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ΘΕΜΑ: «Δυσλειτουργία Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών»
ΣΧΕΤ.: Η από 10-12-2021 αναφορά - καταγγελία.
Κύριε Δήμαρχε,
η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ν. Αιτωλ/νίας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που
εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθμού στο Νομό Αιτωλ/νίας και αποτελεί μέλος της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. που εκπροσωπεί
Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία,
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού).
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απευθυνθούμε εκ νέου σε εσάς, για ζητήματα
που αφορούν σε μέλη μας, αφού λάβαμε την από 10-12-2021 αναφορά – καταγγελία που
υπογράφεται από την κα Ραλάτου Ζαχαρούλα, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου σας και τον κ.
Μπαρπάκη Βασίλειο, Διπλ. Ηλεκ/γο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ, υπάλληλο του ανωτέρω
Τμήματος, με την οποία καταγγέλουν σοβαρές δυσλειτουργίες στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Δήμου σας και διαμαρτύρονται για
περιθωριοποίηση και πλήρη απαξίωση τόσο των ίδιων ως υπαλλήλων μηχανικών όσο και του
ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στην εκτέλεση του τεχνικού έργου στο Δήμο
Ξηρομέρου.
Οι συνάδελφοι σας έχουν ενημερώσει για τα ανωτέρω ζητήματα αναμένοντας τη λήψη
πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για την επαναφορά της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος και
την προστασία των δικαιωμάτων τους ως εργαζομένων, μηχανικών και ανθρώπων. Δεδομένου
ότι μέχρι τούδε ουδεμία βελτίωση έχει επέλθει στη δημιουργηθείσα κατάσταση και
συνεχίζουν να υφίστανται τα ίδια φαινόμενα δυσλειτουργίας, που σε ορισμένα ζητήματα
μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι αγγίζουν τα όρια της κακοδιοίκησης, σας καλούμε να
προβείτε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα επαναφέρουν την ομαλότητα και εργασιακή
ειρήνη στην Υπηρεσία, προς όφελος όλων και κυρίως του Δήμου και των δημοτών σας και σε

αποκατάσταση των διαδικασιών για τη σύννομη εκτέλεση του τεχνικού έργου του Δήμου
Ξηρομέρου, για την προώθηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου σας με
παράλληλη προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Σας γνωρίζουμε ότι εκ μέρους του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αιτωλ/νίας είμαστε πρόθυμοι να
έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, με κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να τεθούν
επί τάπητος όλα τα ανωτέρω ζητήματα και με πλήρη διάθεση συνεργασίας να συζητήσουμε
για την επίλυσή τους, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και πάντα εντός του πλαισίου της
νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.
Αναμένουμε και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

