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Θέμα : Μετακίνηση και υποβάθμιση συναδέλφου
Κύριε Δήμαρχε
Απευθυνόμαστε σε εσάς κατόπιν ενημέρωσής από τον συνάδελφο μας Σαμοϊλη Γεώργιο
ΠΕ Μηχανικό με βαθμό Β΄, σχετικά με την Απόφασή σας με αρ.5253/07-08-2020
μετακίνησης και υποβάθμισής του από τη θέση του Αναπλ. Προϊσταμένου των Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Χωροταξίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (σύμφωνα με την
Απόφασή σας με αρ.2/01-09-2019) στο γραφείο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού.
Στο άρθρο 19 «Τελικές διατάξεις του μεταβατικού οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσία
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΦΕΚ3234/Β/22-08-2019) αναφέρεται: « …….. Η
κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση Δημάρχου,
λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις
ειδικές γνώσεις των υπάλληλων». Επίσης, σύμφωνα με τον N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-62007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» «… οι
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση
οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των
συγκεκριμένων οργανικών μονάδων». 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.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Απόφασή σας μετακίνησης τού συναδέλφου
Μηχανικού σε θέση εκτός του γνωστικού του αντικειμένου με ταυτόχρονη αποδυνάμωση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, εκτός του ότι αντίκειται στα παραπάνω, ουσιαστικά επιφέρει
προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας της Υπηρεσίας. Σε μια περίοδο όπου το ζητούμενο
είναι η επαρκής στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών από Μηχανικούς μόνιμης σχέσης
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εργασίας, η Απόφασή σας για τη μετακίνηση του συναδέλφου Μηχανικού υπονομεύει την
αποτελεσματικότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας και κατ’επέκταση του ίδιου του Δήμου.
Για τους παραπάνω λόγους ως ΕΜΔΥΔΑΣ ΗΚΛ καταδικάζουμε την Απόφασή
σας με αρ.5253/07-08-2020 και παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω να την
ανακαλέσετε.
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