου.
Επισημαίνουμε δε ότι, πάγια θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ είναι η επιλογή των
προϊσταμένων οργανικών μονάδων να γίνεται κατόπιν διενέργειας κρίσεων από τα
αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και τοποθετήσεων από τα αρμόδια όργανα, όπως
κάθε φορά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας,
της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.
Υπενθυμίζοντας ότι κρίσεις προϊσταμένων στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
και γενικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης δεν έχουν γίνει ποτέ (μετά την ίδρυση της με
το Νόμο "Καλλικράτη"), ζητάμε την άμεση σύσταση του αρμόδιου υπηρεσιακού
συμβουλίου προκειμένου οι τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων να
γίνονται στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.

Κοινοποίηση:
1. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
2. Μέλη Ένωσης
3. Συν. Καμαράτο

