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κοιν.


Τ.Ε.Ε. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας



Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Αίτημα για ανάκληση της Απόφασης Δημάρχου Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την ανάθεση
καθηκόντων επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων, στις Οργανικές Μονάδες.
Αξιότιμε κύριε Συντονιστή
Απευθυνόμαστε σε σας, ως αρμόδιος ελεγκτής, της νομιμότητας και επαρκούς
αιτιολόγησης των Αποφάσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως γνωρίζετε, η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί την Πρωτοβάθμια Ένωση
που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής, στην Κεντρική
Μακεδονία, οι οποίοι απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α'
και Β' Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ).
Σχετικά με την καταγγελία που δεχθήκαμε από τους συναδέλφους μηχανικούς του Δήμου
Θερμαϊκού και για την οποία ενημερωθήκατε μέσω των προσφυγών που σας κατέθεσαν, θα
θέλαμε να γνωρίζετε ότι δεν τοποθετηθήκαμε νωρίτερα, ελπίζοντας ότι η διοίκηση του Δήμου θα
ανακαλούσε την Απόφαση.
Όπως ενημερωθήκατε, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 367/14.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΩΣΩΡ2-Β5Λ)
Απόφαση Δημάρχου Θερμαϊκού με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων στις Οργανικές Μονάδες του
Δήμου Θερμαϊκού, επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων – Εξουσιοδότηση υπογραφών», με την
οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και ευθύνες του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Τεχνικής
Υπηρεσίας σε Προϊσταμένους υποκείμενων μονάδων και συγκεκριμένα στην Προϊσταμένη του
Τμήματος Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος,

Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του

Δήμου Θερμαϊκού. Σύμφωνα με αυτήν την Απόφαση καθίστανται αρμόδιοι, να εγκρίνουν και να
θεωρούν όλες τις μελέτες των Τμημάτων τους που έχουν προϋπολογισμό έως το ποσό των
300.000€ προ Φ.Π.Α.
Δηλαδή, με την απόφαση αυτή, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και ευθύνες επιπέδου
Διεύθυνσης στις υποκείμενες οργανικές μονάδες των δύο ανωτέρω τμημάτων οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στη θέση ευθύνης που κατέχουν οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι των τμημάτων
αυτών. Η αρμοδιότητα αυτή, καθώς και η απορρέουσα ευθύνη ανήκει στον ανώτερο ιεραρχικά
Προϊστάμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν, η προστασία του δημόσιου
συμφέροντος.
Η μεταβίβαση των παραπάνω αρμοδιοτήτων έγινε καταχρηστικά, κατά παράβαση του
εγκεκριμένου Ο.Ε.Υ. του Δήμου και χωρίς προηγούμενη ακρόαση των εμπλεκομένων σύμφωνα
με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και εφόσον επηρεάζουν δυσμενώς τα δικαιώματά τους.
Απουσιάζει δε, όποια εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της πράξης αυτής του Δημάρχου.
Τίθενται εν τέλει ερωτηματικά μεταξύ άλλων, για την νομιμότητα της πράξης αυτής του
Δημάρχου, την τήρηση της αρχής της ισότητας (ισότητα αμοιβής για εργασία ίσης αξίας), την μη
τήρηση του εγκεκριμένου Ο.Ε.Υ. κλπ.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να παρέμβετε με το θεσμικό σας ρόλο
θεραπεύοντας αυτή την μετακύλιση ευθυνών, ανώτερου επιπέδου σε υποκείμενες οργανικές
μονάδες, η οποία λειτουργεί βλαπτικά, σε βάρος της νόμιμης διοικητικής λειτουργίας της
Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού και σε βάρος των υπαλλήλων, συναδέλφων Μηχανικών.
Είμαστε στη

διάθεσή σας, για

να καταθέσουμε τις απόψεις μας και να

αιτιολογήσουμε την παρούσα επιστολή, αναλυτικότερα.

Η Πρόεδρος

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νέστορας Τσουμαλάκος

