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Θέμα : Διενέργεια Ε.Δ.Ε. στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Κύριε Δήμαρχε
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των
Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ,
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς κατόπιν ενημέρωσης μας περί διενέργειας
Ε.Δ.Ε. προς συνάδελφο και μέλος μας Διπλωματούχο Μηχανικό, Διευθύντριας της Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου σας.
Είναι σύνηθες φαινόμενο στα πλαίσια άσκησης των Υπηρεσιακών καθηκόντων των
Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών να δημιουργούνται εντάσεις και προστριβές μεταξύ
Αιρετών και Υπηρεσιακών παραγόντων. Για την ορθή και λειτουργία του Δήμου αυτές πρέπει
να επιλύονται με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των εμπλεκόμενων
μερών και πάντα με κριτήριο την υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος και την Τήρηση
της νομιμότητας.
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υπενθυμίσουμε το υπ’ αιθμ. Πρωτ. 99562/36373/12-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής προς όλους τους Δημάρχους της περιοχής ευθύνης της σύμφωνα με το
οποίο «οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να επεμβαίνουν στην άσκηση των
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του Νόμου στις Υπηρεσίες
Δόμησης».

Επιπρόσθετα μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι καλέσατε τη συνάδελφο μας να
διενεργήσει Ε.Δ.Ε. σε βάρος υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης και στη συνέχεια να
καλείται και η ίδια σε Ε.Δ.Ε. πλήττοντας την υπόληψη της, αλλά και το κύρος της Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι επιθυμούμε
παρακαλούμε όπως προβείτε σε κάθε ενέργεια εξομάλυνσης της κατάστασης και εύρυθμης
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

